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حكمت احملكمة املركزية في الناصرة 
الشبان  من  كل  على  اخلميس،  أم��س 
يافة  م��ن  ع���اًم���ا(   23( غ��زال��ة  م��ح��م��د 
60 شهرا وتنفيذ  النّاصرة، بالسجن 
الصادر بحقه  املشترط  بالسجن  أمر 
أن  على  ش��ه��را،  ل�18  آخ��ر  ملف  ف��ي 
يقضي باملجمل 78 شهرا، إلى جانب 
السجن املشترط 18 شهرا، والشاب 
النّاصرة  من  عاًما(   26( احمد  احمد 
ب��ح��ّق��ه احل��ك��م املؤّبد  )وال����ذي ص���در 
سيّارة  سائق  قتل  جرمية  ملف  ف��ي 
العام  في  فاينشطاين  يافيم  األج��رة 
2009(، بالسجن 30 شهرا، والسجن 
التنفيذ، والشاب  12 شهرا مع وقف 
محمد شريف )23 عاًما( من النّاصرة 
مع  شهرا  و18  شهرا   60 بالسجن 
االنتساب  بتهم  وذل��ك  التنفيذ،  وقف 
مل��ن��ظ��م��ات اره��اب��يّ��ة وإق���ام���ة خ��ل��يّ��ة ل 
داعش في إسرائيل بنيّة تنفيذ هجمات 

إرهابيّة.
وعممت احملكمة بيانا ورد فيه: "متت 
بعالقته  أح��م��د  اح��م��د  امل��ت��ه��م  ادان�����ة 
ب��اجل��رمي��ة ب��ح��س��ب الئ���ح���ة االت���ه���ام 

املعدلة، فيما أدين املتهم محمد شريف 
بحسب الئحة االتهام املعدلة بالتخابر 
ملنظمة  واالنتساب  أجنبي  عميل  مع 
محظورة و مخالفات تتعلق بالسالح 
)ح����ي����ازة ون���ق���ل س�����الح وذخ����ي����رة( 
أماكن مأهولة  وإط��الق رص��اص في 
محمد  امل��ت��ه��م  أدي���ن  فيما  ب��ال��س��ك��ان، 
و  محظورة  ملنظمة  باالنتساب  غزالة 
مخالفات تتعلق بالسالح )حيازة ونقل 
سالح وذخيرة( وإطالق رصاص في 
جانب  إل��ى  بالسكان،  مأهولة  أماكن 
إدانته أيضا بعالقته باجلرمية" وفقا 

لالئحة االتهام.
قرر  "القاضي  احملكمة:  بيان  ولفت 
إرجاء النطق باحلكم على أحمد محاجنة 
حتى يتسنى له تقدمي شهادات جديدة، 
على أن يتم النظر في ملفه على انفراد 

وفي وقت الحق".
حظر  "مت  احملكمة:  ب��ي��ان  ف��ي  وورد 
 ،03.09.2014 ي��وم  داع���ش  تنظيم 
شريف  محمد  امل��ت��ه��م��ان  أخ��ب��ر  فيما 
وأحمد محاجنة، املتهم محمد غزالة أن 
بنيتهما إقامة خلية لداعش في اسرائيل 
لتنفيذ هجمات بداًل من مغادرتهم الى 
سورية، فوافق على اقتراحهما منوها 

وسائل  جتنيد  البداية  في  عليهم  أن 
قتالية وإجراء تدريبات، وأخبرهم أن 
للجهاد،  ه��و  بحوزته  ال��ذي  امل��س��دس 
وألج���ل ذل��ك ق��ام ش��ري��ف ومحاجنة 
في  ال��رص��اص  إط��الق  على  بالتدرب 
مناسبات  ع���دة  ف���ي  ال��ن��اص��رة  ي��اف��ة 
موعد  من  شهور  خمسة  نحو  وقبل 
الى  محاجنة  توجه   06.09.2015
قريبه من الفريديس وطلب منه سالحا 
الحق،  وق��ت  في  به  والتقى  وذخيرة 
وتلقى من قريبه 20 رصاصة أعطاها 
للتدرب  استخدامها  مت  والتي  لغزالة 
لبيان  وفقا  ال��رص��اص"  اط��الق  على 
احملكمة.ولفت بيان احملكمة: "في إطار 
نشاطاتهم في التنظيم، خططوا لتنفيذ 
فحص  ومنها  اسرائيل،  في  عمليات 
إمكانية اطالق رصاص باجتاه قاعدة 
وإحراق  أمن  بقوات  واملس  عسكرية 
كحولية.  م��ش��روب��ات  تبيع  م��ح��الت 
اقترح   2015 ح��زي��ران  ش��ه��ر  وف���ي 
زجاجات  إلقاء  محاجنة  على  شريف 
حارقة على دورية شرطة عند مدخل 
مجدال هعيمق ووافق، وقاما بالتجول 
كثيرا في محيط القاعدة العسكرية في 
املنطقة املذكورة وعاينا املكان وعرفا 

