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عائلة نعيم قشقوس من
قلنسوة  ":بيتنا تعرض
الطالق نار  3مرات  ..نعيش
بحالة من اخلوف "
من تامر عازم مراسل صحيفة بانوراما
تعيش عائلة نعيم قشقوش ف��ي مدينة
قلنسوة في حالة من الرعب واخل��وف،
اثر اطالق النار على بيتهم للمرة الثالثة
ع �ل��ى ال �ت��وال��ي ،ح �ي��ث اق� ��دم م�ج�ه��ول��ون
ف��ي األي���ام األخ��ي��رة ،ع�ل��ى اط�ل�اق واب��ل
من الرصاص والقاء قنبلة على بيتهم،
وبلطف م��ن ال�ل��ه ل��م يسفر احل ��ادث عن
اصابات تذكر .
نعيم قشقوش
احلاجة آمنة قشقوش
وف��ي ح��دي��ث مل��راس��ل صحيفة ب��ان��ورام��ا
بالرسم والتخطيط والتصوير ولم يفعلوا لنا
م��ع احل��اج��ة ام �ن��ة ق �ش �ق��وش  ،ق��ال��ت ":
أي شيء وال يهمهم  ..انا قلقة جدا ً من اخلروج
فوجئنا ب��اط�لاق ال�ن��ار على بيتنا  .ه��ذه امل��رة
من البيت خوفا ً من مراقبتنا وقتلنا " .
الثالثة التي ُيطلق فيها النار علينا ونحن داخل
البيت ،ثم قام مجهول ب��ال�ق��اء قنبلة باجتاه
" لم نؤذ أي شخص "
بيتنا في الوقت الذي كان زوجي فيه خارجا
من البيت باجتاه " البرندة " لرؤية من يطلق
وفي حديث آخر ملراسل صحيفة بانوراما مع نعيم
ً
النار " .وأضافت قشقوش ":كنت خائفة جدا
قشقوش  ،قال  ":الشرطة تعلم بكل شيء  ،وتعرف
 ،وقلقت على زوج��ي بعد ان سمعت صوت
ً
ج �ي��دا ان��ه ال ع�لاق��ة ل�ن��ا ب��أي ش��يء اس�م��ه رص��اص
ان�ف�ج��ار القنبلة  .نعيش ب�ح��ال��ة م��ن اخل��وف
وس�لاح واط�لاق نار  ،عالقاتي مع املواطنني جيدة
ً
وال��رع��ب ف��ي بيتنا  .ال�ش��رط��ة ت �ع��رف مت��ام�ا
ً
ً
ج��دا  ،بيتنا محترم ج��دا  ،ط��وال عمرنا لم نؤذ أي
بكل احل��وادث  ،وتأتي عند كل حادثة حتقق
ش �خ��ص  ،ان ��ا ات �ه��م ال �ش��رط��ة ف ��ي ه ��ذا امل��وض��وع
في احل��ادث��ة ول��م نر اي ش��يء ،فقط يقومون
واحملهم املسؤولية الكاملة " .

بسام جابر يلتقي املرشح لرئاسة بلدية
الطيبة محمد حاج يحيى في مكاتب بانوراما

اجتمع مدير عام مجموعة بانوراما ،منتصف
األسبوع ،باملرشح لرئاسة بلدية الطيبة محمد
طاهر ح��اج يحيى ،وذل��ك في مكاتب مؤسسة
ب��ان��ورام��ا ف��ي ال �ط �ي �ب��ة.ش��ارك ب��ال �ل �ق��اء أي�ض��ا
احملامي وجدي مفلح حاج يحيى ،طارق حاج
يحيى ،فادي جابر من ادارة مجموعة بانوراما،
وس��اري جابر مقدم برنامج " اك��زي��ت " في
قناة هال واحمل��رر في موقع بانيت وصحيفة
ب��ان��ورام��ا ش�ح��ادة ع��ازم .وحت��دث محمد حاج
يحيى مع مضيفه بسام جابر عن املستجدات
املتعلقة باالنتخابات البلدية القريبة ،التي من
املقرر أن جتري يوم الـ  26من تشرين الثاني
امل �ق �ب��ل .ك�م��ا اك ��د امل��رش��ح م�ح�م��د ح ��اج يحيى
ع�ل��ى "أن ��ه ي�ق��وم ب�ب�ن��اء حت��ال��ف ق��وي خل��وض
االنتخابات البلدية ،وأن��ه يطرح نفسه كبديل ميتلك
الكفاءة الدارة بلدية الطيبة " .وتطرق حاج يحيى الى
جوانب عديدة من مشواره العملي واملهني ،واستعرض
جانبا من رؤيته لطريقة ادارة البلدية التي تعتمد "
وضع االنسان املناسب في املكان املناسب".

״ االبتعاد عن التناحر "

م��ن جانبه ،أك��د ب�س��ام ج��اب��ر على " أهمية أن جتري
االن �ت �خ��اب��ات ف��ي الطيبة ب �ه��دوء  ،ب�ع�ي��دا ع��ن التناحر
واألج � ��واء غ�ي��ر امل��ري �ح��ة ال �ت��ي تعكر ص�ف��و ال�ع�لاق��ات
االجتماعية في املدينة".
وقال جابر ":بالنسبة لنا في مجموعة بانوراما عامل
الهدوء واحترام االخ��ر في رأس سلم اولوياتنا وهذا

نعيم قشقوش يشير الى آثار اطالق النار على منزله
وأض � ��اف  ":ال �ش��رط��ة ت �ع��رف م�ط�ل�ق��ي ال� �ن ��ار ب�ك��اف��ة
تفاصيلهم واسمائهم وكل شيء  ،ولكن لالسف الشديد
هم ساكتني عن اخلطأ ولم يفعلوا شيئا " .

