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تصوير ومونتاج: تامر أيوب
الداخلية ارييه درعي  مّتت املوافقة من قبل وزير 
بلدية  لنفوذ  م��ت��ًرا  و287  دومن��ا   450 ض��م  على 
مساٍع  بعد  القرار  على  التوقيع  مّت  حيث   ، طمرة 
البلدية احلثيثة من اجل ضم املزيد من الدومنات 

الى مدينة طمرة .

ذياب،  سهيل  الدكتور  مع  التقى  العرب  تلفزيون 
هذه  ضم  عن  حت��دث  وال��ذي  طمرة،  بلدية  رئيس 
الدومنات بعد أن كانت حتت نفوذ املجلس االقليمي 
"متي اشر"، وقال:"منذ استالمي املهام في البلدية 
بدأنا بالتفكير في كيفية ضم هذه املنطقة الى املدينة 
وتوجهت الى املسؤولني وبدأت اخلطوة األولى في 

مجلس متي اشر، وكان هناك عدة إجتماعات في 
القدس مع جلنة حتكيم وقبل سنة ونصف تقريبًا 
أكملت جميع املعامالت وانتظرت حتى مت التوقيع 
سهيل  الدكتور  وتابع  درع���ي".  ال��وزي��ر  قبل  من 
احلديث بانه "سيستثمر هذه املنطقة من اجل بناء 

مشاريع تخدم املدينة واهلها".

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
أنه  الشرطة  بلسان  الناطقة  السمري  لوبا  أف��ادت 
دافيد  ال��ل��واء  اجلنوبية  املنطقة  قائد  ق��ام  "م��ؤخ��را 
بيتان بالتوقيع على أمر إداري القاضي باغالق كراج 
للسيارات في املنطقة الصناعية في رهط وذلك ملدة 
14 يوًما عوًضا عن 30 يوًما املخول لها قانونيا اال 
محاوال  املوازنات  وعمل  الظروف  مبراعاة  قام  انه 
تخفيف الوطأة على العاملني هناك مع احلاق الضرر 
بحالتهم املعيشية االقتصادية وكذلك الفساح املجال 

امام اصحاب احملل بتصحيح احلال هناك بسرعة 
وكالالزم"، وفقا للبيان.

وأضاف البيان: "هذا ويعود أمر االغالق الى ضبط 
فلسطينيني  عمال   7 الفائت  االربعاء  يوم  الشرطة 
قانونية  تصاريح  دون  ه��ن��اك  ويقيمون  يعملون 
اعتقال  الحقا  مت  وكذلك  مختلفة  متفاوتة  لفترات 
الشرطة  متديد  مع  تنفيذي  ومدير  احملل  صاحبي 
فترة اعتقالهم لالحد املقبل اال انه ومن بعد استئناف 
قدمه املشتبهون مت اطالق سراحهم بكفاالت مالية 

ضمان مدفوعة عالية وبشروط مقيدة، هذا وتبني 
أن ال نظم ثابثة في احملل وال جهة رقابة دورية على 
تشغيل العمال واضحه محددة ميكن االشارة اليها 
لذلك وجب على اصحابه العمل خالل هذه الفترة لسد 

هذه الثغرة ايضا وتصحيح احلال"، وفقا للبيان.
أمر  عن  ي��دور  احلديث  "للعلم،  السمري:  وتابعت 
7  ف��ي اجل��ن��وب منذ س��ري��ان تعديل  االغ���الق رق��م 
الى  الداخلني  على  العقوبات  يشدد  ال��ذي  القانون 
وموفري  والساكنني  واملقلني  والعاملني  اسرائيل 

قانونية  غير  بصورة  ومقليهم  ومساكنهم  عملهم 
ومبا شمل سوبر ماركت ببئر السبع صاحبه عربي 
اللحوم والدواجن في شقيب  الشمال ومصنع  من 
بيع  وكشك  أشكلون  في  سيارات  وك��راج  السالم 
على  تأكيدنا  وسط  ذلك  وكل  السبع  تل  في  فالفل 
في  الضالعني  ضد  جاهدا  العمل  الشرطة  مواصلة 
أي من مثلها مع التذكير في طيات نتائجها الوخيمة 
التي قد تترتب وإن كان ذلك في السياقات اجلنائية 

أو األمنية وعلى حد سواء"، وفقا للبيان.

كانت قد نشرت صحيفة كل 
العرب في االسبوع املاضي 
 12.08.2016 عددها  في 
اجلليل-  جلمعية  خ��ب��ًرا   ،
القطرية  العربية  اجلمعية 
ل����ل����ب����ح����وث واخل������دم������ات 
اخلدمات  ح���ول  ال��ص��ح��ي��ة 
الصحية التي يقدمها جهاز 

الصحة للمواطنني في البالد 
في  خطأ  سهًوا  سقط  وق��د 
ال���ع���ن���وان ل��ل��خ��ب��ر مم���ا نود 
بكر   "  : بالتالي  تصحيحه 
عواودة ، مدير عام جمعية 
اجل��ل��ي��ل:" ال مي��ك��ن مل���ن ال 
الصحية  ح��ق��وق��ه  ي���ع���رف 

تقييم اخلدمات.

