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م�����دي�����ر  ي������ع������ت������دي ع������ل������ى  ط��������ال��������ب 
ال��ب��ع��ن��ة  د.  ال��ش��ام��ل��ة ف��ي  امل��درس��ة 
ق���اس���م خ��ل��ي��ل وم��ج��ه��ول��ون  م��ح��م��د 
م����ن����زل����ه  ق�����ن�����ب�����ل�����ة ع������ل������ى  ي������ل������ق������ون 
ب���ي���وم���ن ب����ع����د االع�������ت�������داء ع����ل����ي����ه 
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ام��راة،  لكل  أق��ول  حمدان:  نزيه  *ن��ور  والعدالة   باملساواة  وحقنا  وقدراتنا  بذواتنا  االمي��ان  االساسية  ركيزتنا  سعدي:  دبي  أبو  *ن��ادرة 
وأحالمها  طموحاتها  وراء  تسعى  من  جليل:   عمار  *لينا  ذات��ك  حتققي  وأن  املطلقة  حرّيتك  على  حتصلي  أن  ان��ت،  تكوني  أن  حّقك  من 

أح��د ب��ي��د  دم��ي��ة  ت��ك��ون��ي  ان  تقبلي  ش��خ��ص وال  ألي  سلعة جنسية  ل��س��ت  أن���ت  الذق���ان���ي:  *ب��ث��ي��ن��ة ج��ول��ي��ي��ت نعيم  ذات���ه���ا   حت��ق��ق 

: ملي لعا ا ة  أ ملر ا م  –  يو ر  ا ذ آ من  من  لثا ا في   " ب لعر ا كل  " صحيفة  و ب  لعر ا قع  ملو ثن  يتحّد ء  نسا

ب��أح��ام��ه��ن" ال��ن��س��اء  ت��ت��س��ع جل��م��ي��ع  ال��ع��ال��م م��س��اح��ة  ل��ي��س��ت م��ن��ة م��ن أح��د وف��ي  "ح��ق��وق��ن��ا 

نور نزيه حمدانروال أبو رعدنهى سليمان أبو ليلنادرة أبو دبي سعديلينا عمار جليلبثينة جولييت نعيمشادن درويش

2018 حمللية  ا ت  لسلطا ا ت  با نتخا ا س���م���ح���ون  اورن��������ا  وال����ت����ع����ل����ي����م،  ال����ت����رب����ي����ة  وزارة  ف�����ي  ال����ش����م����ال  ل�������واء  م�����دي�����رة 
ي������رد:    امل����ج����ل����س  ب�����ل�����دة ش����ع����ب ورئ������ي������س  ف������ي  ق���������رار االض�����������راب  احملامي احمد حبيب الله يعلن عن ترشحه لرئاسة املجلسحت����ت����ج ع����ل����ى 

جبهة دير حنا تنتخب احملامي قاسم سالم مرشًحا لرئاسة املجلس
نبيل بشناق مرشح مستقل آخر لرئاسة البلدية منافًسا لعمر واكد نصار

وعاصلة لم يعلن بعد
اسعد مرشد ونادر طه ينافسان الشيخ صالح ريان على رئاسة املجلس  

مهرجان حاشد لعائلة بدير لدعم مرشحها للرئاسة عادل بدير لدورة ثانية
تيسير بصول وخالد جمال طاطور وجميل انور بصول ينافسون 

خالد ابراهيم طاطور على رئاسة املجلس

عني ماهل
دير حنا
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الرينة
6+8+20

ب���دل���ي���ل  ل����ي����س����ت ع����ن����ي����ف����ة  ب����ال����ت����ح����دي����د  ال�����ن�����اص�����رة  "م�����دي�����ن�����ة 
ن���س���م���ة"  أل�����ف  % ل���ك���ل   4.6 ت���ب���ل���غ  ف���ي���ه���ا  ال���ع���ن���ف  ن���س���ب���ة  أن 

ال��ب��ل��دات العربية ض��ب��ط ك��م��ي��ات ك��ب��ي��رة م��ن االس��ل��ح��ة املختلفة ف��ي ع���دد م��ن 

 : ش و حكر ل  جما ء  ا للو ا

ملستشفى  ا ير  ملد لة  سا بر تبعث  ن  ما جير ئبة  لنا ا
: ل ء تتسا و س  ليا ا  . د نسي  لفر ا

*املهندس أحمد زعبي:  "ما ميكنني حاليا قوله وبشكل مقتضب 
أن املوضوع خطير وغير مقبول"

*املستشفى الفرنسي : "أمر سخيف هدفه املس بسمعتنا" 

ملستشفى  ا يصنف  هل  "  
! ؟ " تهم نا يا لد فقا  و ضى  ملر ا
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ة  ل�������س�������ي�������د ا ن  ا و  ي���������ب���������د ك���������م���������ا  "
م������ن م���ش���ك���ل���ة  ت����ع����ان����ي  س����م����ح����ون 
ف����ه����م  و  ا ء  و مل���������ق���������ر ا ب�����ف�����ه�����م  م����������ا  ا
امل�������س�������م�������وع وق���������������رار االض������������راب 
ال���ش���ع���ب���ي���ة" ال����ل����ج����ن����ة  ات����خ����ذت����ه 

احملكمة ترفض هدم ستة بيوت في الطيبة 
ال��ن��ي��اب��ة إلخ��ف��اء م��ع��ل��وم��ات ه��ام��ة وت��وّب��خ 
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