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احملرر املسؤول  واملدير العام 
 فايـز اشتيوي 

في الكون مّتسع لكّل الناِس. ال تسأْل مبا بدأ 
اجلواْب !

في الكون مّتسع لكّل الناِس. واالشياِء. 
واألسماِء.

للكتِب القدميِة واجلديدِة. للموانئ. للمقابر 
واملصانِع.

للمزارِع واملطاعم والشوارِع. للمدارس واحلدائق 
واألغاني

للكراسي واملشاجِب والثياْب

أصــــــوات مــــن مـــــدن بعيــــــدة

غطاس بعد تسريب الفيديو: نقلت مواد 
ألسباب انسانية وأنا مصّر على كل حقوقي

متديد اعتقال املشتبه بالقتل واطالق النار في حيفا ملدة 9 أيام

مــــكــــاتــــب "كــــــــل الـــــــعـــــــرب" - 
الناصرة

بعد أن نشرت القناة العاشرة في 
فيديو  امل��اض��ي،  االس��ب��وع  نهاية 
النائب  مت تسريبه ويظهر تسليم 
ب���اس���ل غ���ط���اس م��غ��ل��ف��ات ألح���د 
النائب  ق���ال  األم��ن��ي��ن،  األس����رى 
غ��ط��اس ف���ي ك��ل��م��ة م��س��ج��ل��ة ل���ه : 
في  مستمرة  الشرطة  أن  "يبدو 
ت��س��ري��ب م��ع��ل��وم��ات ووث��ائ��ق من 
بالتهم  يتعلق  فيما  التحقيق  غرفة 
الشرطة  س��رب��ت  ال����ي،  امل��وج��ه��ة 
له  تطرقت  قد  فيديو كنت  شريط 
اثناء التحقيق معي، هي حتاول أن 
تثبت من خالل الفيديو أنني قمت 
بنقل هواتف نقالة وأجهزة اتصال 
اخ���رى وأن���ا دح��ض��ت ه���ذه التهم 
أن  وق��ل��ت  التحقيق،  خ��الل  مت��ام��ا 
كل ما نقلته مواد مكتوبة ألسباب 
انسانية وضميرية بهدف مساعدة 

االسرى".
وأض���������اف غ�����ط�����اس: "ت���وق���ي���ت 
التسريب يأتي بعد فشل الشرطة 
باستصدار أمر من احملكمة بتمديد 
اطلق  فبالعكس  املنزلي،  اعتقالي 
ال��ق��اض��ي س��راح��ي وك��ذل��ك يأتي 
حاول  أن  بعد  التسريب  توقيت 
الئحة  تقدمي  القضائي  املستشار 
اتهام في الكنيست محاوال منعي 
مالئمة  فترة  على  احل��ص��ول  م��ن 

جللسة استماع وعلى هذا مت توبيخ عملية 
املستشار القضائي وأنا مصّر على تعامل 
ينص  ال��ت��ي  حقوقي  ك��ل  وع��ل��ى  منصف 

عليها القانون".
مساعد  تيتي  خالد  للمحامي  توضيح 

النائب باسل غطاس
مساعد  تيتي  خالد  احملامي  من  ووردن��ا 
"املستشار  أّن  غ��ط��اس،  ب��اس��ل  ال��ن��ائ��ب 
القضائي لم يقدم حتى اآلن الئحة اتهام 
يستطع  ال  النه  للمحكمة.  رسمي  بشكل 
ب���دون رفع  ال��ق��ان��ون  ذل���ك بحسب  ف��ع��ل 
احل��ص��ان��ة اجل���وه���ري���ة. م���س���ودة الئحة 
االتهام ارسلت لعلم رئيس الكنيست فقط 
احلصانة.  رف��ع  طلب  لتقدمي  حتضيريا 

وسّربت لالعالم".
النيابة  اللد ترفض استئناف  مركزية 
للنائب باسل  املنزلي  االعتقال  لتمديد 

غّطاس

اللد،  مدينة  في  املركزية  احملكمة  ق��ررت 
رف����ض االس���ت���ئ���ن���اف ال�����ذي ت���ق���ّدم���ت به 
املنزلي  اإلعتقال  لتمديد  العامة  النيابة 
الوطني  )التجمع  غّطاس   باسل  للنائب 
الدمقراطي/القائمة املشتركة(، بشكل تام 
وقاطع. وذلك في قضية تهريب هواتف 
ام��ن��ي��ن داخ���ل السجون  ن��ّق��ال��ة ألس���رى 

اإلسرائيلية. 
هذا، وكانت قدمت النيابة العامة في لواء 
القضائي  املستشار  مبصادقة  اجلنوب 
العام  ال��ن��ائ��ب  م��ن  وب��ت��وص��ي��ة  للحكومة 
اللد على  املركزية في  للمحكمة  استئنافا 
قرار محكمة الصلح في ريشون لتسيون 
للنائب  املنزلي  احلبس  بالغاء  القاضي 
باسل غّطاس. حيث طلبت النيابة العامة 
االستئناف،  لبحث  طارئة  جلسة  تعين 
وبالتالي أصدرت املركزية قرارها برفض 

االستئناف.