ع���م���ان-األردن-  م��ن ج��دي��د وللعام 
 16th الثاني على التوالي تطلق شركة
of May مهرجان ليالي البحر امليت 
بقعة على سطح األرض  من اخفض 
مميزة  وث��ق��اف��ي��ة  موسيقية  ب��أج��واء 
ليفينغ  غ���راي  كامبل  م��ع  بالشراكة 

-عّمان.
ليالي  ضمن  سبتمبر  أيلول  من   23
ال��ب��ح��ر امل��ي��ت، وحت���دي���دا ف��ي ساحة 
امليت،  ال��ب��ح��ر  منطقة  ف��ي  ال��رال��ي��ات 
تاتيكم "ليلة صيف رحبانية"  الول 
يشارك  ح��ف��ل  ف��ي  األردن  ف��ي  م���رة 
والسيدة  صليبا  غسان  م��ن  ك��ل  فيه 
رونزا، إضافة إلى الفنانة املتألقة هبة 
طوجي وسيمون عبيد، واألوركسترا 
السمفونية االوكرانية بقيادة فالدميير 
توزيع  و  انتاج  و  بإعداد   ، سيرانكو 
إشراف  و  الرحباني  أسامة  و  غ��دي 

مروان الرحباني.
و س��ي��ق��دم ك��ب��ار ال��ن��ج��وم م��ن اجليل 
الثاني للرحبانة باقة متنوعة من اجمل  

األغاني واملوسيقى الرائعة من إالرث 
الرائع، لياخذونا في رحلة عبر الزمن 
املتجدد  واحل��اض��ر  اجلميل  امل��اض��ي 

واملستقبل احلالم.
ليفينغ-  غ���راي  كامبل  واس��ت��ض��اف 
للمهرجان  الرئيسي  ال��داع��م  ع��ّم��ان 
الشهر  مت��وز  من   25 في  العام  لهذا 
جنوم"  استقبال  حفل  ف��ي  احل��ال��ي 
بحضور   " رح��ب��ان��ي��ة  ص��ي��ف  ل��ي��ل��ة 
وزيرة السياحة األردنية السيدة لينا 
عنّاب وممثلي وسائل اإلعالم احمللية 
ومواقع التواصل االجتماعي لإلعالن 

عن الفعالية. 
جمهور  امليت  البحر  ليالي  ويحضر 
واسع من األردنيني والزوار من دول 
فلسطني  و  ول��ب��ن��ان  ال��ع��رب��ي  اخلليج 
العامة  امل��دي��رة  وم��ص��ر. كما وأك���دت 
املنظمة   16th of May ل��ش��رك��ة 
زريقات  ه��ن��اء  ال��س��ي��دة  ل��ل��م��ه��رج��ان 
أن هذه  ال���ص���دد: "  ب��ه��ذا  ف���اخ���وري 
الفعاليات تضع األردن على اخلارطة 

العاملية للفعاليات املوسيقية والثقافية 
األردن  أج��واء  تقام في  التي  العريقة 
اآلمنة واملستقرة وهذه املرة يحتضن 
االعمال  ارق��ى  م��ن  امل��ه��رج��ان حفلني 
املوسيقية، كما وتأتي هاتني األمسيتني 
بتسليط  ال��ش��رك��ة  أول���وي���ات  ض��م��ن 
كمقصد  األردن  أهمية  على  ال��ض��وء 

للمهرجانات الفنية والثقافية".
البحر  تذاكر مهرجان "ليالي  تتوفر 
www.karasi. موقع  على  امليت" 
 16th of  وفي مكتب شركة ، com
الدوار  عمان  جبل  منطقة  في   May
في  املباشرة  البيع  م��واق��ع  و  األول، 
تاج  السابع وكوزمو  ال��دوار  كوزمو 
م���ول م��ن ال��س��اع��ة اخل��ام��س��ة مساءا 

للساعة العاشرة مساءا. 
ك��م��ا س��ي��ش��ارك ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة على 
التوالي في فعاليات املهرجان الفنان 
العربية  األغ��ن��ي��ة  وق��ي��ص��ر  ال��ع��راق��ي 
الفنان كاظم الساهر في 24 من شهر 

أيلول سبتمبر. 

د. سهيل ذياب  لـ arabTV: قمنا بضم 450 دومًنا لنفوذ طمرة وسنعمل على اقامة مشاريع جديدة 

الشرطة: اغالق كراج سيارات في رهط لتشغيله عمال دون تصاريح

صيف رحبانية “ مقدم من كامبل غراي ليفينغ –عّمان “ليلة 
16th of May Events و بتنظيم من شركة 

مهرجان ليالي البحر امليت يبدأ فعالياته بحفل أسطوري

بكر عواودة ، مدير عام جمعية 
اجلليل:" ال ميكن ملن ال يعرف 

حقوقه الصحية تقييم اخلدمات

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

الشرطة  بلسان  الناطقة  السمري  لوبا  عممت 
اإلع��الم، وصلت عنه نسخة  بيانا على وسائل 
جاء   ، العرب،  كل  وصحيفة  العرب  موقع  ال��ى 
فيه: "قامت قوات الشرطة،  )في ساعات الليل 

مشتبه  بإعتقال  املاضي(،  االسبوع  نهاية  من 
في الثالثينات من عمره من سكان بلدة شقيب 
ب��ادرت فيه ضد  ، وذل��ك خ��الل نشاط  السالم 
لصوص السيارات في موقف للسيارات التابع 
ملستشفى سوروكا في بئر السبع، حيث الحظت 
قوات الشرطة مبشتبه يعتلي مركبة ذات أرقام 

له  موعزين  جن��وه  متوجهني  مزيفة  ترخيص 
بالتوقف، إال أّن املشتبه تصدى لقوات الشرطة 
وهاجمهم كما وعض أحد مجندي حرس احلدود 
إصابته  عن  أسفر  ما  املركبة،  مبفاتيه  وضربه 
الشرطة  قوات  متكنت  بعد  فيما  ولكن  بجراح، 

من السيطرة على املشتبه و اعتقاله".

اعتقال شاب من شقيب السالم قاد سيارة بأرقام ترخيص 
مزيفة وعّض احد افراد الشرطة


