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احملرر املسؤول  واملدير العام 
 فايـز اشتيوي 

ال�����رئ�����ي�����س  م��������ع  وي������ب������ح������ث  ال�������ل�������ه  رام  ي�������������زور  االردن�������������������ي  ال�������ع�������اه�������ل 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي م���ح���م���ود ع����ب����اس ت�����ط�����ورات االوض����������اع ف�����ي امل��ن��ط��ق��ة

م��������������������������زم��������������������������ور اجل��������������������������ن��������������������������راالت

الشيخ كامل رّيان

وأريقوا حتت رجليها الدماء

وعلى أقدام كنعان اسجدوا ، يا 
آل يا هودا،

وال بأس إذا صارت مغانيكم ، 
صحاري قاحلة !

هللويا . . هللويا !

 * * * 

مزمور الفلسطينيني

 من هنا
من مطهر األحزان في ليل 

اجلرمية .
أيها العالم ، تدعوك العصافير 

اليتيمة .
من هنا من غزة املوت،

زمن جنني ، والقدس القدمية ...

مــكــاتــب "كـــل الــعــرب" - 
الناصرة

علمت مراسلة موقع العرب 
في  امل��رك��زي��ة  احمل��ك��م��ة  أّن 
ال��ق��دس ق��د أص���درت حكًما 
على املقدسية سحر النتشة 
بعد  أشهر،  ثالثة  بالسجن 
"نشر  تهمة  لها  نسبت  ان 
على  حتريضية  منشورات 

أّن  ي���ذك���ر  ال���ف���ي���س���ب���وك". 
النتشة متزوجة وأم لسبعة 
أب����ن����اء، وه����ي م���ن ال��ن��س��اء 
امل����راب����ط����ات ف����ي امل��س��ج��د 
األق�����ص�����ى، وك�������ان ق����د مّت 
إبعادها عن املسجد مبوجب 
قرار سابق وأحيلت للحبس 
املنزلي، إلى أن صدر احلكم 

اليوم بالسجن بحقها.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
عبدالله  امل��ل��ك  األردن���ي  العاهل  وص��ل 
االسبوع،  هذا  من  االثنني  يوم  الثاني، 
الفلسطيني   الرئيس  للقاء  الله  رام  الى 
محمود عباس في زيارة تعتبر األولى 
له منذ خمس سنوات. كما تعتبر هذه 
ثالث زيارة للعاهل األردني إلى الضفة 
الغربية بعد زيارتني أجراهما في عامي 

1999 و2012.
وتأتي الزيارة بعد التوترات واألحداث 
األقصى  املسجد  إغ��الق  شهدها  التي 
م��ن ق��ب��ل اس��رائ��ي��ل. واس��ت��ب��ق العاهل 
األردن�������ي زي����ارت����ه ب��ت��ص��ري��ح��ات في 
مجلس  في  أعضاء  لقائه  خ��الل  عمان 
مستقبل  إن  فيها  قال  األردن��ي  النواب 
القضية الفلسطينية "على احملك"، وأن 

الوصول إلى حل "يزداد صعوبة".
وأكد امللك أنه لن يكون هناك أي اختراق 
هناك  يكن  ل��م  إذا  ال��س��الم،  عملية  ف��ي 
إلى حل  التوصل  أميركي بدعم  التزام 
للقضية الفلسطينية. ودعا إلى مضاعفة 
اجلهود والعمل بشكل مكثف مع اإلدارة 
الضروري  التقدم  لتحقيق  األميركية، 

خالل الفترة القادمة.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
اإلسرائيلي  املعهد  أج��راه  استطالع  أظهر 
للدميقراطية وجامعة تل أبيب، أن %70 من 
اإلسرائيليني يؤيدون عقوبة اإلعدام ملنفذي 
إسرائيليني.  ملقتل  ت��ؤدي  التي  العمليات 
وقال االستطالع، إن جميع من استطلعت 

آراؤهم، هم من اإلسرائيليني اليهود، وأبدى 
تأييدهم  آراؤه����م  املستطلعة  م��ن   66%
الذين  العمليات،  ملنفذي  اإلع���دام  لعقوبة 
يقتلون "املدنيني" واجلنود اإلسرائيليني.

وي���أت���ي االس���ت���ط���الع ف���ي وق����ت ك��ث��ر فيه 
اإلسرائيلية  األوساط  في  مؤخراً  احلديث 

اإلع��دام  أح��ك��ام  تنفيذ  تطبيق  إمكانية  ع��ن 
نواب  يعتزم  العمليات، حيث  منفذي  بحق 
بهذا  ق��ان��ون  م��ش��روع  ت��ق��دمي  الليكود  م��ن 
اخلصوص في الكنيست قريباً وسط تأييد 
من رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو ووزير 

اجليش أفغيدور ليبرمان.

 )Reuters:العاهل االردني عند استقباله لدى وصوله الى رام الله )تصوير
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