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قال   ، بركة  حملمد  خلفا  للجبهة  رئيسا  انتخابه  بعد  معه  مقابلة  أول  في 
الدكتور عفو اغبارية ان منصب رئيس اجلبهة منصب تكليف وهو منصب 
فخري ولتوجيه التنظيم والعالقات العامة. وتطرق اغبارية الى املنافسة 
على رئاسة اجلبهة وأكد ان رئيس بلدية الناصرة السابق رامز جرايسي 
كان يريد رئاسة اجلبهة لكن بالتزكية وبعد ان توجه اليه شخصيا رفض 

جرايسي تولي املنصب.

غير  "من  وق��ال  املشتركة  القائمة  في  التناوب  لقضية  اغبارية  وتطرق 
الكرسي  اج��ل  م��ن  )مم��ن��وع  الكرسي  اج��ل  م��ن  التهديد  يتم  أن  املعقول 
التناوب واضح ويتمحور  أّن "اتفاق  املشتركة("، وتابع  القائمة  تهديد 
خطيئة  ارتكب  من  "هناك  وأض��اف:   ،" وفقط  و13   12 املقعدين  حول 
وعليه حتمل املسؤولية. وتابع :" القائمة املشتركة ولدت "خداج" ومن 

املفروض االعتناء بها". 
وفيما يخص االنتخابات لبلدية الناصرة قال:" ال اعتقد بان رامز جرايسي 
سيرشح نفسه لرئاسة البلدية مجددا وال حديث عن ذلك وهو يعارض 

الناصرة إلعادة رامز جرايسي  الفكرة اصال، ال يوجد توجه في جبهة 
وهناك روح جديدة في اجلبهة". وحول فكرة طرح مرشح توافقي قال 
:" ال اعارض الفكرة ، اذا وجد مرشح توافقي ميكننا العمل معه ال نعارض 

ونحن في اجلبهة القطرية نتشاور مع جبهة الناصرة في االمر".

د.اغ���ب���اري���ة ل��ت��ل��ف��زي��ون ال���ع���رب: ج��راي��س��ي ل��ن ي��ت��رش��ح ل��رئ��اس��ة بلدية 
الناصرة وهناك من ارتكب خطيئة في املشتركة وعليه حتمل املسؤولية

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
في  الرئاسة  ومرشح  الناصرة  جبهة  عضو  حكيم  عزمي  الدكتور  ق��ال 
والصحفي  ال��ع��رب  لتلفزيون  ح��دي��ث  ف��ي  للجبهة  الداخلية  االن��ت��خ��اب��ات 
يوسف شّداد:"ان اجلبهة ستخوض االنتخابات القادمة 2018 بكل قوتها 
النصراوي  الناخب  كون  حقيقة  على  معتمدًة  والفكر  العقل  وستخاطب 
السنوات األخيرة".  واضاف د.  الوعي في  لديه  قد ذاق جتربة واصبح 
حكيم:"أعتقد اننا سنربح االنتخابات للرئاسة والعضوية أما اذا خسرنا 

فسنبارك للفائز".
للجبهة خوض  م��ري��ًح��ا  ي��ك��ون  ق��د  ف��ي رده على س��ؤال��ن��ا:"أن��ه  واض���اف 
الذي  اآلخ��ر  الطرف  على  الفرصة  لتفويت  مسلم  مرشٍح  مع  االنتخابات 
اإلنتخابات  ليحول  الوضعية  يستغل  قد  مسيحيًا  اجلبهة  مرشح  كان  اذا 
لطائفية". وتابع:"البلوك املسيحي الذي يصّوت للجبهة، سيصّوت لها اذا 
كان عزمي حكيم او مصعب دّخان أو شريف زعبي مرشح الرئاسة دون 

اي فرق او اختالف".

 :arabTV د. عزمي حكيم لـ
"ع��ل��ي س���ام ض��ح��ك ع��ل��ى ش��ب��اب ال��ت��غ��ي��ي��ر وارف����ض ان ي��ك��ون امل��رش��ح ال��ت��واف��ق��ي م��خ��ت��اًرا"
* "الــبــلــوك املــســيــحــي الــــذي يــصــوت لــلــجــبــهــة ســيــمــنــح اصـــواتـــه لــهــا إذا كـــان مــرشــحــهــا عــزمــي حــكــيــم أو مــصــعــب دخــــان أو شــريــف 
التغيير" الــنــصــر - اجلــبــهــة والــتــجــمــع وشــبــاب  مــن مثلث  كـــان جــــزءاً  إذا  الــتــوافــقــي  املــرشــح  اخـــتـــاف"*"ســـأوافـــق عــلــى  زعــبــي دون 

 :arabTVمصعب دخان لـ
وسأعيد  لسام  قويا  ن��دا  سيكون  اجلبهة  مرشح 
أم������واال ل��ل��ن��ص��راوي��ن ج��ب��ت��ه��ا ال��ب��ل��دي��ة ب��غ��ي��ر حق

اجلبهة  عن  الناصرة  بلدية  عضو  دخ��ان  مصعب  ق��ال 
للجبهة  ال��داخ��ل��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي  سيتنافس  وال���ذي 
الختيار مرشح الرئاسة في حوار على تلفزيون العرب 
مع الصحفي يوسف شداد: "إّن مرشح اجلبهة لرئاسة 
بلدية الناصرة في انتخابات 2018 سيكون من اجلبهة" 
املرشح  عن  الشارع  في  احلديث  من  الرغم  على  وذلك 
التوافقي.  واكد خالل احلوار ان االجناز االكبر للجبهة 
خالل هذه الدورة هو احلفاظ على بلدية الناصرة ومنع 
انه  واض��اف  عكا،  تطوير  وشركة  معينة  جلنة  دخ��ول 
يسعى العادة اموال حصلت عليها البلدية من اهل املدينة 

بغير حق. وأضاف دخان بأّنه: "يرى بنفسه مرشحا مع رصيد وصاحب احتماالت جيدة 
للفوز على بقية املنافسني في االنتخابات الداخلية" استمعوا للحوار كامال.

