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من : زيدان خاليلة 
ووزارة  احل��ك��وم��ة  ت��ق��م  ل���م  اآلن  غ��اي��ة  ال���ى 
املالية بتحويل أي التزامات مالية الى أي من 
ضمن  اق��راره��ا  مت  التي  املشاريع  او  اخلطط 
 922 اخل��ط��ة  تسمى  ال��ت��ي  اخلمسية  اخل��ط��ة 
وحجمها 9.7 مليارد شيكل مخصصة للوسط 
العربي وتشمل متويل البنى التحتية والتعليم 
الالمنهجي ، والشوارع الداخلية ، وبناء على 
فريج  عيساوي  الكنيست  عضو  تقدم  ذل��ك 
الكنيست  في  الشفافية  جلنة  لرئيسة  بطلب 
املعسكر  من  سفير  ستاف  الكنيست  عضو 
لفحص  خ��اص��ة  جلسة  بعقد   ، الصهيوني 
رقم  اخلماسية  اخلطة  تطبيق  مدى  ومتابعة 
922 ، وخالل اجللسة تبني انه لم يتم حتويل 
او  اخلطط  ه��ذه  من  أي  ال��ى  عملية  مبالغ  أي 
املالية  وزي��ر  ال��ى  ثفير  وتوجهت   ، املشاريع 
موشي كحلون تطالبه بتطبيق الوعود وحتويل 
امليزانيات املقررة ، وتبني من الفحص ايضا ان 
عملية  لتمويل  حتويلها  مت  قد  املبالغ  بعض 
التخطيط ، والتي تصطدم ببصعوبات كبيرة 
نتيجة الشروط التي تضعها الوزارات املختلفة 
لتنفيذ املشروع عمليا وبالتالي احلصول على 
التزام مالي عيني من املالية ، ومن املشاريع 
الرئيسية التي يتم التخطيط لها ايجاد حلول 
الزمة االسكان ، اال ان وزارة االسكان تضع 
شرطا موافقة السلطات واملواطنني على البناء 

املكثف والى االعلى ،
وقد تقرر عقد جلسات دورية كل ثالثة اشهر 

ملتابعة تطبيق اخلطة اخلمسية .
عيساوي  الكنيست  ع��ض��و  ش��ن  ج��ه��ة  وم���ن 
الذي  املالية  وزي��ر  على  عنيفا  هجوما  فريج 
أعلن ان  بجعبته 8 مليارد شيكل فائضة من 
جباية الضرائب وهو مبلغ زائد عن امليزانية 
املقررة ، ويعلن انه يبحث عن مكان مناسب 
لوضع هذا املبلغ الكبير ومن جهة ثانية يقدم 
مببلغ  عرضي  بشكل  امليزانية  تقليص  على 
اقار قانون شرعنة  ، بعد  1.2 مليارد شيكل 
اليس  ف��ري��ج  وت���س���اءل   ، ع��م��ون��ا  مستوطنة 
عن  العربي  الوسط  تعويض  يتم  ان  االول��ى 
والتاخر  التمييز  من  متراكمة  كثيرة  سنوات 
امليزانيات  بتقليص  يقوم  ان  ب��دل  وااله��م��ال 
القليلة التي اقرت ولم تدفع حتى اآلن ؟فهنالك 
مبلغ 130 مليون شيكل كان من املفروض ان 
العام املنصرم  تدفع للتعليم الالمنهجي  في 
2016 ولكنها لم تدفع ،وكان الوعد ان تدفع 
مع بداية العام اجلديد ولكننا ننتظر ولم يدفع 
شيئ حتى اآلن .وباملقابل اعلنت الوزارة عن 
من  مختلفة  اق��ت��راح��ات  لسماع  اس��ت��ع��داده��ا 
يسمى  مبا  العربية  احمللية  السلطات  رؤساء 
الكثير  وص��ل��ت  وبالفعل  م��ن��ادي"  "ص���وت 
من هذه االقتراحات ولكن لم يتم حتويل أي 

التزامات مالية حتى اآلن .

من لغ  مبا ي  أ ل  حتو لم  ن  آل ا حتى 
ميزانيات اخلطة اخلماسية للوسط العربي 
الشفافية  جلنة  رئيسة  شفير  ستاف  الكنيست  *عضو 
رقم  اخلطة  بتنفيذ  احلكومة  وتطالب  القضية  تطرح 
كالم  مجرد  وليس  فعليا  شيكل  مليار   9.7 مببلغ   922
الكثير من بنود اخلطة مشروطة ولم تتعد مرحلة التخطيط 
*وزير املالية يبحث عن مكان يوظف فيه مبلغ 8 مليارد شيكل 
ضرائب فائضة وفي نفس الوقت يقرر تقليص ميزانيات 
مببلغ 1.2 مليارد شيكل ستمس الوسط العربي باالساس 

مراسل  أم�����ارة  أن����ور  م����ن: 
موقع العرب وصحيفة "كل 

العرب"
ل��ق��ي ال��ش��اب س��اه��ر حسن 
من  ع���اًم���ا(   23( ح��ج��ي��رات 
في  مصرعه  امل��ك��س��ور  بئر 
حادث اصطدام تراكتورون 
العيزر في  بعامود في بلدة 
حني أصيب آخر كان برفقته 
بجروح متوسطة، هذا وأفاد 
الناطق بلسان جنمة داوود 
احل����م����راء ف���ي ب��ي��ان��ه أمس 
الساعة  "عند  أن��ه  اخلميس 
الطاقم  أف��راد  تلقى   13:06
سائقي  اصابة  ح��ول  بالغا 
تراكتورون إثر اصطدامهما 
العزير  ق��ري��ة  ف��ي  ب��ع��ام��ود 
الطاقم  أف�����راد  ه���رع  ح��ي��ث 
ال��ى امل��ك��ان ومت اق���رار وفاة 
شاب )24 عاما( ومت تقدمي 
للشاب  األولية  االسعافات 
وهو  ع���ام���ا(   24( ال���ث���ان���ي 

