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صـاحب االمتيــاز
شركة كل العرب م.ض

احملرر املسؤول  واملدير العام 
 فايـز اشتيوي 

ناديت من أنت؟

أنت الذي أسندت ظهري

في وجوه العسكر

أنقذني من غازهم

منديلك املعطر

عّصبت بالزنابق جرحي

وأطفأت على جيبني احلرائق

فصرت فيك أقوى

وصرت في أكبر

وإنني مشتاقة مشتاقة

يقتلني الشوق إلى عينيك

فافرش بساط الريح

كوفَية من وطني اجلريح

تطير بي من حائط البراق

من قيامة املسيح

تطير بي إليك

دعني أشّم احلبق البيتي في زنديك

دعني أرح خدي على كَفيك

ألنني أحبك وإنَني أحبك

وينبض فيك قلبي

وينبض في َ قلبك

وإنَني أحبك

يا أنت

يا عاصفة الشوارع

يا غضب الساحات

الطيبي: حتويل االموال املستحقة للسلطات احمللية سيتم 
نهائيا في 27 اكتوبر

مبادرات صندوق ابراهيم:
 "مقاطعة املشتركة يعني مقاطعة اجلمهور العربي«

وفاة املقدسية فاطمة البرناوي زوجة فوزي النمر في األردن

مسيرة حاشدة إحياًء لذكرى شهداء بلدة الطنطورة املهّجرة الـ 68

قصيدة " ُأغنية ُحب فلسطينية " 

من: محاسن ناصر - مراسل موقع 
العرب وصحيفة كل العرب

الفلسطينية  الوطنية  احل��رك��ة  ن��ع��ت  
ب��ش��ك��ل ع���ام واحل���رك���ة األس���ي���رة في 
خاص،  بشكل  الفلسطيني  ال��داخ��ل 
امل��ن��اض��ل��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة واألس���ي���رة 
فاطمة  العربية  ال��ق��دس  إبنة  احمل���ررة 

برناوي املتوفاة في األردن.
صفوف  ال��ى  انضمت  فاطمة  وكانت 
القرن  ستينيات  أواخ���ر  فتح  ح��رك��ة 
عمليات  ب���ع���دة  وش����ارك����ت  امل���اض���ي 

عليها  ال��ق��ب��ض  مت  أن  ال���ى  ع��س��ك��ري��ة 
واحلكم عليها بالسجن مؤبدين و20 
س��ن��ة، وك���ان ذل��ك ف��ي ال��ع��ام 1969، 
 1983 ال��ع��ام  حتى  بالسجن  وبقيت 
حيث حتررت بعملية التبادل في حينه 
وبعد مجيء السلطة، أسست الشرطة 
من  وت��زوج��ت  الفلسطينية  النسائية 
الشهيد  احمل�����رر  األس���ي���ر  امل���ن���اض���ل 
لم ترزق  اب��ن مدينة عكا،  ف��وزي منر 
بأوالد لكنها اعتبرت أن كل املناضلني 

أبنائها.

مكاتب "كل العرب"- الناصرة
ال��ع��رب وصحيفة  إل���ى م��وق��ع  وص���ل 
ك��ل ال��ع��رب ب��ي��ان ص���ادر ع��ن مبادرة 
ص��ن��دوق اب��راه��ي��م ج���اء ف��ي��ه م��ا يلي: 
املشتركة  للقائمة  االئتالف  "مقاطعة 
تعني مقاطعة احلكومة لألقلية العربية. 
اب��راه��ي��م تطالب  م���ب���ادرات ص��ن��دوق 
ملثل  االنصياع  بعدم  احلكومة  رئيس 
ه��ذه اخل��ط��وة امل��دم��رة. ح��وال��ي 90% 
من  اسرائيل  في  العرب  املواطنني  من 
االقتراع  ف��ي  حقهم  م���ارس���وا  ال��ذي��ن 
للقائمة  صوتوا   2015 انتخابات  في 
امل��ش��ت��رك��ة. ال��ق��ائ��م��ة امل��ش��ت��رك��ة هي 

لألغلبية  املنتخبة  السياسية  املمثلة 
املطلقة لألقلية العربية الفلسطينية في 

اسرائيل«.
ليبرمان  "م��ب��ادرة  ال��ب��ي��ان:  وأض���اف 
ملقاطعة القائمة لم تفاجئ أي شخص: 
فهو يستغل كل فرصة من أجل الدفع 
التمثيل  اقصاء  في  املشوهة  بروايته 
العربي من الكنيست. نفس الرؤية التي 
نسبة  رفع  في  ملبادرته  أساساً  كانت 
الليكود  حزب  انضمام  ولكن  احلسم. 
كبيراً  امل��ب��ادرة يشكل خ��ط��أً  ه��ذه  ال��ى 
سيؤدي الى شرخ عميق بني اجلمهور 

العربي واحلكومة والدولة«.

