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احملرر املسؤول  واملدير العام 
 فايـز اشتيوي 

عــزت فهــان لــديهـــا البـــــدو واحلضـــر
وعـــدل الهـــاي سفــر حـبـــره دمنــــــا

وفـــي صحـــائفـــه عــــن موتنـــــا 
خبــــر

وللـــرمـــاد هبــــوب الريـح ذات غــــــد
وجمـــــرة الـــتني والـــــزيتــــون 

تنتظــــر
وطــــور سـينني ال ســـلوى وال سنــــــة
والـــــدرب لــحب. فــــال طــول. وال قصر
وخــلف نعشك مــن هــــانوا ومـن وهنوا
وحــول قبــرك مـــن صــانوا ومن صبـروا
وزهـــرة الشبـــل صوب القدس شاخصة

والشبـــل يحصي اخلطــــا وثبـــاً ويختصر
وفتيــــة القمــــح واجللنـــــــار يــرفعهم

ضـــــوء التــــراب سمـــــاء ثــــم 
ينحـــدر

وللمــــالئـــــك أن تشتــــــــد 
أجنحـــــــة

كيـــــد الشيـــاطني طـــاغ واملـــدى 
خطــر

وفــــي رحيــــلك أغـــــراٌس مــؤّمـلـــــٌة
ومـــن مكوثـــك فينــــا يـــرجتـــى 

الثمــــر
وانــت بــــاق إلــــى مـــا شـــاء هـاجسنا
وفـــي بقــــائنـــا مـــا يبقــــي ومـــــا 

يـــذر
ومســـلك نــــاعــم بثــــت 

موُت ذاك؟ أم َخَدُر؟ 
في رحيل القائد الشهيد ياسر عرفات

رئيس بلدية سخنني مازن غنامي: املصادقة على 290 
قسيمة أرض في حي احلالن

وزير األمن الداخلي جلعاد اردان يتوعد بهدم منازل 
املتورطني في اشعال احلرائق

اجليش اإلسرائيلي: استهداف منشأة ارهابية تابعة 
لتنظيم داعش في سوريا

نــاصــر مراسل  مـــن: مــحــاســن 
مــوقــع الــعــرب وصــحــيــفــة كل 

العرب 
بييلييدييية سييخيينيين بشرى  نييقييلييت 
ولألزواج  املدينة  ألهالي  ساّرة 
الشابة، وذلك بعد املصادقة على 
290 قسيمة أرض للبناء ضمن 
مييسييار "أبيينييي بيييييتييك"، وسيتم 
الييبييدء بييبيييييع هيييذه الييقييسييائييم عن 
اسرائيل  أراضييي  دائييرة  طريق 
عييليييييهييا. وفي  ان صييييودق  بييعييد 
حديث مع رئيس بلدية سخنن، 
مازن غنامي ملراسل موقع العرب 
وصحيفة كل العرب قال:"يكمن 
الى  الوصول  املجد في محاولة 
الهدف  حتقيق  وليييييس  الييهييدف 
فقط، لذلك سنعمل ونعمل ولن 
نتوقف عن العمل لتحقيق أهداف 
أخيييرى وأسييمييى ميين اجيييل ابناء 
سخنن الذين يعانون من ضائقة 

سكنية".
بداية  في  غنامي:"سيتم  وتابع 

الييسيينيية الييقييادميية اجليييدييييدة بيع 
قييسييائييم بيينيياء عيين طييريييق دائيييرة 
متت  بحيث  اسييرائيييييل  اراضييييي 
قسيمة   290 عييلييى  املييصييادقيية 
حي  فيييييي  بيييييييتيييك  ابيييينييييي  أرض 
مدرسة  بجانب  الغربي  احلالن 