تعقيب الشرطة  " :مت إلقاء
القبض على مشتبهني "

وفي تعقيبه على املوضوع  ،قال املتحدث بلسان الشرطة
لالعالم العربي وسيم بدر لصحيفة بانوراما  ":إثر
أحداث إطالق النار مت إلقاء القبض على مشتبهني.
في وقت الح��ق ،مت إط�لاق س��راح املشتبهني بقيود
مشروطة مبا في ذلك اإلقامة اجلبرية وإبعادهم ملدة
 30يو ًما عن أصحاب الشكوى" .

وأض� ��اف ب��در  ":ال �ش��رط��ة ت��رى ب�ب��ال��غ اخل �ط��ورة
ه���ذه األح� � ��داث وت ��واص ��ل ج �ه��وده��ا احل �ث �ي �ث��ة في
مجال التحقيق لكشف اجلناة .في الوقت نفسه،
تعمل ال�ش��رط��ة ب�لا ك�ل��ل لتعزيز ال�ش�ع��ور ب��األم��ن
وتقليل ح��وادث إط�لاق النار والعنف .ي��وم أمس،
أج��ري��ت عمليات تفتيش مكثفة ف��ي م�ن��زل املشتبه
بهم ،وجتري الشرطة العديد من أنشطة التحقيق،
باستخدام أفضل الوسائل املتوفرة ف��ي الشرطة
لكشف اجلناة وضمان امن وسالمة املواطنني" .

ملتابعة أخبار وحوارات على مدار الساعة
ادخلوا الى موقع بانوراما في االنترنت :
www.panet.co.il

وزارة
الصحة

حلياة صحية أكثر

وزارة الصحة – لجنة الدعم
تقديم طلبات للدعم من ميزانية وزارة
الصحة لسنة 2019
الصحة النفسية – حسب مجاالت معرفة
في اختبارات دعم جديدة
 .1على املؤسسات اجلماهيرية التي تقدم خدمات مساعدة وعالج في مجال الصحة
النفسية – فقط في املجاالت املع ّرفة في اختبارات الدعم اجلديدة لسنة ،2019
تقدمي طلب حسب " اجراء لتقدمي طلبات للدعم من ميزانية الدولة ملؤسسات عامة
ولبحثها" من يوم .16.1.2013

بسام جابر يصافح محمد حاج يحيى
ي�ت��واف��ق مت��ام��ا م��ع م��وق�ف��ي رئ �ي��س ال�ب�ل��دي��ة وامل��رش��ح
لفترة رئاسية ثانية احملامي شعاع منصور مصاورة
واملرشح لرئاسة البلدية محمد طاهر حاج يحيى".
كما أكد بسام جابر " أن أبواب مؤسسة بانوراما بكافة
أذرعها :موقع بانيت ،تطبيق بانيت ،جريدة بانوراما
وقناة هال ،مفتوحة للنشر أمام كل املرشحني والقوائم
التي تخوض االنتخابات ،من باب االستقامة والنزاهة
الصحفية " .هذا واستفسر بسام جابر من الضيوف
ان كان مرشحان فقط سيخوضان االنتخابات لرئاسة
بلدية الطيبة ام انه سيترشح للرئاسة شخص ثالث؟،
ف��اج��اب��وا " ان��ه ف��ي نهاية امل�ط��اف سيكون مرشحان
فقط لرئاسة البلدية" .أما احملامي وجدي حاج يحيى
فقد أشاد من جانبه بـ " االجناز الصحفي واالعالمي
ملجموعة بانوراما ليس على مستوى الطيبة فحسب،
امنا على مستوى الوسط العربي برمته ".

ب .اللجنة تبحث الطلبات مبوجب اختبارات الدعم هذه التي تظهر في موقع االنترنت
التابع لوزارة الصحة ،حتت العنوان " اختبارات دعم  – 2019جمعيات" .يجب
االطالع اوال على اختبارات الدعم حيث انها تشمل مجاالت دعم محددة فقط.
ج .الطلبات تقدم فقط بواسطة بطاقة الكترونية ومنظومة بورتال الـ "مركباه" احلكومي في املوقع
التالي  /portal https://mrp.mrc.gov.il/irjابتداء من يوم  3اكتوبر  2019وال يتأخر
عن  25اكتوبر  2019الساعة  24:00-عندها يتم اغالق النداء في البورتال أمام تقدمي الطلبات.
د .رقم النداء في البورتال – .10877

هـ .كل جمعية التي تقدم ألول مرة طلب دعم من ميزانية وزارة الصحة ،بعد ان تأكدت من
انها تستجيب لشروط االختبارات ،مطلوب منها التبليغ عن ذلك بالبريد االلكتروني
للسيدة غيالت شروني – راتس ،من أجل التأكد من ان معطيات االتصال محتلنة
( )gilat.sharoni@moh.gov.ilومن اجل تنفيذ استكماالت مختلفة مطلوبة من
قبل جلنة الدعم واحملاسب العام.

