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أم ال�ف�ح��م ت�ت�ح��ول ال��ى ث�ك�ن��ة ع�س�ك��ري��ة  ..اع �ت �ق��االت وض�ب��ط اس�ل�ح��ة وم �خ��درات وحت��ري��ر مخالفات

* حت� � ��ري� � ��ر  500م�� �خ� ��ال�� �ف� ��ة ل�� �س� ��ائ�� �ق�ي��ن ي� � � � �ق � � � ��ودون ب� � �ت� � �ه � ��ور  ،ي � �س � �ت � �ع � �م � �ل� ��ون ال� � � �ه � � ��وات � � ��ف خ� � �ل� ��ال ال� � � �ق� � � �ي � � ��ادة وال ي� �ض� �ع���ون
ح� � � � � � ��زام األم � � � � � � � � ��ان ،اق � � �ت � � �ي� � ��اد س�� ��ائ� � �ق��ي��ن اث� � � �ن� �ي ��ن ل � �ل � �ت � �ح � �ق � �ي� ��ق ف� � � ��ي االرب� � � �ع� � � �ي� � � �ن � � ��ات م� � � ��ن ع� � �م � ��ره� � �م � ��ا ورخ� � �ص� � �ت� � �ه� � �م � ��ا م� �س� �ح���وب���ة
*ب�� �ل� ��دي� ��ة أم ال � �ف � �ح� ��م:م� ��ا ت� � �ق � ��وم ب� � ��ه ع � �ن� ��اص� ��ر ووح � � � � � ��دات ال�� �ش� ��رط� ��ة امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ف� � ��ي م� ��دي � �ن� ��ة أم ال � �ف � �ح� ��م م� � ��ن ح� � �م �ل��ات م� �ك� �ث� �ف ��ة ه��و
م� �ط� �ل ��ب ال�� �س� ��اع� ��ة وال� � � � �ض � � � ��رورة امل � �ل � �ح� ��ة وجت�� �س�� �ي� ��دا وت � �ن � �ف � �ي� ��ذا ل� �ل� �ج� �ل� �س ��ات احل� �ث� �ي� �ث���ة ال� � �ت � ��ي أج� ��رت�� �ه� ��ا إدارة ال � �ب � �ل� ��دي� ��ة م� ��ؤخ� ��را
م��ن :إبراهيم أب��و عطا  -م��راس��ل موقع
العرب وصحيفة كل العرب
وص��ل ال��ى موقع العرب بيان من شرطة
الساحل ،جاء فيه“ :قامت شرطة اسرائيل
ي��وم ال�ث�لاث��اء بحملة ف��ي مدينة أم الفحم
مبشاركة  300شرطي وف��رد من حرس
احلدود بهدف احلفاظ على األمن واألمان،
ومت القيام بحملة تفتيش عن اسلحة ،حملة
س�ي��ر ل�ض�ب��ط م�خ��ال�ف�ين ي �ع��رض��ون حياة
اآلخ��ري��ن للخطر ،البحث ع��ن فلسطينيني
ب��دون تصاريح ،ضبط مشبتهني بأعمال
زع��رن��ة ورب �ط �ه��م ب��ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات مب�ل�ف��ات
مختلفة” ،وفقا للبيان.
وج ��اء ف��ي ال �ب �ي��ان اي �ض��ا أن ��ه “مت حترير
 500مخالفة لسائقني ي �ق��ودون بتهور،
يستعملون ال �ه��وات��ف خ�ل�ال ال �ق �ي��ادة وال
يضعون حزام األمان .ومت اقتياد سائقني
اثنني للتحقيق في االربعينات من عمرهما

ورخصتهما مسحوبة .كما متت مصادرة
 12سيارة بسبب خلل فني ،األم��ر الذي
يع ّرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.
ومت اعتقال مشتبهني اثنني بحيازة االسلحة
بعد العثور على كمية كبيرة من الذخيرة
في منزلهما .كما ومت اقتياد  10مشتبهني
للتحقيق ب��ارت�ك��اب اع �م��ال ع�ن��ف ،سرقة،
حيازة مخدرات ،حيث مت حتويلهم حملطة
الشرطة في أم الفحم” ،وفقا للبيان.
وت��اب��ع ال �ب �ي��ان“ :خالل احل �م �ل��ة اعتقلت
ال�ش��رط��ة  5م��واط�ن�ين فلسطينيني ب��دون
تصاريح والذين مت نقلهم ملناطق السلطة
الفلسطينية ب�ع��د اال ن �ت �ه��اء م��ن التحقيق
معهم .كما مت اعتقال مواطن من ام الفحم
ف��ي االرب�ع�ي�ن��ات م��ن ع�م��ره بشبهة نقل 3
فلسطينيني ،حيث مت حتويله للتحقيق”،
وفقا للبيان.
و ِف��ي تعقيب للنائب يوسف جبارين إبن

