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على  امل��ن��زل��ي  احل��ب��س  ف��رض 
ي����ون����س م���ن  م�����ي  ال����ن����اش����ط����ة 
ت��ف��ت��ي��ش م��ن��زل��ه��ا  ب��ع��د  ع����ارة 

ل���ل���ت���ح���ق���ي���ق وت�����وق�����ي�����ف�����ه�����ا 
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ع��راب��ة م��دي��ن��ة  ف���ي  آذار  م���ن   30 ال����  ف���ي  اخل���ال���د   األرض  ل���ي���وم   42 ال����  ل���ل���ذك���رى  اح���ي���اء  ال��ق��ط��ري��ة  امل���س���ي���رة 
ر تقر و جتتمع  لعليا  ا بعة  ملتا ا جلنة 

والعمق  ابيب  تل  تضرب  التي  *حماس 
امل��وك��ب  بتفجير  ف��ك��رت  ل���و  ال��ص��ه��ي��ون��ي 
اب��ي��ه *ع����زام االح��م��د  ب��ك��رة  لسحقته ع��ن 
يعلم  شعبنا  اش���ر،  وك����ذاب  اح��م��ق  رج���ل 
هي  امل��ص��احل��ة  يعطل  م��ن  ان  اليقني  علم 
ف��ت��ح وم��ح��م��ود ع��ب��اس شخصيا ح��رك��ة 

موسكو  م��ؤمت��ر  بصيغة  ام���ا  ن��ط��ال��ب  *ن��ح��ن 
الذي اقره مؤمتر انابوليس او صيغة مؤمتر 
ات��ف��اق  ُع��ق��د م��رت��ني او صيغة  ال���ذي  ب��اري��س 
مكانها  ت���راوح  االن  حتى  *املصاحلة  اي���ران 
وحماس لم تتقدم ملم واحدا ،ومع هذا سنبقى 
نناضل من اجل حتقيق كل طموحات الشعب 
الفلسطيني وتوفير كل عناصر القوة لشعبنا 

عضو اللجنة املركزية في حركة فتح عزام األحمد: املهندس اسماعيل األشقر ل� "كل العرب":

م�������وك�������ب احل�����م�����د  ب����ت����ف����ج����ي����ر  "ات���������ه���������ام ح�������م�������اس 
م����ط����ل����ق����ي����ه" ب��������ائ��������س وم�������������������ردود ع�������ل�������ى  ال��������ل��������ه 

اس����اس  ع���ل���ى  إال  م����ف����اوض����ات  أي  ن����خ����وض  "ل�����ن 
الشرعية الدولية وحتت مظلة االمم املتحدة"

طلة  ملما ا بسبب  ي  بيد بيتي  مت  هد "
ال������س������ك������ن" ق�������ض�������اي�������ا  م�������ع�������اجل�������ة  ف���������ي 
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املواطن جمعة أبو خفاجة من باقة:

*خطر الهدم يداهم ثالثة بيوت في قلنسوة وترقب 
كبير لقرار احملكمة * تعليق هدم منزل كبير في 

برطعة حتى توسيع نفوذ مجلس بسمة

بعد الفشل في مترير ميزانية بلدية الناصرة

م���ح���روم  أش��������رف  ب���ض���م���ن���ه���م  ع�����ارض�����وه�����ا   أع�����ض�����اء   10  *
األهلية  ال��ق��ائ��م��ة  ع��ن  سليمان  سليم  ود.  التغيير  ش��ب��اب  ع��ن 
"أرب��ع  ال��ن��اص��رة:  *جبهة  لصاحلها  ص��وت��وا  أع��ض��اء   8 مقابل 
س���ن���وات ع��ل��ي س���الم ي��دي��ر ب��ل��دي��ة ال��ن��اص��رة م���ن دون ائ��ت��الف 
اداري وس��ي��اس��ي" *ع��ل��ي س����الم: "ضعف  ف��ش��ل  ث��اب��ت وه����ذا 
وح��ق��د اجل��ب��ه��ة ال��س��ب��ب ف���ي ع���دم ت��ص��وي��ت��ه��م ع��ل��ى امل��ي��زان��ي��ة"
*ب���ل���دي���ة ال����ن����اص����رة: ق������رار احمل���ك���م���ة ب����إع����ادة ب���ي���ت امل��س��ن��ني 
الشخصية امل��ص��ل��ح��ة  ع��ن  للباحثني  صفعة  مب��ث��اب��ة  إلدارت���ن���ا 

%70 من األصوات و13 مقعدا في االنتخابات املقبلة م : سأحصل على  علي سلاّ
امل��ي��زان��ي��ة امل��ص��ادق��ة ع��ل��ى  ل ج��ل��س��ة  ص��راخ وس��ج��ال خ��ل

*مركبات املشتركة األربعة متفقة على منح النائب وائل 
يونس فترة 3 شهور في الكنيست مثلما أخذ العطاونة

طلة  ملما ا عن  لكف  ا لى  ا عو  يد لتجمع  ا
ق  تفا ال ا ت  مستحقا تنفيذ  ة  ر و ضر و

لكنيست  ا ن  حمو ر بو  ا نيڤني  ل  خو بد
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