ت �ك��رمي امي ��ن س �ي��ف م��دي��ر س �ل �ط��ة ال �ت �ط��وي��ر االق �ت �ص ��ادي ف ��ي ح �ف��ل م�ه�ي��ب
الصحيفة األكثر مبيعا واألوسع انتشاراً في البالد

ف � �ن� ��ان� ��ات ت �ش �ك �ي �ل �ي ��ات م��ن
ك� � �ف � ��رق � ��رع ف� � � ��ي س �ل �س �ل ��ة
أع � � � � � �م� � � � � ��ال ت� � �ط � ��وع� � �ي � ��ة

من :إبراهيم أبو عطا  -مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
في حفل مهيب وخاص احتفل الوسطان العربي واليهودي بتكرمي امين
سيف مدير سلطة التطوير االقتصادي مبكتب رئيس احلكومة على
شرف انهائه مهامه وذلك في مطعم البوادي – زمير.
وشارك في احلفل العشرات من رجال ونساء االعمال ورؤساء سلطات
محلية ،والسياسيني ومديري اجلمعيات .ه��ذا وتولت عرافة احلفل
االعالمية اميان القاسم مؤكدة على التعاون الذي ابداه امين سيف خالل
اشغال منصبه ،خاصة مع وسائل االعالم .بدوره ،ثمن رئيس اللجنة
القطرية لرؤساء السلطات احمللية عمل امين سيف وعطائه للمجالس
احمللية والبلدات العربية ال سيما دعم املصالح التجارية ورجال االعمال.
مديرة وزارة القضاء اميي بلمور والتي أعربت عن افتخارها للمشاركة
في احلفل ،وتطرقت ال��ى شخص سيف وال��ى اجن��ازات��ه على صعيد
دمج العرب في املؤسسات احلكومية ،مشيرة الى أنّه وفقط في وزارة
القضاء هنالك  500أكادميي عربي اليوم ،مشيدة بالدور املركزي الذي
لعبه سيف في دمج االكادمييني العرب في مناصب عالية في مختلف
الوزارات واملكاتب احلكومية.
كما وحت��دث ع��دد من احلضور ممثلني عن مختلف األط��ر واجلهات
املسؤولة ب�ين بينهم مدير ع��ام وزارة االقتصاد وال��ذي اعلن خالل
كلمته عن متديد اشغال امين سيف في مهامه ملدة  3اشهر إضافية.
وثمن املتحدثون عمل سيف مؤكدين انه ساهم بشكل كبير في الرقي

باملجتمع ودمج العرب عامة والنساء خاصة في القطاع االقتصادي والهايتك.
بدوره شكر امين سيف جميع احلضور وكل من عمل وساهم وحضر للمشاركة
في االحتفال  ،مشيرا الى انه عمل بكل جد واجتهاد في خدمة املجتمع العربي
في جميع امليادين ودم��ج االكادمييني العرب في مختلف املكاتب وال��وزارات
احلكومية واعدا ان يستمر في هذا النهج في املهام التي يشغلها مستقبال  .هذا
وتوج االحتفال بتقدمي الدروع والهدايا المين سيف من قبل احلضور متمنيني
لهم املزيد من التألق والنجاح.

