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صـاحب االمتيــاز
شركة كل العرب م.ض

احملرر املسؤول  واملدير العام 
 فايـز اشتيوي 

أشدُّ من املاء حزنًا
الظل. تشرب

ماء احمليط مبصاصة الكوكا كوال. 
وتشرب ماء

اخلليًج. وتشرب رمل الصحاري. وحيدا 
غريبا.. علي

شاطئ اخللق. إال من احلزن والنفط 
والكوكا كوال!

متر بك السحب املاطره
وترفع أنظارها عنك.. حتبس أمطارها 

عن بذور
الشياطني في أرضك الكافره

وتنهض فيك الزالزل. أنت هو الكهف. 
أهلك

عادوا نياما إليك. حتاصرك السرمنات. 
وتغفي

الزالزل. مقياس ‘ريختر’ يسقط في 
حلظة حائره

على احلد. بني خمود البراكني فيك. 
وبني شرايينك الثائره

على احلد.. مابني حزني وحزني
أشد من املاء حزنا..

وهذا قميصك رايتك املتربه
وغيمتك الطيبه

وتعرف كل املشاجب ياقة حسرته 
املتعبه

وتعرف أسراره املرعبه.

اتهام 3 قاصرين يهود بحرق سيارات وتنفيذ عملية 
انتقامية في يافة الناصرة

الشيخ كمال خطيب بعد التحقيق معه: أفتخر باملشاركة 
في مسيرات مؤيدة لقضايا شعبنا

مسيرة حاشدة إحياًء لذكرى شهداء بلدة الطنطورة املهّجرة الـ 68

مــــــكــــــاتــــــب "كــــــل 
الــــــــــــــعــــــــــــــرب" - 

الناصرة
kul@alarab.

net
كمال  الشيخ  أنهى 
خطيب التحقيق معه 
شرطة  م���رك���ز  ف���ي 
في  امل����س����ك����وب����ي����ة 
الناصرة، االحد، بعد 
للتحقيق  استدعائه 
ح�����������ول م����س����ي����رة 
تأييدا  فيها  ش��ارك 
وجناحها  ل��ت��رك��ي��ا 
في إفشال االنقالب 

العسكري.
وف��ور خ��روج��ه من 
بعد  الشرطة  مركز 
حت��ق��ي��ق ألك���ث���ر من 
"أنا  ق��ال:  ساعتني 
شاركت  أن���ي  ق��ل��ت 
املسيرة  ه����ذه  ف���ي 
لكن  بذلك،  وأفتخر 
املسيرة  أن  ق���ل���ت 
خرج  عفوية  كانت 

اليها الناس من ردة 
يعة  لسر ا ف��ع��ل��ه��م 
لتركيا  ح��ص��ل  مل���ا 
وشكرا لله على فشل 
االن����ق����الب".وأك����د 
يعرف  أنه  اخلطيب 
والقانون،  ال��ن��ظ��ام 
"وع�������ن�������د إق�����ام�����ة 
نطلب  ن���ش���اط  أي 
قانوني  ت��رخ��ي��ص 
نفعل  أن  نتردد  وال 
باملستقبل"،  ذل���ك 
حصل  م��ا  أن  مبينا 
تلقائيا  شيء  "كان 
ع��ف��وي��ا وش���ارك���ت 
ف����������ي امل������س������ي������رة 
في  وس�������أش�������ارك 
لنصرة  مسيرة  كل 
نا  يا قضا و شعبنا 
هذا شيء افتخر فيه 

وال اتردد".
وق����������ال: "ت���رك���ي���ا 
ت�����س�����ت�����ح�����ق م����ن����ا 
ال�����ى  ن������خ������رج  أن 
مهللني  ال����ش����وارع 

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
Kul@alarab.net

قدمت النيابة العامة في لواء الشمال الى احملكمة املركزية في 
3 قاصرين يهود حيث نسبت  الناصرة "لوائح اتهام بحق 
إلثنني منهم التهم التالية: احلاق أضرار بسيارات عمًدا ومن 
التحقيق،  دافع عنصري، احلرق والتشويش على مجريات 
كما نسبت للمتهم الثالث تهمة عدم منع ارتكاب جرمية، علًما 
أن احلديث يدور عن العملية اإلنتقامية في يافة الناصرة "، 

وفقا للبيان. 
ويستدل من الئحة االتهام أن "املتهمني قرروا تنفيذ عملية 
في يافة الناصرة انتقاًما لعملية مجمع سارونا في تل أبيب 
والتي راح ضحيتها 4 اسرائيليني وأصيب 16 آخرين، هذا 
9.6.16 في ساعات الظهيرة قرر املتهمون التخطيط  ويوم 
لعملية وعند منتصف الليلة أي يوم 10.6.16 وصل املتهمون 
الى معرض سيارات نعراني في يافة الناصرة وهناك كتبوا 

عبارات عنصرية وحرقوا سيارات"، وفقا للبيان.

لله على فشل  ومكبرين حمدا 
االنقالبني ودحرهم وإن شاء 
قادمة  مسيرات  لنا  تكون  الله 
ون���ح���ن ن��ع��ي��ش اج������واء ف��رح 
لإلسالم  وان���ت���ص���ارات  وع���ز 
الله".ويأتي  بإذن  واملسلمني 
ب��ع��د سلسلة  ه���ذا االس��ت��دع��اء 
واملالحقات  التضييقات  م��ن 
التي يتعرض لها الشيخ كمال 

خ��ط��ي��ب، ح��ي��ث ق���ال ع��ن��ه��ا إن 
"امل���ؤس���س���ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ال 
تتردد في التضييق سواء كان 
اخلارج  إل��ى  السفر  م��ن  امل��ن��ع 
املسجد  إل��ى  الوصول  منع  أو 
األقصى، أو عبر ما حصل معنا 
في االسبوع املاضي حينما مت 
اعتراض سيارتي واليوم يتم 

استدعائي الى الشرطة".

صور من مكان تنفيذ عملية تدفيع الثمن في يافة الناصرة 


