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التحقيق مع  4أشخاص بينهم موظفة
في مجلس طرعان احمللي بشبهات فساد
وصلت صباحا ال��ى ال�ق��دس حيث كانت ل��ي جلسة
ق��ال امل�ت�ح��دث بلسان ال�ش��رط��ة أن��ه "ف��ي اط ��ار مساعي
ه�ن��اك  ،تلقيت ات�ص��اال مت اب�لاغ��ي فيه ان الشرطة
ال�ش��رط��ة مل�ك��اف�ح��ة ظ��اه��رة م�خ��ال�ف��ات االم��ان��ة  ،شرعت
وصلت ال��ى املجلس احمللي ومعها أم��ر بالتفتيش،
الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا االحتيال في وحدة ،
وق���د وج �ه��ت م��وظ �ف��ي امل �ج �ل��س ب��ان
الهف  ، 433بتحقيق علني ضد محافل
يقوم القائم باالعمال بقراءة املستند
مختلفة في مجلس طرعان احمللي ".
"أم��ر التفتيش" رسميا  ،حتى يطلع
وأضاف املتحدث بلسان الشرطة  " :في
ع �ل��ى ص�ح�ت��ه  ،ووج� �ه ��ت امل��وظ�ف�ين
ساعات صباح يوم االثنني  ،مت حتويل 4
أن يتجاوبوا بشكل كامل مع رجال
أشخاص مشتبه بهم للتحقيق حتت طائلة
الشرطة وان ال ُيخفى اي مستند ".
التحذير بشبهة الضلوع مبخالفات تتعلق
وتابع دحلة  " :لم يتم التحقيق مع
باألمانة  ،ومن بني املشتبه بهم موظفة في
امل��وظ�ف�ين امن��ا ه��م اع �ط��وا املستندات
املجلس وآخرين ".
امل �ط �ل��وب��ة ك �م��ا ط �ل��ب م�ن�ه��م م��ن قسم
وت��اب��ع املتحدث بلسان الشرطة يقول :
عماد دحلة
الهندسة واحلسابات كما وردني من
"احلديث يدور عن حتقيق تديره شرطة
املوظفني  ،وعلمت ان رج��ال الشرطة
اس��رائ �ي��ل وت��راف �ق��ه ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة في
بعدما انتهوا من طلب امللفات طلبوا من موظفة ان
لواء الشمال " .وخلص املتحدث بلسان الشرطة الى
ترافقهم الى التحقيق في حيفا ".
القول  " :شرطة اسرائيل ستواصل التحقيق وكشف
واستطرد دحلة  " :لم يكن لي تواصل مع الشرطة
االج� � ��راءات امل��رف��وض��ة  ،وم�ن�ه��ا ت �ض��ارب امل �ص��ال��ح ،
ول��م تتصل ب��ي ال�ش��رط��ة ول��م يخبرونني ب��االم��ر ،
وستواصل العمل للوصول لكل مكان فيه شبهة لفساد
لذلك انا استهجنت هذا التفتيش الن مجلس طرعان
جماهيري ميس بنظام السلطة وباملواطنيني العاديني ".
يعمل  -والكل يشهد على ذلك  -بشفافية وحسن
تعقيب رئيس مجلس
ادارة مالية  ،وواقع املجلس وعمله يثبت ذلك  ،ونظم
املجلس وفق توجيهاتي وووفق نظم وزارة الداخلية
طرعان احمللي على املوضوع
جعلته ينال شهادات حسن ادارة مالية سليمة ".
وخ �ل��ص دح �ل��ة ال ��ى ال �ق��ول  " :أن ��ا ال اع �ل��م م��ن هم
م��ن جانبه  ،عقب ع�م��اد دح�ل��ة رئ�ي��س مجلس طرعان
االشخاص الثالثة االخرين فالشرطة لم تتواصل
احمللي على املوضوع قائال ,في اتصال هاتفي مع مقدم
معي ولم تخبرني باالمر ".
برنامج " هذا اليوم " في قناة هال الفضائية  " :عندما

ممثلو بنك مركنتيل يزورون املرضى في مسشتفى نهاريا

�إن بنك مركنتيل حاضر
كما ه��و م�ع��روف  ،ف� ّ
وب�ق� ّوة ف��ي الكثير م��ن املناسبات والنشاطات
اإلجتماعيّة ال�ت��ي ت�ق��ام ك��ل ع��ام  .وق��ام ممثلو
البنك في فرع عكا ،عشية االحتفال برأس السنة
اجلديدة  ،بزيارة إلى مستشفى نهاريا ووزعوا
احل� �ل ��وى ع �ل��ى امل ��رض ��ى وع��ائ�لات �ه��م  ،وذل ��ك
بالتعاون مع قدس األرشمندريت فيلوتيوس،
وسالم أطرش وممثلي الكنيسة األرثوذكسية
وممثلي حركة الكشّ اف في املدينة.
وم�ثّ��ل بنك مركنتيل مدير ف��رع البنك ف��ي عكا
أفيتار تسورف وممثلو إدارة لواء عكا :جوليا
أن �ط��ون  ،ع��رف��ان ف��رح  ،إب��راه�ي��م ع�ك��ر وران��ي
عوض.
بدوره  ،قال عوني أبو سام  ،مساعد مدير عام بنك مركنتيل
ومدير منطقة ع ّكا  " :م��اذا تضيف لنا األعياد إذا لم نفعل
اخلير ؟ الديانات كلّها تنادي باحملبّة وامل��و ّدة بني الشعوب
والنّاس .ليس غريبًا أن للعيد طع ًما آخر عندما نف ّرح قلوب
الصغار والكبار  .نحن في مركنتيل  ،الذي يعتبر بنك املجتمع
العربي  ،نؤمن ونشعر بقيمة السعادة الناجتة عن العطاء في

