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س� �ل� �ط ��ة ال � �ب � ��ري � ��د :م � ��دي � ��رة ف � � ��رع اجل � ��دي � ��دة-
امل� � �ك � ��ر ت� �ل� �ق ��ت ت� � �ه � ��دي � ��دات ب� ��ال� �ق� �ت� ��ل ول� ��ذل� ��ك
ق� � � � ��ررن� � � � ��ا اغ� � �ل � ��اق� � � � ��ه ون� � � �ق� � � �ل � � ��ه ال� � � � � � ��ى ع � �ك� ��ا
*أح� � ��د امل ��واط� �ن�ي�ن:ال� �ص� �م ��ت ع��ل��ى وض � ��ع م �ك �ت��ب ال� �ب ��ري ��د وع� ��دم
االه � �ت � �م� ��ام ب � ��امل � ��وض � ��وع ،ادى ال� � ��ى اغ �ل��اق � ��ه ون� �ق� �ل ��ه ال� � ��ى ع �ك��ا
*م� �ص ��ادر :ح��دي��ث س�ل�ط��ة ال �ب��ري��د ي �ت �م �ح � ّور ح ��ول م �ج �م��وع��ة من
وتسلم ادارته عنوة
األشخاص الذين يريدون السيطرة على الفرع ّ

م ��ن :م �ح��اس��ن ن��اص��ر م��راس��ل م��وق��ع ال �ع��رب
وصحيفة "كل العرب"
في الوقت ال��ذي أع��رب فيه مواطنون من سكان
بلدتي اجلديدة واملكر عن سخطهم وامتعاضهم
إزاء قرار إغالق فرع البريد بشكل نهائي ونقله
ال��ى مدينة ع�ك��ا ،عقّبت تسيونا ش��اي  -مديرة
العالقات العامة والناطقة بلسان سلطة البريد
مل��وق��ع ال �ع��رب وص�ح�ي�ف��ة ك��ل ال �ع��رب":ل�لأس��ف
الشديد فإن هنالك أطراف معنية يضرون مبصلحة
األه��ال��ي وامل��واط�ن�ين ف��ي قريتي اجل��دي��دة واملكر
اً
أول وباملصلحة العامة ،ومينعون اع��ادة افتتاح
الفرع مجد ًدا ،وقد وصل االمر بهم ح ّد التهديد
بالتعرض للوكيلة اجل��دي��دة ال�ت��ي مت اختيارها
مؤخ ًرا إلدارة الفرع وتشغيله" .واضافت شاي
ملوقع العرب":جتدر اإلشارة الى انه ورغم اغالق
الفرع فإن عملية تصنيف وتوزيع البريد تتم في
مركز بريد منفصل على يد ساعي بريد مخضرم
الذي يعرف الس ّكان احملليني بشكل كبير ،ويقوم
بعملية التوزيع دون عائق".
يشار ال��ى ان حالة م��ن االستياء ال�ع��ارم س��ادت

اجلديدة واملكر وذلك في اعقاب إغالق فرع البريد
بشكل نهائي ونقله ال��ى مدينة عكا ،وعليه فإن
سكان اجلديدة  -املكر سيقصدون مدينة عكا أو
القرى املجاورة من اجل القيام بأي معاملة في
البريد .وناشد االهالي املسؤولني بالتدخل السريع
بغية إيجاد حل لهذه القضية املتعلقة في إغالق
فرع البريد الذي يخدم اكثر من  20الف نسمة في
البلدتني ،وعبّر أحد املواطنني عن غضبه من الوضع
الذي آلت اليه اجلديدة  -املكر بدون فرع للبريد
قائال" :صمت الكثيرين على وضع مكتب البريد
وعدم االهتمام باملوضوع ،ادى الى اغالقه ونقله
الى عكا .صمت اهالي اجلديدة واملكر عن املطالبة
بحقكم بفتح مكتب كبير أو مكتبني في اجلديدة
والثاني في املكر أدى الى ما نحن عليه .الى متى
السكوت على حقنا مبا يخدمنا؟ البريد يخدم كل
بيت وكل فرد من اهالي البلدتني".
وق��ال��ت م��ص��ادر مل��وق��ع ال��ع��رب وص �ح �ي �ف��ة كل
ال �ع��رب":ان حديث سلطة البريد يتمح ّور حول
مجموعة من األشخاص الذين يريدون السيطرة
وتسلم ادارته عنوة".
على الفرع ّ

ش � � � ��اب م � � ��ن امل� � � �غ � � ��ار ه � � � ��دد رئ � � �ي� � ��س امل� �ج� �ل ��س
ب� �ت� �ش ��وي ��ه س �م �ع �ت ��ه وق � � ��ام ب � ��اب� � �ت � ��زاز آخ ��ري ��ن
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
ق��دم��ت ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ف��ي ل ��واء الشمال
"الئحة اتهام الى محكمة الصلح في طبريا
ضد شاب ( 21عا ًما) من املغار تنسب له:
االبتزاز ،التهديد ،انتحال شخصية آخر،
املطاردة ،تشويه سمعة ومخالفات أخرى"،
وفقا للبيان.
ويستدل من الئحة االتهام أن "املتهم قرر
أن يهدد ويبتز ويطلق شائعات لتشويه

سمعة آخرين ،مالحقة اشخاص عن طريق
ارس��ال رسائل هاتفية .هذا وت��زود املتهم
بهواتف مختلفة بني السنوات  2016حتى
 2018م��ن أج��ل القيام باملخالفات .كما
وتنسب للمتهم  10حاالت منفصلة والتي
م��ن خ�لال�ه��ا اب �ت��ز اش �خ��اص �ا ً وم ��ن بينهم
رئيس مجلس املغار حيث ه��دده بتشويه
سمعة عائلته كونه شخصية اجتماعية"،
وفقا للبيان.
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