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وحدة املستعربني تعتقل
شابا من مخيم شعفاط بشبهة
"التخطيط لالعتداء
على نتنياهو وبركات"

صورة من تسجيل الفيديو خالل اعتقال املشتبه به

" عملية نوعية "

من عماد غضبان مراسل صحيفة بانوراما
نشرت الشرطة  ،في األيام األخيرة  ،تسجيل فيديو يوثق عملية القبض
على محمد جمال رشدة (  30عاما ) من مخيم شعفاط بشبهة " التخطيط
لالعتداء على رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو ورئيس بلدية القدس نير
بركات " .
وق��ال��ت الشرطة االسرائيلية أن " معلومات استخبارية تلقتها وح��دة
املستعربني في شرطة لواء القدس قادت قوات من هذه الوحدة إلى بيت
املشتبه في شعفاط واعتقاله ".
وك��ان جهاز االم��ن العام اإلسرائيلي " الشاباك "  ،قد كشف في األيام
األخيرة  ،أنه أحبط في األسابيع االخيرة  ،مخطط خلية  " ،يتم توجيهها
من سوريا "  ،من املس برئيس احلكومة نتنياهو ورئيس بلدية القدس
بركات وشخصيات أخرى.
وجاء في بيان جلهاز األمن العام " ان املشتبه به يحمل الهوية اإلسرائيلية،
وكان مسجونا ً سابقا ً لضلوعه في أنشطة إرهابية ".
وت��اب��ع ال�ب�ي��ان  " :ت�ب نّ�ّي� خ�ل�ال التحقيق أن امل��دع��و محمد رش ��دة خطط

الشرطة
حتقق
مبالبسات
وفاة طفلة
من الطيبة

ت ��واص ��ل ال �ش��رط��ة التحقيق
مب�ل�اب��س��ات وف � ��اة ط �ف �ل��ة من
مدينة الطيبة تبلغ م��ن العمر
 10س �ن��وات  .وق ��ال ال�ن��اط��ق
بلسان مركز ال��رازي الطبي ،
انه " مت أمس نقل الطفلة الى
امل��رك��ز ال�ط�ب��ي  ،وه ��ي ف��اق��دة
ل �ل��وع��ي وب� � ��دون ت �ن �ف��س وال
نبض  ،وانه بعد اجراء عمليات
ان� �ع ��اش م�ك�ث�ف��ة ل�ل�ط�ف�ل��ة  ،مت
نقلها الى املستشفى بسيارة
اس �ع��اف م��رك��ز ال���رازي وهي
بحالة بالغة اخلطورة ".
واش��ار الناطق بلسان مركز
الرازي الطبي الى ان " سبب
اصابة الطفلة غير واضح وانه
على ما يبدو فان والدها عثر
عليها وهي فاقدة للوعي وهو
من نقلها للمركز ".
وق��ال املتحدث ب��إس��م شرطة
إس ��رائ� �ي ��ل ل�ل�إع�ل�ام ال �ع��رب��ي
" أن ��ه مت الح �ق��ا اع�ل�ان وف��اة
الطفلة في مستشفى مئير وان
ال �ش��رط��ة ت�ف�ح��ص م�لاب�س��ات
احلادث ".

بنيامني نتنياهو

نير بركات

بتوجيهات من عناصر إرهابية تعمل خارج البالد الرتكاب عمليات إرهابية
خطيرة ضد أهداف مختلفة  ،ومن ضمنها االعتداء على شخصيات رفيعة
املستوى  ،ومن بينها رئيس نتنياهو وبركات ".

تبي أن املدعو محمد رشدة خطط الرتكاب عمليات
وأضاف البيان  " :كما نّ
تخريبية ضد مبان تابعة للقنصلية األمريكية وضد وفد اخلبراء األمنيني
الكنديني املقيمني في القدس  ،الذين يقومون بتدريب أجهزة أمنية تابعة
للسلطة الفلسطينية ف��ي الضفة  ،وخططت تلك اخللية إلدخ ��ال ناشط
إرهابي من األردن إلى إسرائيل  ،من أجل تنفيذ بعض العمليات اإلرهابية
تبي خالل التحقيق أن رشدة
املذكورة أعاله " .كما جاء في البيان أنه " نّ
اتخذ بعض اإلجراءات التمهيدية لتنفيذ الهجمات مبا فيها جمع املعلومات
االستخباراتية عن األهداف التي خطط ملهاجمتها وذلك بتعليمات إرهابي
يسكن في سوريا  ،وفي وقت الحق ،مت اعتقال املزيد من املشتبه بهم حيث
مت التأكد خالل التحقيق معهم من صحة التهم املنسوبة لهم كما مت جمع
معلومات أخرى حول أنشطة اخللية ".
وخلص بيانا " الشاباك " للقول  " :القبض على هؤالء املشتبه بهم أحبط
عملية إرهابية نوعية خططت لها تلك اخللية وذلك قبل ارتكابها ،وقد مت
تقدمي لوائح اتهام بحق الضالعني يوم األحد املوافق ." 27.5.2018

