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مكاتب "كل العرب" - الناصرة
أّنه:"مّت  الشمال  لواء  اإلسرائيلية في  الشرطة  أفادت 
اعتقال مشتبهني من مدينة الناصرة )52 و38 عاًما( 
ُعثر  أوراق نقدية مزيفة عالية اجل��ودة، حيث  بحيازة 
بحوزتهما على أوراق نقدية من فئة 200 شيكل، مزيفة 
 1400 إل��ى  املبلغ  اجمالي  ووص��ل  ج��ًدا  عالية  بجودة 

شيكل"، بحسب الشرطة.
وأوضحت الشرطة أّن:"محكمة الصلح في الناصرة 
املشتبهني  اعتقال  بتمديد  الشرطة  لطلب  استجابت 
07.03.2018"، كما ورد  حتى يوم األربعاء املوافق 

في بيان الشرطة.

من: محاسن ناصر مراسل موقع العرب وصحيفة "كل العرب"
القاسم  سميح  الفلسطيني  الشاعر  اسم  على  العامة  املكتبة  احتضنت 
الكاتبة  بطلتها  أدبية،  ثقافية  أمسية  اجلمعة،  مساء  الكروم،  مجد  في 
ب��أس��راره��ا،  ال��ق��دس  لها  باحت  التي  حسني  أدي��ب  نسب  الفلسطينية 
وحاورتها في االمسية االذاعية املتألقة اميان القاسم. ويذكر أّن نسب 
تنحدر من أسرة عريقة في قرية الّرامة اجلليليّة، فهي بنت شقيق األديب 
القاسم.  سميح  الّراحل  الكبير  الّشاعر  عّم  وابنة  القاسم،  نبيه  النّاقد 
في  اآلن  وت��درس  القدس،  في  العبرّية  اجلامعة  في  الّصيدلة  درس��ت 
جامعة القدس للحصول على شهادة املاجستير في "دراسات مقدسيّة".
الّشعبّي  ل��ل��تّ��راث  متحفا  أّس��س��ت  ق��د  أديبتنا  ب��أّن  التّنويه  يفوتنا  وال 
الّرامة، لتخليد ذكرى والدها املرحوم  الفلسطينّي، في رواق بيتها في 
الّدكتور أديب حسني. وها هي أديبتنا الّرائعة نسب أديب حسني تتحفنا 
باصدارها اجلديد" أسرار أبقتها القدس معي" وهو عبارة عن يوميّاتها 
في الّسنوات الثالثة األخيرة في القدس ، ومّما ال شّك أّن أديبتنا نسب 
القدس،  حول  الفلسطينيّة  للّرواية  نوعيّة  اضافة  تشّكل  حسني  أديب 

والعربيّة  الفلسطينيّة بشكل خاص،  للمكتبة  نوعيّة  كما تشّكل إضافة 
بشكل عام.

وفي امسية ثقافية شارك بها العشرات من مجد الكروم واملنطقة قامت 
واملميزة  الرائعة  كتاباتها  من  جزء  بسرد  حسني  أدي��ب  نسب  الكاتبة 
وخاصة ذكرياتها اليومية بني اسوار القدس احملتلة، ومن خالل لقاءها 
اليومي ببائع الكتب وبائعة النعنع والبقدونس وببائع احللوى وبصاحب 
البسطة في سوق القدس الشعبي التي مت تدوينها في كتاب " اسرار 

ابقتها القدس معي " والذي يضم 418 صفحة.
تخللت االمسية كلمات افتتاح ملدير املكتبة األستاذ علي مناع، ورئيس 
املجلس احمللي سليم صليبي، الذي رّحب بدوره باحلضور، واكد على 
دعم وتبني مجلس مجد الكروم واملكتبة العامة لكافة الفعاليات الثقافية 
في مجد الكروم. وفي نهاية األمسية مت تكرمي الكاتب ابن مجد الكروم 
سهيل كيوان، والكاتبة املجدالوية أسمهان خاليلة على ابداعاتهم األدبية 
باإلضافة لتكرمي االديبة نسب أديب حسني واإلعالمية الالمعة اميان 

القاسم. 

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

عّمم النّاطق الّرسمّي لدار البلدّية في مدينة باقة الغربيّة، 
للتعليم  اإلرش��اد  مؤمتر  انعقاد  حول  خبًرا  غنامي،  الّطيّب 
العالي في البالد، جاَء فيه:انعقَد )االسبوع املاضي(، مؤمتر 
للُمْقبِلني  األك��ادمي��ّي  والتّوجيه  ل��إرش��اد  تعلم"  د  "ش��و 
واملُْقباِلت على الّدراسة اجلامعيّة في املعاهد واملؤّسسات 
األكادمييّة املختلفة في بالدنا، والذي بادر له قسم الّشبيبة 
أكادمييّة  البلدّية ومركز "رف��اق"، ومتَّ في حرم  دار  في 
القاسمّي. ويهدُف هذا املؤمتر، الذي ينعقُد للسنة الّسادسة 
على التّوالي، إلى إرشاد وتوجيه طاّلبنا وطالباتنا، خّريجي 
زيادة  وإلى  األكادمييّة،  دراستهم  نحو  الثّانوّية،  املدارس 
الوعي لديهم في قضيّة اختيار املوضوع املالئم للدراسة، 
الّطاّلب، ميولهم  ق��درات  ابتداًء من  وذل��ك من ع��ّدة زواي��ا، 