راديو::تلفزيون::ديجيتال::::

الئحة برامج صوت إسرائيل راديو مكان لألسبوع

برامج االسبوع من تاريخ 7/1-13/1/2018
اليوم

8:30 - 7:30
8:30 - 10:30
12:35
16:35-17:30
10:35-12:30
15:35 – 16:30
17:35 -18:30
10:35-12:30
17:35-18:30
13:00
18:00 - 18:30
19:37-21:30
12:35-13:00
14:35-15:30
18:35-19:30
19:35
8:00 - 13:35
21:35-23:00
17:35-18:30
17:35-18:30
21:35-23:00
13:35-14:30
8:30-9:30
11:30- 9:35
12:00 - 12:30
ساعات بعد الظهر
09:35-10:35
10:35-11:30
11:35،13:35
23:00 – 23:30

وزارة االقتصاد والصناعة
دائرة التجارة اخلارجية

دائرة التجارة اخلارجية في وزارة االقتصاد والصناعة  ،تعلن بهذا

عن فتح حصة هادفة لتقدمي طلبات
لبرنامج احتادات البنى التحتية الذي ّ
ميكن إقامة
احتادات جتريبية جتارية في خارج البالد
دائرة التجارة اخلارجية في وزارة االقتصاد والصناعة تعلن بهذا عن فتح احلصة األولى لتقدمي طلبات لبرنامج احتادات البنى
التحتية  .احلصة تكون مفتوحة لتقدمي الطلبات من تاريخ  01/01/2018ولغاية تاريخ ُ . 31/03/2018تفحص الطلبات
مبوجب ترتيب وصولها وحتى نفاذ امليزانية .
احلصة مخصصة الحتادات جديدة في الهند أو لتقدمي ثاني أو ثالث الحتادات فعالة.
احت��ادات الشركات اإلسرائيلية املعنيني بإقامة منشأة جتريبية في الهند أو احت��ادات شركات مدعومة من قبل وزارة االقتصاد
والصناعة في نطاق برنامج احتادات البنى التحتية املعنيني بتقدمي طلب للسنة الثانية أو الثالثة  ،مدعوون لتقدمي طلبات للحصول
على مساعدة من وزارة االقتصاد والصناعة مبوجب تعليمات املدير العام  ، 5.11املنشورة بتاريخ  12/11/14وهدفها املساعدة
بإقامة  ،تشغيل وتسويق منشآت جتريبية جتارية في األسواق في خارج البالد لتعزيز تسويق منتجاتها وخدماتها في خارج البالد.
سقف اشتراك الوزارة بتمويل املصاريف املعترف فيها لثالث سنوات لفعاليات االحتاد هو عشرة ماليني ش.ج لالحتاد.
التفاصيل الكاملة ،شروط احلد األدنى ،املعايير  ،استمارة تقدمي الطلبات ،تعليمات البرنامج وأنظمته  ،منشورة في موقع
انترنت وزارة االقتصاد والصناعة بالعنوانwww.economy.gov.il/ipf :
تقدم الطلبات عبر البريد االلكتروني للعنوان CF@economy.gov.il :بواسطة استمارة تقدمي الطلب املوجودة في موقع
االنترنت وبإرفاق املستندات املطلوبة .
بكل سؤال ميكن التوجه للسيدة حاني الكوبي بهاتف رقم 02-6662665 :وعبر البريد االلكتروني :
CF@economy.gov.il
الشركة التي حصلت على مساعدة من البرنامج وزادت مبيعاتها في دولة الهدف بالنسبة املفصلة في التعليمات ُ ،تلزم بدفع عائدات
حسب املفصل في التعليمات* الطلبات غير الكاملة ،عند تقدميها لم تشمل كافة التفاصيل واملستندات املطلوبة ،لن تستوعب في
املنظومة حتى استكمال كافة التفاصيل * في أية حالة لوجود تناقض بني املذكور في هذا اإلعالن وبني املذكور في تعليمات املدير
العام -يتغلب نص تعليمات املدير العام.
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البرامج
صحـافــة نــت /سماح حسنني بكر ّية ،غالية كل األيام
قدور
كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت
جــول ــة الصبــاح االخبــاريــة
على االجنــدة  /اميان القاسم ،نادر أبو تامر كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت
االحد  -اخلميس
حصاد الظهيرة -برنامج جديد
كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت
جولة املساء اإلخبار ّية -موعد جديد
االحد
برنامج عالم األبراج/إبراهيم حزبون
االثنني  -اخلميس
على الطريق  /شادي بالن
برنامج حديث الشمال/يوسف ش ّداد-موعد االحد
جديد
الثالثاء  -اخلميس
برنامج مجازين  /سوزان حجار جنار
االثنني
وجها لوجه  /نادر أبو تامر موعد جديد
رسالة االحــد /االب اغابيوس أبــو سعدة -االحد
موعد جديد
اجلمعة والسبت
فقرة أغاني الزمن اجلميل
كل االيام
فقرة أغاني خاصة alternative /
السبت
أغان كالسيكيّة  -جديد
االحد واالربعاء
اقتصادكم  /رائد ذياب-موعد إضافي
يوميا
مقهى االطالل – أم كلثوم
كل األيام
كل القصائد/رانيا ارشيد أبو منر
برنامج سينما الشاويش/غازي+شادي -االثنني ،السبت
موعد إضافي
االثنني
سهرة حب/سوزان دبيني
حــديــث اجلنــوب – حسن أبــو زايد-موعد الثــالثــاء
جديد
واحد اكس اثنني  /محمد الشيخ خليل-موعد األربعاء واخلميس
جديد
األربعاء
هايد بارك  /سوزان دبيني
اخلميس
تعوا نحكي بصراحة /سوزان دبيني
برنامج بون كافيه  /يزيد حديد -موعد جديد اجلمعة-السبت
اجلمعــة
نسيـم الصبـاح  /اميان القاسم سليمان
اجلمعة
نور على نور  /سليم شحاده
برنامج مالعب واهداف /محمد الشيخ خليل اجلمعة والسبت
الصحة غالية  /غالية نــاطــور قدور-موعد السبت
جديد
السبت
ع املكشوف  /محمد بكرية-موعد جديد
السبت  /االربعاء
فن فنانينا  /شادي بالن -موعد جديد
فقرة يا مسافر وحدك لالغاني الكالسيكية كل األيام

