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ولديه مّتسع لكونفوشيوس وبوذا

ولديه مّتسع ملوسى

ولديه مّتسع لعيسى

حملّمد. وآللِه ولصحبِه. للعلم واإلميان. والكفراِن 
والغفراِن

مّتسع ملّتسع وضيْق

ولديه مّتسع ملا يَسُع العدّو مع الصديْق

ولديه مّتسع لنخترع التحّية من عباراِت 
الشتائم والّسباْب

أصــــــوات مــــن مـــــدن بعيــــــدة

تشديد عقوبة الشيخ عمر أبو سارة بالسجن 14 شهرا 
لتحريضه على العنف

اوال السيادة  فرض  بدون  القواعد  تغيير  ميكن  ال  التسوية:  قانون  ضد  ريفلني 
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فيه:  ورد  ب��ي��ان��ا  احمل��ك��م��ة  ع��م��م��ت 
“قبلت احملكمة املركزية في مدينة 
الذي  االلتماس  الثالثاء،   ، القدس 
احلكم  حول  العامة  النيابة  قدمته 
املخفف بحق الشيخ عمر أبو سارة، 
والذي أدين بتهمة التحريض على 
العنف أو االرهاب ونشر منشورات 
وأمرت  العنصرية  على  حت��ّرض 
 14 ليقضي  عقوبته،  م��ّدة  بزيادة 
السجن” بحسب  في  فعليا  شهرا 

البيان.
“احلديث  أّن  إل���ى  ال��ب��ي��ان  ول��ف��ت 
ع����ن خ��ط��ب��ة ص�����الة اجل���م���ع���ة في 
املئات  أم����ام   ، األق���ص���ى  امل��س��ج��د 

وذلك  أوالد،  بينهم  املصلني  م��ن 
الصامد  اجل��رف  عملية  ذروة  في 
االخالل  اعمال  وموجة  غ��زة،  في 
بالنظام التي شهدتها القدس خالل 
2014، ح��ي��ث مت  أح����داث ص��ي��ف 
ت��ص��وي��ر اخل��ط��ب��ة ون��ش��ره��ا على 
موقع اليوتيوب والذي حمل عنوان 
للقرآن”،  وف��ًق��ا  اليهود  “صفات 
الئحة  –بحسب  املتهم  خالله  دعا 
ذبح  ال��ى  جلي  وبشكل  االت��ه��ام- 
أق����واال عديدة  ق���ال  ب��ع��د أن  ي��ه��ود 
اليهود  جت��اه  بالعنصرية  تتميز 
والقردة  ال��ي��ه��ود  ب��ني  ق����ارن  ك��م��ا 

واخلنازير” بحسب البيان. 
محكمة  “وكانت  ال��ب��ي��ان:  ول��ف��ت 
على  حكمها  أص���درت  ق��د  الصلح 
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وج�����ه رئ�����س ال���دول���ة 
انتقادا  ريفلني  روب��ي 
شديد اللهجة  لقانون 
ال��ت��س��وي��ة ت��زام��ن��ا مع 
انطالق رئيس الوزراء 
بنيامني  االس��رائ��ي��ل��ي 
نتنياهو الى واشنطن 
للقاء الرئيس االمريكي 
ترامب. وشدد ريفلني: 
جند  أن  علينا  "يجب 
طريقة سياسية حول 
ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��اي��ش مع 
امل���واط���ن���ني اآلخ���ري���ن 

اسرائيل"،  دول��ة  في 
ألقواله  وف��ق��ا  وذل����ك 
ف����ي م���ؤمت���ر ال���ق���دس 
ل���ص���ح���ي���ف���ة   1 4 ل ا

