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ك � � � �ف� � � ��رق� � � ��اس� � � ��م :ال� � � �ك� � � �ش � � ��ف ع� � � � ��ن دف� � �ي� � �ئ � ��ة ال� �ط� �ي� �ب ��ة :ال� �ش� ��رط� ��ة ت �ض �ب��ط مت ��دي ��د االع� �ت� �ق ��ال االداري
م � � � � � � �خ� � � � � � ��درات واع� � � � � �ت� � � � � �ق � � � � ��ال م � �ش � �ت � �ب � �ه � ي��ن شخصني خالل محاولة تهريب ل�ل�ش��اب ع�ل�اء ط��وي��ل ج�ب��اري��ن
حل � � ��وم م � ��ن م �ن �ط �ق ��ة ال �ض �ف ��ة م ��ن أم ال �ف �ح��م مل� ��دة  4ش �ه��ور

م �ك��ات��ب "ك� ��ل ال� �ع ��رب" -
الناصرة
kul@alarab.net
ج � ��اء م� ��ن امل��ت��ح��دث��ة ب��اس��م
ال� �ش ��رط ��ة ل ��وب ��ا ال �س �م��ري:
"مؤخرا في املنطقة الصناعية
في كفرقاسم وخالل نشاط

لقوات من الشرطة مت الكشف
داخل مخزن واسع عن دفيئة
فسيحة من نباتات مخدرات
املريحوانا ومبا وصل اجمالي
قدره الى  1000نبتة متفاوتة
االح��ج��ام وك��ذل��ك مت ضبط
م �ع��دات ري واخ ��رى كثيرة

ذات الصلة بإعداد املخدرات
وجتهيزها للبيع جنبا العتقال
مشتبهني ي �ه��ود ي�ين س�ك��ان
املركز  42و 46عاما بتنمية
امل� �خ ��درات وال� �ت� �ج ��ارة فيها
ومت حتويلهما للتحقيقات
اجلارية" ،وفقا للبيان.

من :منى عرموش مراسلة
م��وق��ع ال��ع��رب وصحيفة
"كل العرب"
خ�ل�ال ع �م��ل ال �ش��رط��ة في
مدينة الطيبة ،مت االشتباه
ب��س��ي��ارة  ،وال� �ت ��ي ب ��دأت
ب ��زي ��ادة س��رع �ت �ه��ا ،وب�ع��د

ايقافها وفحص ال��رك��اب،
انتشرت منها رائحة قوية
 ،تبني ان هنالك نحو 20
صندوقا من اللحوم والتي
على م��ا ي�ب��دو مت تهريبها
من مناطق الضفة ،وقد مت
توقيف شخصني للتحقيق .

ب� � �ل � ��دي � ��ة ال � � �ل � � ��د جت� � �ب � ��ر امل � � � ��واط � � � ��ن س� � �ن � ��د ح� � �س � ��ن ال� � �ف� � �ق � �ي � ��ر ع� �ل ��ى
ه� � � � � � � � ��دم م� � � � �ن � � � ��زل � � � ��ه ب� � � �ح� � � �ج� � � ��ة ال � � � � �ب � � � � �ن � � � � ��اء غ� � � � �ي � � � ��ر امل � � � ��رخ � � � ��ص
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
ق��ام امل��واط��ن ،سند حسن الفقير من
مدينة اللد  ،السبت ،بالعمل على هدم
منزله ،بعد اجباره من قبل بلدية اللد
على ذلك ،بحجة البناء بدون ترخيص.
أن قضية األرض واملسكن
هذا ،ويذكر ّ
م��ن أه��م القضايا الشائكة ف��ي امل��دن
املختلطة ال��رم�ل��ة ال �ل��د وي��اف��ا وق��ري��ة
دهمش ،وهنالك العشرات من البيوت
املهددة بالهدم.

م��ن :إب��راه �ي��م أب��و ع�ط��ا -م��راس��ل م��وق��ع ال�ع��رب
وصحيفة كل العرب
مددت احملكمة املركزية في مدينة حيفا ،األحد ،فترة
اعتقال الشاب عالء طويل جبارين من مدينة أم الفحم
ألربعة شهور ،وذلك وسط استنكار عائلته ومعارفه
أن الشاب
والشخصيات التي حضرت احملكمة .عل ًما ّ
كان قد اعتقل قبل نحو شهرين.
هذا ،وقد حضر احملكمة الشيخ كمال خطيب رئيس
جلنة احلريات املنبثقة عن جلنة املتابعة للجماهير
العربية وع��دد م��ن ال �ق �ي��ادات العربية والناشطني
احلقوقيني واجلماهيريني .ومبوجب قرار احملكمة
ف��ان املعتقل ع�لاء جبارين سيقبع بالسجون حتى
يوم .12.12

ق � �ل � �ن � �س � ��وة ت � �ن � �ظ � ��م ب � ��رام � ��ج
االرش � ��اد وال �ت��وع �ي��ة ب��ال�ت�ع��اون
م ��ع س�ل�ط��ة االط �ف ��اء واالن �ق ��اذ
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مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
وصل بيان من مكتب كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة
االطفاء واالنقاذ للوسط العربي أنه "عقد في بلدية
قلنسوة اجتماع موسع شارك فيه مدير عام البلدية
وم ��دراء االق �س��ام وك��اي��د ظ��اه��ر وذل��ك لبحث مجمل
القضايا املشتركة والتي تصب في مصلحة املواطن
واحلفاظ على حياته من خالل زيادة االرشاد والوعي
بني شرائح املواطنني املختلفة .ويأتي هذا االجتماع
في اعقاب اجتماع سابق بني رئيس البلدية السيد عبد
الباسط سالمة وكايد ظاهر حيث مت خالله االتفاق على
وضع برامج مشتركة للجانبني بكل ما يتعلق بعمل
االطفاء واالنقاذ خاصة في مدارس قلنسوة وامكانية
فحص اقامة فرقة متطوعني ومتطوعات في املستقبل
وفقا ملتطلبات سلطة االطفاء واالنقاذ ،كما مت االتفاق
على اقامة يوم جماهيري لطالب امل��دارس وتكثيف
احملاضرات االرش��ادي��ة خالل فصل الشتاء علما أن
حرائق عديدة حصلت في منازل مواطنني في املدينة
خالل الفترة االخيرة" ،وفقا للبيان.

