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ال� �ش� �ي ��خ رائ� � � ��د ص� � ل� ��اح" :أن� � � ��ا م �ع �ت �ق ��ل داخ� � � ��ل احل � � ��مّ � � ��ام ..آك� � ��ل داخ � ��ل
احل� ��مّ � ��ام ..أص � ّ�ل ��ي داخ� ��ل احل� ��مّ � ��ام..وأن� ��ام داخ� ��ل احل ��مّ ��ام وع �ن��دم��ا س��أل��ت
ق ��ال ��وا ل ��ي ه ��ذه أوام � ��ر ع �ل �ي��ا ..ب ��االض ��اف ��ة ال ��ى وج� ��ود ك��ام �ي��رات م��راق �ب��ة"

*احمل���ك���م���ة س��م��ح��ت ل����وال����دة ال��ش��ي��خ وزوج����ت����ه م��ص��اف��ح��ت��ه وم������ددت اع��ت��ق��ال��ه ح��ت��ى 06.09

م������ن :إب����راه����ي����م أب������و ع��ط��ا
 م����راس����ل م���وق���ع ال���ع���ربوصحيفة كل العرب
ق � ��ررت م�ح�ك�م��ة ال �ص �ل��ح في
م��دي�ن��ة ح�ي�ف��ا ،االث �ن�ين ،متديد
اعتقال الشيخ رائد صالح حتى
يوم األربعاء ،06.09.2017
مت حتديد هذا اليوم ً
أيضا
حيث ّ
للبت في طلب النيابة بتمديد
االعتقال حتى نهاية االجراءات
القانونية .وعلم موقع العرب
أن احمل �ك �م��ة س�م�ح��ت ل��وال��دة
ّ
ال�ش�ي��خ وع��ائ�ل�ت��ه مبصافحته
فقط.
وأف��اد مراسلنا أ ّن��ه تواجد في
احملكمة العشرات من القيادات
ال� �ع���رب� �ي���ة وال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات
السياسية والشعبية .يذكر
ليوضح
أن الشيخ طلب الكالم
ّ
ح �ج��م امل �ع��ان��اة داخ� ��ل سجن

ال� � �ش � ��ارون ،وق� ��د ق� ��ال":أن� ��ا
معتقل داخ ��ل احل� � ّم ��ام ..آك��ل
داخ��ل احل � ّم��ام ..أص�لّ��ي داخ��ل
احل � ّم��ام..وأن��ام داخ��ل احل ّمام
وعندما سألت ق��ال��وا ل��ي هذه
أوام� ��ر ع �ل �ي��ا ..ب��االض��اف��ة ال��ى
وجود كاميرات مراقبة".
ات��ه��ام ال��ش��ي��خ بالتحريض
على االرهاب
ه��ذا وك��ان��ت ق��د قدمت النيابة
العامة في ل��واء حيفا "الئحة
اتهام ال��ى محكمة الصلح في
املدينة ضد الشيخ رائد صالح
تنسب ل��ه  3تهم بالتحريض
على االره ��اب و  3تهم بدعم
حركة محظورة ،ويستدل من
الئحة االتهام أن الشيخ نشر
اق ��وال دع��م وم ��دح وتشجيع
على اعمال االره��اب وبحسب
فحوى املنشورات ك��ان هناك

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

حت��ري��ض ع�ل��ى ال�ق�ي��ام بأعمال
اره��اب �ي��ة" كما ج��اء ف��ي الئحة
االتهام .وجاء ايضا ":يذكر أن
اق��وال الشيخ ج��اءت في اعقاب
االوض��اع االمنية املتوترة بعد
عملية االقصى ي��وم 14.7.17
ال �ت��ي ن �ف��ذه��ا  3ش �ب��اب م��ن أم

ال �ف �ح��م ،ه ��ذا وي��ذك��ر أن املتهم
شخصية معروفة ولها تأثيرها
ع �ل��ى امل �س �ل �م�ين ف ��ي اس��رائ �ي��ل
والضفة الغربية وغزة ،كما كان
املتهم رئيسا للحركة االسالمية
م�ن��ذ ع��ام  1996وح�ت��ى أن مت
حظرها " ،وفقا للبيان.

