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 وزارة حماية البيئة تمنحكم
ي الكراجات المختارة

ة محددة �ف الدعم %50 لف�ت
كيب ي منطقة حيفا فقط – سارعوا لل�ت

 �ف
ي أنحاء البالد(

ي الكراجات المخّولة �ف
كيب بدون دعم �ف )يمكن ال�ت

ابتداء من 1.2.18 سيبا�ش بتنفيذ القانون وستفرض غرامات

ثة إىل حيفا" بقيادة وزارة حماية البيئة،  وع "ممنوع دخول السيارات الملوِّ م�ش
كة يافيه نوف، يهدف إىل الحد من تلّوث الهواء  بلدية حيفا ومساعدة �ش

اير 2018  المنبعث من السيارات، ويؤثر عىل سكان حيفا والمارّة. ابتداء من ف�ب
سيسمح بدخول سيارات الديزل فوق 3.5 طن عيار 4 يورو وفوق. يطلب من 

السيارات بعيار يورو أقل تركيب فل�ت للحد من تلّوث الهواء.
ثة إىل حيفا" ي جوجل "ممنوع دخول السيارات الملوِّ

 ابحثوا �ف
كيب فل�ت بالسيارة رتّبوا موعدا ل�ت

اير 2018 ابتداء من ف�ب
ثة فوق 3.5 طن  سيارات الديزل الملوِّ

تدخل حيفا مع فل�ت فقط
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איזור אוויר נקי - אסורה הכניסה לרכבים מזהמים
* המעבר במנהרות הכרמל מותר לכל כלי הרכב

 مكاتب "كل العرب" - الناصرة
قبل موعد االنتخابات احمللية بسنة كاملة بدأت 
البلدات العربية تعد العدة لهذه االنتخابات، وفي 
قرية طرعان بدأت احلملة باكرا وقبل اجلميع، 
حيث اعلن رئيس املجلس السابق مازن عدوي 
االسبق محمود عدوي)ابو  الرئيس  وهو جنل 
مازن (عن ترشحه خلوض االنتخابات لرئاسة 
عقد  اذا  شهرين،  ح��وال��ي  قبل  احمللي  املجلس 
مؤمترا شارك فيه جمع غفير من اهالي البلدة، 
ويشار الى أن مازن عدوي شغل هذا املنصب 
ناجي  محمود  أعلن  كما  س��ن��وات،  تسع  قرابة 
نصار ترشيح نفسه للرئاسة ايضا، ومحمود 
نصار هو جنل الرئيس االسبق املرحوم ناجي 
نصار. ويضاف الى املرشحني املذكورين رئيس 
املجلس احلالي عماد االمني دحلة، الذي لم يعلن 
االع��ان  في  ي��رى  ألن��ه  نفسه  ترشيح  عن  بعد 
مجددا  نفسه  سيرشح  لكنه   ، ألوان���ه  س��اب��ق 
السنوات  خ��ال  جناحه  على  ق��ال  كما  معتمدا 
العمرانية  املشاريع  اجن��از  في  املاضية  االرب��ع 

في البلدة.
ال��ق��درة  ان��ه ميلك  ن��ص��ار  ن��اج��ي  وق���ال محمود 
بشكل  احمللية  السلطة  إدارة  على  والتجربة 
ع��ن عمل  :" لست راض��ي��ا  ،وأض���اف  مختلف  
االدارة احلالية باملرة ، فهناك عدم رضا واستياء 

من عمل املجلس احمللي ".
 وتطرق الى القضية احلارقة في طرعان وقال 
ان قضية االرض واملسكن لم ُتعالج كما ينبغي 
وخاصة قضية جبل طرعان وان الرئيس احلالي 
املجلس  رئيس  جبل  انه  على  اجلبل  مع  تعامل 

احمللي.
اما مازن عدوي الذي اشغل منصب الرئيس على 
مدار تسع سنوات فقال :" نختلف مع الرئيس 
احلالي حول عدة امور ابرزها سياسة االقصاء 

االخ��ر  ال���رأي  س��م��اع  يقبل  ال   ، ينتهجها  ال��ت��ي 
،وعدم اشراك اهالي طرعان في مواضيع هامة 
ومصيرية ، طرعان تستحق رئيسا يعمل بنهج 

سليم بعيدا عن االقصاء والتسلط ".
وقال عدوي:"ال فضل لطرعاني على طرعاني 
الشعبية  وب������اإلرادة   ، ل��ط��رع��ان  ب��ان��ت��م��ائ��ه  إال 
ملجلس  رئيسا  سأكون  العاملني  رب  وبتوفيق 

طرعان"ز
 كما حتدث عن قضية جبل طرعان وقال:" هذه 
قضية مصيرية كان ينبغي على رئيس املجلس 
اشراك اهالي القرية باألمر ، عرضنا عليه اقامة 
جلنة شعبية وجلنة محامني بتبرع لكنه رفض ، 
املجلس صادق على ازالة ماحظة تسجيل امللكية 
ارجاع  يريد  ناحية  من  يفسر  ،فكيف  اخلاصة 
اجلبل وفي اجللسة االخيرة يتم التصويت على 

ازالة ماحظة تسجيل امللكية اخلاصة ؟"
اما رئيس املجلس عماد دحلة فقال :" االعان 
املبكر عن املنافسة على رئاسة املجلس  يدخل 
القرية الى اجواء االنتخابات مبكرا وهذا االمر 
يؤثر على املناحي احلياتية في البلدة"وأوضح 
انه عند تسلمه لرئاسة املجلس لم يرث أي خطة 
لتنفيذ مشاريع في القرية، وبعد اربع سنوات 
من العمل واملشاريع التي اشرف عليها ال يوجد 
عجز في ميزانية املجلس بل على العكس هناك 
فائض في الصندوق واملجلس حصد العديد من 
اجلوائز في التربية والتعليم والنظافة وغيرها.
وت��اب��ع دح��ل��ة يتحدث ع��ن جبل ط��رع��ان وق��ال 
وحضاري  تاريخي  م��وروث  طرعان  جبل   ":
واحلفاظ عليه واجب مقدس ، وانه مع االدارة 
اقامة مستوطنة شيبولت  ابطال قرار  استطاع 
وهذا مخطط وزاري فكيف يعقل ان نفاوض على 
اجلبل ؟ اعاهد الله وأهل طرعان بان ال اتنازل 

عن ماحظة امللكية جلبل طرعان.
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