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تّوج املصمم الشاب النصراوي ساهر عوكل بلقب افضل مصمم عربي في 
الشرق االوسط في برنامج projectrunway في املوسم الثاني في ليلة 

فنية جمعت بني تصميم االزياء والغناء.
قّدم كل من املصممني الذين تنافسوا على اللقب 15 فستانا، وقد حاز عوكل 
على اعجاب جلنة التحكيم املكونة من ايلي صعب ويسرا وعفاف جنيفان حيث 
استحق اللقب بجدارة. وكان من بني الضيوف احلضور القيصر كاظم الساهر 
والفنانة اليسا والفنان الشاب ابو وعلى انغام اغانيهم اطلت العارضات، وكان 

ختامها مسك مع 3 فساتني زفاف حسمت النتيجة لصالح ساهر عوكل.
وقال عوكل، بعد تأهله للنهائيات، الذي افتتح أول أكادميية تدريس أزياء في 
فلسطني: “أقول لتالميذي دوًما ال مستحيل. مشاركتي في البرنامج وتأهلي 

للمرحلة النهائية هي إثبات على إمياني وقناعتي. إذا كنا منلك اجلرأة خلوض 
جتارب جديدة فسنصل إلى مرادنا. جتربتي في البرنامج مميزة، وأنا فخور 
بأني سأكون مثااًل ملصممني شباب ُكثر في بلدي ليحلموا ويؤمنوا بأنفسهم 

ويدافعوا عن فكرتهم وفنهم”.
أما حول ما سيقوم به فور عودته إلى الوطن بعد انتهاء البرنامج، قال عوكل: 
“سأحتفل كثيًرا مع االصدقاء واألهل، سأحتفل بكل التجارب التي خضتها 
والتحديات التي عشتها، سأعود فائًزا ألن الفوز ليس باللقب فقط بل باحلكمة 
الي يحصل عليها اإلنسان خالل جتاربه. لم أكن اتخيل أنه ميكنني املشاركة 
في البرنامج، فكلنا نعرف مدى صعوبة وصول عرب من الداخل الفلسطيني 
إلى املنصات العربية والعاملية. أنا سعيد جًدا كوني أول فلسطيني يشارك في 

برنامج بروجيكت رانوي الرائد في عالم املوضة”. 

حقق نادي األسود للمالكمة في كفرقاسم اجنازا تاريخيا في بطولة اسرائيل 
للمالكمة التي حصدوا فيها 6 ميداليات ذهبية وثالث ميداليات بروزنية. يشار 
إلى أّن رئيس نادي االسود القسماوية اكرامي عيسى قام بتدريب الفريق 
املشارك على مدار الشهرين، حيث اعد وجهز تالمذته خير استعداد للبطولة 

التي جرت في القاعة الرياضية في مدينة بات يام.
ضم نادي األسود القسماوية 9 أبطال للبطولة من أوزان مختلفة واستطاعوا 
عيسى،  اده��م  ط��ه،  محمد  سالم،  عبدالله  وه��م  نهائي،  النصف  إل��ى  التأهل 
خالد بدير، عبد العزيز سالم، حسن سالم، محمد عيسى، صابر. الفائزين 
استطاعوا السيطرة على عرش هذه البطولة من خالل االنتصارات الكبيرة 
التي حققوها ، فنالوا 6 ميداليات ذهبية واملرتبة االولى على مستوى الدولة 

و3 مداليات برونزية.
انه التاريخ القسماوي الرياضي، رئيس النادي اكرامي عيسى قال واضاف: 
"هذا بفضل الله ثم بفضل رئيس البلدية عادل بدير الذي كان الراعي احلقيقي 

للرياضة في كفرقاسم".
رئيس البلدية احملامي عادل بدير الذي استقبل االبطال عند دخولهم وبارك 
لهم واثنى على العطاء الذي يقدمه مدرب الفريق، كما واكد انه سيبقى الداعم 

والراعي لهذا النادي الذي اثبت قدرته وجناحه.

الرياضة هي  بأّن  امياني  للرياضة من منطلق  داعما  بدير: "سأبقى  وقال 
السالح الذي نحمله من اجل نبذ العنف. من بني شبابنا. سنستثمر في هذه 
الفروع الرياضية وسنرتقي مبجتماعتنا الى االعلى. اعتقد ان هذا االجناز 
التاريخي على مستوى الرياضة احمللية لم حتققه اي دولة. هذا اجناز عظيم 

نفتخر به في كفرقاسم".
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بها  قّدم  قيّمة  أمسية  الدميوقراطية  سخنني  جبهة  عقدت 
احملامي قيس يوسف ناصر محاضرة واسعة عن قضايا 
العربي في اسرائيل،  االرض واملسكن اخلاصة باملجتمع 
نبيل حالج من جبهة  االخ خليل حنا واحملامي  رّتب  وقد 
االرض  قضايا  في  الوعي  لزيادة  احملاضرة  هذه  سخنني 
وسياسات التخطيط التي تواجهها البلدات العربية ومنها 
املصادقة على قانون كامينيتس االخير اخلاص مبخالفات 

