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للمرة الثانية:
ادانة الشيخ ناظم
أبو اسليم من
الناصرة بالتحريض
على العنف

الشيخ ناظم ابو اسليم
أدانت محكمة الصلح في مدينة الناصرة،
في االي��ام االخيرة  ،للمرة الثانية الشيخ
ناظم أبو اسليم  ،امام مسجد شهاب الدين
في الناصرة سابقا  ،بتهم " التحريض
على العنف  ،ودعم تنظيم ارهابي ".
وقالت احملكمة  ،وفقا لبيان عممه الناطق
بلسان احملاكم " ان املتهم ،استغل منصبه
لنشر التحريض وألقى خطب أمام جمهور
م��ن امل�ص�ل�ين  ،ب �ه��دف ن�ش��ر أي��دول��وج�ي��ة
تنظيم " القاعدة " االرهابي  ،وحتريض
املصلني على العنف ".
وأوض � ��ح امل �ت �ح��دث ب �ل �س��ان احمل��اك��م في
بيانه " أن��ه مت تقدمي الئحة االتهام بحق
املتهم يوم  ، 7.11.2010ونسبت له فيه
ت�ه��م ال�ت�ح��ري��ض ع�ل��ى ال�ع�ن��ف واالره� ��اب
ودعم تنظيم ارهابي  ،بعد احلصول على
م�ص��ادق��ة املستشار القضائي للحكومة
لتقدمي الئ�ح��ة االت �ه��ام  ،وق��د أدي��ن املتهم
بالتهم املنسوبة له  ،وحكمت عليه احملكمة
بالسجن الفعلي ملدة  3سنوات والسجن
م��ع وق��ف التنفيذ مل��دة  18ش �ه��را  ،وق��د
قدم املتهم استئنافا على احلكم للمحكمة
املركزية  ،ومت تأجيل موعد بدء تنفيذ احلكم
بناء على طلبه  ،وف��ي ي��وم 29.5.2013
صدر قرار احلكم بخصوص االستئناف،
حيث قبلت احملكمة املركزية ادع��اء املتهم
باخلطأ ف��ي التمثيل وأل�غ��ى ق��رار محكمة
ال�ص�ل��ح  ،وأم ��رت احمل�ك�م��ة ب��اع��ادة امللف
حملكمة الصلح لفحصه من قبل مختص
من طرف النيابة  ،وللحصول على شهادة
املتهم وت�ق��دمي رأي مضاد م��ن قبل هيئة
ال��دف��اع  ،وب�ع��د س�م��اع ش �ه��ادات املختص
من قبل النيابة  ،واملختص من قبل الدفاع
وشهادة املتهم  ،مت تقدمي تلخيصات من
قبل االط��راف وأص��درت احملكمة قرارها
بادانة أبو سليم للمرة الثانية ".
وج ��اء ف��ي الئ �ح��ة االت �ه��ام " أن اخلطب
ال �ت��ي أل�ق��اه��ا امل�ت�ه��م  ،أُل�ق�ي��ت ع�ل��ى خلفية
أح ��داث مختلفة  ،منها مقتل نشطاء في
تنظيم القاعدة  ،حملة عسكرية في غزة،
نشر رس��وم��ات كاريكتير مسيئة للنبي
محمد في الدمنارك وزيارة بابا الفاتيكان
الس��رائ �ي��ل  ،ح�ي��ث اس �ت �خ��دم امل�ت�ه��م تلك
االحداث من أجل اثارة اجلمهور  ،وتخللت
رسائلة دعوات لالنتقام والقتل والعنف".
وأضافت الئحة االتهام " أن منشورات
املتهم تضمنت دع ��وات لالنتقام بشكل
عنيف من " اخلائنني  ،الكفار واالعداء "،
وكذلك تشجيع ودعم للعنف  ،واستخدم
املتهم مصطلحات تعبر عن العنف  ،منها:
ال��ذب��ح  ،القتال وامل�ق��اوم��ة  ،وق��د دع��ا الى
قطع رؤوس الكفار واقتالعهم بواسطة
السيف".

