ال � � � � � �ن� � � � � ��اص� � � � � ��رة :ج � � �م � � �ع � � �ي� � ��ة س � � � �ن � � � �ب� � � ��دأ ت � �خ � �ت � �ت� ��م
ع � � � � � ��ام  2017ب� � � �ث� �ل ��ا ث � � ��ة م � � � �ش� � � ��ار ي� � � ��ع مم� � �ي � ��زة

الصحيفة األكثر مبيعا واألوسع انتشاراً في البالد

الئ� � �ح � ��ة إت � � �ه� � ��ام :ش ��اب ��ة
(  2 8ع� � � � � ��امً � � � � � ��ا) م� ��ن
ال � � �ن� � ��اص� � ��رة واع� � �ت� � ��دت
ع� �ل ��ى اب �ن �ت �ه ��ا ال �ص �غ �ي��رة
وزوج � � �ه� � ��ا ع � � � � ّ�دة م� � ��رات
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
ق ّدمت النيابة العا ّمة في ل��واء الشمال (جنائي) ،األسبوع
املاضي ،حملكمة الصلح في مدينة الناصرة ،الئحة إتهام وطلب
اعتقال حتى االنتهاء من كافة اإلجراءات القانونية ضد شابة
( 28عا ًما) من س ّكان الناصرة ،ونُسبت لها فيها تهم :مهاجمة
قاصر ،مهاجمة زوجها ،توجيه تهديدات وتقدمي بالغ كاذب
للشرطة" ،وف ًقا ملا ورد في بيان صادر عن النيابة العا ّمة،
الذي وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب.
ووف ًقا للنيابة العا ّمة فإنّه يستدل من الئحة اإلتهام أنّه "خالل
األشهر األخيرة املاضية اعتادت املتهمة على مهاجمة ابنتها
( 8سنوات) في مناسبات ع ّدة ،وفي  3من بني هذه احلاالت
تسببت املتهمة البنتها بإصابات ج ّدية نتيجة ملهاجمتها .هذا،
وقامت املتهمة ً
أيضا مبهاجمة زوجها في ع ّدة مناسبات ،وفي
 3من بني احلاالت تسببت له بإصابات" ،كما ورد في بيان
النيابة العا ّمة.
وبحسب ما ورد في الئحة اإلت�ه��ام ف��إ ّن ":املتهمة اعتادت
ً
أيضا على تهديد زوجها بإيذائه ،وف��ي تاريخ 17.12.17
تق ّدمت املتهمة بشكوى للشرطة ادعت فيها أ ّن زوجها هاجمها،
ليتبينّ أنّها ق ّدمت بال ًغا كاذ ًبا وأنّها هي من قامت مبهاجمته"،
بحسب النيابة العا ّمة.

الئ � �ح� ��ة ات � �ه � ��ام ض � ��د ش ��اب
( 30ع� ��امً � ��ا) م ��ن س�خ�ن�ين
مب� � �ح � ��اول � ��ة ق � �ت � ��ل وال � � � ��ده

مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
Kul@alarab.net
قدمت النيابة العامة في ل��واء حيفا ،األسبوع املاضي،
"الئحة اتهام الى احملكمة املركزية في املدينة وطلب متديد
اعتقال شاب ( 30عا ًما) من سخنني ،بتهمة محاولة قتل
والده بشكل متعمد والتهديد واالعتداء".
ه��ذا ووف ًقا لالئحة االت�ه��ام" :بعد عالقة متوترة لفترة
ط��وي�ل��ة ب�ي�ن ال �ش��اب ووال� � ��ده ،ن�ش�ب��ت بينهما ج ��داالت
ومواجهات ،حيث هدد املتهم والده بأنّه "سيقوم بضربه
على رأسه وسيقتله" .وفي مطلع الشهر املاضي ،نشب
ج��دال بني املتهم ووال��ده ،حيث هاجم املتهم وال��ده وقد
أمسكه من عنقه وخنقه حتّى مت ّكن شقيق املتهم الذي
سمع صراخ والده من ابعاده عنه ،ونتيجة لذلك هاجم
املتهم شقيقه وحاول الوالد انقاذ ابنه فقام املتهم بضربه
على رأسه بعصا ،وبعد ذلك الذ املتهم بالفرار من املنزل.
الوالد أحيل للعالج في املركز الطبي مع وجود نزيف في
رأسه وكسور في اجلمجمة ونزيف في الرقبة ،ومكث في
مت حتريره إلى البيت"
املستشفى ملدة  3أيام ومن بعدها ّ
وف ًقا لالئحة االتهام.

مكاتب "كل العرب" – الناصرة
kul@alarab.net
ع� ّم�م��ت جمعية "س �ن �ب��دأ"  -ال �ن��اص��رة ب�ي��ا ًن��ا
صحفيًا ،جاء فيه":إختتمت جمعية "سنبدأ-
ستبقى ناصرتنا بيتنا الدافئ أبدا" مشاريعها
(للعام امل��اض��ي) بتوزيع املنح الدراسية على
اسم طيب الذكر "خالد جبارين" ،على الطالب
اجلامعيني املستحقني ،بحضور عائلة املرحوم
ومبشاركة أعضاء إدارة اجلمعية".
وزاد ال �ب �ي��ان":ه��ذا وق ��د مت ت��وزي��ع اك �ث��ر من
عشرين منحة دراسية على الطالب اجلامعيني
حيث تطوع الطالب بأالف الساعات التعليمية
لصالح املئات من طالب املدارس من كل األجيال،
والتي تتألف من دورات ودروس خصوصية
لطالب املدارس االعدادية والثانوية ،باإلضافة
الى مشروع املساعدة في حل الوظائف البيتية
لطالب االبتدائية والذي يقام في مقر اجلمعية
في حي الفاخورة والبلدة القدمية.
وقد مت حتى االن وخالل احلوالي اربعة أعوام
توزيع منح دراسية بقيمة ثالثمائة الف شاقل
على ال�ط�لاب اجلامعيني املتطوعني مبشاريع
اجلمعية ،حيث يعتبر مشروع املنح الدراسية
ف��ي جمعية "س �ن �ب��دأ" االك �ب��ر ع�ل��ى مستوى
مدينة الناصرة" .وأضاف البيان":قام عضوا
إدارة جمعية سنبدأ امل�ه�ن��دس ش��ري��ف زعبي

