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قوات كبيرة من الشرطة تنفذ اعتقاالت في املشهد

من علي مغربي مراسل
صحيفة بانوراما

م���ا زال� � ��ت ق ��ري ��ة امل �ش �ه��د
تشهد حالة من التوتر بعد
ح��ادث��ة ن�ص��ب ال�ه��وائ�ي��ات
ف��ي م�ن�ط�ق��ة "احل � ��اووز"
ومحاولة احراقها  .وفي
آخ��ر ال �ت �ط��ورات  ،داهمت
قوات كبيرة  ،من الشرطة
م �ط �ل��ع األس � �ب� ��وع ،ب�ي��وت��ا
ف��ي ال �ق��ري��ة  ،ف�ي�م��ا رج��ح
أه� � ��ال أن األم� � ��ر م�ت�ع�ل��ق
باالحتجاجات ضد نصب
الهوائيتني  ،حيث قامت
قوات شرطة في املشهد  -تصوير  :احمد بهوتي
القوات باعتقال أشخاص
ب��ع��د ت �ف �ت �ي��ش ب �ي��وت �ه��م .
لشركة اتصاالت قرب القرية  ،واحلديث يدور عن مظاهرة
ووص� � � ��ل ال� � ��ى ص �ح �ي �ف��ة
لم يتم التنسيق لها مع الشرطة  ،والتي تخللها القاء حجارة
بانوراما مقطع فيديو يوثق مداهمة القوات لبيوت القرية .
واخ�ل�ال بالنظام  ،فيما ق��ام مشتبه بهم ب��اح��راق احل��رش
احمليط بالهوائية  ،وتسببوا باضرار في املكان  ،فيما قامت
الشرطة  " :اعتقال  6أشخاص من املشهد "
الشرطة بتفريق املتجمهرين ".
ومضى املتحدث بلسان الشرطة يقول  " :صباح االثنني
وق��ال املتحدث بلسان شرطة الشمال في بيان صحفي :
وبعد انتهاء التحقيق مت اطالق سراح القاصرين بشروط
"اعتقلت الشطرة فجر االثنني  6أشخاص بشبهة الضلوع
مقيدة  ،فيما مت نقل املعتقلني االربعة الى محكمة الصلح في
بأعمال اخالل بالنظام العام ومهاجمة رجال شرطة والقاء
الناصرة للنظر بطلب متديد اعتقالهم  ،فيما يتوقع تنفيذ
حجارة ومحاولة اشعال النار ".
اعتقاالت اضافية " .
وأض��اف املتحدث بلسان الشرطة  " :مت اعتقال  4مشتبه
وخلص املتحدث بلسان الشرطة يقول  " :شرطة اسرائيل
بهم (  25عاما الى  50عاما ) الذين هاجموا رجال شرطة
ستواصل العمل بشكل ح��ازم ضد مخالفي القانون  ،ايا
خ�لال اعتقال شخص آخ��ر  ،االس �ب��وع امل��اض��ي  ،وأخ�ل��وا
كانوا  ،بواسطة تنفيذ اعتقاالت أو وسائل لتفريق املشاركني
ب��ال�ن�ظ��ام ال �ع��ام وأغ �ل �ق��وا م�س��ال��ك ف��ي ال �ش��ارع ف��ي القرية
باالخالل بالنظام  ،كما ستواصل باملقابل اتاحة املجال أمام
وح��اول��وا اض��رام النار مبنشأة تابعة لشركة ات�ص��االت ،
حرية التعبير عن الرأي واالحتجاج بشكل قانوني  ،لكنها
وخالل النشاط للشرطة مت اعتقال مشتبه بهما آخرين ( 17
لن تسمح باملس بالنظام العام أو باستخدام العنف جتاه
عاما ) اللذين حاوال مهاجمة رجال شرطة ".
رجال الشرطة أو مواطنني  ،أو االخالل بالنظام في شوارع
وتابع املتحدث بلسان الشرطة  " :االسبوع املاضي  ،خرج
رئيسية واملس بسير حياة مواطني الدولة " .
مئات من سكان القرية لالحتجاج عقب نصب هوائية تابعة

