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حنني زعبي تعلن عدم ترشحها النتخابات الكنيست القادمة :
"عشت الكثير من محطات التحريض السياسي واالجتماعي "

مل��ا ق��ام��ت للتجمع ق��ائ�م��ة .أال وه ��ي :أن تسيطر الضحيّة
على استقالليّة خطابها ومنوذجها النضالي ،دون ربطه
باستحسان القامع ،وأن تفصل ب�ين َن� َف��س النضال ال��ذي
حتمله وبني موازين القوى التي تشكل واقعنا" .

االنتخابات
في السفارات
االسرائيلية  :يوم
28.3.2019
ع �ل �م��ت ص�ح�ي�ف��ة ب ��ان ��ورام ��ا ان� ��ه بعد
االع �ل��ان ع ��ن ي���وم ال �ث�ل�اث��اء امل��واف��ق
 9.4.2019م� ��وع� ��دا الن �ت �خ��اب��ات
الكنيست ال �ـ  ، 21فقد ت�ق��رر اعتماد
ي��وم اخلميس امل��واف��ق 28.3.2019
موعدا لالنتخابات ملوظفي الدولة في
السفارات والقنصليات االسرائيلية
وال��ذي��ن يعملون بتمثيل ال��دول��ة في
شتى أرجاء العالم .
وقال املتحدث بلسان وزارة اخلارجية
ف��ي ب �ي��ان ص�ح�ف��ي " ان ��ه م��ع ان�ت�ه��اء
عملية االق �ت��راع سيتم ن�ق��ل مغلفات
االن�ت�خ��اب��ات ب��ال�ب��ري��د ال��دب�ل��وم��اس��ي ،
وسيتم تسليمها للجنة االنتخابات
املركزية " .

جمعة الزبارقة يعلن عن ترشحه
للمكان األول في قائمة التجمع

أعلن عضو الكنيست عن التجمع في القائمة
املشتركة  ،جمعة الزبارقة  ،عن نيته الترشح
للمكان األول في الئحة مرشحي حزب التجمع
الوطني الدميقراطي  ،النتخابات الكنيست
القادمة .وج��اء في بيان من مكتب الزبارقة :
"ب � ��دأ ال ��زب ��ارق ��ة ي �ش �غ��ل م �ن �ص��ب ن��ائ��ب في
الكنيست  ،قبل قرابة عام ونيف  .منذ دخوله
يحمل الزبارقة قضايا وملفات هامة  ،حياتية
جمعة الزبارقة
واجتماعية وسياسية".
وفي هذا السياق أوضح الزبارقة قائال  " :لقد حملنا في الفترة الوجيزة
ال�ت��ي شغلنها ف��ي الكنيست العشرين  ،ه�م��وم وم�ط��ال��ب ال�ن��اس بصدق
وإخ�لاص وعملنا بتفاني على طرح قضايا منسية بالتوازي مع حفاظنا
على خطابنا الوطني الرصني " .وأضاف الزبارقة  " :بوصلتنا في العمل
السياسي  ،الفكر العروبي الدميقراطي  ،وقد جمعنا بني القومي واليومي
بعنفوان وشموخ على مدار أكثر من عقدين وكان لي الشرف وما زال  ،أن
أخدم أهلي وبلدي وخاصة أهلي املكلومني في النقب ".
واختتم الزبارقة  ":يحدوني األمل باحلصول على ثقة املؤمتر إلكمال ما
شرعت به خالل الفترة القصيرة بالكنيست ،وألستمر في متثيل حزبي
ومجتمعي وشعبي بكل أمانة " .ويعقد التجمع مؤمترا استثنائيا النتخاب
قائمة مرشحيه في تاريخ  ،02.02.2019لالنتخابات البرملانية املقبلة ،
بعد إقراره رسميا في جلسة اللجنة املركزية للتجمع  ،يوم السبت املاضي .