عاصفة الفنان رفعت االسدي:
"شتمت الشيطان ولم أقصد االساءة لالسالم"
استضاف برنامج " العندليب " الذي ُيعده ويقدمه
ال �ف �ن��ان س��ام��ي ع �ب��د ال� �ق ��ادر و ُي � ��ذاع ع �ل��ى ق �ن��اة هال
الفضائية من مجموعة بانوراما  ،استضاف مؤخرا،
ال�ف�ن��ان "ع �م�لاق ال �ط��رب" رف�ع��ت االس ��دي م��ن دير
األس��د  ،حيث حت��دث الضيف ع��ن ع��دد م��ن القضايا
املتعلقة بفنه وأغانيه  ،وال��ى االشكالية التي وقعت
م��ؤخ��را وأح��دث��ت نقاشا ب�ين الكثيرين ح��ول أبيات
شعرية قالها األس��دي خ�لال وصلة " حداية " مع
فنان من يركا في حفل اقيم مبنطقة اجلليل  ،مؤخرا .
وق��د راف��ق االس ��دي ف��ي احللقة ع��ازف ال�ع��ود حميد
محسن  ،وعازف االورغ الفنان رامي رافع .
وقال األسدي في مستهل احللقة  " :في البداية أقدم
التهاني لكل املسلمني بحلول شهر رمضان املبارك ،
ولكل االخوة املسيحيني مبناسبة عيد الفصح املجيد
والخ��وت��ي بني م�ع��روف مبناسبة عيد زي ��ارة مقام
النبي شعيب عليه السالم ".
وت��اب��ع االس� ��دي  " :أود أن اوض� ��ح ق�ض�ي��ة مهمة
للجمهور احلبيب الذي يعز على قلبي  .انا أحد أعمدة
الفن الفلسطيني  .ال أحد ينكر ذلك  ..أنا العمالق  .في
االونة االخيرة هنالك هبوط ".

" هذه ضريبة الشهرة "
وحينما س��أل ُم �ق��دم ال�ب��رن��ام��ج س��ام��ي ع�ب��د ال �ق��ادر
ضيفه االسدي حول االشكالية االخيرة قائال لرفعت
االسدي  " :ان ما صدر منه لم يكن متوقعا ولم يكن
في مكانه " ،رد االسدي قائال " :هذه ضريبة الشهرة
وضريبة املترصدين واملتربصني والفنانني الذين
طحنتهم طحنا " في الساحة الفنية  .من قام بقص
املقطع الذي سبب االشكالية لم يظهر احملاورة كلها.
في املاضي ك��ان الفنانون يتحاورون ح��ول السماء
واالرض ،املاء والنار ،البحر والبر ،اجلمل واخليل ،أنا
وزميلي الفنان ابو ماجد من يركا حتاورنا عن اخلير

الفنان رفعت االسدي يصافح سامي عبد القادر
والشر  ..الرحمن والشيطان  ...خالل احمل��اورة هو
كان دوره الدفاع عن حزب الشيطان ودعاني بحواره
لالميان به  ،فانا شتمته في سياق احمل��اورة الفنية.
لكن اذا كنت قد مسست مبشاعر اي انسان فانني
اعتذر  ،وانا اعتذر من منطلق قوة ".
ووج��ه االس��دي كالمه للجمهور " :أعتذر اذا أسأت
بحق اي انسان لم يفهمني  ..انا انسان مسلم ومؤمن
واحترم كل انسان بصرف النظر عن دينه وعقيدته..
كلنا أب�ن��اء شعب واح��د  ،وال�ش�ع��ب الفلسطيني في
الداخل والضفة هو الدرع الواقي لي".
وتابع االسدي يقول  " :انا شتمت الشيطان وال دخل
لالسالم واملسلمني ".
سامي عبد القادر  " :لكنك قلت ( أنا مش شايف حدا
من سنتمتر) ؟"
رفعت االس��دي  " :ه��ذه قلتها ملن ق��ام بقص املقطع

