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جن��ح��ت جل��ن��ة ال��ص��ل��ح في 
راية  بعقد  املثلث  بلدة جت 
ص���ل���ح ب����ن ع���ائ���ل���ة اب���ن���اء 
وتد  سعيد  سليم  املرحوم 
وع���ائ���ات اخ�����رى، وذل���ك 
ومفرحة.  أخ��وي��ة  ب��اج��واء 
وجاء في البيان الذي عممه 
اسكندر،  خ��ي��ري  ال��ش��ي��خ 
عضو جلنة الصلح:"بسم 
ال����ل����ه ال����رح����م����ن ال���رح���ي���م 
وأصلحوا  ال��ل��ه  ف��ات��ق��وا   (
الله  وأط��ي��ع��وا  بينكم  ذات 
ورسوله إن كنتم مؤمنن( 
. مت بفضل الله تعالى عقد 
السبت  ي��وم  الصلح  هدنة 
من  كل  بن   2017/1/7
التالية:  الكرمية  العائات 
ع��ب��د ال��غ��ن��ي، أب����و ج����وده، 
سماده، درباشي، قطاوي 
سليم  املرحوم  أبناء  وب��ن 
وأقربائهم،  وت����د  س��ع��ي��د 
وذلك بعد تدخل أهل اخلير 

من: محاسن ناصر  مراسل موقع 
العرب وصحيفة كل العرب

أق����ر مجلس  ف���ي ج��ل��س��ة خ���اص���ة، 
كفرمندا احمللي ميزانية املجلس للعام 
2017، حيث بلغت ميزانية املجلس 
لهذا العام نحو 110 مليون شيكل، 
فيما بلغت ميزانية 2016 نحو 106 

مليون و318 الف شيكل.
امليزانية  اق���رار  جلسة  حضر  وق��د 
طه  املهندس  احمللي  املجلس  رئيس 
زيدان، سكرتير املجلس علي خضر 
امل��ج��ل��س عدنان  م��ح��اس��ب  زي�����دان، 

حلومة، مدقق احلسابات في املجلس 
القضائي  امل��س��ت��ش��ار  زع��ب��ي،  ن��ائ��ل 
احلليم،  عبد  متيم  احملامي  للمجلس 
واعضاء املجلس: محمد عزام، محمد 
م��راد، جمال ط��ه، محمد ح��اج، عمر 
احمد زيادنة،  زي��دان،  ق��دح، مجدي 

مازن زيدان، صبري عالم.
وقد تغيب عن اجللسة اعضاء املجلس: 
امين نصار، كارم عبد احلليم، محمد 

قدح، محمد ابو الهيجا.
محاسب املجلس عرض بنود امليزانية 
التفاصيل  بعض  ع��ن  شرحا  وق��دم 

الهامة، ومن ثم دار نقاش وتساؤالت 
واشار  امليزانية،  بنود  بعض  ح��ول 
رئيس املجلس أن املجلس قد رصد 
مجاالت  ف��ي  امل��ي��زان��ي��ة  م��ن   52%

التربية والتعليم.
وقد صوت لصالح القرار 9 اعضاء 
وهم: طه زيدان، محمد عزام، محمد 
م��راد، جمال طه، عمر قدح، مجدي 
زيدان،  مازن  زيادنة،  احمد  زيدان، 

صبري عالم.
وامتنع عن التصويت عضو املجلس 

عن النهضة محمد حاج.
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وصل الى موقع العرب بيان 
، جاء  ع��س��ف��ي��ا  م��ج��ل��س  م���ن 
املجلس  فيه: "اجتمع رئيس 
وجيه  ع��س��ف��ي��ا  ف���ي  احمل���ل���ي 
البيوت  أصحاب  مع  كيوف 
امل����ه����ددة ب���ال���ه���دم ال���س���ادة: 
باسم شخيدم، سعادة زاهر، 
روني أبو الزلف ولفيف من 
مبرافقة  باملوضوع  املهتمن 
البيوت  أص���ح���اب  م��ح��ام��ي 
املجتمعون  استعرض  حيث 

األمور".
وأض�������اف ال���ب���ي���ان: "اط���ل���ع 
املجتمعن  امل��ج��ل��س  رئ��ي��س 
الدوائر  م��ع  ات��ص��االت��ه  على 
املالية  ووزي������ر  احل��ك��وم��ي��ة 
ك���ح���ل���ون وامل���س���ئ���ول���ن عن 
والقدس  حيفا  في  التخطيط 
حيث قال انه مت االتفاق على 

م  هد مر  ا و أ جتميد   : عسفيا مجلس 
منازل في البلدة حتى الوصول إلى حل

جت��م��ي��د أوام�����ر ال���ه���دم حتى 
التخطيط  ق��ض��اي��ا  ح���ل  ي��ت��م 
جلميع  الهيكلية  واخل��رائ��ط 
وصرح  ج��ذري��ا،  حا  القرى 
خط  االن  حتى  يوجد  ال  أن��ه 
ازرق في عسفيا وإذا لم حتل 
القرى  ك��ل  تخطيط  مشاكل 
رؤساء  بن  اتفاق  يكون  لن 
امل���ج���ال���س احمل��ل��ي��ة ودوائ�����ر 
التخطيط وأن موقف املجلس 
البيوت  ك���ل  إدخ�����ال  احمل��ل��ي 
داخل  ال��ي��وم  القائمة  املبنية 

املقترحة  الهيكلية  اخل��ارط��ة 
لعسفيا".

"طلب  ال����ب����ي����ان:  واخ���ت���ت���م 
رئيس  من  البيوت  أصحاب 
املجلس إعطاء تصريح حول 
للبلدة  التخطيطي  ال��وض��ع 
الذهاب  واتفقوا  فورا  فوافق 
بالتنسيق  احملكمة  إل��ى  معا 
الديني  املجلس  محامي  م��ع 
احمللي  امل��ج��ل��س  وم���ح���ام���ي 
البيوت  أص��ح��اب  وم��ح��ام��ي 

املهددة".

جت املثلث: االتفاق على هدنة  بني ابناء املرحوم 
سليم سعيد وتد وعائالت أخرى

واإلص��اح في هذه الباد، على أن تشمل 
واحلاضر  والكبير  الصغير  الهدنة  ه��ذه 
على  وعاهدوه  الله  أشهدوا  وقد  والغائب، 
احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه���ذه ال��ه��دن��ة ح��ق��ن��اً للدماء 
احلياة  في  والرغبة  األرواح  على  وحفاظاً 
ال��ك��رمي��ة. ه����ذا، وق���د ث��ّم��ن��ت اجل���اه���ة هذا 
التجاوب الكبير معها وشكرت كل من سعى 
جاهداً للوصول إلى هذا املوقف العظيم".

حتى  الهدنة  ه��ذه  متتد  البيان:"  وأض��اف 

إجراء الصلح التام بن األطراف، وعلى ذلك 
مت اإلتفاق وشهد على ذلك اجلاهة الكرمية 
الشيخ  أسماؤهم:  التالية  الهدنة  وكفاء 
أحمد النصاصرة - الشيخ صياح الطوري 
– الشيخ إبراهيم العتاتقة - الشيخ عوده 
ازنيد - السيد أيوب النصاصرة - الشيخ 
أحمد أبو حميد - الشيخ مالك احلريري - 
الشيخ هاشم عبد الرحمن - الشيخ خيري 

اسكندر - السيد ناصر ااحلريري". 

مجلس كفرمندا احمللي يقر ميزانية 2017 بقيمة 
شيكل مليون   110

وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا
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