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احملكمة تزيل بعض شروط
االعتقال املنزلي عن القيادي في
"أبناء البلد" رجا اغبارية

رجا اغبارية (في يسار الصورة)
من صالح حسن معطي مراسل صحيفة بانوراما
ق ّررت محكمة الصلح ،في حيفا ،في األيام األخيرة ،االستجابة لطلب محامية جمعية
عدالة ،افنان خليفة ،بازالة بعض شروط االعتقال املنزلي عن القيادي في حركة " أبناء
البلد " رجا اغبارية من ام الفحم .
وبحسب ال �ق��رار ،يتم تقييد مهمة امل��راف�ق�ين على متابعة منع املتهم م��ن استعمال
الفيسبوك واالنترنت ووسائل االعالم واخلطابات واملقاالت واملقابالت الصحفيّة.
ويستشفّ من القرار ،انه بإمكان اغبارية التنقّل كما يشاء ليال ونهارا ً دون مراقب او
مرافق مع استمرار منعه من السفر خارج البالد.
يشار الى ان جلسة البت في الغاء الئحة االتهام ستعقد بناء على طلب عدالة وذلك في
.24.9.2019

الكشف عن تسجيل لنتنياهو وهو يصرخ
بوجه الوزير السابق أيوب قرا " :هل ُجننت ؟"
تعقيب مكتب رئيس
احلكومة نتنياهو

كشفت اخبار القناة  13العبرية ،
مطلع األسبوع ،تسجيال صوتيا مت
تسجيله قبل نحو عامني ،لرئيس
احل�ك��وم��ة بنيامني نتنياهو ،وه��و
وق� ��د ع �ق��ب م �ك �ت��ب رئ �ي��س احل �ك��وم��ة
يصرخ على وزي��ر االتصاالت في
نتنياهو على ما مت كشفه في التسجيل:
حينه أيوب قرا خالل مكاملة هاتفية
" شكرا لكم لعرضكم رئيس احلكومة
بينهما.
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صحيفة ‘يسرائيل هيوم‘ والقناة ."7
حيث ضغط نتنياهو ملنح القناة 20
رخصة لبث اخبار ،ولتفكيك مجلس الكوابل واألقمار الصناعية
قرا " :عمل مسيء وخطير "
الذي عارض ذلك".
من جهته عقب الوزير السابق أيوب قرا قائال ":التقرير الذي بثته القناة
وب�ح�س��ب ال�ت�ق��اري��ر ال�ع�ب��ري��ة ف��إن نتنياهو غ�ض��ب ب�ع��د ان ق��رأ
 13عبر مراسلها سافي عوفاديا ،هو عمل مسيء وخطير والذي يؤدي
عنوانا في صحيفة "ذي ماركر" بأن الوزيرة السابقة أييلت
الى ضرر مقصود بالطريق التي اسلكها.
شاكيد ،هي التي ضغطت من أجل منح القناة  20الترخيص.
التنصت على خطوط هاتفي وهاتف رئيس الوزراء ينبعث منه رائحة
وصرخ نتنياهو خالل حديثه مع قرا .ومما جاء في املكاملة" :هل
كريهة وممنهجة الحل��اق الضرر بي وبرئيس احلكومة في الليكود
جننت؟" وك��رر ذل��ك ع��دة م��رات وف��ق م��ا اظ�ه��ره التسجيل .ثم
وبحكم املعسكر القومي ولن اسمح بهذا".
أضاف ":انهم يعيقون ذلك .من يقوم بهذا االمر؟ من بادر الى
جدير بالذكر أن قرا وصل ،منتصف االسبوع ،الى مكاتب وحدة الهف
ذلك؟" .وأجاب قرا بأن "املبادرة لنا" (الليكود) ،لكن نتنياهو
 433في الشرطة وأعلن أن��ه ينوي تقدمي شكوى على خلفية نشر
سأله  :عفوا؟ شاكيد تابعة لنا؟" .اجابه قرا "ال ! القانون لنا ،ال
تسجيل املكاملة .
عالقة لها به"   .