مصرع محمد أسعد خديجة من
قلنسوة جراء تعرضه للدهس في شارع 6
من حسني العبرة وتامر
ع��ازم م��راس�ل��ي صحيفة
بانوراما

س � � � � � ��ادت ف� � � ��ي االي � � � � ��ام
األخ� �ي ��رة أج� � ��واء ح��زي�ن��ة
ف ��ي م��دي �ن��ة ق �ل �ن �س��وة اث��ر
م � �ص� ��رع م� �ح� �م ��د أس��ع��د
خ��دي �ج��ة " أب��و أس �ع��د "،
البالغ من العمر  52عاما،
ج � ��راء ت �ع��رض��ه ل�ل��ده��س
بشارع رقم "  ،" 6قرب
امل�ف��رق القريب م��ن مدينة
كفر قاسم .
وذك� � ��رت م� �ص ��ادر طبية
" ان امل��رح��وم ك��ان يقود
ش��اح�ن��ة وق��د ت��وق��ف على
ج��ان��ب ال�ط��ري��ق وت�ع��رض
للدهس من قبل شاحنة مرت
من املكان  ،وقد أصيب بجراح
بالغة اخل�ط��ورة وت��وف��ي بعد
ذل� ��ك م �ت��أث��را ب��اص��اب �ت��ه في
املرحوم محمد خديجة
مستشفى " بيلنسون " في
مدينة بيتح تكفا ".
وقال املتحدث بلسان الشرطة في بيان الحق " أنه مت بعد
ساعات من وق��وع احل��ادث التوصل ال��ى سائق الشاحنة
ال�ض��ال��ع ب��احل��ادث ،وذل��ك ق��رب مدينة ال �ق��دس  ،حيث ان
السائق من سكان الشمال ويبلغ من العمر  61عاما ومت
حتويله للتحقيق في محطة الشرطة ".
وجاء من طاقم الدفاع عن السائق  ،من مكتب احملامي طارق
مصطفى من جديدة  -املكر ،الذي يترافع عن السائق املشتبه
به بالضلوع باحلادث  " :السائق كان ينقل حمولة من ميناء

مكتب مراقب الدولة
ومفوض شكاوى اجلمهور

ّ
لكل من ينوي املنافسة في انتخابات
إعالن
السلطات احمل ّل ّية واملجالس اإلقليم ّية التي
ستجري في 30.10.18
نبلغ بهذا اجلمهور أنّه يتعينّ على ك ّل من ينوي املنافسة في انتخابات السلطات احمللّيّة واملجالس اإلقليميّة،
اإلقليمي ،أو لعضو ّية مجلس السلطة احمللّيّة ،العمل وفق أوامر
سواء كان لرئاسة السلطة احمللّيّة أو املجلس
ّ
القانون ،مبا في ذلك قانون السلطات احمللّيّة (متويل االنتخابات) ،للعام ( 1993في ما يلي  -القانون)،
والتعليمات التي يضعها مراقب الدولة وفق هذا القانون (في ما يلي  -التعليمات) .التعليمات األساسيّة
السارية املفعول هي تعليمات السلطات احمللّيّة (متويل االنتخابات) (إدارة احلسابات) ،لعام  ،2013لكن
يجب ّ
االطالع على املستج ّدات من حني إلى آخر في موقع مكتب مراقب الدولة على شبكة اإلنترنت بالنسبة
إلى تعليمات أخرى.
تنطبق على جميع املصروفات ذات الصلة باالنتخابات واملدخوالت التي استخدمت لتمويلها ،ح ّتى
لو أُنفقت أو ّ
مت احلصول عليها قبل بداية فترة االنتخابات كما هي مع ّرفة في القانون ،القواعد والقيود
ينص عليها القانون والتعليمات ،مبا في ذلك واجب حفظ الوثائق وااللتزام بسقف املصروفات.
التي
ّ