أع� � � � � �ض � � � � ��اء ك � � �ن � � �ي � � �س� � ��ت وع� � � � �ل � � � ��ى رأس� � � � � �ه � � � � ��م امل � � �ت � � �ط � � ��رف
غ� � �ل� � �ي � ��ك ي � � ��دخ � � �ل � � ��ون االق � � � �ص � � � ��ى مب � � ��واف � � �ق � � ��ة ن � �ت � �ن � �ي� ��اه� ��و

مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
(تصوير)Reuters:
دخل عضو الكنيست املتطرف يهودا غليك الثالثاء ،املسجد األقصى
املبارك ،بحراسة من قوات الشرطة اخلاصة .وقامت الشرطة والقوات
اخلاصة باالنتشار في ساحات املسجد االقصى منذ ساعات الصباح
األولى ،ثم فتحت باب املغاربة الذي يتم من خالله دخول املستوطنني
للمسجد األقصى ،ودخلت مجموعات املستوطنني على رأسهم غليك
باحات االقصى.
وأف��ادت مصادر صحفية أن املتطرف يهودا غليك برفقة مجموعة
من املستوطنني كانوا ضمن مجموعة ثانية للمستوطتني التي دخلت
املسجد.

ودخ��ل غليك االقصى بقرار رسمي من نتياهو بالسماح ألعضاء
الكنيست بالدخول الى املسجد األقصى املبارك يوم الثالثاء ويعتبر
هذا قرار استثنائي بعد منعهم من دخوله ملدة عام ونصف.
وكان نتياهو قد قرر السماح العضاء الكنيست بالدخول الى االقصى
شهر متوز املاضي اال أنه بعد األحداث االخيرة ( العملية وتركيب
االبواب االلكترونية ) مت تأجيلها.
وكما ه��و مكتوب بالقرار ع��ن السماح ألع�ض��اء الكنيست اليهود
بالدخول عبر باب املغاربة بشرط طلب مسبق  24ساعة قبل املوعد
واملوافقة عليه من ِقبل ضابط األمن لدى الكنيست ورئيس شرطة
القدس.أما أعضاء الكنيست العرب سيسمح لهم بالدخول من باب
األسباط بعد انتهاء زي��ارة أعضاء الكنيست اليهود بنصف ساعة
وسيتم منع اي خطابات لها طابع سياسي خالل الزيارة.

صحيفة اجلماهير العربية
اســبوعية ،ســياســية  ،ثقـــافية

الناصرة-عمارة لويس دانيال-النمساوي
ص.ب -430ميكود  16000فاكسيميليا 04/6569887
تلفون 04/6558000
فاكسيميليا قسم االعالنات 04/6461812
عنـوان "

" فـي االنترنت

"يا إله اجملد ! ُجربنا طويال ..
فأ ِعدنا "..
هللويا  ..هللويا
كان يا ما كان ،
وانقضت نسور معدنية
لم تكن حاملة من آل صهيون –
إلى صهيون-
أفواج البقية .
لم تكن حاملة حلائط املبكى ..
مزامير تقيه .
يا إله اجملد  ..ماذا حملت  .؟
نارا  ..وغازا  ..ودخانا
ومجاعات  ..وصلبانا  ..ويتما ..
وهوانا ! !
يا إله اجملد فاسمع
صوت شعب – يتفجع
يا إله اجملد  ..يكفيننا قرونا ما
حملنا
نحن جربنا طويال  – ..كيف ال
تقنع ؟–
ُجربنا طويال  ..فأ ِعدنا ..

صـاحب االمتيــاز

شركة كل العرب م.ض
احملرر املسؤول واملدير العام

فايـز اشتيوي

fayez@alarab.net

w w w. a l a r a b . n e t

مسؤول التحرير  :سعيد عدوي

*املقاالت املنشورة تعبر عن آراء اصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي
هيئة التحرير *املواد املرسلة ال ترد الى اصحابها سواء نشرت ام لم تنشر
* املواد غير املوقعة تهمل  /ويحق للكاتب طلب االحتفاظ باسمه لدى هيئة
التحرير * االعالنات على مسؤولية اصحابها
البريد االلكتروني لـ "

"

kul@alarab.net