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 زه�����ي�����ر ي�����وس�����ف ل����ك����رس����ي ال����رئ����اس����ة
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قال الدكتور خالد مصاحلة لتلفزيون العرب انه قدم استقالته 
من منصب القائم بإعمال رئيس مجلس محلي دبورية بعد ان 
تنكر رئيس املجلس زهير يوسف التفاق التناوب املبرم بينهما 
، واكد مصاحلة ان االتفاق ينص على ان يتولى زهير يوسف 
منصب رئيس املجلس مدة اربع سنوات وفي السنة اخلامسة 
لم  ما  وهذا  الرئيس  منصب  مصاحلة  ليتولى  استقالته  يقدم 

يفعله زهير يوسف.
وأضاف د.مصاحلة أّن "عائلة مصاحلة هي من اوصلت زهير 
650 صوتا  الرئاسة، حيث صوت لصاحله  يوسف لكرسي 
ابرم عشية اجلولة  الذي  باالتفاق  التزاما  من عائلة مصاحلة 
الثانية لالنتخابات قبل اربع سنوات، وبذلك مت فض الشراكة 

بينهما وانه لن يحظى في االنتخابات املقبلة ألي دعم من عائلة 
مصاحلة"، كما قال.

هذا وحاولنا مرارا وتكرارا احلصول على تعقيب رئيس مجلس 
دبورية زهير يوسف إال اننا لم ننجح في ذلك وسنقوم بنشر 

تعقيبه في حال توفر.
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قام سفير االحتاد االوروبي اجلديد لدى دولة إسرائيل اميانويل 
الناصرة  ملدينة  رسمية  بزيارة  املاضي،  االسبوع  جيوفريه 
استهلها بزيارة املدرسة املعمدانية حيث التقى باالدارة وعدد 
من املعلمني والطلبة الذين تناول معهم احلديث حول التحديات 
التي تواجه امل��دارس االهلية من جهة واالوض��اع في االحتاد 

االوروبي من جهة أخرى.
أبونصار،  ودي��ع  ومرافقة  بتنظيم  ال��زي��ارة  ه��ذه  ج��اءت  وق��د 
مدير املركز الدولي لالستشارات، وغصون بشارات، منسقة 
الزيارة  رافقت  كما  االوروب��ي،  االحت��اد  سفارة  في  املشاريع 

شارون اوفنبرغر، مسؤولة االعالم في السفارة.
البلدية حيث التقوا  بعد ذلك توجه السفير ومرافقوه إلى دار 
ومدير  عوايسي  محمد  ونائبه  سالم  علي  البلدية  رئيس  مع 
سالم  البلدية  رئيس  ومستشار  صفدي  شريف  البلدية  عام 
وتنوي  تنفذها  التي  املشاريع  ح��ول  احلديث  وج��رى  ش��رارة 
البلدية والسفارة في  التعاون بني  البلدية وامكانيات  تنفيذها 
شتى امليادين.  تال ذلك زيارة إلى اجلامع االبيض حيث كان 
متولي اجلامع الشيخ عاطف الفاهوم باستقبال الوفد الزائر، 

وقدم شرحا مفصال عن تاريخ اجلامع خاصة والناصرة عامة.
وتناول السفير ومرافقوه وجبة الغذاء مع مجموعة من رجال 
وسيدات االعمال ضمت سهيل بنا ونبيل أبونصار وفاتنة زعبي 
وخولة عروق حيث جرى احلديث عن التحديات والفرص التي 

تواجه قطاع االعمال في الوسط العربي. 
بعد ذلك، زار الوفد االب حنا كلداني، النائب البطريركي لالتني، 
حيث جرى استعراض االوضاع الراهنة في الشرق االوسط 
عامة واالرض املقدسة خاصة، حيث قدم االب كلداني شرحا 
السفير  استفسارات  على  اج��اب  كما  لالمور  لرؤيته  مفصال 
واختتم  املنطقة.  في  املسيحي  بالوجود  متعلقة  قضايا  حول 
السفير زيارته إلى الناصرة بزيارة مستشفى العائلة املقدسة 
)املعروف ايضا باملستشفي االيطالي أو النمساوي( حيث التقى 
مع الراهب والراهبات املسؤولني عن املستشفى، كما استمع إلى 
شرح مفصل من مدير املستشفى ابراهيم حربجي ومسؤولة 
العالقات العامة فيه اوديت شومر عن التحديات التي يواجهها 
عن  زيارته  بختام  السفير  أع��رب  فقد  جهته،  من  املستشفى. 
سعادته البالغة جراء ما وصفها بالزيارة امليدانية والتعليمية 
املفيدة واكد بأنه سيدرس االفكار التي طرحت خالل اللقاءات 

التي اجراها اليوم في الناصرة.

س���ف���ي���ر االحت�����������اد االوروب��������������ي ف������ي زي�����������ارة رس����م����ي����ة اول���������ى ل���ل���ن���اص���رة

 

حفل تخليد ذكرى رئيسة الحكومة الرابعة
لدولة إسرائيل 

املرحومة غولدا مئير 
بمرور تسعة وثالثين عامًا ىلع رحيلها،

يجري يوم األربعاء املوافق 
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