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مصرع اإلمام محمد سعادة من ام الفحم رميا بالرصاص عند 
خروجه من مسجد التوحيد بعد صالة الفجر 

ال���ن���اص���رة ب���ل���دي���ة 
أرف���ع ال��ي��ك��م أج��م��ل ال��ت��ه��ان��ي وأس��م��ى 
ال����ت����ب����ري����ك����ات مب����ن����اس����ب����ة ح���ل���ول 

امل���������ج���������ي���������د ال�������������ف�������������ص�������������ح  ع�������������ي�������������د 
م���ت���م���ن���ًي���ا ل���ل���ج���م���ي���ع ع������ي������ًدا س���ع���ي���ًدا
ب��اخل��ي��ر وال��ب��رك��ات ي��ع��ود دائ���ًم���ا  وأن 
وال������ن������اص������رة ف������ي ت�����ق�����دم وإزده�����������ار

خير بألف  وأنتم  عام  كل 
الناصرة بلدية  رئ��ي��س   - س��الم  علي 

تهنئة
مبناسبة حلول عيد الفصح املجيد

نتمنى جلميع احملتفلني بالعيد من أبناء 
الطوائف املسيحية 

عيدًا سعيدًا وكل عام 
وانتم بخير

أسرة "كل العرب"

م���ي���ا  ي���و ج����ه  ي����ت����و ن  أ ي����ع����ق����ل  ال  "
ل�������ب  ط�������ا  400 م�������������ن  ك�����������ث�����������ر  أ

ال������ق������ري������ة" ل����ل����ت����ع����ل����م خ������������ارج 

املربية فكتوريا زحالقة مدلج تعلن 
ترشحها لرئاسة مجلس محلي 

كفرقرع وتقول:

9

ن���ف���س���ه���ا ت����ق����ت����ل  ّم����������ة  أ
مقتل الشاب مكرم جابر من الطيبة وأكثر من 30 رصاصة اخترقت 

جسده  والشرطة تصدر أمر حظر نشر حول تفاصيل التحقيقات
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الن  خ����ط����ر  ف������ي  امل�����ص�����احل�����ة   *
ال����س����ل����ط����ة وح�������رك�������ة ف�����ت�����ح ل���م 
ت��ت��خ��ذا خ���ط���وات ج���دي���ة ل��دع��م��ه��ا 
و حماس طبقت بنودها  تطبيقا     امينا
ال����ع����ودة س��ت��ت��واص��ل  * م��س��ي��رة 
ح��ت��ى ي����وم ال��ن��ك��ب��ة وأن�����ا الج���ىء 
م����ن ب����ل����دة ي���ب���ن���ا ق����ض����اء ال���رم���ل���ة 
ول���ن ات���ن���ازل ع��ن ح��ق��ي ب��ال��ع��ودة

القيادي في حركة حماس – د.غازي حمد
 ل�"كل العرب"  وموقع كل العرب:

ي  د لسعو ا لعهد  ا لي  و ت  يحا تصر "
مة  ثو جر ئيل  ا سر ا مع  لتطبيع  فا  ، ضة فو مر

على  ف  لتفا لال لة  و محا و ا  جد ة  خطير
" لفلسطينية ا طنية  لو ا ق  حلقو ا

لد  خلا ا ض  ر أل ا م  ليو  42 ل�  ا ى  كر لذ ا ء  حيا إ
بة ا عر في  ية  لقطر ا ة  ملسير ا في  سعة  ا و كة  ر مشا و

*م����ش����ادات ك��الم��ي��ة واش���ت���ب���اك���ات ب����األي����دي ب��س��ب��ب ع��ل��م "ال����ث����ورة ال���س���وري���ة"
غ���زة ق����ط����اع  ف����ي  االرض  ي�����وم  م���س���ي���رات  ف����ي  ج����ري����ح  و1200  ش���ه���ي���دا   15*
احد  وال  الوطني  والضمير  املتابعة  عن  خ��روج  سوريا  علم  "رف��ع  بركة:  *محمد 
العلم  س��وى  علم  أي  يرفع  ال  أن   باإلجماع  ك��ان  املتابعة  جلنة  وق��رار  علينا  ي��زاود 
اال  ال��س��وري  للعلم  اجل��والن��ي��ن  رف��ع  "إح��ت��رم��ن��ا  كناعنة:  محمد   * الفلسطيني" 
عند  لتظاهرات  تدعو  املتابعة   * اس��ت��ف��زاًزا"  االن��ت��داب  علم  رف��ع��وا  البلطجين  ان 

8-2امل���ف���ارق وم��ظ��اه��رة ق��ط��ري��ة ي���وم ال��س��ب��ت ف���ي س��خ��ن��ن ت��ض��ام��ن��ا م���ع غ��زة

على  للد  ا من  ز  لبا ا سف  يو لشيخ  ا ل  عتقا ا يد  متد
ع  ر شا ق  غال ا ت  ال و حملا ي  لتصد ا خلفية 

سبق  أل ا لكنيست  ا عضو  و لفحم  ا م  أ ية  بلد ئيس  ر ة  فا و
ًما عا  73 ل� ا هز  نا عمر  عن  ميد  محا شم  ها
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