م���ن: م��ن��ى ع���رم���وش- م��راس��ل��ة م��وق��ع العرب 
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بالنشر،   ) ال��ش��اب��اك   ( ال��ع��ام  االم���ن  ج��ه��از  سمح 
األربعاء، أّن "الشاباك وشرطة إسرائيل - وحدة 
اليمار في املركز، قد إعتقال مؤخًرا مواطنًا إسرائيليًا 
يزال قاصًرا  )وال��ذي كان ال  من سكان جلجولية 
خالل فترة تنفيذه املخالفات(، وذلك بشبهة تأييد 
في  التنظيم  إل��ى  لإلنضمام  ونيته  داع��ش  تنظيم 

سورية"، بحسب ما ورد في بيان الشاباك.
وجاء في البيان أيًضا أّنه:"مّت إعتقال املشتبه بعد 
ورود معلومات إستخباراتية دقيقة، والتي أشارت 
تبّي  وقد  سورية.  إلى  للخروج  املشتبه  نوايا  إلى 

أكثر  تشّدد  املشتبه  أّن  الشاباك  حتقيقات  خ��الل 
تنظيم  بتأييد  وب��دأ  األخ��ي��رة،  الفترة  خ��الل  دينيًا، 
سورية  في  التنظيم  مقاتلي  مع  وتواصل  داع��ش 
أيًضا، وأبدى رغبته أمامهم باالنضمام إلى داعش 

في سورية"، بحسب بيان الشاباك.
أّنه:"خالل  بيانه  في  العام  األم��ن  جهاز  وأوض��ح 
أّنه كان بحوزة املشتبه في  التحقيقات تبّي أيًضا 
األشهر األخيرة سالحي، االول رشاش من نوع 
ع���وزي واآلخ���ر م��س��دس م��ن ن��وع غ��ل��وك. كما أّن 
املشتبه صّور نفسه وهو يقوم بإطالق الرصاص 
مّت  واللذين  املذكورين،  السالحي  من  الهواء  في 
ضبطهما على يد قوات الشرطة. كما وأّنه مّت خالل 

التحقيقات مع املشتبه ضبط العديد من الصور التي 
تّوضح تأييده لتنظيم داعش وتعامله باألسلحة"، 

كما وردنا من الشاباك
إال أّن مقربي من العائلة أّكدوا أّن "اإلدعاءات غير 

صحيحة أبًدا"، كما قالوا
في  جلجولية  من  املشتبه  الشاب  أقرباء  واوض��ح 
املعتقل  أّن:"ال��ش��اب  العرب  موقع  ملراسلة  حديث 
حاليًا هو شقيق الشاب الذي تسلل الى سوريا قبل 
واوضح  البراشوت"،  مستخدما  عن  تقريبًا  عام 
األقرباء أّن:"الشاب لم يتواصل مع داعش ومقاتليه 
كما أعلن االمن اإلسرائيلي، إمنا تواصل مع شقيقه 
وكيف  جيدة  بصحة  كان  ما  وإذا  عليه  لالطمئان 

االنضمام  أجل  من  ُنشر  كما  وليس  فقط،  احواله 
أقرباء  بحسب  الإدع���اءات"،  من  وغيرها  لداعش 

العائلة.
وأشاروا أيًضا إلى أّن "كل ما ذكر في هذا السياق 
أّن  أب���ًدا، وال نظن  له  ع��ار عن الصحة وال أس��اس 
حد  وأضافوا:"على  أمنية".  قضية  هي  القضية 
علمنا أن الشاب الذي قيل أّنه تسلل الى سورية قبل 
عام هو بصحة جيدة وتواصل مع افراد عائلته لكن 
رفض االفصاح عن مكان تواجده اذا ما كان فعاًل 
واكتفى  آخ��ر،  مكان  اي  او  العراق  او  سورية  في 
بطمأنة العائلة عن صحته واحواله فقط"، بحسب 

أقرباء العائلة.
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وصحيفة كل العرب"
ت�����ع�����رض م�����دي�����ر اح�����دى 
الطيبة   مدينة  املدارس في 
أم����س اخل��م��ي��س الع���ت���داء 
داخل احلرم املدرسي من 
قبل شخص، ما أسفر عن 
طفيفة.  ب��ج��راح  اص��اب��ت��ه 
الغضب  وتسود حالة من 
لدى االهالي استنكارا لهذا 

أن  علمنا  وق��د  ال��ت��ص��رف، 
األهالي  أمور  أولياء  جلنة 
ت�����درس ام��ك��ان��ي��ة ات��خ��اذ 
مطلع  احتجاجية  خطوات 
وكما  امل���ق���ب���ل،  االس����ب����وع 
الجتماع  ال���دع���وة  ومت���ت 
طارى لبحث هذه القضية.
هذا وقد مت تقدمي شكوى 
لشرطة كدما التي باشرت 
مالبسات  ف���ي  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
احلادث، وحتى اآلن خلفية 

بشكل  تعرف  لم  االعتداء 
واض������ح. وق���ال���ت إح���دى 
األم���ه���ات: "ه���ذا تصرف 
ال  اخ��الق��ي.  وغير  همجي 
أي  ع��ل��ى  اع��ت��داء  أي  نقبل 
شخص من رجال التربية 
أية  ل��دي��ه  وم��ن  والتعليم، 
ع��ق��ب��ة م��ع��ي��ن��ه ف��ي��م��ك��ن له 
باسلوب  األم����ر  م��ع��اجل��ة 
االل���ت���ج���اء  دون  م���ه���ن���ي 

للعنف".

