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ع� �ك ��ا :ت ��وت ��ر ف� ��ي ال� �ب� �ل ��دة ال� �ق ��دمي ��ة ف� ��ي ع �ك ��ا ب �ع ��د ح� �ض ��ور ق� � ��وات ك �ب �ي ��رة مل �ع ��اي �ن ��ة  3م � �ن� ��ازل مت �ه �ي ��دا ل �ه��دم �ه��ا
*اح� ��د اص �ح��اب امل� �ن ��ازل ف��ي س��اح��ة ع �ب��ود :س�ن�م�ن��ع ع�م�ل�ي��ة ال �ه��دم وس �ن �ت �ص��دى ل �ه��ا ب��أج �س��ادن��ا ول ��ن ن�س�م��ح ل�ل�م�ق��اول�ين ب��ال �ب��دء ف��ي ع�م�ل�ي��ة ه ��دم بيوتنا
من :محاسن ناصر  -مراسل موقع العرب
وصحيفة كل العرب
سادت البلدة القدمية في مدينة عكا ،بعد ظهر
يوم الثالثاء ،اجواء من التوتر ،بعد حضور
قوات كبيرة من الشرطة ،لهدم  3منازل ،بحجة
البناء غير املرخص.
ويذكر أن العشرات من اهالي مدينة عكا هبّوا
وجت ّمعوا ملنع أوامر الهدم في البلدة القدمية،
وذل��ك خ�لال جولة للمقاولني لإلطالع على
املنازل التي مت االعالن عنها للهدم في البلدة
القدمية ،حيث جتمهر عدد كبير من النساء

والرجال واألطفال ملنع عملية الهدم املستقبلية
ومت طرد املقاولني الذين وصلوا حتت حماية
الشرطة التي استدعت قوات كبيرة في محاولة
إللزام اصحاب البيوت بفتح املجال للمقاولني
لإلطالع على املنازل التي سيتم هدمها قريبا.
وقال احد اصحاب املنازل في ساحة عبود:
“سنمنع ع��م��ل��ي��ة ال���ه���دم وس��ن��ت��ص��دى لها
بأجسادنا ولن نسمح للمقاولني بالبدء في
عملية هدم بيوتنا” .ويذكر أنه هناك أكثر من
عشرة بيوت مهددة بالهدم في البلدة القدمية
بحجة البناء غير املرخص.

ف � �س� ��وط� ��ة ت� �ف� �ج ��ع ب� ��وف� ��اة
ه �ن��د ن�ع�م��ة ف��رن�س�ي��س عن
ع� �م ��ر ن� ��اه� ��ز الـ 42ع ��امً ��ا

مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
فجعت بلدة فسوطة بوفاة املأسوف على شبابها هند
نعمة فرنسيس عن عمر ناهز الـ 42عا ًما .وسيتم
تشييع جثمانها اليوم اجلمعة  5.1.2018الساعة
الثالثة ظهرا في فسوطة .لها الرحمة ولذويها الصبر
والسلوان.

ال�ت�ح�ق�ي��ق م ��ع  3م��واط �ن�ين
م � � � � ��ن امل � � � � �غ � � � � ��ار ب � �ش � �ب � �ه� ��ة
ص� � �ي � ��د ط � � �ي � � ��ور م� �ح� �م� �ي ��ة
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
وصل الى موقع العرب بيان من شرطة الشمال،
جاء فيه" :عمل العشرات من افراد الشرطة برفقة
ممثلني من وزارة حماية البيئة ال��ى منطقتني في
بلدة املغار ،حيث وبعد التفتيش مت االشتباه بالقيام
بالصيد بطريقة غير قانونية ،إذ مت ضبط طيور متنع
السلطات االسرائيلية اصطيادها ،كما ومت ضبط 14
مصيدة رجل وشبكات صيد ومعدات اخرى للصيد
و 3امشاط من نوع  .m16هذا ومت اخراج الطيور
م��ن االق��ف��اص ومساعدتها على الطير ف��ي الهواء
واقتياد  3مشتبهني للتحقيق تتراوح اعمارهم بني
 20و  50عاما بشبهة الصيد بطريقة غير قانونية
كما مت التحقيق مع احد املشتبهني بحيازة السالح"،
وفقا للبيان.
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