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جاء  صحفيًا،  بياًنا  ال��زرق��اء  جسر  قرية  ف��ي  اجلماهيري  امل��رك��ز  ع��ّم��م  
قرية  في  اجلماهيري  املركز  نّظم  جسراوّية"  "هّمة  عنوان  فيه:"حتت 
تنظيف  اعمال  املتطوعون  خالله  نفذ  مميًّزا  تطوعيًا  يوًما  الزرقاء  جسر 
ودهان وترميم في العديد من زوايا املركز اجلماهيري. ويندرج هذا اليوم 
التطوعي في اطار الفعاليات املتنوعة التي يقوم بها املركز اجلماهيري في 
قرية جسر الزرقاء حتت قسم وحدة الشبيبة في املجلس احمللي ويشرف 
عليها مدير قسم وحدة الشبيبة السيّد محمد حمدان عماش ، الذي اكد خالل 
مشاركته في اعمال التنظيف على ان املركز اجلماهيري سيواصل العمل 

لتنمية روح التطوع في البلدة واحملافظة على كافة املرافق العامة فيها".
وأضاف البيان:"وتوافدت مجموعات الشبيبة من جميع األطر الشبابية 
في املركز اجلماهيري إلى ساحة املركز اجلماهيري في القرية، للمشاركة 

في يوم التطوع والذي أُعلن عنه مسبقاً ومّت جتهيزه واألعداد له من قبل 
طاقم املركز اجلماهيري ليكون يوماً تطوعياً شامالً ومميزاً تتساعد فيه 
سواعد شباب وشابات القرية جنبًا الى جنٍب مع طاقم قسم وحدة الشبيبة 
بأكمله، من أجل ترسيخ قيم العمل التطوعي بشكٍل خاص ،وقد شارك في 
هذا العمل التطوعي ، والذي اشرف على تركيزه كل من مركز قسم الشبيبة 
االستاذ محمود عّماش وطاقم املركزين في املركز كل من االستاذ خالد ابو 
ندى واالستاذ مرعي واالخت وردة جربان والسيّد جاسر ابو زرد وكذلك 

مجموعة من القادة الشباب ، مجموعة " وسام الشبيبة".
واختتم البيان:"وقال مدير قسم وحدة الشبيبة إّن "هذه الفعالية وان كانت 
رمزية اال ان قيمتها املعنوية عالية جدا حيث تؤدي الفعاليات من هذا القبيل 
الى تقوية االنتماء للبلدة وتشجيع العمل التطوعي من اجلها". هذا وتقّدم 
املرّكز محمود عّماش بالشكر والعرفان لكل من ساهم في اجناح واجناز 

هذا العمل املميّز والذي يرّسخ في نفوس اجلميع".
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بياًنا  السمري،  لوبا  الشرطة،  باسم  املتحدثة  عّممت 
وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"خالل 
ايضا عطلة عيد  التي صادفت  الفائت،  األسبوع  نهاية 
العرش - السوكوت، وفي اطار مواصلة شرطة املرور 
نشاطاتها الرامية الى احلد من حوادث الطرق، تركيزا 
بالغة  امل��روري��ة  وال��ت��ج��اوزات  والدامية  اجلسيمة  على 
اخلطورة التي تشمل القيادة املتهورة والسرعة الفائقة 
وحتت تأثير الكحول واملخدرات ودون حيازة رخصة 
قيادة وغيرها، مّت حترير نحو 780 تقرير مخالفة عن 
جتاوزات سرعة فائقة وكذلك اكثر من 70 مخالفة عن 
رخص  سحب  إلى  إضافة  الكحول،  تأثير  حتت  قيادة 
السائقني الضالعني فورا. كما ومّت تسجيل أكثر من 300 
مخالفة بحق سائقني عن التحّدث بالهاتف النقال خالل 
القيادة. كما ومّت سحب رخص سياقة نحو 130 سائًقا 
عن ضلوعهم بتجاوزات مرورية ومخالفات، وكذلك مت 
ابعاد نحو 100 سيارة عن الطرق، وذلك ما بني مؤقت 
حتى اصالح االعطاب أو كليا وحتويلها للتقطيع. هذا، 
وتستمر احلمالت املرورية احلثيثة حرصا على السالمة 

العامة في طرق البالد، تركيزا على الرئيسية".
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عممت لوبا السمري املتحدثة باسم الشرطة بياًنا على وسائل االعالم جاء فيه:" خالل 
نشاط لقوات خاصة من شرطة حرس احلدود في بلدة بيدو الفلسطينية مت القاء القبض 
على مشتبه فلسطيني من السكان هناك بالضلوع في اعمال اخالل بالنظام عنيفة ورشق 
حجارة باجتاه قوات االمن العاملة في منطقة غالف القدس خالل فترة االشهر االخيرة 
املاضية جنبا الى جنب مع تفتيش القوات منزله مت ضبط وسائل قتالية مختلفة تضمنت 
هناك  املناطق  في  بالعادة  اع��داده��ا  ويتم  احلقيقية  حتاكي  التي   " "ايرسوفت  بنادق 

وحتويلها الى حقيقية وبحيث مت حتويل املشتبه واملضبوطات للتحقيقات اجلارية".
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املتحدثة باسم  العرب بيان صادر عن  إلى موقع  وصل 
الشرطة، لوبا السمري، جاء فيه:"داهمت قوات معززة من 
الشرطة، شقة سكنية في حولون - منطقة تل ابيب، حيث 
مّت ضبط معمل مخدرات مريخوانا، إضافة إلى عشرات 
جافة،  واوراق  النامية  املخدر  نباتات  من  الكيلوغرامات 
باعداد وترويج  الصلة  ذات  املعدات واملواد  وغيرها من 
املخدرات. هذا، ومّت اعتقال مشتبه )37 عاًما( من السكان 

هناك وحتويله للتحقيقات اجلارية".
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جاء من لوبا السمري املتحدثة باسم الشرطة:" نهار االحد 
بالقرب من كريات جات باجلنوب في غابة فلوجوت، القت 
القبض على مشتبه عربي  قوات من شرطة حرس احلدود 
نحو  بسرقة  النقب  ضواحي  سكان  عمره  من  بالثالثينات 
)450 كلغم( من امللفوف من موشاب نوچا وايضا نحو )350 
كلغم( من الرمان من موشاب كوخاف ميخائيل وذلك صباحا 
وبالتعاون مع مشتبه اخر الذي متكن من الهرب مترجال وايا 
االول الذي ادركته الشرطة واعتقلته جنبا الى جنب اعادتها 
املسروقات التي ضبطت بسيارة املشتبهني ملالكيها املزارعني 

هناك والتحقيقات جارية ".
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