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ذروة امل �ن �خ �ف ��ض اجل� � ��وي ال � �ب � ��ارد ال � �ي� ��وم اجل� �م� �ع ��ة !

*م � � �ن � � �خ � � �ف� � ��ض ج � � � � � ��وي م� � � �ص� � � �ح � � ��وب ب� � �ك� � �ت� � �ل � ��ة ه� � � ��وائ � � � �ي� � � ��ة ب� � � � � � � � � ��اردة ج � � ��دا

د.ج� � �م � ��ال زح� ��ال � �ق� ��ة مل� ��وق� ��ع ال � �ع� ��رب:

"اس �ت �ق ��ال ��ة ال �ع �ط ��اون ��ة وش �ي �ك��ة وم �س��أل��ة
ا ّي � � � � ��ام وت � � �ك� � ��ون االس � �ت � �ق � ��ال � ��ة ن � ��اج � ��زة"

*ي� �ج ��ب إن� �ه ��اء امل� ��وض� ��وع ب �س��رع��ة إلن� �ق ��اذ س �ف �ي �ن��ة امل �ش �ت��رك��ة
م��ن ال �غ��رق  ،ف�ل�ا وق ��ت ل�ل�م�م��اط�ل��ة وال �ت �س��وي��ف وه� ��ذه املصلحة
احل� �ق� �ي� �ق� �ي ��ة ل� �ل� �م� �ش� �ت ��رك ��ة وك � � ��ل م ��رك� �ب ��ات� �ه ��ا ب��ل��ا اس� �ت� �ث� �ن ��اء

تصويرXinhua News Agency :
مكاتب كل العرب  -الناصرة
بعد املنخفض اجل��وي ال��ذي افتتح ب��ه ال�ع��ام اجلديد
 ،2018ال��ذي ك��ان مصحوبا ب��أم�ط��ار غ��زي��رة ج � ًّدا
وع��واص��ف ش��دي��دة ال �ب��رودة ،ستشهد ال�ب�لاد اليوم
ً
منخفضا جو ًّيا جدي ًدا مصحوبا بكتلة هوائية
اجلمعة
ب��اردة ج�� ًّدا ،وم��ن املتوقع ان تتساقط األم�ط��ار فوق
كل املناطق في البالد بالذات خالل ساعات الصباح
والظهيرة ،كما تستمر أحوال الطقس الباردة حتّى يوم
غد السبت ،وسيبدأ الطقس باالعتدال ابتداء من ظهيرة

يوم بعد غد االحد .
أن جبل الشيخ افتتح أمام الزوار منذ صباح
ويشار إلى ّ
يوم الثالثاء ،ويبلغ مستوى ارتفاع الثلوج نحو  25سم
في املناطق املرتفعة و12سم في املنخفضة.
هذا وحتذر دائرة األرصاد اجلوية املواطنني وخاصة
السياق من شدة سرعة الرياح ،وتدني مدى الرؤية
األفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم املالمسة لسطح
االرض ،وخطر التزحلق على الطرقات .وخطر تشكل
السيول في بعض األودية واملناطق املنخفضة.

نداء

مكاتب كل العرب  -الناصرة
قال النائب جمال زحالقة في حديث ملوقع
العرب عن التطورات االخيرة في موضوع
التناوب في القائمة املشتركة ان مسألة تطبيق
التناوب باتت وشيكة واضاف“ :عقدنا جلسة
املشتركة كبادرة حسن نيّة بعد إبالغنا بأن
اإلعالن عن استقالة العطاونة وشيك ومسألة
ا ّيام وتكون االستقالة ناجزة”.

وتابع قائال“ :الضرر الذي حلق باملشتركة
نتيجة التأخير في تنفيذ التناوب كبير ويجب
إنهاء املوضوع بسرعة إلنقاذ سفينة املشتركة
من ال�غ��رق ،فال وق��ت للمماطلة والتسويف
و ه��ذه املصلحة احلقيقية للمشتركة وكل
م��رك�ب��ات�ه��ا ب�لا اس�ت�ث�ن��اء .ال اح��د ي��رب��ح من
ال��وض��ع احل��ال��ي واخل�س��ارة للجميع وليس
للتج ّمع وحده».

