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ال �س �ج��ن امل ��ؤب ��د ل�ك�ت�ي�ب��ة ع �ط �ي��ان م ��ن اري �ح ��ا بعد ال� �ن� �ي ��اب ��ة :ات� �ه� ��ام م� � ��راد س� �ع ��دي م� ��ن ال� �ن ��اص ��رة ب� ��االع� �ت� ��داء على
ادان�ت��ه بقتل سائحة في جبل القفزة في الناصرة ج� ��اره امل ��رح ��وم ع �م ��ار ع�ل��اء ال ��دي ��ن ب��ال �س �ي��ف م ��ا أدى ال� ��ى مقتله

من :منى عرموش مراسلة
م��وق��ع ال �ع��رب وصحيفة
"كل العرب"
أص��درت احملكمة املركزية
ف��ي م��دي�ن��ة ال �ن��اص��رة قرار
احلكم بالسجن املؤبد على
ال �ش��اب كتيبة ع�ط�ي��ان من
اري� �ح ��ا وذل� ��ك ب �ع��د ادان �ت��ه
بقتل ا ل�س��ا ئ�ح��ة البولندية
"داريا ماجدالينا" واخفاء
جثتها في جبل القفزة في
الناصرة.

وبحسب ما جاء في الئحة
االت� �ه ��ام ف��إن��ه "وف� ��ي يوم
 1 6 . 4 . 2 0 1 5ق� � ��ررت
امل��رح��وم��ة ع��دم االنضمام
ل���زم�ل�ائ� �ه���ا ف � ��ي اجل���ول���ة
ال �س �ي��اح �ي��ة ،وع �ن��د قرابة
الساعة ال��راب�ع��ة والنصف
عص ًرا تركت الفندق لتمشي
ف��ي ال �ش��وارع ال�ق��ري�ب��ة من
جبل القفزة .وقرابة الساعة
اخل��ام �س��ة وع �ن��دم��ا كانت
ب �ج��وار م��درس��ة "عمال"

ه �ن��اك وال �ت��ي جت ��رى فيها
اعمال بناء وترميم  ،وصل
املتهم وحاول احلديث معها
وتقبيلها ،اال أن الضحية
رفضت والذت بالفرار من
املكان ،فخاف املتهم أن تقوم
بالتبليغ عنه لذلك طاردها
وخنقها مبنديلها الذي كان
ع �ل��ى رق�ب�ت�ه��ا م��ا ادى الى
مقتلها .ومن ثم قام املتهم
ب �ج��ر ا ل�ض�ح�ي��ة واخفائها
هناك" ،وفقا للبيان.
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م � � ��ن :م� �ن���ى ع���رم���وش
م��راس �ل��ة م��وق��ع العرب
وصحيفة كل العرب
ق��دم��ت ال �ن �ي��اب��ة العامة
للمحكمة ا مل��ر ك��ز ي��ة في
مدينة ال�ن��اص��رة الئحة
اتهام ضد الشاب مراد
سعدي ( 33ع��ا ًم��ا) من
س �ك��ان ح��ي الصفافرة
في مدينة الناصرة ،ذلك
بتهمة "اال ع� �ت ��داء على
ج��اره عمار ع�لاء الدين
(  23ع���ا ًم���ا) بواسطة
س� �ي ��ف خ� �ل��ال ش��ج��ار
عنيف األم��ر ال��ذي أدى
ال � ��ى اص ��اب� �ت ��ه بنزيف
ووف��ات��ه" ،وق��د وجهت
الئ �ح��ة االت��ه��ام للمتهم
تهمة "القتل دون عمد"
ك�م��ا ج��اء ول��م ت��وج��ه له
ت �ه �م��ة ال �ق �ت��ل م ��ع سبق
االصرار والترصد.
وج��اء ف��ي ال�ب�ي��ان ان��ه "
وع� �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة ال� �ن ��زاع
ع� � �ق � ��دت ق � �ب� ��ل ت �ن �ف �ي��ذ
اجلرمية بأشهر صلحة
بني العائلتني ،وفقا لبيان
النيابة.
وج�� � ��اء م� ��ن امل��ت��ح��دث��ة
ب ��اس ��م ال� �ش ��رط ��ة لوبا
ا ل �س �م��ري" :استمرارا
لتحقيقات الشرطة في
ش �ب �ه��ات ج��رمي��ة القتل
التي حصلت نهار يوم
اجلمعة  02.06الفائت
ف � ��ي ح � ��ي ال� �ص� �ف ��اف ��رة
ف��ي ال �ن��اص��رة وتخللها
ت��وس��ع ش��ج��ار م ��ا بني
جيران مع اصابة الشاب
امل ��رح ��وم "ع��م��ار عالء
ال��دي��ن"  23عاما هناك