في ما يلي جزء من أوامر القانون والتعليمات:
يخصص للحملة االنتخابيّة ،ومن خالله
إلزامي فتح حساب في البنك
قبل تنفيذ اخلطوة املال ّية األولى
ّ
ّ
يت ّم تنفيذ جميع الفعاليات املاليّة املتعلّقة باحلملة االنتخابيّة .يجب إب�لاغ مراقب الدولة عن فتح هذا
احلساب.
باإلمكان تلقي تب ّرعات لتمويل احلملة االنتخابيّة ،شريطة أن تنطبق عليها القيود التي يفرضها القانون
ألي متب ّرع وأفراد أسرته الذين يعيشون معه
بالنسبة إلى مبلغ التب ّرع املسموح به ( 5,000شيكل جديد ّ
مالي أو قرض
في البيت نفسه) وهو ّية املتب ّرع .مُينع تلقي تب ّرع من مؤسسة .وكذلك مُينع تلقي ضمان ّ
مسجل في سج ّل
أي شخص غير
من مؤسسة ،عدا املؤسسات البنكية .كما ُيحظر احلصول على تب ّرع من ّ
ّ
أي تب ّرع من متب ّرع مجهول الهو ّية.
الس ّكان ،أو ّ
ّ
املرشح تب ّر ًعا نقد ًّيا مببلغ يفوق الـ 500 -شيكل جديد ،يتعينّ على املتب ّرع أن يق ّدم اقرارا
إذا تلقّى
أن التب ّرع هو من مالهُ .يصا ِّدق على هذا االقرار الطرف املخ ّول لذلك وفق القانون .أ ّما
مو ّق ًعا منه على ّ
تصريحا ّ
خطيًّا كما ورد أعاله
إذا كان مبلغ التب ّرع أقل من  500شيكل جديد ،فعلى املتب ّرع أن ُيرفق
ً
مو ّق ًعا من قبله.
أي مصدر
يجب إدارة تسجيل جاري جلميع املدخوالت املتعلّقة باالنتخابات التي يت ّم احلصول عليها من ّ
كان ،مبا في ذلك التب ّرعات النقد ّية والعينيّة ذات القيمة املاليّة.
يجب إدارة تسجيل جاري جلميع املصاريف املتعلّقة باالنتخابات ،مبا في ذلك املصاريف لقاء احلصول
على ضمان.
مت احلصول عليها وكذلك بجميع املصروفات التي
يجب حفظ الوثائق ذات الصلة بجميع املدخوالت التي ّ
أُنفقت قبل فترة االنتخابات وخاللها.
تكون إدارة احلسابات من خالل املنظومة احملوسبة على موقع مكتب مراقب الدولة على شبكة اإلنترنت
 .https://statements.mevaker.gov.ilللحصول على أذون��ات لدخول املنظومة احملوسبة ،يجب تعبئة استمارة الطلب ال��واردة على موقع
مكتب مراقب الدولة على شبكة اإلنترنت على العنوان ( www.mevaker.gov.ilاستمارة منفردة
بالسلطات احمللّ ّية واس�ت�م��ارة منفردة باملجالس اإلقليم ّية) .يجب إرس��ال االس�ت�م��ارة موقّعة
إلى مكتب مراقب الدولة ،قسم الرقابة على االنتخابات ومتويل األح��زاب ص.ب  7024ت ّل أبيب،
 .6107001ميكن إرسال االستمارة ايضا ً من خالل فاكس رقم 03-6843916/6543 :أو عبر
اإللكتروني.ellections@mevaker.gov.il :
عنوان البريد
ّ
انتبهوا  -حسب أوام��ر البند  12من تعليمات مراقب ال��دول��ة ،يلزم التبليغ من خ�لال املنظومة
احملوسبة عن جميع التب ّرعات والضمانات التي ّ
مت تل ّقيها ح ّتى موعد أقصاه ثالثة أ ّيام عمل منذ
حلظة تل ّقيها .أ ّما التب ّرعات والضمانات التي ّ
مت تل ّقيها قبل احلصول على أذون دخول املنظومة
احملوسبة ،فيجب التبليغ عنها فور احلصول على األذون.
ستنشر التب ّرعات والضمانات التي يت ّم التبليغ عنها من خالل املنظومة للجمهور مباشرة بعد
التبليغ عنها.
يجب تقدمي التقرير املالي بشأن احلسابات ملراقب الدولة حتّى موعد أقصاه خمسة أشهر من موعد انتهاء
االنتخابات .يت ّم إنتاج التقرير من خالل املنظومة احملوسبة ،مرفق برأي مدقّق حسابات .على التقرير أن
يض ّم تفصيلاً جلميع املدخوالت واملصروفات املتعلّقة باالنتخابات ،مبا في ذلك املدخوالت واملصروفات
التي سبقت فترة االنتخابات.
حسب القانون  -التقرير الذي يقدم ملراقب الدولة خالل ثالثة أشهر من يوم االنتخابات  -قرار
مراقب الدولة بشأنه يقدم خالل تسعة أشهر من يوم االنتخابات.
يجب احلرص على تقدمي التقرير في املوعد احملدّد.

