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م �ص��رع ول �ي��د م�ح�م��د خ �ض��ر ( 40ع� ً�ام��ا) ات� � �ه � ��ام س � �ي� ��دة ع� ��رب� �ي� ��ة م � ��ن ح� �ي� �ف ��ا مب � �ح� ��اول� ��ة ق �ت��ل
م� ��ن أم ال �ف �ح ��م ف� ��ي ح� � ��ادث ط � ��رق م� ��روع اب �ن �ه��ا ب �ع��د س �ك��ب م �ي ��اه وم� � ��واد م �غ �ل �ي��ة ع �ل �ي��ه وط�ع�ن��ه

م ��ن :إب��راه �ي��م أب ��و ع�ط��ا -
م � ��راس � ��ل م� ��وق� ��ع ال� �ع ��رب
وصحيفة كل العرب
وق��ع ص�ب��اح االث �ن�ين ح��ادث
طرق على مفرق معامي قرب
م��دي�ن��ة أم ال�ف�ح��م اس �ف��ر عن
م�ص��رع ول�ي��د محمد خضر
م��ن ام ال�ف�ح��م وال� ��ذي يبلغ
من العمر  40عاما  ،ووصل
الطاقم الطبي التابع لنجمة
داوود احلمراء وقام افراده
بنقل املصاب الى املستشفى
الى أن محاوالت انقاذ حياته
ب� ��اءت ب��ال �ف �ش��ل ومت اق���رار
وفاته ،فيما وصلت الشرطة
التي قامت بإغالق الشارع
باجتاه اجلهة اجلنوبية ولم
ي �ع��رف ح �ت��ى االن اس �ب��اب
احلادث.
وج��اء في بيان الشرطة أنه
“وقع ح� ��ادث م� ��روع على

مكاتب "كل العرب" – الناصرة
kul@alarab.net
قدمت النيابة العامة في ل��واء حيفا الئحة اتهام الى
احملكمة املركزية في املدينة "ضد سيدة عربية (52
عا ًما) من حيفا تنسب لها :محاولة القتل والتسبب
بجروح وكدمات خطيرة في ظروف خطيرة وتشويش
مجريات احملكمة" ،وفقا للبيان.
وبحسب البيان" :جاء في الئحة االتهام التي قدمت
في تاريخ  17.12.17ب��أن املتهمة أمسكت طنجرة
مطبخ في شقتها وأمألتها باملاء وسكبت بداخلها زيت
وسكر وملح وليمون وبعد ذلك وضعت الطنجرة على
ش��ارع  65بني شاحنة لنقل مسافرين وس�ي��ارة أسفر عن
مصرع سائق السيارة من أم الفحم ،فيما مت تقدمي العالج
لسائق الشاحنة في املكان ،ه ووصل افراد الطاقم وفتحوا
حتقيقا في احلادث” ،وفقا للبيان.
كما وصل بيان من الناطق بلسان جنمة داوود احلمراء ،جاء
فيه“ :وصل افراد الطاقم الى املكان بعد تلقي بالغا وقاموا
مبحاوالت انعاش للرجل إال أنها ب��اءت بالفشل ومت اق��رار
وفاته .وفقا

سلطة
الضرائب في
إسرائيل

إ ع � � � � � � ��ان جل � � �م � � �ه � � ��ور ا مل � �ش � �ت � �غ � �ل� ��ن
إدارة سلطة الضرائب في إسرائيل تعلن بهذا أنه ابتداء من تاريخ
 1.1.2018طرأ تغيير على املادة ( 23ج) من أنظمة ضريبة القيمة
املضافة ،مبوجبها ميكن تقدمي تقارير استرجاع فائض ضريبة الدخل
لغاية مبلغ  18.040ش.ج  ،في البنوك – وذلك بدالً من مبلغ 18.710
ش.ج  ،الذي كان لغاية تاريخ . 31.12.2017
يجب تقدمي طلب استرجاع فائض ضريبة الدخل من املبلغ الذي
يزيد عن  18.040ش.ج  ،بالشكل التالي:
* املشتغل امللزم بتقدمي التقرير املفصل ،يقدم التقرير السترجاع
فائض ضريبة الدخل بأي مبلغ ،بشكل محوسب على االنترنت .
* املشتغل غير امللزم بتقدمي التقرير املفصل ،عليه تغذية بيانات
تقرير استرجاع ضريبة الدخل ملبلغ يزيد عن  18.040ش.ج  ،بشكل
مباشر حلاسوب شاعم – خدمات املعاجلة احملوسبة ( بعد احلصول
على كلمة سر للتعريف عن النفس ).
لكن ،باستطاعة املندوب حسب معناه في البند  143أ من القانون،
املتصل بشكل مباشر حل��اس��وب ش��اع��م  ،تغذية ب�ي��ان��ات تقارير
استرجاع فائض ضريبة الدخل بأي مبلغ بالشكل املفصل.
مدة سريان املذكور أعاه لغاية تاريخ 30.6.2018
لتفاصيل إضافية ميكن التوجه ملكتب ضريبة القيمة املضافة
الذي ُيدار فيه امللف

taxes.gov.il
ttaxes.gov.il
axes.gov.il

انضموا إلينا
في الفيسبوك

النار حتى وصلت الى درجة الغليان ومن ثم أخذتها
وتوجهت الى الغرفة التي ينام فيها ابنها ( 36عا ًما)
وسكبت على وجهه وعلى القسم العلوي من جسمه
محتواها ومن ثم تناولت املتهمة السكني في املطبخ
وقامت بطعن ابنها في ص��دره ،وخ�لال ذلك وعندما
كانت السكني مغروسة في صدر ابنها جنح االخير في
الهرب من املنزل باجتاه الساحة ومت نقله الى املستشفى
بحالة خطيرة وحرجة حيث مازال يرقد حتى يومنا هذا
لتلقي العالج" ،وفقا للبيان.
ه��ذا وطلبت النيابة اعتقال املتهمة حتى االنتهاء من
االجراءات القانونية بحقها.