مواطن من كفر قرع يهدم بيته بنفسه جتنبا للغرامات

من إبراهيم ابوعطا مراسل صحيفة بانوراما

ق��ام م��واط��ن م��ن سكان قرية كفرقرع ،أمس
االول األربعاء ،بهدم بيته بنفسه جتنبا لدفع
غرامات كبيرة ،فيما أع��رب مجلس كفر قرع
احمللي عن رفضه ملثل هذه اخلطوة .واصدر
مجلس محلي كفرقرع بيانا جاء فيه " :على
اث��ر قيام اح��د امل��واط�ن�ين م��ن سكان كفرقرع
مببادرة شخصية له بهدم بيت قيد االنشاء
في احل��ي الغربي للقرية ،ن��ود ان نشير الى
ان املجلس احمللي يعبر عن امتعاضه ملثل هذا
التصرف املرفوض .ان مجلس محلي كفرقرع
وض �م��ن م �س��اع �ي��ه احل �ث �ي �ث��ة إلي� �ج ��اد ح�ل��ول
هندسية لكل االحياء واملباني في كفرقرع  ،مت
الوصول الى حلول هندسية باتفاق مع اللجنة

اللوائية حيفا واحمللية وادي عارة ملنع هدم هذا
البيت " .وأض��اف البيان  " :ان اللجنة احمللية
للتخطيط والبناء وادي عارة ومبصادقة اللجنة
اللوائية وبطلب من املجلس احمللي قررت تقليل
عرض الشارع القريب من البيت من اجل منع
الهدم ,وقد ص��ادق مجلس محلي كفرقرع في
جلسته مساء ي��وم أم��س الثالثاء على بند 77
و  78لقانون التخطيط والبناء وال��ذي يضمن
بحث تقليص ع��رض ال �ش��ارع وه ��ذا االم ��ر مت
امل�ص��ادق��ة عليه خصيصا ملنع خ�ط��وات الهدم
في كفرقرع  ,وم��ن هنا خطورة ق��رار صاحب
ال�ب�ي��ت الشخصي ب�ه��دم بيته امل�ت��واج��د ضمن
ال �ش��ارع امل�ق�ت��رح ال ��ذي ص ��ودق عليه باللجنة
اللوائية بشهر يولي  . 2018وبالرغم من توجه
رئ�ي��س املجلس احمل�ل��ي احمل��ام��ي ف��راس بدحي

يرافقه نائبه السيد محمود مصاحلة لصاحب
البيت ملنع تنفيذ قراره بهدم البيت اال انه رفض
معلال ذل��ك بتجنب دف��ع غ��رام��ة مالية للجهات
امل�س��ؤول��ة  ،بالرغم م��ن مطالبة املجلس احمللي
ب��وق��ف ه��دم البيت اال ان ص��اح��ب البيت رفض
طلب املجلس احمل�ل��ي  ،وطالبهم ب�ع��دم التدخل
ب�ق��راره الشخصي .ان املجلس احمللي ي��رى ان
هذا التصرف ميس باجلهود املبذولة امام سلطة
التنفيذ ملنع هدم بيوت ضمن نفوذ قرية كفرقرع
 ،ويأسف لهذا القرار الشخصي لصاحب البيت.
ويؤكد املجلس احمللي انه عمل ويعمل قصارى
جهده إليجاد حلول هندسية وقانونية أمام جلان
التخطيط وال�ب�ن��اء احمللية وال�ق�ط��ري��ة وال��دوائ��ر
امل �س��ؤول��ة ف��ي س�ب�ي��ل ح��ل ج�م�ي��ع اإلش�ك��ال�ي��ات
والتحديات املوجودة ملنع ظواهر الهدم".