من صالح معطي مراسل صحيفة بانوراما

ش��ارك املئات من اهالي بلدة برطعة ومنطقة
وادي ع ��ارة  ،ف��ي األي ��ام األخ �ي��رة  ،بتشييع
ج �ث �م��ان ال� �ش ��اب امل ��رح ��وم ع �م��ر خ��ال��د كبها
( 19ع��ام��ا ) ال� ��ذي ل�ق��ي م�ص��رع��ه  ،ب�ح��ادث
ال �ط��رق امل��روع ال��ذي وق��ع ق�ب��ل ن�ح��و اس�ب��وع
مدخل بلدة برطعة  .يذكر ان احل��ادث اسفر
عنه كذلك مصرع امرأة واصابة شاب بجراح
خطيرة  .وأدى املشيعون صالة اجلنازة على
الشاب عمر كبها في مسجد البلدة  ،ومن ثم
توجهوا ملواراته الثرى في مقبرة البلدة .
املرحوم عمر خالد كبها

أجواء حزينة خالل تشييع اجلثمان  -تصوير  :حسن مسلماني

احملكمة املركزية في حيفا تنظر في ملف الشيخ رائد صالح

من عالء بدارنة مراسل صحيفة بانوراما
م��وق�ف�ه��ا  ،وال��ي��وم س ��وف نستمع
الح��د محققي الشرطة ممن حققوا
عقدت احملكمة املركزية في حيفا ،
مع الشيخ رائد والذي بدوره يدعي
ف��ي االي ��ام االخ �ي��رة  ،جلسة لبحث
م�ع��رف��ة ك�ب�ي��رة ف��ي ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ،
ب �ن��ود الئ �ح��ة االت��ه��ام امل �ق��دم��ة ضد
ول �ك �ن �ن��ا ن�ش�ك��ك ب��ذل��ك وس �ن �ح��اول
الشيخ رائد صالح  ،والتي تتضمن
اث �ب��ات ه��ذا ل�ل�ق��اض��ي"  .وت��اب��ع ":
ت� �ه ��م "ال� �ت� �ح ��ري ��ض ع� �ل ��ى ال �ع �ن��ف
الشيخ رائد صالح يقبع في سجن
واالرهاب"  .وجرت جلسة احملكمة
ان� �ف���رادي وال ي �ق��اب��ل اال م�ح��ام�ي��ه
الشيخ رائد صالح في قاعة احملكمة
بحضور الشيخ كمال خطيب  ،وعشرات النشطاء والداعمني
وعائلته  ،ومينع من ق��راءة الصحف وظ��روف اعتقاله صعبة
للشيخ رائ��د ص�لاح ومقربيه .وف��ي حديث ملراسل صحيفة
" .واضاف مراسل صحيفة بانوراما انه مت منع الشيخ رائد
بانوراما مع احملامي عمر خمايسي  ،احد احملامني املوكلني
صالح من التحدث للصحافة واالعالم قبيل بدء جلسة النظر
بالدفاع ع��ن الشيخ رائ��د ص�لاح  ،ق��ال  ":ه��ذه اجللسة هي
في الئحة االتهام املقدمة ض��ده ،ويعزو محامو الشيخ رائد
الثانية التي تستمع فيها احملكمة لشهود في قضية الشيخ
قرار املنع "لعدم االدالء باي تصريحات تخص القدس وقرار
 ،حيث مت االستماع لشهود من طرف النيابة العامة لتعزيز
ترامب"  ،على ما يبدو .

