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ال���ط���ف���ل ج�����ود ع��م��ر  وف������اة 
 ) ت ا س�������ن�������و  3 ( ف������ي  س������ك������ا
م����ت����أث����را  ب����ي����ت ح���ن���ي���ن���ا  م�����ن 

12ب��إص��اب��ت��ه ج����ّراء ح��ري��ق

www.alarab.com arabTV تابعوها على موقع العرب  مواضيع ساخنة ومقابالت مثيرة على 
م�����������ز  ا ر "  : ي���������ة ر غ���������ب���������ا إ ع������ف������و   . د
ل���رئ���اس���ة  ي���ت���رش���ح  ل����ن  ج���راي���س���ي 
ال�����ن�����اص�����رة وه�����ن�����اك م���ن  ب����ل����دي����ة 
امل���ش���ت���رك���ة  ف����ي  ارت����ك����ب خ���ط���ي���ئ���ة 
امل������س������ؤول������ي������ة" وع������ل������ي������ه حت������م������ل 

ح��������راك ان����ت����خ����اب����ي ف�����ي ط�����رع�����ان:
م�������������������������ازن ع�������������������������دوي وم���������ح���������م���������ود 
ن����������ص����������ار  ي�������ن�������اف�������س�������ان ال������رئ������ي������س 
احل�������������������ال�������������������ي ع����������������م����������������اد دح����������ل����������ة

االسد  دير  مجلس  رئيس 
اح���م���د ذب����اح ي��ت��ن��ح��ى ع��ن 
م���ن���ص���ب���ه ل����ص����ال����ح ن���ائ���ب���ه 

14احملامي نصر صنع الله

ال����ع����رب امل����ع����ل����م����ن  ض������د  ال����ع����ن����ف  ن����س����ب  ف������ي  ارت�������ف�������اع  وال����ت����ع����ل����ي����م:  ال����ت����رب����ي����ة  وزارة 
* اح��������راق س����ي����ارة امل�����رب�����ي  ن���ص���ر خ���ط���ي���ب م����دي����ر امل�����درس�����ة االب����ت����دائ����ي����ة ج ف����ي ك���ف���رك���ن���ا واحل��������اق اض��������رار ج��س��ي��م��ة ب��ه��ا
احلمراء” للخطوط  تعد  ه��و  املعلمني  على  “االعتداء  امل����دارس:  اض���راب  بعد  ك��ف��رق��رع  مجلس  رئ��ي��س  عثامنة  حسن  احمل��ام��ي   *
ضربني  الطالب  عليه:  االع��ت��داء  بعد  مصري  تامر  األستاذ   * العنف  اح��داث  على  احتجاًجا  سالم  وثانوية  ابتدائية  في  اض��راب   *

املعلم  االع��ت��داء على  ال��ق��ادم بعد  األح��د  ي��وم  االبتدائية  ف��وق  امل���دارس  ف��ي  إض���راب  اغمى علي *  رأس��ي بعصا حتى  6+18+24على 
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ي  ر لتجا ا حملل  ا حب  صا قيف  تو
ر  ن���ه���ا ا و ن��ف��ج��ر  ا ي  ل���ذ ا ف���ا  ي���ا ف���ي 
ن ش����ب����ا  3 ع  م�����ص�����ر ل�������ى  ا ى  د ا و
* م��ص��رع رمي���ون خ���وري م��ن ي��اف��ا وع��ل��ي أب��و 
طولكرم م��ن  ياسني  ومحمد  الطيبة  م��ن  جامع 

בס”ד

הבמיבה
החשמלית

www.sve.co.il  شارع هكدار 49 املنطقة الصناعية القدمية, نتانيا
* الصور للتجسيد فقط, اخلطأ وارد , ما هو مكتوب اعاله ال يعتبر و /أو التزام أيا كان . التزامنا فقط على الصفقات التي تتم فعليا , قسم من االضافات للمركبة الكهربائية )الكلنوعيت( باضافة دفع , يحق للشركة ايقاف احلملة من فترة لفترة

شتاء دافئ مع املركبة الكهربائية )الكلنوعيت( الوحيدة يف العالم مع مكيف هواء!
مسموح السفر بها يف البلدة بدون رخصة سياقة

ك���ام���ي���را خ��ل��ف��ي��ة

يد قوة للمرتفعات

جهاز انذار

ح�����������زام أم�������انبطارية ليتيوم

متوفرة بجميع أاللوانجهاز راديو USB متطور 

املنزلي ال��ك��ه��رب��اء  م��ن  ش��ح��ن 

للطلب ولسفرة تجريبية اتصلوا 09-8665115
توصيل وخدمة لجميع انحاء البالد

سعر خاص 
ملن

يطلب االن 

ال�����ب�����ل�����وك امل����س����ي����ح����ي ال�����������ذي ي������ص������وت ل���ل���ج���ب���ه���ة س���ي���م���ن���ح 
ح���ك���ي���م ع�������زم�������ي  م�����رش�����ح�����ه�����ا  ك�����������ان  إذا  ل������ه������ا  اص����������وات����������ه 
اخ�����ت�����اف دون  زع������ب������ي  ش������ري������ف  أو  دخ�����������ان  م����ص����ع����ب  أو 

م�������ص�������ع�������ب دخ����������������ان: 
"م���������رش���������ح اجل�����ب�����ه�����ة 
س��������������ي��������������ك��������������ون ن��������������دا 
ق�����������������وي�����������������ا ل�����������س�����������الم 

وس�����أع�����ي�����د أم�����������واال ل����ل����ن����ص����راوي����ن 
ج�����ب�����ت�����ه�����ا ال������ب������ل������دي������ة ب�����غ�����ي�����ر ح������ق"

د.خ������������������������������������ال������������������������������������د 
م�����ص�����احل�����ة ال����ق����ائ����م 
ب��������أع��������م��������ال رئ������ي������س 
م�����ج�����ل�����س دب�������وري�������ة 

امل�����س�����ت�����ق�����ي�����ل: ن������ح������ن م��������ن اوص��������ل 
16زه����ي����ر ي�����وس�����ف  ل���ل���رئ���اس���ة  +  4

حكيم: عزمي  د. 
"علي سالم ضحك على شباب 
ي��ك��ون  ان  وارف������ض  ال��ت��غ��ي��ي��ر 
امل���رش���ح ال��ت��واف��ق��ي م���خ���ت���اًرا"