طواقم االسعاف حتاول انعاش املرحوم  -تصوير " :هتساله العاد"
حيفا ال��ى غ��وش عتسيون  ،وق��د ع��رف ب��وق��وع احل��ادث
عندما اتصلت به الشرطة هاتفيا  ،وقد كان مذهوال  .من
املهم التوضيح ان املشتبه تعاون بشكل كامل مع الشرطة
 ،وهو واصل فعل ذلك خالل التحقيق معه  .ليس هنالك
دليل يشير الى معرفته بأنه دهس املرحوم وانه هرب من
مكان احلادث  .مما ال شك فيه ان احلديث يدور عن حدث
تراجيدي ومؤسف  .املشتبه وعائلته يقدمون التعازي لعائلة
الفقيد ويشاطرونهم حزنهم ".
وعلمت صحيفة بانوراما من مكتب احملامي طارق مصطفى
أن " محكمة الصلح في بيتح تكفا ،قررت ليلة األربعاء ،
اطالق سراح سائق الشاحنة املشتبه بالضلوع باحلادث ".
كما ج��اء م��ن مكتب احمل��ام��ي مصطفى " ان��ه تقرر اط�لاق
سراح السائق وهو من منطقة الشمال بدون شروط مقيدة،
وذل��ك بعد اقتناع احملكمة ب��االدع��اءات التي طرحها طاقم
الدفاع ".

حسب أوامر القانون ،ك ّل من ال يق ّدم ملراقب الدولة التقرير املالي والوثائق ،عليه أن يعيد للدولة التمويل
الرسمي الذي حصل عليه.
ّ
ال ّ
تضم التعليمات الواردة هنا جميع تعليمات القانون .في ك ّل حالة يكون فيها تناقض بني ما ورد
أعاله وبني بنود القانون والتعليمات ،يجب ا ّتباع بنود القانون والتعليمات.
تُنشر أوامر القانون والتعليمات على موقع مكتب مراقب الدولة على شبكة اإلنترنت www.mevaker.
" – gov.ilمتويل األحزاب" – "قوانني وتعليمات بشأن متويل األحزاب ومتويل االنتخابات" – " قوانني
وتعليمات بشأن متويل االنتخابات في السلطات احمللّيّة واملجالس اإلقليميّة".
التوجه إلينا عبر الهاتف رقم 03-6843960 :؛ عبر البريد ص.ب  7024ت ّل
للمزيد من املعلومات ،ميكنكم
ّ
أبيب .6107001 ،ميكن ً
أيضا إرسال االستمارة من خالل فاكس رقم 03-6843916 /6543 :أو عبر
اإللكتروني.ellections@mevaker.gov.il :
عنوان البريد
ّ

ميري َرزين
نائب املدير العا ّم واملسؤولة عن رقابة االنتخابات ومتويل األحزاب
هذا االعالن صيغ بلغة املذكر ،ولكنه موجه للذكور واالناث على حد سواء.

