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الكهرباء،األحد،  شركة  باشرت 
في  الكهرباء  شبكة  حتديث  في 
مشكلة  حل  بغية  الناصرة  يافة 
ح���ي م���ار ي��ع��ق��وب وال�����ذي كان 
يعاني من إنقطاع الكهرباء بشكل 
في  اإلن��ق��ط��اع  ويستمر  ي��وم��ي، 
بعض األحيان من 6-7 ساعات، 
وذلك بسبب الضغط على الشبكة 
مما يؤدي إلى إنقطاعها، وكنا قد 
زرنا في موقع وتلفزيون العرب 
حي مار يعقوب في يافة الناصرة 
وأعددنا تقريًرا عنه ما أثار ردود 
فعل غاضبة وإهتماما كبيرين من 

قبل املسؤولني.
وي��أت��ي ذل���ك ب��ع��د ت��دخ��ل عضو 
جبارين  ي��وس��ف  د.  الكنيست 
أهالي  مع  املشتركة  القائمة  عن 
برئاسة  احمللي  واملجلس  احل��ي 
السيد عمران كنانة، الذين قاموا 
الكهرباء  شركة  مع  بالتواصل 
أث��ره قامت  حل��ل األزم���ة، وعلى 
املجلس  م��ع  بالتنسيق  الشركة 
احمللي والبدء في العمل من أجل 
حل هذه املشكلة التي عانى منها 
أه��ال��ي احل��ي ل��س��ن��وات وبشكل 

نهائي.
مهران  املواطن  مع  حديث  وفي 
س��م��ع��ان، اح���د س��ك��ان ح��ي مار 

موقع  م��راس��ل   - ن��اص��ر  محاسن  م��ن: 
العرب وصحيفة كل العرب

ش��اء ال��ق��در أن ي��ف��ّرق ب��ني االش��ق��اء وفاء 
االس�������دي اب�����و ج��م��ع��ة م����ن دي�����ر االس����د 
وشقيقيها حسني وشقيقتها زينب، وذلك 
الى دولة االمارات  بعد أن هاجرت وفاء 
– ابو ظبي، هناك تقطن  العربية املتحدة 
أكثر  مدار  على  شقيقيها  تر  لم  وخاللها 

من 35 عاًما.
لكن القدر جمعهمم مًعا من جديد بعد كل 
ابو  يحيى  الفنان  بفضل  السنوات  ه��ذه 
جمعة الذي سافر الى ابو ظبي مع فرقة 

إحد  في  للمشاركة  ال��دي��راوي��ة  االص��اي��ل 
مصطحبًا  هناك  الفلكلورية  املهرجانات 
معه حسني االسدي وشقيقته زينب، وكم 
كان اللقاء مع الشقيقة وفاء مؤثرا بعد كل 
هذه السنوات.الفنان يحيى ابو جمعة عبّر 
عن تأّثره من هذا اللقاء هو وزميله حسني 
بالشكر  ت��ق��ّدم��وا  وب��دوره��م  وشقيقته، 
الفلسطينية  ال��س��ل��ط��ة  ف��ي  ل��ل��م��س��ؤول��ني 
البلد املضيف على  واالم��ارات املتحدة - 
احتضانهم لفرقة االصايل ولترتيب هذا 
اللقاء الذي جمع شمل عائلة االسدي من 

جديد بعد 35 عاًما.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
عممت املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بياًنا لوسائل 
اإلعالم، جاء فيه: "خالل نشاط للشرطة في بلدة اللقية في 
النقب، تعزيًزا للسالمة العامة وبحثًا عن اسلحة غير قانونية، 
قادت كلبة الشرطة املدربة القوات إلى طابق أرضي في مبنى 
قيد اإلنشاء في القرية، وضبطت الشرطة هناك معمال واسعا 
لتنمية نباتات مخدرات املريحوانا الذي تضمن أكثر من 300 
نبتة نامية بأحجام مختلفة، وعليه قامت الشرطة بإعتقال 
للتحقيق"  وحتويله  هناك  السكان  من  عاًما(   28( مشتبه 