بجروح خطيرة ما لبث
أن توفي على أثرها في
املستشفى والتحقيقات
ال�ت��ي ج��رت حت��ت ظالل
أمر حظر نشر مت التقدم
اخل �م �ي��س ف ��ي احملكمة
امل��رك��زي��ة ف��ي الناصرة
بالئحة اتهام ضد املدعو
"م � � ��راد س� �ع���دي" 35
ع��ام��ا س �ك��ان الناصرة
ب��ال �ض �ل��وع ف ��ي جرمية
مقتل املرحوم "عمار"
ج�ن�ب��ا ال ��ى مت��دي��د فترة
اعتقاله حتى االنتهاء من
كافة االجراءات القانونية
ال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة ض� � ��ده"،
وفقا للبيان .وأضافت
ا ل� �س� �م ��ري" :للتذكير
خ�لال الشجار العنيف
ال � ��ذي ك� ��ان ق ��د توسع
بني عائلتني جيران من
السكان هناك على خلفية
همجية وعنفوان أصيب
 3اشخاص مبا تضمن
امل ��رح ��وم ال� ��ذي اصيب
وت��وف��ي الحقا وآخرين
ما بني طفيفا ومتوسطا
وك� ��ذل� ��ك ووف � �ق� ��ا مل� ��ادة
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ق ��ام خالل
ال�ش�ج��ار امل�ت�ه��م "م��راد
" ف��ي ت�ن��اول سيف من
منزله عائدا ال��ى ميدان
الشجار ملوحا فيه امام
ا ل �ع��ا ب��ر ي��ن والضالعني
بالشجار هناك مصيبا
املرحوم الذي كان حامال
ع� �ص ��ا وس� � ��ط ان� �ه� �ي ��ار
املرحوم ارضا وأصيب
بنزيف توفي على أثره
ف ��ي ا مل �س �ت �ش �ف��ى بينما
هرب املتهم "مراد " مع

م � � � � � � � � � � � � � � � ��راد س � � � � �ع� � � � ��دي

امل��رح��وم عمار ع�لاء الدين

توصل الشرطة خالل
م�س��اع�ي�ه��ا ال ��ى تسليم
نفسه للشرطة ب�ع��د 3
اس ��اب� �ي ��ع م ��ن ارت� �ك ��اب
اجلرمية" ،وفقا للبيان.
وت� ��اب � �ع� ��ت ال� �س� �م ��ري:
"اض � � ��ف ت� �ب�ي�ن خ�ل�ال
التحقيقات أن شجارا
س��اب�ق��ا ك ��ان ق��د توسع
بني العائلتني الضالعتني
عقب رفض عائلة املتهم
"سعدي" دفع تعويض
لعائلة امل��رح��وم "عالء
الدين" عن اصابة احد
اف � ��راد ع��ائ �ل��ة االخ �ي��رة
ب �ح��ادث م��ع ف��رس كان
ميتطيه احد افراد عائلة
"سعدي" ملف قضية
ا ل �ت��ي اعتقلت الشرطة
خالل حتقيقاتها فيه 7
اشخاص مشتبهني مع
توقيع الطرفني صلحة
الح �ق��ة ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��م اال
انه ويوم اجلرمية ومع
عبور اح��د اف ��راد عائلة
"سعدي" قرب منازل
عائلة "عالء الدين" مت
رشقهبأغراضوحجارة
متوجها ب���دوره راوي��ا
لعائلته ا ل��ذ ي��ن خرجوا
افرادها مجهزين بعصي
واغ� � ��راض اخ� ��رى الى
امليدان وتوسع الشجار