املذكور  ...اجلمهور حبيبي وأهلي وأخوتي وأنا ابن
كل اجلمهور  ،واجلمهور يجب ان يعرف ان الكالم
موجه للمترصدين والغيورين واحلاقدين ".
كما قال االسدي  " :اقسم بالله العظيم أنه ال دخل مبا قلت
لدين وال لديانة  ..ان��ا شتمت الشيطان واتباعه واالع��ور
ال��دج��ال وال �ل��ه ع�ل��ى م��ا أق ��ول ش�ه�ي��د " .وخ�ل�ال احل ��وار
تطرق الفنان رفعت االسدي عن نفسه قائال " انه يختلف
بشخصيته عن باقي الفنانني  ،وانه ليس مراوغا ".
وأب��دى االس��دي رأي��ه بالفنان موسى احلافظ  " :أنا
احترم موسى احلافظ انه يحافظ على التراث .هو اخ
علي  .رغ��م املنافسة الشديدة بيننا  ،اال ان��ه له
عزيز ّ
بصمة في الفن الفلسطيني وعيب ان انكر ه��ذا  .هو
له جمهوره ليس في كل البالد  ...ممكن ان يتم جلبه
للغناء في كفر كنا ،املشهد وع�ين ماهل لكن ليس في
دير االسد ".

وحدة "ماحش" حتقق مبالبسات مقتل
فلسطيني قاد سيارة مسروقة قرب قلنسوة
م��ن تامر ع��ازم مراسل
صحيفة بانوراما
أع � � �ل � � �ن� � ��ت ال� � �ش � ��رط � ��ة
االسرائيلية  ،مقتل شاب
فلسطيني  ،جراء اطالق
ال� �ن ��ار ع �ل �ي��ه وه���و ي�ق��ود
س��ي��ارة م �س��روق��ة على
ش ��ارع رق ��م  ، 57ق��رب
مدينة قلنسوة .
وق� ��ال امل �ت �ح��دث بلسان
الشرطة ف��ي بيان حول
احل ��ادث ��ة  " :ف ��ي اط ��ار
نشاط للشرطة ووح��دة
"ات � �غ� ��ار" ف ��ي ق �س��م "
اله�� � ��ف  " 433ض��د
م �خ��ال �ف��ي ال �ق��ان��ون  ،مت
سيارة شرطة في مكان احلادثة
ف� �ج ��ر االث � �ن �ي�ن اع �ت �ق��ال
 4مشتبهني ب��االن�ت�م��اء
ملجموعة سرقة سيارات
الشرطة بنصب حاجز في الشارع  ،حيث قام املشتبهون
من منطقة الشارون ".
باالندفاع نحو احلاجز واصطدموا بسيارات وحاولوا
وأض� ��اف امل �ت �ح��دث ب�ل�س��ان ال �ش��رط��ة  " :خ�ل�ال نشاط
دهس رجال شرطة الذين أطلقوا النار جتاه السيارة  ،وقد
الشرطة  ،الح��ظ رج��ال الشرطة مركبتني مسروقتني
اصيب رج�لا شرطة بجراح طفيفة  ،فيما اصيب سائق
تتحركان على شارع  57من اجتاه نتانيا الى طولكرم،
السيارة املسروقة وهو من سكان الضفة الغربية  ،حيث
ك �م��ا مت ��ت م�لاح �ظ��ة س� �ي ��ارة اخ� ��رى حت� ��اول م �س��اع��دة
مت اعالن وفاته في املستشفى  ،وقد مت نقل التحقيق في
املشتبهني على ال�ه��رب م��ن الشرطة  ،وق��د قامت ق��وات
هذه احلادثة لقسم التحقيق مع رجال الشرطة – ماحش".

احملامي محمد اغبارية
من أم الفحم رئيسا
للجنة التخطيط
والبناء في وادي عارة
م� � � � ��ن ص � ��ال � ��ح
ح� �س ��ن م�ع�ط��ي
مراسل صحيفة
بانوراما
مت ف ��ي األي� ��ام
األخ � � � � �ي� � � � ��رة،
محمد اغبارية
ان � � � �ت � � � �خ� � � ��اب
احملامي محمد
سليمان اغ�ب��اري��ة ،م��ن مدينة أم الفحم،
باإلجماع ،رئيسا للجنة التخطيط والبناء
في وادي عارة ،لتستعيد أم الفحم رئاسة
اللجنة بعد غياب  5سنوات .
وجتري االنتخابات في اللجنة مرة كل
 5سنوات  ،وتعاقب على رئاستها خالل
ال���دورة السابقة منذ ع��ام  2014ن��ادر
يونس من ع��ارة ع��رع��رة ،واحمل��ام��ي عبد
الكرمي مصاروة من باقة الغربية.