اجتمع مسؤولو ال�ل��واء ال��درزي
ف ��ي ح� ��زب ال �ع �م��ل  ،ف ��ي األي� ��ام
األخ� � �ي � ��رة  ،ف� ��ي م� �ن ��زل ع�ض��و
ال�ك�ن�ي�س��ت ص��ال��ح س�ع��د  ،حيث
اتفقوا على " توجيه نداء لرئيس
احل � ��زب آف� ��ي غ� �ب ��اي  ،ل�ت�ع��زي��ز
مكانة املمثل ال��درزي في الئحة
آڤي غباي
احل� ��زب ،ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ال�ت��ي
ستجري يوم  . 9.4.2019وجاء من الناطق بلسان عضو
الكنيست صالح سعد أن " االجتماع عقد في ظل حالة من
البلبلة في احل��زب واالنخفاض املستمر في استطالعات
الرأي ،والنضال من اجل ابطال قانون القومية " .ووجه
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أعلنت عضو الكنيست حنني زع�ب��ي م��ن التجمع الوطني
ال��دمي �ق��راط��ي  ،ف��ي األي� ��ام األخ� �ي ��رة  ،ع ��دم ت��رش�ح�ه��ا في
االنتخابات الوشيكة للكنيست .
وكان اجتماع اللجنة املركز ّية للتجمع الوطني الدميقراطي
الذي عقد قبل أيام قد بدأ بإعالن زعبي عدم نيّتها ترشيح
نفسها النتخابات الكنيست القادمة  ،حيث قالت خالل كلمتها
" فخورة ّ
بكل ما فعلته "
أنها " تعلن بذلك عن إنهاء مرحلة غنيّة ومه ّمة في حياتها
لكي متثّل مشروع وفكر وقيم حزبها،
السياسيّة  ،اختارتها ّ
واردف��ت بالقول  ":وفي هذه احملطة من حياتي السياسية
.
"
الدميقراطي
التجمع الوطني
أق��ول ،أنّني فخورة بك ّل ما فعلته ،لقد مثّلت التجمع بكل
وب��دأت زعبي بشكرها لـ " رف��اق التجمع على الثقة  ،وعلى
االستقامة األخ�لاق�يّ��ة والسياسيّة التي أستطيعها ،ومع
مح ّطات من االحتضان في مسيرة متواصلة من التحريض"،
االستعداد لدفع كامل الثمن ،وكنت سأك ّرر،
وقالت "أن العمل البرملاني هو حلبة واحدة
وس��أك � ّرر ،م��ن أج��ل شعبي وق�ض�يّ�ت��ه ،ك ّل
من حلبات النضال ،وأن عليها دائ ًما أن تخدم
التصريحات السياسيّة واالجتماعيّة التي
االستراتيجيّة السياسيّة للحزب ،بغض النظر
أث��ارت التحريض ع�ل� ّ�ي ،س��واء م��ن املجتمع
عن اإلطار البرملاني الذي نكون فيه"  .
اإلس��رائ �ي �ل��ي أو م ��ن ظ�لام �يّ��ي ش �ع �ب��ي أو
واضافت زعبي":هذه الوقفة مغرية لتلخيص
ضعاف نفوسه "الليبراليّني" .واملعركة مع
م��رح�ل��ة ،اس�ت�خ�لاص ع �ب��ر ،وحت��دي��د طبيعة
ه��ؤالء أط��ول وأصعب وليست أقل خطورة
املرحلة القادمة .لكنّني أعترف أن تلخيص
على شعبنا وقوة نضاله".
ما حملته هذه السنوات سياسيًّا وشخصيًّا
وع��ن اجل��ان��ب الشخصي ،ق��ال��ت زع�ب��ي " :
لي ليس باألمر الهينّ  .فهل مثّلت التجمع وما
ك��اع �ت��راف ش�خ�ص��ي  :ل �ق��د ح�م�ل��ت جت��رب��ة
أؤمن به كما ينبغي؟ هل ق ّدمت ما بوسعي ،
السنوات العشر األخيرة  ،الغنيّة سياسيًّا،
حنني زعبي
لكي أدفع الثمن املطلوب ؟
مع ك ّل االستعداد ّ
غربة شديدة ،لم أستطع حتى أن أنقلها أو
لست أنا من سيجيب  ،مّإن��ا ك ّل أولئك الذين
أشارك بها أقرب املق ّربني لي .لقد عشت الكثير من محطات
متاهوا مع ما أمثّله  ،وحتّى ك ّل أولئك الذين حاربوا ما أمثّله،
التحريض السياسي واالجتماعي ،بشعو ٍر ق��اس ،وك��ان
س ��واء ك��ان��وا إس��رائ�ي�ل�يّ�ين أو م��ن أب �ن��اء شعبي  .ل��م أسيطر
مصدر ق ّوتي الوحيدة هو قناعاتي السياسيّة ومسؤوليّتي
على مشاعر احلب أو الكراهيّة  ،اإلعجاب أو الكره أو حتى
بأن أمثّل املشروع وال��روح السياسيّة للحزب الذي أفتخر
الغيرة واحل��رب الشخصية ممن رأون��ي منافسة م�ه� ّددة ملا
باالنتماء له ،احلزب الذي يح ّرر نضال الضحيّة وخطابها
ميثّلونه .لكنني سيطرت على أمر واح��د :أال أت��رك أح� ًدا غير
من سيطرة موازين القوى".
مبال باملواقف التي مثّلتها وبالتصريحات التي عبّرت عنها.
وختمت زعبي قائلة " :في هذه اللحظة من حياتي ،وبعد
التحريض املتواصل ،ومحاولة التخلّص املستمرة مني ،هو
 10سنوات مليئة وغنيّة بالنشاط واملواجهات واملشاعر
مبثابة تقدير سياسي ومؤشر لق ّوة املشروع والنموذج الذي
والقسوة والدفء ،آن األوان لتغيير املكان ،لكن ليس املسار،
أمثّله".
والعمل على تقوية التجمع الوطني الدميقراطي وما يحمله
واستأنفت زعبي قائل ًة" :لقد أسندت أدائي السياسي على
من مشروع وفكر وشخصيّة".
قناعة سياسيّة ثابتة وراس �خ��ة ل��دي ،ول��وال ه��ذه القناعة

