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احملرر املسؤول  واملدير العام 
 فايـز اشتيوي 

وحلفلِة امليالد مّتسع. وللتأبني مّتسع. 
وللفوضى.

لنار الّشعر. للكيمياِء. للتفاح واألطفال 
واألجياِل.

لألديان واألحزاب. للّشرفاِت. للقطط األليفِة.

للسياحة. لألرانب والثعالِب والزواحف 
"الكالْب"

في الكون متسع لوجه اهلل واإلنسان للحرب 
املباغتِة

أصــــــوات مــــن مـــــدن بعيــــــدة

الشرطة حتقق مع النائب باسل غّطاس بشبهات 
التزييف والنصب وتبييض األموال

مازن غنامي، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات احمللية العربية:

علم فلسطني يرفرف في الفاتيكان بعد 
افتتاح السفارة

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

رفرف العلم الفلسطيني في الفاتيكان ، 
السبت، بعد افتتاح السفارة الفلسطينية 
لدى الفاتيكان في العاصمة اإليطالية 
ومشاركة  ب��ح��ض��ور  وذل����ك  روم�����ا، 
عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
أكد فيها  ألقى كلمة  ال��ذي  م��ازن،  أبو 
قداسة  األع��ظ��م  باحلبر  "ال��ت��ق��ى  أن��ه 
البابا فرنسيس وأجرى حديثا مطوال 
وضرورة  السالم  إح��الل  حول  معه 
محاربة اإلرهاب والتطرف في كافة 

أنحاء العالم".
وقال عباس: "كلما زاد اعتراف العالم 
حتقيق  م��ن  اقتربنا  فلسطني  ب��دول��ة 

السالم". 
وفيما يتعلق بنقل السفارة االمريكية 
إل��ى ال��ق��دس ب��دالاً م��ن ت��ل أب��ي��ب، قال: 
"من شأن هذه اخلطوة عرقلة عملية 
من  نتمنى  تتم.  اال  ونتمنى  السالم، 
دونالد  املنتخب  االم��ري��ك��ي  الرئيس 
ترامب أن يساهم في فتح حوار بني 
لدفع  واإلس��رائ��ي��ل��ي��ني  الفلسطينيني 

ا". عجلة السالم قدماً
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ع��م��م��ت ال�����ل�����ج�����ن�����ة ال��ق��ط��ري��ة ل���رؤس���اء 
إسرائيل،  في  العربية  احمللية  السلطات 
اللجنة  رئيس  ��ه  "ت��وجَّ فيه:  ورد  بيانا 

ال��ق��ط��ري��ة ل���رؤس���اء 
احمللية  ال���س���ل���ط���ات 
ال���ع���رب���ي���ة ورئ���ي���س 
بلدية سخنني، مازن 
االثنني  ي��وم   ، غنامي 
 ،)16/01/2017(
برسائل الى وزيري 
والداخلية  ل���ي���ة  مل���ا ا
ط���ال���ب���ه���م خ���الل���ه���ا 
ب��ض��رورة اإلس���راع 
قضية  ح���س���م  ف����ي 
هبات   " م��ي��زان��ي��ات 
املوازنة " للسلطات 

وإالَّ  أي��ام،  ِع��دَّة  خ��الل  العربية،  احمللية 
فإن اللجنة القطرية ستضطر الى التوّجه 
"عدالة"  مركز  خالل  من  القضاء،  الى 

القانوني، في إطار ملف شامل ومهني، 
يتعلق  فيما  املنهجي  اإلج��ح��اف  ح��ول 
مبعادلة توزيع " هبات املوازنة " على 
السلطات احمللية، والذي يؤدي الى متييز 
السلطات  بحق  ص���ارخ 
اً،  حتديدا العربية  احمللية 
ب��ف��ارق ي��زي��د ع��ن 400 

مليون شيكل سنويااً".
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان: "وأك���د 
غنامي أن اللجنة القطرية 
على  ع����رض����ت  ك����ان����ت 
للجنة  وا مل����س����ؤول����ني  ا
وزارة  ف����ي  امل��خ��ت��ص��ة 
ال����داخ����ل����ي����ة، م��وق��ف��ه��ا 
ورؤي������ت������ه������ا امل���ه���ن���ي���ة 
والشاملة لتعديل معادلة 
" هبات امل��وازن��ة"، قبل 
املعادلة  ه��ذه  ت��ك��ون  أش��ه��ر، حتى  ع��دة 
أكثر عدالاً وشفافية، وجرت في سبيل 
ذل���ك ع���دة ل���ق���اءات وج��ل��س��ات ع��م��ل مع 

ممثلي الوزارتني، الى جانب العديد من 
املُراسالت، لكن دون حدوث أي تغيير 
األم����ور،  زال����ت  وم���ا  حقيقي وش���ام���ل، 
ت����راِوح مكانها في  امل��س��أل��ة،  ه���ذه  ف��ي 
والوعود،  وال��ت��س��وي��ف  املماطلة  إط���ار 
واّدع�����اء االخ��ت��الف��ات ب��ني ال���وزارت���ني، 
بالرغم من إعتراف عدد من املسؤولني 
احلكوميني بعدالة وشرعية مطلب اللجنة 