مكاتب "كل العرب" – الناصرة
kul@alarab.net

قبل ايام من موعد اطالق سراحه،
ذكرت وسائل اعالم عبرية أن "الشرطة 
رائ��د صالح  الشيخ  أوص��ت مبحاكمة 
في  مصادر  وقالت  التحريض  بتهمة 
الشرطة أنه متتلك أدلة من أجل محاكمة 

الشيخ".
بلسان  الناطقة  السمري  لوبا  وكانت 
وسائل  على  بيانا  عممت  قد  الشرطة 
اإلعالم قبل اسبوع، وصلت عنه نسخة 
الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، 
من  للتحقيقات  "اس��ت��م��راًرا  فيه:  ج��اء 
اإلسالمية  احل��رك��ة  ق����ادة  ك��ب��ار  أح���د 
بالتحريض  ض��ل��وع��ه  ف���ي  ل��الش��ت��ب��اه 
وال���دع���م وال��ن��ش��اط ف���ي ج��م��ع��ي��ة غير 

ق��ان��ون��ي��ة، ق��ام��ت ال��ش��رط��ة م��ن خالل 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��ق��ط��ري��ة اله���ف- 
طائلة  حتت  بالتحقيق  م��ج��دًدا،   433
التحذير مع الشيخ رائد صالح ، وهو 
ق��ي��ادي ب��ارز ف��ي احل��رك��ة اإلسالمية، 
غير  جمعية  عنها  أع��ل��ن  ق��د  ك��ان  ال��ت��ي 
مشروعة، وذلك لإلشتباه في ضلوعه 
ب��ال��ت��ح��ري��ض ع��ل��ى ال��ع��ن��ف واإلره����اب 
والدعم، والعضوية أو نشاط في جمعية 

غير مشروعة" كما جاء في البيان.
وورد في بيان لوبا السمري، الناطقة 
االسبوع  "خ����الل  ال��ش��رط��ة:  ب��ل��س��ان 
الراهن، انتهت الشرطة من حتقيقاتها 
والتأييد  التحريض  شبهات  ملف  في 
وال���ن���ش���اط ف���ي راب���ط���ة، ج��م��ع��ي��ة غير 
ق��ان��ون��ي��ة، م���ن ق��ب��ل ق���ي���ادي ب����ارز في 

احل��رك��ة االس��الم��ي��ة. وك��ان��ت الشرطة 
القطرية  التحقيقات  هيئة  خ��الل  م��ن 
الهف- 433 قد حققت خالل االسابيع 
االخيرة مع الشيخ رائد صالح اال وهو 
البارز في احلركة اإلسالمية  القيادي 
املشتبه، احلركة املعلن عنها جمعية غير 
التحذير  طائلة  حتت  وذلك  مشروعة، 
التحريض  ف��ي  ع��ن ش��ب��ه��ات ض��ل��وع��ه 
على العنف واإلرهاب والتأييد والدعم، 
غير  جمعية  في  نشاط  أو  والعضوية 
في  الشرطة  قيام  الى  جنبا  مشروعة 
شكلت  اض��اف��ي��ة،  حتقيقات  ن��ش��اط��ات 
وب���دا،  والح  ظ��ه��ر  م��ا  وع��ل��ى  جملتها 
اجلرائم  تنفيذ  مفادها  ألدل���ة  أس��اس��ا 
التي نسبت الى الشيخ صالح " وفقا 

للشرطة.

بة  صا ا و ر  ملكسو ا بئر  من  ت  ا حجير هر  سا ع  مصر
العزير في  بعامود  تراكتورون  اصطدام  بعد  آخر 

قبل ايام من موعد إطالق سراحه..
يد  جد ملف  بفتح  صي  تو طة  لشر ا
التحريض بتهمة  صالح  رائد  الشيخ 

متوسطة  جروح  من  يعاني 
في رأس��ه وأط��راف��ه"، وفقا 

للبيان.
السمري،  لوبا  من  ووردن��ا 
أن  الشرطة  بلسان  الناطقة 
"حادث طرق داٍم وذاتي وقع 
اصطدام  تخلله  اخل��م��ي��س، 
تراكتورون بشارة مرورية 
وعلى متنه شابني لم يضعا 
خوذة، ما أسفر عن مصرع 
احدهما على الفور وإصابة 
الشرطة  وت��واص��ل  اآلخ���ر. 

التفاصيل  بكافة  التحقيق 
واملالبسات" وفقا للبيان. 

السمري  وأض���اف���ت  ه�����ذا، 
أّن  تبني  "الحقا  بيانها:  في 
ال���ش���اب اجل���ري���ح ي��ب��ل��غ من 
24 ع���اًم���ا وه���و من  ال��ع��م��ر 
واما  امل��ك��س��ور،  بئر  س��ك��ان 
فيُدعى  امل����رح����وم  ال���ش���اب 
ساهر حجيرات يبلغ بوفاته 
نحو 23 عاًما وهو أيًضا من 
سكان بئر املكسور" بحسب 

البيان.
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