يكون  عندما  "حتى  ال��ب��ي��ان:  واختتم 
هنالك انتقاد للجمهور العربي ملنتخبيه 
اليهودي  اجلمهور  انتقاد  مثل  )متاماً 
ملنتخبيه( فهذه ليست وظيفة األكثرية 
اليهودية وممثليهم السياسيني حملاسبة 
اجلمهور  امل��ش��ت��رك��ة.  ال��ق��ائ��م��ة  ن����واب 
العربي يعرف حساباته عند صندوق 
سواء  اجلمهور،  باقي  مثل  االق��ت��راع 
ال.  ام  بذلك  احلكومي  االئتالف  رغب 
اجلمهور  ممثلة  هي  املشتركة  القائمة 
العربي في الكنيست ومقاطعتها تعني 
برمته"إلى  العربي  اجلمهور  مقاطعة 

هنا نّص  البيان.

املرحومة فاطمة برناوي

العرب"  "كــل  مكاتب 
- الناصرة

kul@alarab.net
ق�������ال ال����ن����ائ����ب اح���م���د 
ع��ض��و جلنة  ال��ط��ي��ب��ي، 
ملوقع  حديث  في  املالية 
ال���ع���رب وص��ح��ي��ف��ة كل 
اللجنة  ال������ع������رب:"ان 
املبالغ  على  ستصوت 
للسلطات  امل��خ��ص��ص��ة 
احمل���ل���ي���ة ال���ع���رب���ي���ة في 
جلستها القادمة يوم 27 

من الشهر اجلاري".
وذك������������������ر ال������ن������ائ������ب 
الطيبي:"ان هذه املبالغ 
ت  ا للبلد مل���خ���ص���ص���ة  ا
العربية لم حتول بسبب 
خ��الف��ات م��ا ب��ني وزارة 
املالية في  املالية وجلنة 
الكنيست التي يترأسها 

بحيث  غ��ف��ن��ي،  ال��ن��ائ��ب 
اشترطت  وان  س��ب��ق 
واص�����������رت ال�����������وزارة 
رب��ط حت��وي��ل هذه  على 
بتحويل  امل���ي���زان���ي���ات 
ملستوطنتي  ن��ي��ة  م��ي��زا
اخل���ل���ي���ل، األم������ر ال����ذي 
رف�������ض�������ن�������اه ج����م����ل����ًة 
واجرينا  وت���ف���ص���ي���اًل، 
ات��ص��االت م��ت��ك��ررة مع 
اجل��ان��ب��ني ح��ت��ى جنحنا 
ال���ي���وم م���ن كافة  ب��ذل��ك 

الوزارات املعنية".
ملوقع  الطيبي  وك��ش��ف 
هي  املبالغ  ال��ع��رب:"ان 

عبارة عن:
شيكل  م��ل��ي��ون   100  -
جارية  ميزانية  تقريبًا 
ل���ل���م���ج���ال���س احمل���ل���ي���ة 

العربية

- 50 مليون شيكل ل� 16 سلطة 
محلية متفوقة.

650 مليون شيكل ميزانيات   -
تطوير لعام 2016.

هبات  ش��ي��ك��ل  م��ل��ي��ون   293  -
محلية  سلطة   199 ل���  م��وازن��ة 

عربية ويهودية".

ال��ط��ي��ب��ي:"ك��ن��ا على  واض������اف 
ت����واص����ل وت��ن��س��ي��ق دائ������م مع 
اللجنة  رئيس  غنامي  م��ازن  األخ 
السلطات  ل����رؤس����اء  ال��ق��ط��ري��ة 
املهني  ال��رؤس��اء  وطاقم  احمللية 
اإلقتصادي  للطاقم  ب��اإلض��اف��ة 

في القائمة املشتركة".