اع� �ت� �ق ��ال  13م �ش �ت �ب � ًه��ا ب �ب �ي ��ع وجت � � ��ارة امل� � �خ � ��درات ف� ��ي ال � �ق� ��دس وامل �ن �ط �ق��ة
م��ن :إب��راه�ي��م أب��و عطا  -م��راس��ل م��وق��ع العرب
وصحيفة كل العرب
قدمت الفنانات سهير كناعنة ميادة مصري والفنانة
لبنى عسلي متام طيارة وهيام طيارة ،سلسلة من
اللقاءات والفعاليات االبداعية املختلفة والتطوعية
شملت العمل بالطينة وفعاليات الصابون والرسم
على السيراميك ،ف��ي مقر ن��ادي املسنني جلمهور
امل �س �ن��ات م��ن اج ��ل منحهم حل �ظ��ات م��ن ال�س�ع��ادة
والشعور بالغبطة ورجوع كبار السن الى املاضي
حيث بنوا البيوت من الطني التي كانت اق��رب الى
الفطرة واق ��رب ال��ى احل �ي��اة ،وم��ن هنا كانت رغبة
الفنانات بتقدمي عمل قريب من القلب يعيد الى تلك
االن��ام��ل التي صنعت ت��اري��خ وخ�ل��دت على جبينها
ت��واري��خ ،اق��ل م��ا بها انها ع��ادت تالمس تلك امل��ادة
الناعمة بأناملها الذهبية.
محمد م�ص��اروة رئيس جمعية شموخ وطموح –
لرعاية املسنني في كفرقرع اش��اد ب��دور الفنانات
التطوعي واالبداعي وقال ان فنانات كفرقرع ادخلن
احليوية والتقييم الذاتي لكل عضوات النادي فتجلت
املواهب املكنونة ،وادخلنا البهجة لقلوبهن.
اما مركزة الفعاليات االجتماعية في نادي املسنني
رجاء طيارة فقد شكرت الفنانات على املجهود واملواد
والوقت الذي منحنه بشكل تطوعي وكامل من اجل
املسنات عضوات النادي ،واكدت ان العمل التطوعي
يقوي الروابط ومينح السعادة لآلخرين .أ ّما املسنات
ففي اللقاء اخلتامي شكرن الفنانات على ما قدمنه
ومتنني لهن التوفيق ،وقد وعدن الفنانات باالستمرار
باألعمال التطوعية التي من شأنها ان متنح السعادة
لآلخرين .وقدمت اجلمعية شهادات التقدير للفنانات
على عطاؤهن املتميز للمسنني في كفرقرع.
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مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية ،مؤخ ًرا 13 ،مشتب ًها بالتجارة باملخدرات في القدس والبلدات
مت اعتقال املشتبهني بعد حتقيقات سر ّية ،بدأت
املجاورة .وأوضحت الشرطة في بيانها أنّهّ ":
منذ نحو شهر ونصف ،عمل خاللها عمالء سر ّيون من الشرطة حتى متكنوا من التوغل إلى
شبكة جتّار املخدرات وااليقاع بهم ،عل ًما أن املشتبهني قاموا ببيع وجتارة املخدرات عبر تطبيق
على الهواتف الذكية ،واملعروف باسم "تيليغراس" ،كما ورد في بني الشرطة الذي وصلت عنه
نسخة إلى موقع العرب.
وأشارت الشرطة في بيانها إلى أنّه":خالل تنفيذ صفقات بيع املخدرات ،مت ّكن عمالء الشرطة
من ش��راء كميات م�خ��درات من أن��واع مختلفة مبا يق ّدر قيمته ب��آالف الشواكل .وم��ع انتقال
مت تنفيذ نشاط واسع وخالل ًنفّذت صفقات بيع مخدرات بني
التحقيقات ملرحلة علنية ،االثننيّ ،
مت القاء القبض عليهم ،مع ضبط كميات كبيرة
عمالء الشرطة واملشتبهني ،وعند تلقي االشارة ّ
من املخدرات بأنواع مختلفة ومضبوطات أخرى استخدمت خالل تنفيذ الصفقات .ويذكر أنّه
حتى اآلن اعتقلت الشرطة  13مشتب ًها ،تتراوح أعمارهم بني  16و 35عا ًما ،وتُنسب لهم شبهة
التجارة باملخدرات ،وقد أحيلوا جمي ًعا للتحقيقات في الوحدة املركزية بشرطة القدس ،على أن يت ّم
النظر بتمديد اعتقالهم في وقت الحق على ذمة التحقيقات اجلارية" ،كما ورد في بيان الشرطة.
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مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
ع ّممت بلدية الناصرة بيانًا صحفيًا ،وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب ،جاء
املوحد باستالم رئاسة بلدية الناصرة ليوم
فيه":قام مجلس الطالب البلدي ّ
املوحد كافة الوظائف االخرى في
البلدي
واحد ،وتبوأ الطالب اعضاء املجلس
ّ
البلدية نواب ،مدير عام  ،محاسب  ،الناطق الرسمي  ،مدير مكتب الرئيس
ومهام كثيرة اخرى .وتأتي هذه الفعالية ضمن التعاون واملشاركة الف ّعالة بني
ادارة البلدية ورئيسها ومجلس الطالب الذي ميثّل كافة مدارس الناصرة".
وأضاف البيان":بدأت الفعالية يوم اخلميس املوافق  1.2.2018صباحا ً حيث
التئ َم مجلس الطالب في قاعة االجتماعات والتقوا رئيس البلدية ونوابه وكافة
املوظفني وكافة املوظفني الكبار في البلدية".
رحب مبجلس الطالب الذي
وزاد البيان":رئيس البلدية السيد علي سالم ّ
رافقه مدير دائ��رة الثقافة والرياضة والشباب السيد خالد بطو ومديرة
وحدة الشبيبة في الدائرة غدير بياطرة كنانة ،وكذلك رئيسة املجلس الطالبي

جيهان زعبي من مدرسة املطران والطالبة مرمي سليمان سكرتيرة املجلس،
والطالب سري كردوش نائب الرئيس ،ومهند سلطي مراقب املجلس .وفي
املوحد الذي ميثّل
كلمته اشار رئيس البلدية الى اهمية وجود مجلس الطالب ّ
مدارس الناصرة جميعها موكدا ُ اننا نتعامل مع جي ٍل وا ٍع ومنتمي كما هو
مكتوب على قمصان الطالب.
املوحد ويقدم الدعم الكامل لوحدة
الطالب
مجلس
وا ّكد انه متابع لفعاليات
ّ
الشبيبة لتنطلق في عملها املتميز .وقدم رئيس البلدية فكرة سريعة عن عمله
ومشاريعه التي يقوم بها ونفّذها في املدينة وتلك التي يخطط لها ويعمل على
تنفيذها في السنوات املقبلة ،معرفا ً بشكل تفصيلي ماهي وظيفة رئيس البلدية
وكيفية القيام باملهام بتواضع ومحبة للناس وخدمتهم.
بعد كلمة رئيس البلدية مت توزيع املهام على مجلس الطالب فاستلمت جيهان
زعبي رئاسة البلدية ،واستلمت الطالبة ريتا مهام نائب رئيس البلدية السيد
محمد عوايسي ،ومت توزيع باقي املناصب على بقية الطالب الذين رافقوا
الرئيس والنواب وكبار املوظفني في مهامهم ليوم واحد" ،إلى هنا البيان.

