م��رك��ز امل �ي �ن��ا ال �ع �ك��ي ي �ن �ه��ي ف �ع��ال �ي��ات ال �ص �ي��ف م ��ع م �ح �ب��وب��ي االط� �ف ��ال ل��ول��ي وف �ل �ف��ول
الصحيفة األكثر مبيعا واألوسع انتشاراً في البالد

اع � �ت � �ق� ��ال  22م �ش �ت �ب� ً�ه��ا
م ��ن ب�ي�ن�ه��م  3م ��ن ال�ن�ق��ب
وم � �ن � �ط � �ق � ��ة ال� � �ن � ��اص � ��رة
بإستغالل األطفال جنس ًيا
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
جاء من املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري" :بعد
حتقيقات سرية حثيثة اجرتها الشرطة في النقب من
خالل وحدة السايبر ملكافحة جرائم االنترنت في ملف
قضية موضوعه استغالل الصغار جنسيا عبر االنترنت
"الفيدوفيليا" حتقيقات سرية امتدت على مدار اشهر
ماضية وتخللها جمع بينات وقرائن مدينة ضد 31
مشتب ًها غالبيتهم دون سجل جنائي وال سوابق
ومبا اشتمل على تنفيذ افعال مشينة بحق اطفال عبر
االنترنت وحترشات جنسية وغيرها ،مت تنفيذ حملة
مداهمة وتفتيش منازل مشتبهني واعتقال توصلت
خاللها ق��وات الشرطة املعززة صحيح لهذه املرحلة
الى اعتقال  22مشتب ًها سكان اماكن شتى في البالد
من حيفا حتى اي�لات ،اصحاب مهن وم�ج��االت عمل
شتى مختلفة تتراوح اعمارهم بني  60-24عا ًما ومبا
شمل  3عرب مشتبهني سكان النقب وآخر من سكان
منطقة الناصرة في الشمال ومت حتويلهم للتحقيقات
اجلارية" ،وفقا للبيان.
واضافت السمري "أض��ف ،مت خالل عملية املداهمة
واالعتقال التحرز على اجهزة حوسبة ذات العالقة
واجهزة هواتف نقالة وغيرها من املواد املشبوهة ذات
الصلة ،هذا ومت فرض أمر حظر نشر على كافة بينات
هوية الضحايا ومب��ا يشتمل صورهن /م وعناوين
سكنهن/م وك��ذل��ك اف ��راد الشرطة ال��ذي��ن عملوا في
التحقيق مبلف هذه القضية وكل ذلك ساري املفعول
حتى نهار ي��وم  31.08اجل��اري والتحقيقات جارية
وسط العزم على طلب متديد فترة اعتقال املشتبهني
الحقا وتوقع تنفيذ اعتقاالت ملشتبهني اضافيني الحقا"،
وفقا للبيان.

اعتقال مشتبه من الطيرة
باقتحام  13محال جتاريا
ب�ل�ي�ل��ة واح� ��دة ف��ي ط�ب��ري��ا
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
وصل بيان من املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري
ج��اء ف�ي��ه م��ا ي�ل��ي" :ف��ي ال�ش�م��ال ت��واص��ل الشرطة
التحقيق مبلف اعتقال مشتبه ( 27عاما) من الطيرة
باملثلث اجلنوبي باقتحام اكثر من  13محال جتاريا في
طبريا بليلة ما بني اخلميس واجلمعة االسبوع املاضي
جنبا لضبط الشرطة التي كانت قد هرعت الى املكان
مع استالمها اخطارا حول احلاصل معدات اقتحام
ومبلغ من النقود واغراض بحوزة املشتبه واملشتبه
انها مسروقة من احملال هناك وبحيث مت متديد فترة
اعتقال املشتبه عدة ايام على ذمة التحقيقات اجلارية"
وف ًقا للبيان.

مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
أنهى مركز املينا التربوي العكي فعاليات الصيف لهذا العام مع محبوبي
االطفال لولي وفلفول ،وقد اقيمت الفعالية في حارة الشيخ عبدالله في
عكا القدمية بحضور املئات من االطفال واألهالي .ومن اجلدير ذكره
ان مركز املينا في عكا القدمية وبالتعاون مع بلدية عكا نظم على مدار
هذا الشهر العديد من الفعاليات واألمسيات الصيفية .وقد القت جميع
الفعاليات جتاوبا كبيرا من قبل الصغار والكبار الذين شكروا اعضاء

املركز على هذه الفعاليات املميزة.
املربية شيماء ه�ن��داوي مديرة مركز املينا أثنت على بلدية عكا ممثلة
برئيسها شمعون النكري ونائبه احملامي ادهم جمل على دعمهما لفعاليات
الصيف ،وشكرت كل من حضر هذه الفعاليات ،وقدمت الشكر والتقدير
الى اعضاء مركز املينا من شباب وصبايا الذين عملوا وتطوعوا وبذلوا
جهدا كبيرا إلسعاد ورس��م البسمة على وج��وه االطفال وااله��ال��ي في
مدينتنا عكا الغالية.

