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امل��واط��ن ح��م��ودة ق���ادري  من 
حقيبة  ع��ل��ى  يعثر  دي��رح��ن��ا 
حت��ت��وي ام����وال وش��ي��ك��ات في 
ايات ويعيدها إلى صاحبها
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باقة  مدينة  فتيات  فيه:"أبدعت  جاء  بياًنا   ، الغربية  باقة  بلدية  عّممت 
الغربية الالتي شاركن في ورشة التطريز الفنية الثانية، مببادرة وحدة 
شؤون املرأة في بلدية باقة الغربية، في تطريز وإعداد فواصل الكتب 
القت  التي  املميزة،  الورشة  ه��ذه  وهدفت  مميز.  فني  بشكل  واملقالم 

اقباال كبيرا، الى تفعيل الطالبات مع قيمة احلفاظ على التراث االصيل 
وترسيخه".

السيدة  البلدية،  في  املرأة  شؤون  وحدة  مديرة  البيان:"وأكدت  وزاد 
باقة مواسي، الى ان االقبال املنقطع على الورشات واحللقات الدراسية 
املختلفة من أجل تعزيز الفتيات والنساء واالسرة على السواء، يعتبر 

عربون ثقة للعمل البلدي الساعي الى تعزيز النساء"، إلى هنا البيان.

من: محاسن ناصر- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب 
عادت لعبة الطاولة أو كما يسمونها الشيش بيش التراثية لتشغل الكبار 
والشباب ايضا في عيلبون . حيث افتتحت، مساء األحد، بطولة الشيش 
96 مشارًكا،  بيش مبشاركة كبيرة من كل االجيال والذين بلغ عددهم 
حتت رعاية قسم الشباب في املجلس ومديره رزق رشرش وريتشارد 

زريق، اللذان عمال بجهد منذ شهرين العداد مثل هذه البطولة التراثية.
هذا، وقد أقيمت البطولة في قاعة العودة، علًما أّن هذه هي البطولة االولى 
الى اهتمام  اللعبة الشعبية  الى اعادة هذه  البالد وتهدف  من نوعها في 
البطولة  وتستمر  االجيال.  بني  االجتماعية  العالقات  وتذويت  الشباب 

لعدة ايام حيث تشهد منافسة شديدة واهتماما بالغا.
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ع��م��م��ت امل��ت��ح��دث��ة ب��اس��م ال��ش��رط��ة 
ل��وب��ا ال��س��م��ري ب��ي��اًن��ا ع��ل��ى وس��ائ��ل 
الشرطة  فيه:"اعتقلت  جاء  االعالم 
شرق  الزعيم  معبر  في  االحد  نهار 
ال���ق���دس خ���الل ن��ش��اط ل���ق���وات من 
وح��دة ح��رس احل��دود القبض على 
سائق سيارة مقدسي بالعشرينات 
من عمره ، خالل عبوره من املكان، 
من  فلسطينيني  ت��ه��ري��ب  م���ح���اوال 
اخل��ل��ي��ل ح��ي��ث أق��ل��ه��م��ا م��ع��ه داخ���ل 
صندوق سيارته اخللفي وهو متجه 
للقدس". واضافت السمري:"يشار 
بالعشرينات  الفلسطينيني  ان  ال��ى 
والثالثينات من اعمارهما ال يحمالن 
اسرائيل  لدخول  قانونية  تصاريح 
بحوزتهما وبحيث مت اعتقال الثالثة 

وحتويلهم للتحقيقات اجلارية".
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وصل بيان من املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء 
فيه ما يلي: "مساء االثنني في ايالت عثر املواطن حمودة 
قادري ابن بلدة ديرحنا بالشمال، على محفظة احتوت على 
خالل  وذلك  املصرفية  والشيكات  النقود  من  ضخم  مبلغ 
تواجده في متنزة ايالت بنطاق جولة عائلية استجمامية، 
مباشرا في البحث عن مالك احملفظة، ومع تعذراالمر عليه 
وتسليمها.  ف��ورا  هناك  مركزالشرطة  ال��ى  بالتوجه  ق��ام 
احلردمي  من  يهودي  مواطن  الى  تعود  انها  تبني  وبحيث 
احملفظة  اعادة  في  الشرطة  قامت  وبالتالي  القدس  سكان 
ومحتوياتها للمواطن اليهودي الذي عبر عن بالغ امتنانه 
للسيد "حمودة" جنبا الى قيام القائم باعمال شرطة منطقة 
ايالت اللفتنانت كولونيل طيران يبهود بتقدمي شكره للسيد 
"حمودة " مشيرا إلى أّنه يشكل مبا قام فيه مثال صاحلا 

يحتذى فيه وسط عموم مواطنينا" وفقا للبيان.
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وصل بيان من لوبا السمري املتحدثة باسم الشرطة 
جاء فيه ما يلي: "في تل ابيب تواصل الشرطة التحقيق 
في ملف اعتقال 4 مشتبهني بالعشرينات من اعمارهم 
عرب سكان عكا بسرقة مالبس واحذية فخمة غالية 
الثمن من متاجر شبكات بيع مالبس فخمة ومعروفة 
االسبوع(  )مطلع  الفجر  ساعات  خالل  ضبطهم  مع 
واحذية  مالبس  ضبط  مت  وبسيارتهم  هناك  باملنطقة 
كثيرة وكذلك اجهزة الكترونية املشتبه انها مسروقة 
من املنطقة هناك وبحيث يشتبه بقيام بعض من ضمنهم 
في مشاغلة البائع في املتجر املستهدف بينما االخرين 
يبطل  خاص  محكم  كيس  داخل  املسروقات  يضعون 
خروجهم  مع  املتجر  باب  مدخل  االن��ذار  جرس  رنني 
بقيامهم  يشتبه  وبحيث  بغنائمهم  محملني  هناك  من 
في تنفيذ عمليات سرقة كثيرة مماثلة مبنطقة الشارون 

وهرتسليا ومببالغ ضخمة والتحقيقات جارية.

ع��رب  مشتبهني   4 اع��ت��ق��ال 
م�����ن ع���ك���ا ب���س���رق���ة م���اب���س 
واح������ذي������ة ب���اه���ظ���ة ال��ث��م��ن
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