وانتهاًء مبتطلّبات سوق العمل".
وتابع البيان:"وَقِدَم إلى املؤمتر، املئات مّمن سيتسّجلون 
املختلفة،  البالد  وكليّات  جامعات  في  األكادمييّة  للدراسة 
بغية االستفادة من احملاضرات والتّوجيهات واإلرشادات 
للطاّلب، واختيار املوضوع األكثر مالَءَمًة لهم. وساَهَم في 
إلقاء احملاضرات على مسامع الطاّلب، ثلّة من احملاضرين، 
املختّصني، املرشدين وأصحاب األلقاب اجلامعيّة املختلفة، 

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن 
املدرسة األهلية في أم الفحم جاء فيه ما يلي: "بات موضوع 
التبّرع بالدم في مدرسة "األهلية" عتيد ام الفحم تقليدا سنويا 

ملا يحمله من قيّم انسانية وصحيّة على حد سواء". 
املدرسة  ممّرضة  ومبادرة  اشراف  "وحتت  البيان:  وأضاف 
د.سمير  امل��درس��ة  مدير  م��ن  وب��دع��م  اغ��ب��اري��ة  فاطمة  السيدة 

محاميد، قامت املدرسة بتنظيم هذه احلملة في املدرسة لطالب 
الصفوف الثانية عشر حيث شارك اكثر من 80 طالب وطالبة 
سبيل  في  والتضحية  العطاء  قيمة  من  انطالقا  وذلك  بالتبّرع 

االخرين". 
توعية  محاضرات  ب��ال��دم  التبرع  سبق  "وق��د  البيان:  وت��اب��ع 
الى  ال��دم هدفت  السيد سليم خ��وري من بنك  وارش��اد قّدمها 
اثراء ادراك الطالب اجلسدّي واالخالقّي لهذه احلملة التي تؤّمن 

وجبات دم ملدة سنه كامله جلميع افراد العائلة لكّل متبّرع. هذا 
وقد أثنى بنك الدم التابع لنجمة داوود احلمراء على هذه احلملة 
بدوره  وق��ام  واملضمون  التنظيم  حيث  من  املتميزة  املدرسية 

بتسليم شهادة تقدير ملدير املدرسة". 
واختتم البيان: "وبدوره قال مدير املدرسة د.سمير محاميد 
نتوّجه بالشكر اجلزيل لكّل من عمل على اجناح هذه احلملة وال 
يسعنا إال ان نتمنّى دوام الصحة للجميع" إلى هنا نّص البيان.

تصوير الشرطة

إرش������������������������اد  ت��������������ع��������������ل��������������م":  َد  "ش������������������������و  م���������������ؤمت���������������ر  حت����������ت����������ض����������ن  ب���������������اق���������������ة 
وت�������������وج�������������ي�������������ه امل����������ق����������ب����������ل����������ن ع�����������ل�����������ى ال������������������������ّدراس������������������������ة األك�������������ادمي�������������ي�������������ة

ليُْدلي كّل منهم بوجهة نظره في موضوع تخّصصه، طارًحا الّصعاب والتّحّديات املاثلة 
في دراسة املوضوع والعمل به.

كما شارك طاّلب جامعيّون مّمن يدرسون حاليًّا في اجلامعات والكليّات، من أجل استجالب 
التّجارب الّدراسيّة املختلفة، من قلِب األكادمييا، ما سيمنُح املقبلني على الّدراسة، صورًة 

أوضَح".
واختتم البيان:"وقال مدير قسم الّشبيبة، املرّبي فادي مواسي، إّن "اختيار املوضوع غير 
التي تقف في  ُيْعتَبَُر من أكبر املعيقات  املالئم للطاّلب العرب في اجلامعات اإلسرائيليّة، 
وجه أبنائنا، وهو ما نسعى لزيادة الوعي بشأنه، من خالل هذا املؤمتر الذي ينعقد للسنة 

الّسادسة على التّوالي"، إلى هنا البيان.

وم�������ض�������ة ان������س������ان������ي������ة ف��������ي امل����������درس����������ة االه�������ل�������ّي�������ة ام ال������ف������ح������م وامل��������ش��������ارك��������ة ف��������ي ال�������ت�������ب�������رع ب������ال������دم

الكاتبة الفلسطينية نسب أديب حسني

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
الطبي في  ادم ميدكس  إدريس من مركز  افادنا شاكر 
االع��ت��داء على طالب من مدينة  االح��د،  أّن��ه "مّت،  طمرة 
طمرة )16 عاًما( فور خروجه من مدرسته، حيث أُصيب 
بجراح طفيفة إثر األعتداء، ومّتت معاجلته ثم نقله إلى 
املستشفى الستكمال العالج على يد طاقم جنمة داوود 
احلمراء فرع طمرة )آدم مديكس("، في حني باشرت 

الشرطة التحقيق في احلادث. 