التنظيم والبناء.
اب��و يونس  االس��ت��اذ حسني  ق��ّدم  انتهاء احمل��اض��رة  وم��ع 
سكرتير جبهة سخنني واالستاذ علي عامر بشير سكرتير 
احلزب الشيوعي في سخنني درعا تكرمييا للمحامي قيس 
ناصر مؤكدين ان التكرمي مينح له تقديرا لعطائة وملا يقدمه 
واخلرائط  والبناء  التخطيط  مجال  في  العربي  ملجتمعنا 
الهيكلية، ومتمنني له املزيد من العطاء والنجاح. من جهته 
شكر احملامي قيس يوسف ناصر جبهة سخنني واحلضور 
واعتزاز  فخر  مدعاة  التكرمي  هذا  ان  مؤكدا  تكرميه  على 
الدفاع  في  لالستمرار  كبيرة  ومسؤولية  ثقة  يحّمله  وانه 

عن حقوق املواطنني العرب في البالد.يذكر ان العشرات من ابناء سخنني واملنطقة كانوا 
شاركوا في االمسية ومنهم رؤساء بلدية سخنني سابقا السادة محمد غنامي ومصطفى 
ابو ريا ومحمد بشير، ومجموعة من احملامني واملهندسني واالكادمييني، والذين عبّروا عن 
تقديرهم الكبير للمحاضرة التي اثرتهم بالعديد من املعطيات واحلقائق الهامة التي تبنّي 
اساليب التعامل مع البلدات العربية واملواطنني العرب والبيوت املهددة بالهدم. وقد حضر 
احملامي قيس ناصر االمسية برفقة زوجته املهندسة ميالغروس ناصر واخيه احملامي 

جرير ناصر ووالده األديب والشاعر يوسف ناصر.

ذه���������ب���������ي���������ة  م���������������ي���������������دال���������������ي���������������ات   9 حت�������������ص�������������د  ك�������������ف�������������رق�������������اس�������������م 
ب��������������رون��������������زي��������������ة ف����������������ي ب�����������ط�����������ول�����������ة اس��������������رائ��������������ي��������������ل ل�������ل�������م�������اك�������م�������ة

اجل������ن������وب: ض����ب����ط ش�������اب "ط�������ار" 
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ألقت شرطة السير واملرور القبض على "سائق شاب )30 
عاًما( من جنوب البالد، بعد أن مّت ضبطه وهو يقود سيارته 
كم/  203 بسرعة  "يوطفاتا"  قرب   90 رقم  شارع  على 
الشارع  في  املسموحة  القصوى  السرعة  أّن  علًما  ساعة، 
القوات  90 كم/ساعة فقط. وبعد أن اشارت  املذكور هي 
زوجته  السيارة  في  معه  أق��ّل  أّن��ه  تبنّي  بالتوقف  للسائق 
شرطة  عن  ص��ادر  بيان  في  ورد  كما  أي��ًض��ا"،  وطفلتهما 

السير واملرور.
أّن���ه:"خ���الل اس��ت��ج��واب  ال��ش��رط��ة ف��ي بيانها  وأوض��ح��ت 
الشاب، قال إّنه "لم ينتبه لعداد السرعة واعتقد أّنه سافر 
الفحص  في  تبنّي  كما  كم/ساعة".   160  -  140 بسرعة 
في  أخ��رى  سير  مخالفات   8 سّجله  في  يحمل  السائق  أّن 
السابق". وتابعت الشرطة أّنه:"مّت إطالق سراح السائق 
بعد التحقيق معه بشروط مقيّدة، غلى جانب تسليمه دعوة 
مستعجلة للمثول أمام القضاء، ومنع سيارته عن احلركة 
على الشوارع ملّدة 30 يوًما"، كما ورد في البيان الصادر 

عن الشرطة.

تصوير: شرطة إسرائيل

وصحيفة  العرب  موقع  مراسل  عطا  أبو  ابراهيم  من: 
"كل العرب"

حتت رعاية مركز الفنون املشترك في جفعات حبيبة وضمن 
ويهوديات  عربيات  لنساء  الفوتوغرافي  التصوير  دورة 
مجمع  في  األسبوع  هذا  افتتح  آخ��رى"،  "بعيون  بعنوان 
مدينة اخلضيرة معرض التصوير الفوتوغرافي من باكورة 
ابداع النساء املشتركات في الدورة من منطقة وادي عارة.
الفنون  ملديرة مركز  كلمات خطابية  االفتتاح  وتخلل حفل 
ال��دورة  وملرشدي  ليدور،  عنات  حبيبة  جلفعات  املشترك 
عبد الرؤوف ابو فنة، ومتار بن شليطا باإلضافة للمشتركة 
في الدورة السيدة صبحية نغنغي. وقد أكد املتحدثون على 
أهمية الدورة واملعرض ملا يحمله من رسالة للسالم والعيش 

املشترك ما بني الوسطني العربي واليهودي.

بعيون آخرى..
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