عضو الكنيست عيساوي فريج  " :سياسة جلنة التصنيفات
للقنوات التلفزيونية مشوهة وعليها انصاف العرب "
عقدت اللجنة البرملانية التي تُعنى بإزالة احلواجز والعوائق في
الصحافة العربية واملنبثقة من جلنة االقتصاد برئاسة عضو
الكنيست عيساوي فريج ،أول��ى جلساتها  ،مطلع األسبوع ،
ومتحورت اجللسة حول سياسة نظام التصنيف والتدريج.
ف��ي مستهل كلمته  ،ش��دد ف��ري��ج ع�ل��ى ان "ن �ظ��ام التصنيف
وال��ت��دري��ج ي�ف�ض��ل ال �ق �ن��وات امل �ع��روف��ة وي �ت �ج��اه��ل احمل �ط��ات
الصغيرة" ،وأكد على "العالقة بني نسبة املشاهدة احلقيقية
( الريتنغ ) واملدخول امل��ادي الذي حتصل عليه القناة ،
وانه باستثناء العرب من جلنة التصنيفات فإن األموال
ال تصل الى العناوين الصحيحة وهو ما يبقي عالمات
استفهام حول استمرار عملها ".
عضو الكنيست دوف حنني  ،ال ��ذي حضر اجللسة ،
ب��ارك وشكر إقامة مثل هذه اللجنة البرملانية املختصة
بهذا امل��وض��وع الهام للجمهور وال��ذي يشكل اكثر من
 20%في البالد ،واكد أن " املعيق ليست هذه اللجنة بل
القنوات التي تنشر االع�لام  ،والتي بدورها تهتم فقط
بنسبة املشاهدين واملتابعني من اليهود فقط ".
عضو الكنيست يوسف جبارين  ،اكد على ان " الربح
املادي هو اقل أهمية في هذه املواقف من أي شيء آخر ".
ومت عرض كيفية قياس اطالع املواطنني لوسائل االعالم
العربية ( ريتنغ ) بشكل عام في البالد  ،وذل��ك حسب
جلنة ال�ت��دري��ج املختصة ال�ت��ي مثلها مديرها شموليك
شمطوف واملركبة م��ن  11جسما ً جماهيريا وخاصا
متثل شريحة واسعة من قنوات ووك��االت لالعالم في
إسرائيل وجهات ربحية خاصة .

أسئلة واتهامات للجنة التدريج
وبحسب ب�ي��ان ص ��ادر ع��ن اللجنة  ،وص�ل��ت نسخة عنه الى
صحيفة بانوراما فان " شموليك شمطوف مدير جلنة التدريج

شرح طبيعة عمل اللجنة وقال ان اتخاذ القرارات يكون بغالبية
 70%من أصوات اللجنة  ،وكذلك نشر أية مادة إعالمية ،
واما فيما يتعلق بقياس اطالع وانكشاف املواطنني لوسائل
االعالم العربية ( الريتنغ )  ،فاكد انهم يعتمدون قياس " بابل
ميتير "  ،والتي تعتمد في دول كثيرة متطورة والتي بحسبها
يدخلون جهاز قياس داخل حوالي  700بيت في إسرائيل من
بينها قرابة  100منزل عربي دون التمييز الدميغرافي  ،واكد

خالله فقط قرابة  100منزل عربي يشاركون فيه ".

"قناة هال موجودة في كل
بيت ينطق العربية بالبالد"

اضاف البيان  " :بسام جابر مدير قناة هال التلفزيونية
ش��ارك أيضا ووج��ه اتهامات للجنة التصنيفات
ول��رئ�ي�س�ه��ا ش�م��ول�ي��ك ك��ون�ه��م ي�ط��ال�ب��ون مببالغ
باهظة للكشف عن أي معلومات او أي معطيات ".
وأك��د ج��اب��ر ان " ق �ن��اة ه�ل�ا م ��وج ��ودة ف��ي كل
بيت ينطق العربية في البالد  ،وانه قام بتجهيز
وتكليف كل ما هو مطلوب من جتهيزات للقناة
كما ُطلب منه  ،لكنه ال يحصل على أي م��ردود
مادي ".
وأضاف جابر  " :نحن نريد ان نندمج باجلمهور
اإلسرائيلي  ،وأريد ان تصل هذه البشارة للجميع
بكل ال �ب�لاد  ،وعلينا ان جن��د ح�لا ملقياس مدى
اطالع اجلمهور على األرقام دون دفع املاليني ".
في تلخيصه للجلسة ش��دد فريج على " أهمية
تغيير الطريقة املتبعة التي تعمل لصالح اجلهات
عضو الكنيست عيساوي فريج
االعالمية املعروفة وادخال املجتمع العربي بشكل
بسام جابر
يعرض معطيات خالل اجللسة
جيد ومناسب في مقياس التصنيف والتدريج ".
وخلص فريج اجللسة االولى بثالث نقاط:
 .1حتلنة جلنة مقياس التصنيف والتدريج بالتطورات
ان اجلهاز يقيس ايضا ً االجهزة التلفزيونية التي تبث عبر
احل��اص �ل��ة ال س�ي�م��ا وان� ��ه م �ن��ذ اك �ث��ر م��ن  25ع��ام��ا منذ
الصحون الالقطة وهو ما مييز  80%من البيوت العربية ".
تأسيسها لم يتم أي تغيير في نظامها.
اما املديرة العامة للسلطة الثانية للتلفزيون وللراديو  ،يوليا
 .2زيادة عدد املشتركني في النموذج الى اكثر من .700
بركوفيتش  ،فقد وجهت أسئلة واتهامات للجنة التدريج مبا
 .3على القنوات التلفزيونية التعامل مع نتائج النموذج
يخص " التهرب من استخدام اح��دث الوسائل التكنلوجية
في كافة البيوت في البالد وليس استثناء العرب منها
كما هو احل��ال في عدد من ال��دول االوروبية  ،مثل بريطانيا
واالخذ باحلسبان فقط البيوت اليهودية .
وهولندا وغيرها  ،وان وعليهم توسيع النموذج ال��ذي من