احلالن". 
وأضيييييياف ميييييازن غييينيييامي:"مييين 
ثابت  السعر  بأن  األمر  إيجابية 
ولن تباع القسائم من خالل مزاد 
والذي سيحدد السعر هي دائرة 
تدخل  بييدون  اسرائيل  أراضييي 
وسيعلن  اخيييير،  طيييرف  أي  ميين 
القادم  الشهر  السعر خالل  عن 
وفهم  الشفافية  على  وللحفاظ 
القسائم  لطلب  الييتييقييدم  كيفية 
حول  صييحييفيييًييا  ميييؤمتيييًرا  نظمنا 
املوضوع في بلدية سخنن يوم 
األربعاء 30.11.016 افي متام 
الساعة اخلامسة مساء في بث 
احلق  وأصحاب  ومباشر،  حي 
في احلصول على قسيمة أرض 

ابارك  اذ  املناسبة  . وبهذه  هي ملن لديه شهادة استحقاق 
ألبنائنا وبلدنا وأعد اجلميع أن بلدية سخنن بطاقمها املهني 
ستعمل بكد وجهد من أجل توفير حياة أفضل ألبنائنا، وهذه 
فرصة ألتقدم بجزيل الشكر ملهندس البلدية األخ سليمان 
طويل  صراع  بعد  املبذولة  جهودهم  على  وطاقمه  عثمان 
الييوزارات لتحقيق هذا اإلجنيياز"، بحسب تصريحات  مع 

رئيس بلدية سخنن.
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بهدم  أردان،  جلعاد  االسرائيلي،  الداخلي  األميين  وزييير  توعد 
منازل كل من يثبت تورطه في اشعال احلرائق التي شبت في 

مناطق مختلفة. 
على  سيعمل  أنه  قوله  أردان  عن  عبرية  إعييالم  وسائل  ونقلت 

تشريع قوانن تشدد العقوبات ضد كل من يتم إدانته ويثبت 
أنييه مت استجواب  إلييى  فييي إشييعييال احلييرائييق، مشيرا  تييورطييه 
موجة  عن  مسؤوليتهم  حول  األخيرة  األيام  في  شخصا   30
احلرائق.بدورها، دعت الوزيرة االسرائيلية ميري ريغيف إلى 
سحب اجلنسية اإلسرائيلية من كل من يثبت وقوفه خلف تلك 

احلرائق.

الييعييرب وصحيفة  مييوقييع  اليييى  وصيييل 
كييل الييعييرب بيييييان صيييادر عيين الناطق 
االثنن،  اإلسرائيلي،  جيش  ال  بلسان 
جييياء فيييييه: "أغييييييارت طيييائيييرات سالح 
اجلو على منشأة تابعة لتنظيم الدولة 
االسالمية في جنوب هضبة اجلوالن 
النار  إطالق  على  رًدا  وذلك  السورية، 
الذي استهدف قوة عسكرية كانت تهم 

بنشاط أمني" كما جاء في البيان.

اليينيياطييق بلسان اجليييييش في  وأضييياف 
منشأة  اليييغيييارة  "اسييتييهييدفييت  بيييييانييه: 
في  تستخدم  كييانييت  خييالييييية  عسكرية 
املييتييحييدة ومت  امليياضييي ميين قييبييل األمم 
التنظيم  مخربي  قبل  ميين  إستغاللها 
إلستهداف قوات جيش الدفاع ولتنفيذ 
هذه  تييأتييي  احليييدود.  قييرب  نشاطاتهم 
قبل  ُشنت  التي  للغارة  متابعًة  الغارة 
ذلك وذلييك بهدف منع عييودة املخربن 

ملموسا  تهديد  تشكل  التي  للمنشأة 
في تلك املنطقة". 

بيانه:  اجليش  بلسان  الناطق  واختتم 
التحرك  اجليييييش  وسيييييواصييل  "هييييذا، 
محافًظا  اسرائيل  دولة  سكان  حلماية 
عييلييى حييرييية الييعييمييل فييي امليينييطييقيية التي 
لييسيييييادة دولييية اسييرائيييييل ولن  تخضع 
تنظيمات  الييتييحييرك ضييد  فييي  يييتييهيياون 

ارهابية تعمل ضدها" بحسب البيان.
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