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صـاحب االمتيــاز
شركة كل العرب م.ض

احملرر املسؤول  واملدير العام 
 فايـز اشتيوي 

احمل�������������������������ام�������������������������ي ت������������������������������������������اوي م�������������������������ن ال���������������ط���������������ي���������������ب���������������ة ي���������ن���������ج���������ح
ق�����������اس�����������م ك���������������ف���������������ر  ف����������������������ي  ه�����������������������������دم  ام�����������������������������ر  ال����������������������غ����������������������اء  ف����������������������ي   

مكاتب “كل العرب” - الناصرة
“في  أفاد الناطق بلسان اجليش االسرائيلي في بيان له أّنه: 
داهمت  القانونية  غير  القتالية  الوسائل  ضد  املعركة  إط��ار 
قوات اجليش )ليلة االربعاء( محالاً في مدينة جنني استعمل 
لبيع بنادق هوائية حتت غطاء العاب األطفال حيث مت حتويلها 
القبض  مت  للقانون.  ا  خالفاً ارهابية  اعتداءات  لتنفيذ  السلحة 

ا في احملل. كما سيواصل جيش الدفاع احباط  على 15 سالحاً
محاوالت بيع وسائل قتالية غير قانونية بهدف احلفاظ على 
األمن في املنطقة وسالمة سكان البالد. واعتقلت قوات األمن 
23 مطلوباًا فلسطينياًا في منطقة يهودا والسامرة حيث يشتبه 
هنا  شعبية” إلى  إرهابية  بنشاطات  بالضلوع  منهم   18 في 

نّص البيان.

إج���������������ت���������������م���������������اع ط�������������������������������ارئ ف�������������������ي ع����������س����������ف����������ي����������ا مل�����������واج�����������ه�����������ة 
ش����������ب����������ح ال���������������ه���������������دم ال�������������������������ذي ي�������������ه�������������دد أرب���������������ع���������������ة م����������ن����������ازل

من: سليمان حلبي - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
الروحي  الرئيس  املجلس احمللي في قرية عسفيا  اجتمع في 
للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف وأعضاء الكنيست الدروز 
أغلبية  مع  سعد  وصالح  حسون  اكرم  والدكتور  عمار  حمد 
رؤساء املجالس الدرزية إثر أوامر الهدم األخيره التي تلقاها 

اربعة مواطنني من القرية وذلك بحجة البناء غير املرخص.
وجيه كيوف رئيس املجلس احمللي عسفيا اوضح بعد االجتماع 
اإلتفاق على عقد  ان��ه "مت  الصحافة  ام��ام  ك��ان مغلقا  وال��ذي 
باجتماع طارئ مع وزير املالية موشيه كحلون وذلك إليجاد 
احللول ملنع الهدم واملساعدة بالتقدم مبجال التخطيط واملوافقة 

لكل  نضمن  لكي  قرية  لكل  املناسبة  الهيكلية  اخلرائط  على 
مواطن العيش بأمان وسالم باحلاضر واملستقبل" - كما قال.
وأضاف وجيه كيوف:"انهم يفحصون امكانية تقدمي شكوى 
قانون  في  املوجود  االجحاف  لتفحص  العليا  العدل  حملكمة 
الدرزية". وركز  الطائفة  االقليات وباألخص  كامينتس ضد 
وجيه كيوف انه بالوقت احلالي يستمر املجلس احمللي عسفيا 
بإعطاء االستشارة القانونيه ألصحاب البيوت املهدده بالهدم 
وضع  بشأن  ام��ا  ف��ورا.  االم��ر  ه��ذا  ايقاف  من  يتمكنوا  حتى 
ضد  موحدة  الطائفة  "ان  كيوف  وجيه  ص��رح  فقد  الطائفة 

اإلجحاف والظلم" .

 23 ال��������ن��������اط��������ق ب�������ل�������س�������ان اجل���������ي���������ش االس���������رائ���������ي���������ل���������ي: اع��������ت��������ق��������ال 
ب����ن����ش����اط����ات اره����اب����ي����ة م����ن����ه����م   18 ب����ض����ل����وع  ي���ش���ت���ب���ه  ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ا 

من: منى عرموش
قررت محكمه الصلح في بيتح 
ب��ال��غ��اء ام���ر ه���دم اداري  ت��ك��ف��ا 
اللوائية  اللجنة  اص��درت��ه  ال��ذي 
للتنظيم والبناء في مدينة الرملة، 
ب��خ��ص��وص م��ع��رش مب��س��اح��ه 
550 مترا مربعا في كفر قاسم، 
ذل���ك ب��ع��د م����داوالت ف��ي اروق���ة 

احملاكم.
يشار الى ان احملامي تالوي كان 
القضايا  من  كثير  في  جنح  قد 
القضائية التي تتعلق في اوامر 
ه��دم بيوت وم��ع��رش��ات، وك��ان 
س��ب��ب��ا ف��ي ع���دم ق��ب��ول احمل��اك��م 
ادعاءات اللجنة اللوائية للتنظيم 

والبناء بخصول هدم بيوت.

ِاح��������ك��������ي ل�����ل�����ع�����ال�����م ِاح��������ك��������ي ل��������ه.. 
احكي للعالم أحكي له
عن بيٍت َكسروا ِقنديله
عن فأٍس قتلت زنبقًة
وحريٍق أودى بجديلة..

لب أحكي عن شاٍة لم تحُ
بزت حُّم ما خحُ عن َعجنِة أ

عن سقٍف طينّي أعشب
أحكي للعالم أحكي له..

يا بنَت اجلارِ املنسّية
مية عندي محمّية الدُّ
مية عندي َفتعالي الدُّ

في باِص الّريح الشرقّية..
حّنا ال أذكرحُ َقسماتك
لكني أشقى كي أذكر

في قلبي َخفقةحُ خطواتك
عصفورٌ يَدرج أو يكبر..

أحكي للعالم أحكي له
عن بيٍت َكسروا ِقنديله
عن فأٍس قتلت زنبقًة
وحريٍق أودى بجديلة..
ّنا ّنا ما أجمَل ما كحُ كحُ
يا بنَت اجلارِ ويا حّنا
كّنا فلماذا أعيننا

صارت بالغربة مجبولة 
وملاذا صارت أيدينا

بحباِل اللعنة مجدولة