"بشيفاع".
ايضا:  ري��ف��ل��ني  وق���ال 
"دولة اسرائيل وعلى 
ال��س��ن��وات عرفت  م��ر 
كيف تتصرف بحكمة 
أجل  من  ومبسوؤلية 
ف�������رض س���ي���ادت���ه���ا. 
القدس  ش���رق���ي  ف���ي 
ال���س���ي���ادة  ف�����رض  مت 
وبعدها  االسرائيلية 
بعد  احل����ك����وم����ة  ف����ي 

الشيخ بالسجن الفعلي 8 أشهر، وعليه رفضت احملكمة املركزية 
اليوم التماس املتهم، وقبلت التماس النيابة العامة، والقاضي 
بتشديد عقوبته وفرض احلكم على املتهم بالسجن الفعلي 14 

شهرا” كما جاء في بيان احملكمة.

الشيخ عمر أبو سارة 
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أفادت املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، 
في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب 
االسبوع،  م��ط��ل��ع  ال���ع���رب،  ك��ل  وص��ح��ي��ف��ة 
أّنه:”ووفقا للمعلومات والتفاصيل االولية 
املتوفرة، تعرض عامال  نظافة عربيني من 
أحد  في  للطعن،  السبع  بئر  منطقة  سكان 
شوارع املدينة هناك، ما اسفر عن إصابتهما 
بجراح طفيفة، وقد أحيال عفى اثرها للعالج 

في املستشفى”، وفًقا للشرطة.
بيانها  ف���ي  ال���س���م���ري  وأوض����ح����ت  ه�����ذا، 

أّن:”الشرطة تواصل أعمال البحث والتحقيق 
في كافة التفاصيل واملالبسات، مبا يشمل 
وماهيتها  معاملها  تتضح  لم  التي  اخللفية 

بعد”، بحسب الشرطة.
الشرطة لوبا  املتحدثة باسم  أفادت  الحًقا، 
العتقال  الشرطة  أّنه:”توصلت  السمري 
في  ي��ه��ودي  ش���اب  وه���و  بالطعن  املشتبه 
السبع،  بئر  سكان  عمره،  من  العشرينات 
أّن  ع��ل��ًم��ا  للتحقيقات.  إح��ال��ت��ه  مّت���ت  ال���ذي 
إلى  تشير  االولية  واملراجعات  التحقيقات 
بحتة  جل��ن��ائ��ي��ة  ت��ع��ود  ال��واق��ع��ة  خلفية  أّن 

والتحقيقات جارية”، إلى هنا البيان.

يهودًيا شاًبا  تعتقل  والشرطة  السبع  بئر  في  عربيني  نظافة  عاملي  طعن 

س��ن ق��ان��ون القدس 
اسرائيل  ع��اص��م��ة 
سن  مت  وب����ع����ده����ا 
ق�������ان�������ون ه���ض���ب���ة 

اجلوالن".
ريفلني  أب�����رز  وق����د 
م���ل���ك���ي���ة  ق  ا ر و ا
 58 ل������  ش���خ���ص���ي���ة 
بشرائها  قام  دومنا 
من  ع���ام���ا   40 ق��ب��ل 
فلسطيني  ج����ر  ت����ا
"النبي  منطقة  ف��ي 
شمال  ص��م��وئ��ي��ل" 
ال������ق������دس، وال����ت����ي 
ك��ان��ت م��س��ج��ل��ة في 

ملدينة  الطابو  دائ��رة 
ابرز  وق��د  الله،  رام 
"الطابو"  ري��ف��ل��ني 
أمام احلضور مللكيته 
لهذه االرض، وقال: 
"اس���رائ���ي���ل اخ���ذت 
االرض  ه�����ذه  م���ن���ه 
وم����ن����ح����ت����ه ارض������ا 
بديلة في مستوطنة 
شمال  "ه��������ردار" 
غ����������رب ال������ق������دس، 
ول����دي����ه م���ن���زال في 
هذه املستوطنة على 
حتى  االرض  ه���ذه 

اليوم".  )Xinhua News Agency :رفلني ونتنياهو - )تصوير