أحكام بالسجن على متهمني من الناصرة ويافة بإقامة خلّية لداعش في إسرائيل

حراسة،  وك��الب  مراقبة  كاميرات  فيه  أّن 
وبعد ثالثة شهور اقترحا على غزالة تنفيذ 
عملية اطالق رصاص على جنود عند مدخل 
بادعاء  الفكرة  رفض  ولكنه  مهلول  قاعدة 
يوم  من  شهر  وقبل  مسحلي،  اجلنود  أن 
06.09.2015 اقترح شريف على محاجنة 
وغزالة تنفيذ عملية اطالق رصاص من قبل 
أكد  غزالة  أن  إال  مهلول  قاعدة  في  داع��ش 
كهذه  لعملية  مستعدين  غير  أنهم  مجددا 

وأن عيهم التدرب أكثر".

أن��ه��م "خططوا  االت��ه��ام  ف��ي الئ��ح��ة  وورد 
حلرق محل في الناصرة ألنه يبيع الكحول، 
ومحل آخر في يافة الناصرة للسبب نفسه، 
الى  التسلل  اقترح عليهم طرف آخر،  فيما 
س��وري��ة ل��الن��ض��م��ام ال���ى ص��ف��وف داعش 
ولكنهم رفضوا ألن شريف منشغل بزفاف 
شقيقته في يوم 22.07.2015 وسيبحث 
شريف  اتفق  وعليه  بعد،  فيما  امل��وض��وع 
ومحاجنة على التسلل لسورية بعد التاريخ 
املذكور ومنها الى العراق" بحسب البيان.

الشاباك يكشف: إعتقال مشتبه من جلجولية بتأييد داعش ونيته اإلنضمام للتنظيم في سورية
*عائلة الشاب: ابننا لم يتواصل مع داعش إمنا أراد اإلطمئنان على شقيقه في سورية

استنكار عارم في مدينة الطيبة بعد 
االعتداء على مدير مدرسة

م��ك��ات��ب "ك����ل ال���ع���رب" - 
الناصرة
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أف�������ادت س��ل��ط��ة ال���ض���رائ���ب 
في  ال���ص���ل���ح  "م��ح��ك��م��ة  أن 
رجل  على  حكمت  الناصرة، 
العربي،  ال��وس��ط  أع��م��ال م��ن 
أشهر   8 ال��ف��ع��ل��ي  ب��ال��س��ج��ن 
ألف   100 مببلغ  وت��غ��رمي��ه 
شيكل، وذلك على خلفية عدم 
مدينا  وأصبح  ضرائب  دفع 
 2.2 الضرائب بقيمة  لسلطة 

مليون شيكل".
أن "احل���دي���ث  إل����ى  وي���ش���ار 
ع���ن ش��خ��ص م���س���ؤول عن 
شركة مقاولة بناء وخدمات 
ان���ه خالل  ح��ف��ر، إذ ي��س��ت��دل 
ولغاية   2013 عام  آب  شهر 
قام   ،2014 سنة  أي��ار  شهر 
بدفع الضريبة عن 8 ملفات، 
بتواريخ  ش��ي��ك��ات  ب��واس��ط��ة 
تصرف  ل��م  أنها  إال  مؤجلة، 
وعليه أصبح مدينًا للضريبة 

مببلغ 2.2 مليون شيكل".

 - العرب"  "ك��ل  مكاتب 
الناصرة

أف�������ادت ل���وب���ا ال��س��م��ري 
الشرطة  بلسان  الناطقة 
ف������ي ب����ي����ان����ه����ا "ت����ط����ور  
)االثني( على شارع رقم 
الطيبة  من  بالقرب   444
ف���ي م��ح��ل جت����اري هناك 
ما  شجار  يبدو  م��ا  وعلى 
ب����ي ص���اح���ب احمل�����ل من 

الطيبة )40 عاًما( مع أحد 
 35( الطيبة  م��ن  ال��زب��ائ��ن 
االخير  طعن  تخللة  عاًما( 
ال�������ذي أص����ي����ب ب���ج���روح 
أحيل  عنقه  في  متوسطة 
ع��ل��ى أث���ره���ا ل��ل��ع��الج في 
وصول  وسط  املستشفى 
الشرطة واعتقال صاحب 
للتحقيقات  املشتبه  احملل 

اجلارية"، وفقا للبيان.

السجن 8 أشهر ووغرامة  100 ألف 
شيكل لرجل أعمال عربي لعدم دفع 

الضرائب

شجار بني صاحب محل وزبون 
في منطقة الطيبة يسفر عن 

طعن األخير
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من اليمي: محمد شريف وأحمد أحمد