من: سليمان حلبي- مراسل موقع العرب وصحيفة كل 
العرب 

مددت محكمة الصلح في حيفا اجلمعة املاضية اعتقال املشتبه 
بقتل شخص يهودي واصابة آخر في 
حتى  منفصلتن  ن��ار  اط���الق  واق��ع��ت��ي 
وقال   ،15.1.2017 حتى  أي  أي��ام،   9
بالدفاع  املوكل  احملامي رأفت االسدي 
اعتقال  م��ددت  “احملكمة  املشتبه:  ع��ن 
 15.1.2017 تاريخ  حتى  به  املشتبه 
ف���ي كل  ال���ش���رط���ة  ت��س��ت��م��ر  ن���أم���ل أن 
ستتبن  املطاف  نهاية  وفي  التحقيقات 
أو  قومية  اخللفية  كانت  واذا  اخللفية 
عنصرية سأتنازل عن الترافع عن هذه 

القضية”.
وقد أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان 
“استمرارا  أن���ه  ب��ي��ان��ه��ا  ف��ي  ال��ش��رط��ة 

ملف  في  الشاباك  العام  االم��ن  وجهاز  الشرطة  لتحقيقات 
من  والقتل  النارية  العيارات  اطالق  بجرمية  املشتبه  اعتقال 
يوم الثالثاء 03.01 اجلاري في حيفا تقرر طلب متديد فترة 
اعتقال املشتبه وذلك في محكمة الصلح 
التحقيقات اجلارية  في حيفا على ذمة 
حت���ت ظ����الل أم����ر ح��ظ��ر ن��ش��ر س���اري 
املفعول حول أي من تفاصيل التحقيقات 
وبينات هوية املشتبه الشخصية”، وفقا 

للبيان.
ول��ف��ت ب��ي��ان ال��ش��رط��ة: “مت الح��ق��ا في 
محكمة الصلح في حيفا متديد اعتقال 
املاضي  اخل��م��ي��س  مت  ال����ذي  امل��ش��ت��ب��ه 
له  تنسب  بالغ  آخ��ر  إض��اف��ي  ومشتبه 
ش��ب��ه��ات م���د ي���د ال���ع���ون ل����الول وذل���ك 
15.01 اجلاري” وفقا  حتى نهار يوم 

للشرطة.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
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عممت لوبا السمري، الناطقة بلسان 
الشرطة بيانا، جاء فيه: “بعد مضي 
ساعات معدودة على اصدار احلكم 
في ملف اجلندي أليؤر أزاريا )حول 
مقتل عبد الفتاح الشريف في اخلليل 
استلمت  املاضي(  آذار  شهر  خالل 
املاضي(، بالغا  )االسبوع  الشرطة 
ورسومات  كتابات  معاينة  م��ف��اده 
بلدة  في  والشرطة  للعرب  معادية 
ابيب،  ت��ل  م��ن  القريبة  تكڤا?ا  چني 
فاميليا  ل��ه  منظمة  ب��اس��م  وم��وق��ع��ة 
بأيدولوجيتها  بتطرفها  امل��ع��روف��ة 

املجال  ف���ي  وال��ن��اش��ط��ة  ال��ع��ن��ي��ف��ة، 
منافسات  على  ت��رك��ي��زا  ال��ري��اض��ي 

كرة القدم”.
معاينة  الح��ق��ا  “مت  ال��ب��ي��ان:  وت��اب��ع 
مناوئة  أخ�����رى  إض��اف��ي��ة  ك��ت��اب��ات 
وخالل  هناك.  املنطقة  في  مشابهة 
حتقيقات وحتريات حثيثة توصلت 
ال��ش��رط��ة الع��ت��ق��ال ق��اص��ري��ن )15 
عاما( من سكان بقعات اونو، بشبهة 
أنهما  كما  احل��اص��ل،  ف��ي  ال��ض��ل��وع 
مبا  معهما  التحقيقات  خالل  اعترفا 
نسب اليهما من شبهات، ومع اطالق 
ب��ش��روط مقيدة  س��راح��ه��م��ا الح��ق��ا 

والتحقيقات جارية” وفقا للبيان. احملامي رأفت االسد املوكل بالدفاع عن املشتبه

كتابة  بشبهة  يهود  قاصرين  إعتقال 
طة للشر و ب  للعر ية  د معا ت  ا ر عبا