العنيف ما بني العائلتني
حتى وص��ول الشرطة
ال � �ت� ��ي ف� �ض ��ت م � ��ا بني
الطرفني وال�ت��ي حققت
الحقا مع نحو  60فردا
م��ا ب�ين ش��اه��د وضالع
وم�ش�ت�ب��ه ح�ت��ى متكنت
من تشكيل قاعدة ادلة
ض��د "س �ع��دي" مبقتل
امل� � ��رح� � ��وم "ع� � �م � ��ار"
وب��ذل��ك م�ه��دت الطريق
للتقدم بالئحة االتهام"،
وفقا للبيان.واختتمت
السمري بيانها" :اضف
وفي نفس السياق خالل
ع��ام  2016مت تسجيل
 23ج ��رمي ��ة ق �ت��ل في
م�ن�ط�ق��ة ال �ش �م��ال ومبا
تضمن 18ضحية عربية
و 13م��ن ضمن مجمل
امللفات االخيرة توصلت
الشرطة لتقدمي لوائح
اتهام ضد الضالعني بها
ومتديد فترة اعتقالهم
حتى االنتهاء من كافة
االج� � � � � � ��راءات ض��ده��م
والتحقيقات ف��ي باقي
امللفات العالقة ما زالت
ج��اري��ة وب��أوج�ه��ا حتى
تقدمي جميع الضالعني
بها امام سيادة العدالة
الشديدة وم��ن دون اي
محاباة" ،وفقا للبيان.

االط� � � ��اح� � � ��ة ب � ��زع� � �ي � ��م امل � � �ع� � ��ارض� � ��ة ه� � �ي � ��رت� � �س � ��وغ وج � ��ول � ��ة
ث� ��ان � �ي� ��ة ب �ي ��ن ج� � �ب � ��اي وب� � �ي � ��رت � ��س ل � ��رئ � ��اس � ��ة ح� � � ��زب ال� �ع� �م ��ل
مكاتب "ك��ل ال�ع��رب" -
الناصرة
ط �ل��ب امل �ن��اف �س��ان ال��ل��ذان
ح�ص�لا ع�ل��ى أع �ل��ى نسبة
من اصوات الناخبني خالل
االنتخاباتالتمهيديةحلزب
العمل وهما عمير بيرتس
وآف� ��ي ج �ب��اي دع ��م زعيم
حزب املعسكر الصهيوني
وزعيم املعارضة يتسحاق
ه ��رت� �س ��وغ وال � � ��ذي متت
االط ��اح ��ة ب ��ه م ��ن رئاسة
حزب العمل ،في االنتخابات
التمهيدية ،ويشار الى انه

سيتم ي��وم االثنني القادم
اج� ��راء ج��ول��ة اخ� ��رى بني
املتنافسني االثنني الن أحد
منهما لم يحصل على نسبة
 40%من دعم الناخبني.
هذا ويذكر أن جباي التقى
بهرتسوغوجلسمععضو
الكنيست تسيبي ليفني
وط��ل��ب دع �م �ه��ا ،ووص ��ل
الى منزل هرتسوغ عضو
ال�ك�ن�ي�س��ت ع�م�ي��ر بيرتس
ل�ي�ط�ل��ب دع��م��ه ،ح �ي��ث من
املتوقع أن يجتمع بيرتس
بليفني ايضا ،في حني أن

ع�ض��و ال�ك�ن�ي�س��ت ميراف
ميخائيل أعلنت عن دعمها
الكامل لبيرتس .هذا ومن
املتوقع أن يجري هرتسوغ
لقاءات في االي��ام القريبة

م�� ��ع ا ش� � �خ�� ��اص مهمني
وسيعلن الحقا عن املرشح
الذين سيدعمه والذي يراه
م �ن��اس �ب��ا ل��رئ��اس��ة ح��زب
العمل.