م ��ؤس� �س ��ة دروي� � � ��ش ف� ��ي ك �ف ��ري ��اس �ي ��ف ُت � �ك� ��رم ال� �ف� �ن ��ان ��ة أم � ��ل م ��رق��س
مكاتب "ك��ل ال �ع��رب" -
الناصرة
kul@alarab.net
وص ��ل إل ��ى م��وق��ع ال�ع��رب
وصحيفة كل العرب بيان
صادر عن مؤسسة محمود
دروي ��س ف��ي كفرياسيف
ج ��اء ف �ي��ه م��ا ي �ل��ي" :رغ��م
ضيق امل �ك��ان ات�س��ع وكبر
من محبة اجلمهور الوافرة
ألم��ل مرقس حيث حضر
الكثير من البعيد والقريب
م � ��ن ح� �ي� �ف ��ا وال � �ن� ��اص� ��رة
والطيبة وشفاعمرو ،كانت
الدعوة شخصية وليست
عامة".
وأض��اف البيان" :ك��ل من
س�م��ع ع��ن ال�ت�ك��رمي حضر
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ح �ض��ور
ال �ب �ع��ض دون دع� ��وة ،ب��دأ
احل�ف��ل بكلمة ترحيب من
رئ �ي��س م��ؤس�س��ة محمود
دروي� � ��ش ال �س �ي��د ع �ص��ام
خوري الذي استهل كلمته
حول أمل التي نشأت نشأة
ال��ف��ن األمم � ��ي االن �س��ان��ي

وقص قصة صغيرة حول
ت�ل��ك ال�ط�ف�ل��ة ال �ت��ي واك�ب��ت
املهرجانات وكانت تعتلي
املنصات وهي طفلة ،ثم دعا
االس �ت��اذ سهيل دي��ب عطا
الله ملنحها ذرع التكرمي،
ثم اعتلى مساحة اخلطاب
الصحفي ودي ��ع ع ��واودة
حل� � ��وار أم � ��ل ح � ��ول ال �ف��ن
وتعاملها".
وط�ب�ع��ا م��ن ال ي�ع��رف أم��ل
م��رق��س؟؟ ال�ف�ن��ان��ة املثقفة
واالعالمية البارعة كانت
تشبع ج��وع الفضول من
ال� �س ��ؤال !! ك �ي��ف حت��اف��ظ
أم��ل على ه��ذا ال �ت��وازن ما
ب�ي�ن االن� �س ��ان ��ة وال �ف �ن��ان��ة
وك� �ي ��ف ت ��وف ��ر م��رك �ب��ات
لالغنية لتشمل أذواق كل
االج �ي��ال .بعد ه��ذا احل��وار
ال��ذي أث��رت��ه أم��ل بثقافتها
ال �ش��اس �ع��ة ،ق��دم��ت اغنية
لفيروز ث��م ك��ان��ت مداخلة
للسيد حنا نور احلاج بحلة
من االسئلة الشيقة حول
مسيرتها الفنية مبشقاتها

وانتصاراتها املفرحه ،ثم قدمت د.راوي��ة
بربارة قصيدة زجل ألمل وسردت جمال
الترابط م��ا ب�ين امل��اض��ي واحل��اض��ر ال��ذي
جمعها م��ع الفنانة ام��ل م��رق��س ،وتخلل
احلفل مداخالت اخرى منها للكاتبة تغريد
األحمد من يافا الناصرة قرأت مقط ًعا من
روايتها "تشرين" حتدثت فيه عن أمل
مرقس وتأثيرها على بطل الرواية ومن ثم
القى كلمة تلقائية رئيس جلنة املتابعة السيد
محمد بركة واثنى على مسيرة امل الفنية
والنضالية وذكر انها الرائدة في مسيرتها
على النحوين وبعده القى النائب أمين عودة
إن :أمل مرقس متثلني كرسالة
كلمة قائال ّ

فلسطينية على جميع اال ص �ع��دة الفنية
والسياسية والنهج النضالي وانها فنانة
تخاطب كل الشرائح املجتمعية وعلى جميع
االصعدة وصوتها كزيت الزيتون يداوي
وممتلئ أصالة".
واختتم البيان" :واختتمت احلفل أمل بباقة
من اغاني البومها االخير فتح الورد ومنها
تشي جيفارا كلمات جنلها ف��راس ال��ذي
رافقها على القانون وعازفان على العود
ل��ؤي خليفة ون��اي��ف س��رح��ان رق ودف.
كانت أمسية دافئة عائلية ،جمهور مثقف
ومحب وكأنه على صلة رحم مع االغنية
املرقسية" إلى هنا نص البيان.

ي� � � � � � � � ��وم ع� � � � �م � � � ��ل ت� � � � �ط � � � ��وع� � � � ��ي ب � � � ��امل� � � � �ق� � � � �ب � � � ��رة ال � � � �ق� � � ��دمي� � � ��ة
ف� � � � � ��ي ع� � � � � ��راب� � � � � ��ة ع � � �ش � � �ي � � ��ة ع � � � �ي� � � ��د األض� � � � � �ح� � � � � ��ى امل � � � � �ب� � � � ��ارك
م� ��ن :م �ح��اس��ن ن��اص��ر-
م ��راس ��ل م��وق��ع ال �ع��رب
وصحيفة كل العرب
ب � � � ��ادرت م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن
الشبان من مدينة عرابة ،
في نهاية االسبوع املاضي،
ل �ي��وم ت �ط��وع��ي وتنظيف
املقبرة القدمية في املدينة
ع� �ش� �ي ��ة ع� �ي ��د االض� �ح ��ى
امل �ب��ارك .ه��ذا ،وق��د باشر
ا ل�ش�ب��ان بتنظيف املقبرة
منذ ساعات الصباح ومت
ت��وزي��ع امل�ه��ام عليهم ،في
لفتة القت اعجاب االهالي.

