
الصحيفة األكثر مبيعا واألوسع انتشاراً في البالد 

  
اسرائيل  بطلة  ع���دوان  روش���ان 
ف����ي  ك��������غ��������م   42 ن  ز و ف������������ي 
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ب���ل���دي���ة ال����ن����اص����رة ع���ل���ي س���ام

انخفاض في معدل اخلصوبة 
في عرعرة ومعدل خصوبة 
األعلى هو  املسلمات  النساء 
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وصل الى موقع العرب بيان من بلدية الناصرة، جاء فيه: 
13 عاماً  "زارت بطلت الكيك بوكس روشان عدوان ابنة 
42 كغم رئيس  واحلاصلة على بطولة اسرائيل في وزن 
بلدية الناصرة السيد علي سالم في مكتبه في دار البلدية، 
يشرف  عليها.  حصلت  التي  التقديرية  الكأس  له  وقّدمت 
على تدريب روشان املدّرب نعمة صفوري ومجد صفوري، 
وروشان متارس هذه الرياضة فقط منذ عام واحد، اال انها 
استطاعت احلصول على البطولة ألبناء جيلها على مستوى 
الدولة. رئيس البلدية رّحب بالبطلة ابنة الناصرة مؤكداً على 
نفتخر  الذين  والرياضيني  للرياضة  دعمه  سيواصل  انه 

ونعتز بهم دائماً".

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
نشرت اللجنة املركزية لالحصاء في البالد الثالثاء تقريرا عن 
االجناب واخلصوبة لعام 2016 حيث تبني أن عدد االوالد 
مقارنة مع دول  االعلى  )3.1( وهو  البالد  في  لألم  املعدل 
OECD  معدل اخلصوبة  اغلبية دول  الغرب، حيث وفي 
هو أقل من 2.1.  بحسب التقرير، في عام 2016 كان معدل 
اخلصوبة األعلى للنساء املسلمات وهو 3.29. وتعتبر بلدة 
عرعرة صاحبة اقل معدل خصوبة مقارنة مع بلدات ومدن 
عربية حيث انخفض املعدل من 3.32 عام 2015 الى 1.95 
 7.59 هو  البالد  في  االعلى  اخلصوبة  معدل   .2016 ع��ام 
في موديعني. يذكر أن البلدات مبعدل اخلصوبة االعلى هي 
بلدات "احلريدمي" والبدو في اجلنوب اما البلدات التي لديها 
اقل معدل خصوبة هي بلدات درزية أو بلدات لديها وضع 
اجتماعي واقتصادي عال.وجاء في التقرير أنه عام 2016 
ُولد 181405 اطفال من بينهم 139400 )%67.8( لنساء 
يهودات واخريات والباقي كانوا لنساء عربيات. %51.5 من 
املواليد هم ذكور.ويستدل من التقرير أن معدل جيل االمهات 
اللواتي أجننب للمرة االولى هو 27.6 ومعدل جيل االمهات 

اللواتي أجننب الولد الثاني والثالث كان االعلى.
معدل اخلصوبة لبعض البلدات العربية لعام 2016: مجدل 
دالية   ،2.03 الكروم  مجد   ،2.01 جن  بيت   ،1.99 شمس 
الكرمل 2.09، عسفيا 2.09، اللقية في النقب 6.05، عرعرة 

النقب 5.31، تل السبع 5.29، حورة 4.46  .

حتت عنوان نرتقي بالتسامح واحلوار، نظمت مدرسة 
طرعان الثانوية بالتعاون مع برنامج مدينة بال عنف 
التوعية  محاضرات  من  سلسلة  احمللي،  املجلس  في 
تهدف الى افشاء السالم والتسامح والتحلي بالصبر 

واحلوار ونبذ العنف.
االكفاء  احملاضرين  م��ن  لفيف  البرنامج  ف��ي  ش��ارك 
زوايا مختلفة كل حسب  املوضوع من  تناولوا  حيث 
اختصاصه، وشكر مدير املدرسة، املربي ناظم زحالقة 
احملاضرين على عطائهم من أجل توعية طالبنا وقدم 
الشكر والثناء  للتعبير عن  لهم شهادات تقدير وذلك 

لهم.
الثانوية،  املدرسة  في  الطالب  مجلس  من  ومببادرة 
الثاني عشر بازارا للمأكوالت في ساحة  نظم طالب 
بتحضير  ال��ط��الب  ق��ام  احتفالية  وب��أج��واء  امل��درس��ة، 
انحاء  من  دول   6 من  املميزة  املأكوالت  من  انواع   6
ألعمال  مبيعاتهم  ريع  ورص��دوا  العالم،  من  مختلفة 

خيرية في القرية.
مدير املدرسة املربي ناظم زحالقة، قال في حديث معه 
"ان املدرسة تسعى دوما من خالل مختلف الفعاليات 
والنشاطات التي تقوم بها الى تعزيز العديد من القيم 
التربوية وتذويتها لدى الطالب، كاالنتماء والتسامح 
ونبذ العنف والتطوع واملساهمة في املجتمع ومساعدة 
اآلخرين، كما تسعى املدرسة إلى إيصال رسالة تربوية 
هامة إلى املجتمع الى جانب الرسالة التعليمية"، وقدم 
هذه  وي��دع��م  ويعمل  يساهم  م��ن  لكل  العميق  شكره 

الفعاليات ويعمل على اجناحها.
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يبدو أّن الشرطة اإلسرائيلية قررت تشديد قبضتها على كل من يخالف 
القانون الذي يقضي مبنع قطف بعض أنواع النباتات احملمية، في هذه 
الفترة من العام، وخاصة نبات العكوب. حيث تستمر الشرطة بحمالتها 
واعتقاالتها بهذا اخلصوص. وقد أعلنت شرطة حرس احلدود، األحد، في 
بيان لها أّنه :"بالتعاون مع  بالتعاون مع سلطة حماية الطبيعة وجهات 
معنية أخرى، مّت ضبط سيارة وبداخلها 300 كغم من العكوب، ُقطفت 

في منطقة خليش باجلنوب"، بحسب الشرطة.
وأوضحت الشرطة في بيانها أّنه:"مّت توقيف مشتبه من مدينة رهط في 
الثالثينات من العمر، وقد مّت تسليمه دعوة للمثول أمام القضاء خالل 

األيام القريبة"، بحسب الشرطة.
 3 أّن��ه "مّت ضبط  أعلنت شرطة ح��رس احل��دود  أّن��ه قبل أسبوع  يذكر 
آالف  مبئات  ثمنها  وُيقّدر  اجلبلي،  عكوب  طن   11 ب� محّملة  شاحنات 
بطريقها  وكانت  القدس(  )منطقة  ديس  أبو  في  حاجز  عند  الشواقل، 

للضفة الغربية"، بحسب الشرطة
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