إلى هنا نص البيان.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
بياًنا،  السمري  لوبا  الشرطة  باسم  املتحدثة  عّممت 
فيه:"في  جاء  العرب،  موقع  إلى  نسخة  عنه  وصلت 
السالمة  على  حفاظا  املتواصلة  الشرطة  جهود  إطار 
الدامية  ال��ش��وارع  على  تركيًزا  ال��ط��رق،  على  العامة 
جانب  وإل��ى  فيها،  القوية  احل���وادث  بكثرة  املعروفة 
النشاطات الوقائية واالرشادية والتوجية والتثقيف، 
فقد قامت قوات معززة من شرطة السير، خالل فترة 
نهاية االسبوع، بحملة قطرية تخللها ضبط نحو 110 
مّت  فقد  الشارع وعليه  على  للسير  امنة  غير  مركبات 
التوقيع على تعطيلها وابعادها عن الشارع حتى يتم 
قيادة من  265 رخصة  مّت سحب  تصليحها، وكذلك 
سائقني بسبب جتاوزات ومخالفات مرورية مختلفة"، 

بحسب بيان الشرطة.
وأضافت السمري في بيانها:"هذا، ومّت ايًضا ضبط 
70 سائًقا حتت تأثير الكحول و570 سائًقا بتجاوز 
السرعة القانونية املسموحة، إضافة إلى 380 سائًقا 
القيادة.  خالل  النقال  بالهاتف  يتحدثون  ضبطهم  مت 
تأتي  املكثفة  امل��روري��ة  احل��م��الت  أّن  نوضح  وأخ��ي��ًرا 
حفاظا على ارواح العامة وسالمة كافة افراد اجلمهور 

وتتواصل في شتى انحاء البالد".

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

وصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان 
السير  شرطة  من  لقوات  نشاط  "خالل  فيه:  جاء  الشرطة، 
واملرور في تل ابيب على شارع أيالون )في نهاية االسبوع 
املاضي( ، مّت إلقاء القبض على سائق سيارة من الطيّبة في 
العشرينات من عمره وهو يقود سيارته بسرعة فائقة وصلت 
206 كلم/ ساعة وكذلك تبنّي خالل الفحص انه كان قد مت 
ضبطه خالل شهر سبتمبر املاضي بعد قيادته بسرعة فائقة 
ايًضا. هذا ومّت سحب رخصة قيادة السائق الذي إّدعى انه 
لم ينتبه لسرعته الفائقة وكذلك مت إبعاد سيارته عن احلركة 

على الشارع"، وفًقا للبيان.

العرب:"نأمل  مل��وق��ع  ق���ال  ي��ع��ق��وب، 
للمشكلة.  نهائي  ح��ل  ه��ذا  ي��ك��ون  أن 
أهالي  وإس��م  بإسمي  أتقدم  هنا  ومن 
النائب  للدكتور  الشكر  بجزيل  احلي 

يوسف جبارين الذي لواله ملا مّت حل 
القضية، وبالطبع نشكر رئيس املجلس 
حلل  أيًضا  تعاونه  على  كنانة  عمران 

املشكلة".

ال������ك������ش������ف ع��������ن م�����ع�����م�����ل ل���ت���ن���م���ي���ة 
امل������������ري������������ح������������وان������������ا ف��������������ي ال������ل������ق������ي������ة 
ع����اًم����ا(  28( م���ش���ت���ب���ه  وإع�����ت�����ق�����ال 

الطّيبة  م����ن  س����ائ����ق  إع���ت���ق���ال  أب����ي����ب:  ت����ل  ف����ي 
206 ك���ل���م  ف����ي ش������ارع اي���ال���ون ق�����اد ب���س���رع���ة 

 . . ًم�����������������������������������ا ع�����������������������������������ا  3 5 ق  ا ف�����������������������������������������������������������ر ب������������������������ع������������������������د 
وف������������������������������اء اب������������������������و ج����������م����������ع����������ة ت���������ل���������ت���������ق���������ي ش������ق������ي������ق������ي������ه������ا 
ح�����������س�����������ن وزي����������������ن����������������ب األس��������������������������������دي ف����������������ي اب���������������������و ظ������ب������ي

خ���������������ال ن��������ه��������اي��������ة األس�������������ب�������������وع امل��������اض��������ي
ف����ي  ق����������ي����������ادة  رخ��������ص��������ة   265 س�������ح�������ب   
السير ل���ش���رط���ة  م��ك��ث��ف��ة  ق���ط���ري���ة  ح��م��ل��ة 
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