الساعة
6:37 - 7:30

مدينة ام الفحم حول التواجد املكثف للشرطة قال “ :مبا
يتعلق مبوضوع التواجد املكثف للشرطة ،تواصلت مع
قيادة الشرطة حول املوضوع ،وكان هناك تواجد لقيادات
شرطة في محطة أم الفحم .احلديث كما مت الكشف امامي
عن حملة شرطية واسعة ومكثفة بحجة اعتقال مشبوهني
جنائيني وضبط اسلحة غير قانونية والتحقيق مع متورطني
بأعمال جنائية .مهم أن نتابع الوضع ونتبادل املعلومات
عن اي تطور باملوضوع  ،اود أن اشير ً
ايضا الى أن جلنة
الداخلية في الكنيست استجابت لطلبي بعقد جلسة خاصة
في الكنيست حول تقاعس الشرطة مبواجهة العنف في أم
الفحم ،بعد كشف املعطيات األخيرة ،وسأبلغكم بأقرب
فرصة عن موعد اجللسة لضمان مشاركة من يستطيع”.
هذا وقد اصدرت بلدية ام الفحم بيانا إعالميا اثر تواجد

الشرطة املكثف ،جاء فيه“ :ما تقوم به عناصر ووحدات
الشرطة املختلفة في مدينة أم الفحم من حمالت مكثفة
هو مطلب الساعة وال�ض��رورة امللحة وجتسيدا وتنفيذا
للجلسات احلثيثة التي أجرتها إدارة البلدية مؤخرا مع قيادة
ومسؤولي جهاز الشرطة ،احمللية واللوائية والقطرية  ،وهو
استجابة للمطلب اجلماهيري من أجل إشاعة األمن واألمان
في بلدنا أم الفحم”.
واضاف البيان“ :وفي ذات الوقت نطلب من األهالي الكرام
االلتزام بقوانني السير داخل شوارع املدينة حفاظا على
النظام العام وحتى ال نتعرض لتحرير املخالفات،نأمل
ونطالب ب��أن تستمر ه��ذه احل�م�لات وال تكون موسمية
وان تؤتي أكلها ويعود ويسود األمن والهدوء واالطمئنان
لبلدنا أم الفحم”.