اب� � � � � � � �ت� � � � � � � ��داء م� � � � � � ��ن ال� � � � �ي � � � ��وم

 8ن �ق ��اط مل ��ن ي �ت �ح��دث ب��ال �ه��ات��ف وم� ��ن ل ��دي ��ه 36
ن�ق�ط��ة ب ��أرب ��ع س �ن ��وات س�ت�س�ح��ب رخ �ص �ت��ه لـ 3أش�ه��ر

نداء لدعم مفعال هبايس لعالج مجال اإلدمان على القمار ،بما في ذلك
التوجيه ،الوقاية والتأهيل في مجال اإلدمان على القمار للعام 2019 – 2018
بين السنوات  2019 – 2018سيقدم مفعال هبايس دعما ماليا للمساعدة في تمويل إجراءات في
مجال اإلدمان على القمار .سيقدم الدعم ضمن لجنة “اللعب بمسؤولية” (“اللجنة المهنية”) ،والتي
أنشئت بغرض بناء برنامج عمل لدعم وعالج المشتركين الذين أدمنوا القمار وتشجيع التوجيه والوقاية
للموضوع .تشكل اللجنة المهنية جسما مهنيا ،يشمل مندوبين من وزارة الرفاه وقسم الرفاه
والمجتمع في السلطة المحلية .سيقدم الدعم لنشاط في مجاالت مختلفة:
 .1أنشطة الوقاية واإلعالم؛
 .2تشغيل وحدات خاصة متنقلة لتحديد وتشخيص ومعالجة مدمني المقامرة من جميع األعمار؛
 .3الرعاية خارج المنزل والمجتمعية لمدمني القمار.
 .4مشاريع فريدة من نوعها في مجال اإلدمان على القمار ؛
 .5تفعيل خط هاتفي ساخن.
يجب تقديم الطلبات للحصول على الدعم المالي ابتداء من تاريخ 3/1/2018
الساعة  23:59بواسطة استمارة طلب
الساعة  08:00وليس بعد تاريخ 24/1/2018
إلكترونية تتواجد في موقع االنترنت التابع لمفعال هبايس على الرابط التالي:
http://www.pais.co.il/specials/Pages/regulation.aspx
يرجى تقديم األسئلة بشأن النداء لغاية تاريخ  16/1/2018الساعة  23:59تحت عنوان “اللعب
بمسؤولية” لمندوبة مفعال هبايس ،السيدة شيريت أشكنازي ،على البريد اإللكتروني وعنوانه:
.Shirit@pais.co.il
• ي منح دعم مفعال هبايس ،قدر المستطاع ،وفق توجيهات العمل بشأن موضوع اللعب بمسؤولية
ُ
(“توجيهات”) الموجودة في موقع مفعال هبايس ،يجب االطالع على التعليمات قبل تقديم طلب
الدعم المالي من مفعال هبايس.
• يجوز لمفعال هبايس ،في أي وقت ،وفق اإلعالن الذي سينشر ،تأجيل الموعد األخير لتقديم الطلبات،
وكذلك تغيير موعدها ،والتعليمات والشروط المشمولة في التعليمات و/أو النداء ،وفق اعتباراته
الحصرية .كما يجوز لمفعال هبايس إلغاء النداء أو أجزاء منه أو نشر نداء جديد وفق اعتباراته الحصرية.
• ال يلتزم مفعال هبايس بمصادقة دعم لكل طلب يستوفي شروط األساس.
• ترفق الستمارة الطلب كافة الوثائق والمالحق المطلوبة ،كما هو في استمارة الطلب ووفق
التعليمات.
• ستناقش اللجنة المهنية فقط الطلب المقدم وفقا لتعليمات العمل.
• يجوز للجنة المهنية عدم مناقشة الطلبات المقدمة في وقت متأخر و  /أو ليس وفقا للشروط
المنصوص عليها في تعليمات العمل وفي النداء.
• ما جاء أعاله هو لغرض المعرفة العامة ،وعلى أية حال ،فإن تعليمات وثائق العمل فقط تلزم مفعال
هبايس واللجنة المهنية.

