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ארה"ב :הרגנו את סגנו
הבכיר של בין לאדן

 livre des recordsשל גינס"
רענן בן צור

Nassrala : nous avons rejeté une
transaction proposée par les USA

USA : Nous avons tué le bras droit
de Ben Laden

מידע אמין  fiableשהגיע
לארה"ב מצביע על כך
שמוחמד עאטף ,עוזרו
הצבאי הבכיר של בין לאדן
נהרג במתקפה  attaqueעל
קבול .הוא נחשב למי
שתכנן  a programméאת
הפיגועים בארה"ב ואת
פיצוץ השגרירויות
האמריקניות באפריקה
אי.פי

חקלאי גידל מלפפון
באורך  118ס"מ
Un agriculteur a cultivé un
concombre de 118 cm

ניסים לסרי ממושב עולש
הופתע a été surpris
לראות שהמלפפון בגינתו
אינו מפסיק לגדול .השבוע
הוא קטף אותו ,לאחר
שהגיע לאורך  118ס"מ
ולמשקל  poidsשל 28
ק"ג" .אני לא מצליח להבין
מה גרם לו לגדול ככה",
אומר לסרי" ,מלפפון כזה
צריך להכנס לספר השיאים

נסראללה :דחינו עסקה
שהציעה ארה"ב

Lassry et son concombre

שרון :אנחנו במצב
חירום כלכלי
Sharon : Nous sommes en état
d’urgence économique

ראש הממשלה הגדיר a
 définiאת מצב הכלכלה

כ"מצב חירום" ,אמר כי לא
יהסס לנקוט צעדים "קשים
ובלתי פופולריים" והבטיח
לא להעלות augmenter
מיסים .הפתרון לדבריו הוא
קיצוץ  réductionבתקציב
השנה הבאה והגדלת
הגירעון  . déficitעד אז הוא
מבקש מהח"כים לגלות
אחריות ומהעובדים לא
לשבות faire grève
אטילה שומפלבי

Les articles sont
tirés du site
Ynet.co.il

מזכ"ל חיזבאללה אמר
בראיון שאחרי 11
בספטמבר הועברה אליו
הצעה של האמריקנים,
למחול pardonner
לחיזבאללה על מעורבותו
בטרור ,בתמורה en
 échangeלהפסקת
מעורבותו של הארגון
בפעילות נגד ישראל" .
רויטרס

ירושלים :חרדים שוב
התפרעו ליד חנות
הצילום
Jérusalem : Des orthodoxes s’en
prennent à un magasin de photos

חרדים התקהלו se sont
 réunisליד החנות "פוטו
אלן" והשליכו ont lancé

אבנים לעבר השוטרים.
אמש הוצתה החנות "בגלל
שנמכרים בה סרטים
כחולים" .הוארך a été
 prolongéמעצרם של
שלושה מהמתפרעים
אפרת וייס
! Visitez HEBREU.ORG

