
الصحيفة األكثر مبيعا واألوسع انتشاراً في البالد 

arabTV على
ب������ط������ول������ة االع���������ي���������اد ل�����ري�����اض�����ة 
ال���ك���رات���ي���ه مب���ش���ارك���ة أك����ث����ر من 
شفاعمرو في  عربية  بلدة   15

ف��ي ك��ف��ري��اس��ي��ف: اع��ت��ق��ال رجل 
 19 م�������ن ع�������راب�������ة وب������ح������وزت������ه 
وج����ب����ة م�����ن م����خ����در ال���ه���ي���روئ���ن

ال�������������������������ث�������������������������ل�������������������������وج ت������������������ك������������������س������������������و م���������������������������ج���������������������������دل ش����������������������م����������������������س واجل�����������������������������������������������������والن

ال�����ف�����ن�����ان�����ة س�����ه�����ى م������رع������ي ت����ن����ظ����م م����ع����رض����ه����ا اخل�����������اص ل�����ل�����رس�����وم�����ات ف�������ي ال�����ن�����اص�����رة

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
kul@alarab.net

القت  السمري:"   لوبا  الشرطة  باسم  املتحدثة  من  ج��اء 
الشرطة القبض على مشتبه باواسط اخلمسينات من عمره 
من بلدة عرابة البطوف في منطقة كفرياسيف وبحوزته 19 
وجبة من مادة املشتبه بانها من مخدر الهيروئني وحيث 
وحتويله  ال��ق��وات  من  الهرب  محاولته  وس��ط  اعتقاله  مت 

للتحقيقات اجلارية في مركز شرطة عكا ".

كل  وصحيفة  العرب  موقع  مراسل  ناصر  محاسن  من: 
العرب 

استيقظ اهالي قرية مجدل شمس اجلوالنية الثالثاء، على يوم 
أبيض ووصل ارتفاع الثلوج في القرية الى اكثر من 30 سم 
في اجلزء السفلي والى اكثر من نصف متر في اجلزء العلوي. 
هذا وانعزل اهالي القرية عن العالم اخلارجي بسبب الثلوج 
التي ادت الى عدة حواث طرق بسيطة نتيجة انزالق بعض 
السيارات. وبطيبعة احلال لم يخرج املواطنون الى اعمالهم 

بعد اغالق معظم الشوارع الرئيسية املؤدية للقرية .

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
kul@alarab.net

عّممت املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بياًنا، جاء فيه:"في إطار مواصلة 
الشرطة وحرس احلدود في مكافحة ظاهرة السالح والتسلح غير القانوني، 
متت األحد مداهمة وتفتيش منزل مشتبه )22 عاًما( في مدينة قلنسوة ، حيث 
3 بنادق وإعتقال املشتبه بحيازتها، ومّت حتويله مع املضبوطات  مّت ضبط 

للتحقيقات اجلارية"، بحسب بيان الشرطة.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
kul@alarab.net

قالت املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، 
إل���ى موقع  ب��ي��ان وص��ل��ت ع��ن��ه نسخة  ف��ي 
ال��ع��رب، إّن���ه:"ف���ي ن��ط��اق م��واص��ل��ة جهود 
من  احلد  الى  الرامية  ومساعيها  الشرطة 
السالمة  مستوى  وتعزيز  الطرق  ح��وادث 
بلداتنا  داخ��ل  بالذات  الطرق،  على  العامة 
العربية، تقوم الشرطة إلى جانب برامجها 
بحمالت  التثقيفية  االرش��ادي��ة  التوعوية 
قامت  مرّكزة  حملة  مؤخًرا  شملت  مكثفة، 
بها ق���وات م��ع��ززة م��ن ش��رط��ة امل���رور في 
الشمال، وذلك خالل فترة عطلة االسبوع 
الفائت، وطالت البلدات: شفاعمرو، عبلني، 
طمرة، الناصرة، كفركنا، دير االسد، نحف 

وبيت جن"، وفق البيان.
 8 إع��ت��ق��ال  احلملة  ال��ب��ي��ان:"وت��خ��ل��ل  وزاد 
سيارتهم  ي��ق��ودون  ضبطهم  مّت  سائقني 
مّت  بحيث  مسحوبة،  سياقتهم  ورخ���ص 
مع  يوما،   30 مل��دة  سيارتهم  على  التحرز 
اجراءات  في  اتهام  بلوائح  ضدهم  التقدم 

مستعجلة، وكذلك طلب متديد فترة االعتقال 
حتى االنتهاء من كافة االجراءات القضائية 

ضدهم"، بحسب البيان. 
وتابع بيان الشرطة:"هذا، ومّت القاء القبض 
يقودون  وه��م  ُضبطوا  سائقني   10 على 
سياراتهم دون حيازة رخص سياقة البتة 
وحيث مّت التقدم ضد جميعهم بلوائح اتهام 
في اجراءات مستعجلة مع تسليمهم دعوات 
ابعاد  بغرض  استماع  جلسات  حلضور 
سياراتهم عن احلركة على الطرق. وكذلك 
مت اعتقال سائق قاصر وبرفقته اخر بالغ 
دون ح��ي��ازت��ه رخ��ص��ة س��ي��اق��ة وح��ي��ث مّت 
التحرز على سيارته مدة 30 يوما، كما ومّت 
الكحول  تأثير  حتت  سيارة  سائق  إعتقال 
وذلك للمرة الثالثة في غضون فترة زمنية 
سيارته  اب��ع��اد  مت  بحيث  نسبيًا،  قصيرة 
عن الشارع ملدة 30 يوما مع التقدم ضده 
باجراءات مستعجلة وكذلك  اتهام  بالئحة 
طلب متديد فترة اعتقاله حتى االنتهاء من 
كافة االجراءات القضائية ضده"، بحسب 

البيان.

كل  وصحيفة  العرب  موقع  أي��وب  تامر  تقرير: 
العرب 

نهاية  في  الكراتيه،  لرياضة  االعياد  بطولة  أقيمت 
االسبوع في القاعة الرياضية في مدينة شفاعمرو، 
امليالدية  والسنة  املجيدة  امليالدية  االعياد  مبناسبة 
اجلديدة وعيد املولد النبوي الشريف، ونظم البطولة 
نادي أبناء شفاعمرو للكراتيه بقيادة املدرب الكبير 
واحلكم الدولي جمال سعده وبرعاية بلدية شفاعمرو 
وقسم الرياضة فيها. وبحضور االالف، شارك في 
البطولة منتخبات من 15 مدينة وقرية عربية. وجرت 
وحصل  "الكاتا"،  بنظام  املشاركني  بني  املنافسات 
الفائزون على الكؤوس وامليداليات في نهاية البطولة، 
املشاركني.  على  ميالدية  هدايا  لتوزيع  باالضافة 
التي  السنوية  للبطولة  تقريرا   اعد  العرب  تلفزيون 
تقام في مدينة شفاعمرو والتي أصبحت تثليدا في 

كل عام .

ال�����ش�����رط�����ة: إع����ت����ق����ال ش����خ����ص )22 ع������اًم������ا( م�����ن ق���ل���ن���س���وة ب���ش���ب���ه���ة ح�����ي�����ازة ال����س����اح

ال�������ش�������رط�������ة: حت�������ري�������ر م������خ������ال������ف������ات س������ي������ر ول�������وائ�������ح 
ف���ي ش��ف��اع��م��رو وال���ن���اص���رة وب����ل����دات الشمال إت���ه���ام 
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