وزارة
الثقافة
والرياضة
مركز االعالم
مكتب االحتفاالت واملناسبات الرسمية

دولة اسرائيل

يوم االستقالل – 2018
اسرائيل  :تراث من االبتكار

كل م � ّرة من جديد .نصلّي ليكون العام اجلديد ع��ام سالم
وح��ب وعمل خلدمة املجتمع ،متمنني جلميع امل��رض��ى في
املستشفيات الشفاء العاجل ".
أن مركنتيل سيحتفل هذا العام مبرور
ولفت أبو سالم إلى ّ
 100عام على تأسيسه ،ما يعني استمرار العمل خلدمة
املجتمع في كافّة امليادين وعلى مختلف األصعدة لـ 100سنة
قادمة ( .ع.ع)

ممثلو بنك مركنتيل في الرملة
يحتفلون مع أطفال املدينة بالعام اجلديد

شارك بنك مركنتيل  ،فرع الرملة ،ممُ َ ثلاً بكل من :إيفيت
ب�� � ّرو ،م��ون��ا ش �م �ش��وم وش��وك��ي إش�ت�م�ك��ر  ،ف��ي اح�ت�ف��ال
مبشاركة مجموعة من األطفال أبناء
ال�ط��ائ�ف��ة امل�س�ي�ح�يّ��ة مبناسبة ال�ع��ام
اجلديد  .وف��ي إط��ار اإلحتفال ،وزّع
موظفو البنك احل�ل��وى اللذيذة على
األوالد.
أن ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج يأتي
ي �ش��ار إل��ى ّ
بعد أسبوعني على قيام ممثلي بنك
مركنتيل ب��زي��ارة إل��ى م��درس��ة م��ار
ي��وس��ف ف��ي ال��رم �ل��ة ،ح�ي��ث احتفلوا
�ص��ف األ ّول ووزع���وا
م��ع ط�ل�اب ال� ّ

تشييع جثمان الشاب عمر خالد كبها بأجواء حزينة في برطعة

عليهم الهدايا مبناسبة عيد امل�ي�لاد املجيد ورأس السنة
املباركة .وق��ال فيكتور برجر  ،مدير ف��رع بنك مركنتيل
ف ��ي ال��رم �ل��ة ":ف� ��ي ال �ش �ه��ر األخ �ي��ر
سلّطنا ال �ض��وء على أوالد املدينة،
تزامنًا مع عيد امليالد املجيد والسنّة
اجلديدةُ .س ِررنا بإدخال البهجة إلى
قلوب األوالد واستمتعنا برفقتهم.
سنستمر في مبادرات من هذا القبيل
مستقبال "  .وط�ل��ب ب��رج��ر انتهاز
الفرصة متمنيًا للجميع سنة مباركة
والصحة
مليئة بتحقيق اإلجن��ازات
ّ
والنجاح  ( .ع.ع )

دعوة القتراح موقدي/ات املشاعل
اللجنة اجلماهيرية الختيار موقدي املشاعل تدعو اجلمهور القتراح
مرشحني ومرشحات اليقاد مشاعل في حفل افتتاح يوم االستقالل الـ . 70
احلفل سيقام عشية يوم االستقالل  18ابريل 2018
حتت شعار – اسرائيل  :تراث من االبتكار
من التوراة  " ،الكتاب اخلالد " ومن مبادئه املضيئة  ،الى التاريخ والثقافة اخلاصة التي نشات في اسرائيل  ،والى
مئات براءات االختراع واالختراق التكنولوجي  ،تؤثر دولة اسرئيل على العالم كله  .سبعة عقود بعد اقامتها  ،لدولة
اسرائيل جذور وتراث مفتخر  ،وهي تشكل دفيئة لالبتكار املبدع  ،الذي يجعل العالم مكانا أفضل .
اللجنة تدعو اجلمهور للتوصية على مرشحات ومرشحني اليضاء مشاعل  ،الذي ميثلون بشخصياتهم
وعملهم املوضوع املختار  :يعملون في تلقني مبادئ التوراة والتراث ويجعلون منها مصدر الهام وانتاج،
وميثلون االبتكار االسرائيلي على م��دار االج�ي��ال ف��ي م�ج��االت التعليم  ،الثقافة  ،االك��ادمي�ي��ة  ،العلوم ،
التكنولوجيا والزراعة  ،ويبعثون الفخر ويعملون بشكل مميز من اجل عالم أفضل ومجتمع ذو قيمة أكبر .

طريقة تقدمي االقتراحات :
.1
.2
.3
.4

االقتراحات تقدم بواسطة استمارة الكترونية وتشمل  :وصف عمل املرشح  /ة  ،ايضاح سبب املالءمة
للموضوع املختار  ،تفاصيل االتصال للمرشح  /ة املوصى عليه  /ها وتفاصيل اتصال للموصي  /ة .
يجب تقدمي االقتراحات ملركز االع�لام بواسطة االستمارة االلكترونية املتوفرة في
العنوان  http://goo.gl/pdih4oحتى يوم االحد . 21.2.2018
لن تقبل اقتراحات تقدم بشكل متأخر  .في حاالت شاذة فقط باالمكان ارسال اقتراحات كاملة لعنوان البريد
االلكتروني  Masuot@most.gov.ilاو لفاكس رقم  02-6517625حتى التاريخ املذكور أعاله .
االقتراحات باالمكان تقدميها بالعبرية  ،العربية أو االجنليزية  .االقتراحات التي ال تقدم حسب البنود
التي ذكرت أعاله ال تُبحث في اللجنة  .أعضاء اللجنة اجلماهيرية الختيار موقدي املشاعل يحق لهم
التوصية على مرشحني اضافيني حسبما يروه مناسبا .