ممنــوع البيــع لمــن لــم يبلــغ بعــد  18ســنة .تحذيــر :تقــر وزارة الرفــاه والخدمــات االجتماعيــة ،أن
الرهانــات قــد تــؤدي لإلدمــان .باإلمــكان االتصــال ببدالــة الرفــاه فــي وزارة الرفــاه والخدمــات
االجتماعيــة علــى الرقــم ( 118مكالمــة مجانيــة)  24ســاعة يوميــا .يرتبــط الفــوز بالحــظ فقــط ،وال
يتعلــق بمعرفــة ،خبــرة ،قــدرة أو تعــدد مــرات اللعــب.

خالل حملة للشرطة
مكاتب "كل العرب" – الناصرة
kul@alarab.net
ذك��رت وسائل اع�لام عبرية أن��ه ابتداء من
اليوم اجلمعة ستتم حتلنة عدد النقاط في
مخالفات السير .يذكر أن عقوبة كل سائق
يجري مكاملة عبر الهاتف ب��دون استعمال
مكبر ال�ص��وت ،وي�ق��ود ب��دون ح��زام أم��ان،
وال يرتدي سترة خاصة اثناء الوقوف على
هامش الشارع ستزداد على مستوى عدد
النقاط التي ستسجل بحقه وفي ملفه في
شرطة املرور  ،وسيضطر حينها السائقون
الجراء دورة مرورية خاصة قد تكون نظرية
أو عملية .ه��ذا واب �ت��داء م��ن ي��وم غ��د ستتم
حتلنة النقاط التي ستسجل للمخالفني في
شرطة السير بينما ستكون هنالك مخالفات
سيسجل بحق مرتكبيها نقاط الول مرة كما
أن هنالك مخالفات سبق وان فرض القانون
نقاطا ملرتكبيها ستشهد ارتفاعا في عددها
وذلك من باب تشديد العقوبة.
يذكر وبحسب املصادر فإن السياقة بدون
رخصة ورفض اخلضوع لفحص الثمالة -
نسبة الكحول في اجلسم -هما مخالفتان

سيسجل بحق مرتكبهما  10نقاط بدال من
 .8السياقة بتهور وباستهتار وعدم وضع
الطفل في كرسي األمان ستكلف املخالف 8
نقاط بدال من .6
احل��دي��ث ب��ال�ه��ات��ف سيكلف  8ن �ق��اط ب��دال
من  4كما وأن كل سائق أو مسافر سيتم
ضبطه بدون حزام أمان ستتم مخالفته بـ4
نقاط بدال من  .2ومن ضمن املخالفات التي
متت اضافة نقاط على مخالفيها هي :القيام
بحدوة احلصان في مكان غير مخصص
لذلك ستكلف  6نقاط ،ركوب دراجة نارية
بدون خوذة ( 6نقاط) ،وعدم ارتداء سترة
خاصة عند التوقف على هامش الشارع
(نقطتان).
وبحسب موقع القناة الثانية فإن كل سائق
لديه  12نقطة سيضطر الجراء دورة سياقة
اساسية حول أسس القيادة السليمة .كما
ويذكر أن كل سائق لديه من  24ال��ى 35
نقطة خ�لال ارب��ع سنوات سيتم اج��راء له
دورة متقدمة حول القيادة السليمة .كما وأن
كل سائق لديه  36نقطة وأكثر خالل اربع
سنوات سيتم سحب رخصته ملدة  3أشهر.