مدير مشروع املنح الدراسية واملربية أنيسة
عابد مسؤولة ملف التربية والتعليم ،بتلخيص
الفصل االول وسماع املالحظات من قبل الطالب
من اج��ل املضي قدما ً ملواصلة مسيرة العطاء
والتعليم".
وت��اب��ع ال �ب �ي��ان":ه��ذا وق��د ق��ام��ت اجلمعية في
االسبوعني االخيرين باختتام مشروع "فكر
بغيرك" من خ�لال جتهيز أكثر من سبعمائة

رزم ��ة غ��ذائ �ي��ة حت ��وي ع�ل��ى امل� ��واد األس��اس�ي��ة
وتوزيعها على العائالت املستورة في املدينة .كما
قام طاقم حضانة الياسمني في الناصرة التابعة
جلمعية "سنبدأ" ،باالحتفال مبناسبة االعياد
املجيدة مبشاركة أطفال احلضانة وأهاليهم.
هذا وتتقدم إدارة جمعية "سنبدأ" البناء شعبنا
عام ًة واهل مدينة الناصرة خاص ًة باحر التهاني
مبناسبة االعياد املجيدة ورأس السنة امليالدية".

م� �ج� ��د ا ل � � �ك� � ��روم :ا مل� ��و ه � �ب� ��ة و ج� � ��د س� ��ا م� ��ر م � �ن� ��اع ي �ح �ص ��د
ا مل� ��ر ت � �ب� ��ة االو ل � � � ��ى ف � ��ي م � �ه� ��ر ج� ��ان اال غ � �ن � �ي� ��ة ا ل� �ع ��ر ب� �ي ��ة
من :محاسن ناصر
مراسل موقع العرب وصحيفة "كل العرب"
حصد املوهبة امل�ج��دالوي��ة وج��د سامر معيوف مناع
( 10س�ن��وات) ،م��ؤخ��را ،املرتبة االول��ى في مهرجان
االغنية العربية التراثية للبراعم الشابة والتي اجريت
في ادوتوريوم راهبات مار يوسف في مدينة الناصرة
بحضور جمهور غفير .وقد ش��ارك باملهرجان عشر
مواهب من جميع انهاء الوسط العربي وهم :كرستني
وهاب من الرملة ورنا شلبي من اكسال واسيل نصار من
كابول وأركان قعدان من باقة الغربية وفادي نقوال من
الناصرة ووجد مناع من مجد الكروم وجوالن حمود من
البعينة وإيران صبيح من كفر مصر وحسن ابو شمس
من يافا .وقد حضر املهرجان العديد من الفنانني منهم

 :املايسترو سامي خشيبون وفرقة الفارابي واملطرب
الياس جوليانوس واملطربة لنا كردوس والفنان عصام
قادري والفنان خليل ابو نقوال باالضافة ملدير املهرجان
سامي عبد القادر حيث تولى عرافة املهرجان االذاعية
ربى ورور .وقد قدم وجد مناع أغنية "كل ده كان فني"
للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب مما الهب اجلماهير
وطاقم احلكم .فبعد هيثم خاليلة وامير دندن ها هو وجد
مناع يطلع علينا ليثبت مرة اخرى ان مجد الكروم هي
مولد جنوم الغناء وعاصمة الفن والثقافة في الوسط
العربي اذ ان وجد يسير على خطى هيثم وامير نحو
النجومية .كريستني وهاب من الرملة حصدت املرتبة
الثانية ،اما املرتبة الثالثة فكانت من نصيب حسن ابو
شميس من يافا تل ابيب.

ا ح � �ب � ��اط ص� �ف� �ق ��ة ح� �ش� �ي ��ش ف ��ي
ع� �ي� �ل ��وط وا ع � �ت � �ق� ��ال ش � ��اب م��ن
البلدة وآخر من عرعرة النقب
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
جاء في بيان شرطة الشمال أنه "خالل حملة الفراد الشرطة ضد التجارة بالسموم
مت (في نهاية االسبوع املاضي) احباط صفقة مخدرات والتي مت خاللها ضبط 26
كيلوغراما من احلشيش وسيارتني و 150ألف شاقل ،وخالل االنتهاء من احلملة
السرية التي بدأت في االسابيع االخيرة ،مت اعتقال مشتبهني اثنني أحدهما ( 38عاما)
من عيلوط والثاني ( 27عا ًما) من عرعرة النقب وذلك خالل احباط صفقة مخدرات
في عيلوط" ،وفقا للبيان.
وأض��اف البيان" :بأنه تقرر ع��رض املشتبهني على احملكمة للنظر في طلب متديد
اعتقالهما" ،وفقا للبيان.