االرصاد اجلوية  :الشتاء القادم يتوقع ان يكون ماطرا وباردا
من شحادة سامي عازم مراسل صحيفة بانوراما
الثلوج ايضا على قمم اجلبال املرتفعة.
كانون ثان :يتوقع ان تكون درجات احلرارة
ُن��ش��رت ف��ي األي � ��ام األخ� �ي ��رة  ،ال�ت��وق�ع��ات
اقل من معدلها ،وميتاز هذا الشهر بالبرودة
للرواسب وحالة الطقس للخريف والشتاء
وي�ت��وق��ع تساقط ال�ث�ل��وج ف��ي ج�ب��ال املركز
املقبلني ،والتي تعتمد على موديالت توقعات
ومنطقة القدس.
بعيدة امل ��دى .ووف �ق��ا ل�ه��ذه ال�ت��وق�ع��ات فإن
ش�ب��اط :ايضا ه��ذا الشهر يتوقع ان تكون
درج��ات احل ��رارة ف��ي شهر اي�ل��ول ستكون
كميات االم �ط��ار فيه اعلى م��ن امل�ع��دل فيما
وفقا للمعدل ،وحتى نهاية الشهر ستتساقط
ت�ك��ون درج ��ات احل� ��رارة مشابهة للمعدل
امطار محلية في مختلف انحاء البالد.
ويتوقع تساقط الثلوج في املرتفعات.
بكونه
تشرين اول :سيمتاز ه��ذا الشهر
صورة للتوضيح فقط  -تصوير  istock - Maxiphoto :اذار :يتوقع ان يبدا فصل الربيع مبكرا وان
ماطرا في منطقة الشمال والساحل .درجات
تكون كميات االمطار فيه مشابهة للمعدل.
احلرارة ستكون مماثلة ملعدلها واعلى من املعدل في بعض املناطق.
نيسان :يتوقع ان تكون حالة الطقس خالل هذا الشهر حارة نسبيا
تشرين ثان :يتوقع ان تكون درج��ات احل��رارة اعلى من معدلها.
وجافة وتكون كميات االمطار فيه اقل من املعدل.
سيمتاز هذا الشهر بانه سيكون ماطرا فيما تتساقط الثلوج في
ايار :يتوقع ان تكون درجات احلرارة اعلى بقليل من املعدل ويكون
جبل الشيخ بكميات اعلى من املعدل في هذه الفترة.
الطقس جافا.
كانون اول :يتوقع ان تكون درجات احلرارة ادنى من معدلها في
بقي ان نشير مرة اخرى الى ان هذه املعطيات هي وفقا لتوقعات مبنية
هذا الشهر .يتوقع ايضا ان تتراكم الثلوج في جبل الشيخ بشكل
يتيح فتح موسم التزلج فيه ،وف��ي نهاية الشهر يتوقع تساقط
على موديالت االرصاد اجلوية بعيدة املدى .والله تعالى اعلى واعلم .

خالل هدم املنزل في كفرقرع

وزارة
الثقافة
والرياضة

مسودة اختبارات لتوزيع أموال لغرض دعم وزارة الثقافة والرياضة

لتعزيز مكانة الالعب المحلي االسرائيلي في الفروع العليا

دائ��رة الرياضة معنية باحلصول على مالحظات اجلمهور ملسودة اختبارات
لتوزيع ام��وال لغرض دعم وزارة الثقافة والرياضة ملؤسسات ،لتعزيز مكانة
الالعب احمللي االسرائيلي في الفروع العليا قبل اتخاذ قرار حول صيغتها النهائية
صيغة م�س��ودة تعديل اخ�ت�ب��ارات ال��دع��م التي مت وضعها ف��ي وزارة الثقافة
والرياضة منشورة في موقع ال ��وزارة www.mcs.gov.il :حتت عنوان
"اعالنات" وكذلك في موقع وزارة القضاء.
كل من هو معني باحلصول عليها ،ابداء مالحظات أو تقدمي اقتراحات بخصوص تعديل االختبارات
املذكورة ،مدعو لفعل ذلك بالتوجه كتابيا لبريد الكتروني.duduma@most.gov.il :
يجب تقدمي التوجهات حتى يوم االحد  22.9.2019الساعة .12:00
بعد هذا املوعد سيتم وضع صياغة نهائية لالختبارات ،مع اخذ
التوجهات التي تصل حتى املوعد املذكور باالعتبار .

يوضح انه ليس في املذكور اي التزام لقبول املالحظات ،كذلك املذكور اعاله ال
يشكل التزاما للدعم مستقبال ملؤسسات جماهيرية كما هو مذكور.