امل � �ت � �م � �ي � ��زون ف� � ��ي ال � � �ب � � �ج� � ��روت :ع� � ��راب� � ��ة وال� �ب� �ع� �ن ��ة
وال � �ط � �ي � �ب� ��ة ف � ��ي م � �ق� � ّ�دم� ��ة ال � �ق� ��ائ � �م� ��ة بـ 5وح � � ��دات
ري� � � � ��اض � � � � � ّي� � � � ��ات وال � � � � �ن� � � � ��اص� � � � ��رة ب� � ��االجن� � �ل� � �ي� � ��زي� � ��ة
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر
عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم كمال عطيلة حول
نتائج البجروت في مختلف املواضيع ،الرياضيات واللغة
االجنليزية واملدنيات ،حيث جاءت النتائج على النحو التالي:
ث�ل�اث م� ��دارس ع��رب�ي��ة ف��ي م�ق� ّدم��ة ال�ق��ائ�م��ة بـ 5وح��دات
رياضيات:
الشّ املة الب ّطوف عرابة مبع ّدل .95.72
الشّ املة البعنة مبع ّدل 94.88
عتيد ال ّطيبة مبع ّدل 94.38
مدرستان عربيّتان في مق ّدمة القائمة بـ 5وح��دات لغة

إجنليز ّية:
مدرسة املطران في النّاصرة مبع ّدل 96.52
مدرسة مار يوسف في النّاصرة مبع ّدل 95.78
خمس مدارس عربيّة في مق ّدمة القائمة في املدنيّات:
 .1القاسمي باقة الغربيّة مبع ّدل 96.1
 .2األهليّة أم الفحم مبع ّدل 94.7
 .3البشائر سخنني مبع ّدل 94.59
 .4مار يوسف النّاصرة مبع ّدل 93.68
 .5املطران النّاصرة مبع ّدل 92.85
م��درس��ة يركا للقيادة والعلوم ضمن اخلمس امل��دارس
املتميّزة في البيولوجيا  5وح��دات مبع ّدل  "94.38إلى
نص البيان.
هنا ّ

ح� � � � � � � � ��اول� � � � � � � � ��ة ت � � � � � �ه � � � � � ��ري � � � � � ��ب ك � � � � �م � � � � �ي � � � � ��ة ك � � � � � �ب � � � � � �ي � � � � � ��رة م � � ��ن
ال � � � � �س � � � � �ج� � � � ��ائ� � � � ��ر م� � � � � � ��ن األراض � � � � � � � � � � � � � � � ��ي ال � � �ف � � �ل � � �س � � �ط � � �ي � � �ن � � �ي� � ��ة
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
ذكرت شرطة حرس احل��دود ،في بيان وصلت عنه
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نسخة إلى موقع العرب أنّه":بعد استالم معلومات
استخباراتية حول شاحنة تنقل بضاعة مه ّربة من
اراض��ي السلطة الفلسطينية إل��ى إسرائيل ،مت ّكنت
ق��وات شرطة ح��رس احل��دود  -منطقة الساحل من
إ ح�ب��اط محاولة تهريب كمية كبيرة م��ن السجائر
مت العثور على  2447باكيت سجائر
والتبغ ،حيث ّ
وع �ل��ى  221ك�غ��م مت �ب��اك ل�لأراج �ي��ل (ال�ش�ي�ش��ة)"،
بحسب الشرطة.
وأوض �ح��ت ال�ش��رط��ة ف��ي بيانها أ ّن��ه":ب �ع��د مراقبة
مت توقيفها بجانب
الشاحنة املشبوهة وتتبعهاّ ،
مستوطنة حريش (جنوب وادي عارة) ،وبعد تفتيش
مت العثور على  797باكيت سجائر (رزم��ة)،
دقيق ّ
 1586باكيت سجائر من صناعة محلية في أراضي
مت
السلطة الفلسطينية ،إضافة إلى  64باكيت سجائر ّ
مت العثور على
استيرادها عن طريق فلسطني .كما و ّ
 160كغم تبك لألراجيل (الشيشة) ،وكذلك  61كغم
تبك مف ّرقة .ووف ًقا للتحقيقات االولية التي باشرت
فإن احلديث يدور عن محاولة
بها سلطة الضرائب ّ
إخفاء ضرائب بقيمة  340000شيكل" ،كما ورد
في بيان الشرطة.
مت توقيف سائق
واختتمت الشرطة بيانها أ ّن� ��هّ ":
الش��اح�ن��ة املشتبه وه��و ف��ي ال�ث�لاث�ي�ن��ات م��ن عمره
م��ن س� ّك��ان برطعة ،وأح�ي��ل للتحقيقات ل��دى سلطة
الضرائب" ،بحسب البيان.

