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 arabTV على 
ع���������������������ل���������������������ي غ���������������������ن���������������������امي: 

ن�������ق�������ت�������ل دان�����������ي  "ل���������������م 
ك����ات����س وس���ج���ن���ا ظ��ل��م��ا 
ب���ذل���ك م��ن  واع���ت���رف���ن���ا 
14 شدة التعذيب"   ص 

س�����������م�����������ي�����������ر غ�������������ن�������������ام�������������ة :

"ع��ائ��ل��ة ك��ات��س ت��درك   

اب���ن���ه���ا  ن����ق����ت����ل  ل�����م  أن�����ن�����ا 
ول��������������ن ارت��������������������اح ح�����ت�����ى 
ت������ظ������ه������ر احل������ق������ي������ق������ة"

م�����ع  امل������������ف������������اوض������������ات  ال���������������ى  ن����������ع����������ود  "ل���������������ن 
" ل�������ي�������ة و د ي��������ة  ع��������ا ر حت��������ت  ال  إ ئ��������ي��������ل  ا س��������ر ا

عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية د.احمد مجدالني ل�"كل العرب":

ل�����ل�����م�����ف�����اوض�����ات  ال�����������ى رع���������اي���������ة دول���������ي���������ة  ن�������دع�������و   *
اي����������ران   م��������ع   5+1 ف��������ي ص����ي����غ����ة  ك����������ان احل������������ال  ك�����م�����ا 

*   ن��ح��ن اع��ت��رف��ن��ا ب��إس��رائ��ي��ل ع��ن��دم��ا ك���ان���ت ت��ع��ت��رف ب��ان 
ال���ق���دس ل��ي��س��ت ع��اص��م��ت��ه��ا ، ن��ق��ل ال���س���ف���ارة االم��ري��ك��ي��ة ال��ى 
ال��ق��دس سيدفعنا ال���ى س��ح��ب اع��ت��راف��ن��ا ب��إس��رائ��ي��ل   ص 4

ال��ش��ي��خ رائ����د ص��اح   إط����اق س����راح 
وتركه قرب كريات ماخي وحيدا!

الشيخ رائد صالح: "رفضت عرضا من املخابرات 
مبقابلة نتنياهو ودرعي" ص 16

ئ�����������ي�����������ل ا س�����������ر ا ف����������������ي  ب  ل�����������ل�����������ع�����������ر ن  م�������������ك�������������ا ال 
  منذ قيام الدولة لم تقم أي بلدة عربية جديدة،  بينما أقيمت أكثر من 700 بلدة يهودية جديدة.    في السنوات 2011-2001، فقط %8.5 من األراضي التي قامت 
دائرة أراضي إسرائيل بتسويقها بهدف اإلسكان، خصصت من اجل املواطنني العرب   فارق معدل نسبة التخصيص مبا يتعلق باملسطحات الصناعية في إسرائيل 
بني املواطنني العرب واليهود هو  4.7 لصالح اليهود )حسب معطيات مكتب اإلحصاء احلكومي(  منذ قيام الدولة وحتى يوم األرض )1976(، صادرت الدولة اراٍض 
كثيرة مبوجب قانون االراضي )ألغراض جماهيرية، 1943( حتت ذريعة "أغراض عامة".  مئات البلدات اليهودية أقيمت على أراض مصادرة، ومن بينها نتسيرت 
عيليت وكرمئيل   البنى التحتية السيئة في البلدات العربية وغياب الدمج احلقيقي للمجتمع العربي في املجتمع العام في البالد في أيامنا، مينع تطوير مشاريع 
التخطيط والبناء.ومنها البناء متعدد الطوابق     هذا ما جاء في دراسة أعدها األستاذ رجا خوري عام 2013 حول سياسة األراضي والتخطيط في إسرائيل     ص19

ال�������دول�������ة م������س������اح������ة  م��������ن   3.4% ن�����س�����ب�����ة  ت�����ش�����ك�����ل  وال��������ت��������ي  دومن  ال�����������ف   700 م������س������اح������ة  ع������ل������ى  ي�����س�����ك�����ن�����ون  ال��������ع��������رب 

*  سلسلة من املظاهرات والفعاليات االحتجاجية في املدن والقرى العربية منها 
اعالن اإلض��راب العام ويوم غضب والدعوة إلى مظاهرة قطرية غدا في عرعرة 
العربي  امل��ن��ازل وال��وج��ود  ام احل��ي��ران واحتجاجا على استهداف  م��ع  تضامنا 
*نسرين أبو القيعان: "قتلوا وال��دي ب��دٍم ب��ارد واآلن يريدون تلفيق تهمة له" 

ال�����ن�����ائ�����ب  ب��������رأس��������ه وض�������������رب  ال������ن������ائ������ب امي�����������ن ع�������������ودة  *  إص��������اب��������ة 
اس������ام������ة ال�����س�����ع�����دي ب����ك����ع����ب ب����ن����دق����ي����ة واح����ال����ت����ه����م����ا ال��������ى امل���س���ت���ش���ف���ى

*  ال���ن���ائ���ب ع���ي���س���اوي ف�����ري�����ج:  "مل��������اذا ل����م ي���ت���م ت���ش���ري���ح ج���ث���ة ال��ش��رط��ي 
ل��ي��ف��ي ف���ي ح���ني ي��ت��ح��ف��ظ��ون ع��ل��ى ج��ث��م��ان أب����و ال���ق���ي���ع���ان"؟    ص 6 + 8 + 10

ي����رت����ق����ي ش����ه����ي����دا خ����ال  ال����ق����ي����ع����ان  أب�������و  ي����ع����ق����وب 
احل��ي��ران  أم  ف��ي  ال��ش��رط��ة  م��ع  ال��دام��ي��ة  امل��واج��ه��ات 

مل�����������������س�����������������ك�����������������ن ا و ض  ر أل ا ش�����������������ه�����������������ي�����������������د 

ت��ص��وي��ر: روي���ت���رز