مطالب في الطائفة الدرزية ملنح مرشح
درزي مكانة متقدمة بقائمة حزب العمل

ع��ض��و ال �ك �ن �ي �س��ت ص ��ال ��ح س�ع��د
دعوة جلميع أعضاء الكنيست من
ح��زب العمل ورئ�ي��س احل��زب إلى
"إظ �ه��ار امل�س��ؤول�ي��ة وال �ع �م��ل معا
ف��ي االن�ت�خ��اب��ات املقبلة  ،وتوحيد
ال� �ص� �ف ��وف م� ��ع ج �م �ي��ع أع� �ض ��اء
ال�ك�ن�ي�س��ت وم �ش��ارك �ت �ه��م جميعا
صالح سعد
ف��ي ات �خ��اذ ال �ق��رارات املصيرية".
واضاف سعد قائال  " :في املؤمتر احلزبي  ،من املتوقع أن
يكون هناك التماس وحتفظ بالنسبه ملكانة املمثل الدرزي ،
هذا إذا لم نتوصل الى اتفاقية من شأنها تعزيز املكانة في
الالئحة ومنح التمثيل املالئم للطائفة الدرزية ".

اعالن حسب بند (21ب) لقانون هواء
نظيف – 2008
ق��ان��ون ه��واء نظيف ( 2008 -فيما يلي – ال�ق��ان��ون) ي�ح��دد أن مصادر
االنبعاث املشتركة باالضافة الثالثة للقانون  ،ملزمة باحلصول على
تصريح انبعاث لغرض تركيبها  ،تشغيلها أو استعمالها .
ان�ن��ي أع�ل��ن أن�ن��ي أم��دد الفترة احمل ��ددة ملالحظات اجلمهور بخصوص حتلنة
تصريح انبعاث رقم  1219ملصنع نيشر الرملة الكائن في املنطقة الصناعية
في الرملة  .باالمكان تقدمي مالحظات حتى . 17.1.2019

كذلك  ،انني اعلن انني ادرس جتديد تصاريح االنبعاث للمصانع التالية :
بيكر يدفاز كريات مالخي وعنوانه شارع بيكر  12كريات مالخي  ،ورقم تصريح
االنبعاث ،1114
بيكر يدالز مصانع غلفون محدودة الضمان وعنوانه شارع همتخنني  28اشكلون،
ورقم تصريح االنبعاث ،1110
فالكان متسبرمي م�ح��دودة الضمان وعنوانه ش��ارع هئياله  9املنطقة الصناعية
مجدال تيفن ،ورقم تصريح االنبعاث ،1104
هكورنس مصانع عوفيرت محدودة الضمان وعنوانه شارع همداع  30أشدود ،
ورقم الطلب لتصريح االنبعاث .1108
كل من هو معني يستطيع االطالع على املسودات املعروضة في موقع وزارة
حماية البيئة وعنوانه  www.sviva.gov.ilوكذلك في وزارة حماية البيئة في
العنوان كنفي نشارمي  5القدس  ،وتقدمي مالحظات بواسطة موقع الوزارة حتى
تاريخ  ، 23.2.2019املالحظات تنشر في موقع الوزارة .

تسور غلني،
رئيس قسم جودة الهواء وتغيير املناخ

بسم الله الرحمن الرحيم

اض َي ًة َم ْر ِ
س المْ ُ ْط َم ِئ َّن ُة ا ْرجِ ِعي إ ِ َلى َر ِّب ِك َر ِ
ض َّي ًة َفاد ُْخلِي ِفي ِع َبا ِدي َواد ُْخلِي َج َّن ِتي"
" َيا أ َ َّي ُتهَا ال َّن ْف ُ

صا َب ْتهُم ُّم ِ
صي َب ٌة َقا ُلوا إ ِ َّنا ِللَّ ِه َوإ ِ َّنا إ ِ َل ْي ِه
الصا ِبرِي َن ا َّل ِذي َن إ ِ َذا أ َ َ
" َو َب ِّش ِر َّ
صلَ َواتٌ ِّمن َّر ِّب ِه ْم َو َر ْح َم ٌة َوأُول ِئ َك هُ ُم المْ ُ ْه َتدُونَ "
َراجِ ُعونَ أُو َل ِئ َك َعلَ ْي ِه ْم َ
صدق الله العظيم

يتقدم احملامي فراس أحمد بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع  ,باسم املجلس
احمللي أعضاء وموظفني وعموم أهالي القرية  ,بالتعازي احلارة الى عائلة
السيد سمير صبحي محاميد – رئيس بلدية ام الفحم بوفاة ابنهم الشاب

محمد سمير محاميد

كما ونقدم تعازينا بوفاة حماته الحاجة رقية موسى راغب (ام رياض)
نسأل الله العلي القدير ان يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويشملهما بفيض مغفرته
وأن يجعل مثواهما اجلنة  ,وأن يلهم أهلهما وعائلتهما الصبر والسلوان .

انا هلل وانا اليه راجعون