القطرية.".
ولفت البيان: "وأشار غنامي الى أن هذا 
األمر بات يعيق إقرار امليزانيات السنوية 
لعام 2017، في السلطات احمللية العربية، 
ما حذا باللجنة القطرية الى أن تتوجه الى 
السلطات احمللية العربية بإعتماد ميزانية 
200 مليون  والتي شملت   ،2016 عام 
شيكل كميزانية إضافية، في إطار هبات 
إتخاذ  دون  للحيلولة  وذل���ك  امل��وازن��ة، 
إج��راءات عقابية بحق السلطات احمللية 
 "2017 لعام  ميزانيتها  ر  تقرِّ ال  التي 

إلى هنا نص البيان.
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 ،433 ح��ق��ق��ت ال��ش��رط��ة - وح����دة اله���ف 
الدكتور باسل غطاس  النائب  االثنني، مع 
بشبهات  املشتركة(،  والقائمة  )التجمع 
"التزييف واحلصول على غرض بالنصب 
رسمية  سجالت  وتقدمي  ام��وال  وتبييض 
كاذبة"، ويأتي هذا ضمن التحقيقات التي 
تقوم بها الشرطة فيما يتعلق باألموال التي 
تصل حلزب التجمع ومتويل أعماله، وذلك 

مبوافقة املستشار القضائي للحكومة.
لوبا  الشرطة  باسم  املتحدثة  وقالت  هذا، 
السمري في بيان وصلت عنه نسخة إلى 
اإلسرائيلية  أّن:"ال��ش��رط��ة  العرب  موقع 
ال��ق��ط��ري��ة الهف  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  - وح�����دة 
مع  بالتحقيق  االثنني  يوم  قامت   -  433
حتت  وذل���ك  التجمع  م��ن  كنيست  ع��ض��و 
جرائم  تنفيذه  وشبهات  التحذير  طائلة 
احلصول  ال��ت��زي��ي��ف،  ت��ض��م��ن��ت:  مختلفة 
على غرض نصبا واحتياال، تبييض اموال 
وت��ق��دمي س��ج��الت رس��م��ي��ة ك���اذب���ة، وكل 
نصب  بشبهات  التحقيقات  بنطاق  ذل��ك 

واحتيال وبالذات ضد مراقب الدولة العام 
التي كان  االم��وال  مبالغ من  وبخصوص 

الوطني  التجمع  بحزب  استالمها  مت  قد 
بواسطتها  احل���زب  وم���ّول  ال��دمي��ق��راط��ي، 

نشاطاته"، بحسب الشرطة.
واخ��ت��ت��م ب��ي��ان ال��ش��رط��ة:"ي��ش��ار ال��ى أّنه 
ال��ك��ن��ي��س��ت بعد  م���ع ع��ض��و  ال��ت��ح��ق��ي��ق  مّت 
القضائي  امل��س��ت��ش��ار  ق��ب��ل  م��ن  م��ص��ادق��ة 
ل��ل��ح��ك��وم��ة. ه���ذا وي���ش���ارك ف��ي حتقيقات 

مكافحة  هيئة  عن  ممثلون  ا  أيضاً الشرطة 
تبييض االموال ومتويل االرهاب وترافقها 
نيابة الدولة العامة - قسم مكافحة اجلرائم 

االقتصادية"، وفقاًا للشرطة. 
تعقيباًا  غ��ّط��اس  باسل  النائب  وق��ال  ه��ذا، 
ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه ، ف���ي م��ل��ف متويل  ع��ل��ى 
وادارة االنتخابات حلزب التجمع الوطني 
الدميقراطي )والذي كان قد حقق واعتقل 
رئيس  منهم  ناشط،   60 من  اكثر  خالله 
احل�����زب ع����وض ع��ب��د ال���ف���ت���اح واع���ض���اء 
الكنيست جمال زحالقة وحنني زعبي( إّن 
بالذات،  التوقيت  هذا  في  التحقيق  :"ه��ذا 
امللف هو ملف مالحقة سياسية  أّن  يثبت 
ضد التجمع وقياداته بهدف تشويه صورة 
أّن  واض���اف  اال".  ليس  احل��زب  وسمعة 
التحقيقات  انتهاء  بعد  للتحقيق  "دعوته 
تهدف  اشهر  امللف وبعد مرور ثالثة  في 
الى خلق اجواء ترهيبية ضده في محاولة 
وخلط  امل��ل��ف  س��ي��ر  ع��ل��ى  للتأثير  اخ����رى 
في  للشرطة  مستمر  نهج  وه��و  االوراق 
وبث  ل��الع��الم  التسريبات  عبر  تعاملها 

االكاذيب واملعلومات املضللة"، كما قال.

ملف  هو  امللف  أّن  يثبت  بالذات،  التوقيت  هذا  في  التحقيق  "هذا  غّطاس:  باسل  *النائب 
اال" ليس  احلزب  وسمعة  صورة  تشويه  بهدف  وقياداته  التجمع  ضد  سياسية  مالحقة 

ّل ميزانيات هبات املوازنة للسلطات احمللية  إذا لم حتحُ
العربية سنتوّجه الى القضاء

ألّول مّرة


