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ات �ه��ام ش��اب�ي�ن م��ن ي��اف��ة ال �ن��اص��رة ع�ل��ى خلفية اح� � �ك � ��ام ب ��ال� �س� �ج ��ن ال� �ف� �ع� �ل ��ي ع� �ل� ��ى  5م �ت �ه �م�ي�ن م��ن
مقتل سامر ع��واد خ�لال اقتحام منزل للسرقة ال� �غ� �ج� ��ر ب� �ع ��د ادان � �ت � �ه� ��م ب ��ال� �ت� �خ ��اب ��ر م � ��ع ح� � ��زب ال �ل ��ه

مكاتب كل العرب  -الناصرة
قدمت النيابة العامة في لواء الشمال
"الئحة اتهام الى احملكمة املركزية
ف��ي ال�ن��اص��رة ض��د ض��اه��ر راض��ي
( 22ع��ا ًم��ا) وع��ام��ر زع��ات��رة (19
عا ًما) من يافة الناصرة تنسب لهما
تهمة :القتل وم�ح��اول��ة السرقة"،
وفقا للبيان.
وي �س �ت��دل م ��ن الئ �ح��ة االت� �ه ��ام أن
"املتهمني ق��ررا س��رق��ة مشتركني
في لعبة قمار في احد املنازل في يافة
الناصرة لذلك وصل االثنان برفقة
ق��اص��ر (ه� ��ارب م��ن ال �ع��دال��ة ويتم
البحث عنه) الى املنزل وهما ملثمان
وبحوزتهما غ��از مسيّل للدموع،
حيث انتظرهما املتهم عامر زعاترة
في سيارة في اخلارج .دخل املتهم والقاصر الى املنزل وخالل محاولتهما السرقة قام القاصر
الهارب بطعن املرحوم سامر عواد واصابة آخر وف ّر الثالثة من املكان الى احلي الغربي في
يافة الناصرة وهناك أحرقوا مالبسهم وأخفوا السكاكني والغاز املسيّل للدموع" ،وفقا للبيان.
وجاء في بيان الشرطة أنه "يوم  5.1.18وقرابة الساعة  02:30تلقى افراد الشرطة بالغا من
مستشفى االجنليزي في الناصرة حول مصاب بحالة حرجة جراء تعرضه للطعن في منطقة
البطن ،حيث مت اقرار وفاته في املستشفى الحقا .هذا وهرع افراد من الشرطة الى املكان وقاموا
بجمع األدلة واإلفادات وبعد حتقيق سريع تبني أنه اقيمت لعبة قمار في املنزل وأن املرحوم
هو صاحب ملحمة في يافة الناصرة ،وعليه مت اعتقال  4مشتبهني كانوا في املنزل مع املرحوم
وبعد أن تبني أن ال عالقة لهم بجرمية القتل مت اطالق سراحهم" ،وفقا للبيان.
واضاف بيان الشرطة" :ويستدل من التحقيقات أنه مت فتح باب املنزل حيث دخل املتهم ظاهر
راضي ومشتبه قاصر آخر (هارب من العدالة) وهما ملثمان وبحوزتهما السكني .هذا ووضع
املتهم ظاهر السكني على عنق احد املشتركني في لعبة القمار وطلب منه كل املال ّ
ورش عليه الغاز
املسيّل للدموع حيث اصيب االخير بيده ومت نقله لتلقي العالج وأجريت له الحقا عملية جراحية
باليد .املشتبه اآلخر القاصر وقف قرب املرحوم وبحوزته سكني فوقف املرحوم وعندها قام
املشتبه بطعن املرحوم ببطنه وف ّرا هاربني من املكان" ،وفقا للبيان.

ات� �ه ��ام ع �ب��دال �ل��ه ام � ��ارة م ��ن زل �ف ��ة ب �ق �ت��ل وال ��د
زوج�ت��ه رميا بالرصاص ومحاولة قتل شقيقها
م ��ن :م�ن��ى ع��رم��وش  -م��راس �ل��ة م��وق��ع ال�ع��رب
وصحيفة كل العرب
قدمت النياية العامة في حيفا إلى احملكمة في حيفا
"الئحة اتهام ضد عبدالله محمد تيسيرامارة (34
عا ًما) من قرية زلفة بتهمة قتل والد زوجته املرحوم
أس�ع��د ن��اي��ف ام ��ارة ( 55ع��ا ًم��ا) رم�ي��ا بالرصاص
وم�ح��اول��ة قتل اب��ن امل��رح��وم ال��ذي اص�ي��ب بجراح
خطيرة ذلك على خلفية خالف عائلي ،وجتاوزات
لها عالقة باألسلحة".
�إن" :بعد ج��دال تطور
وبحسب الئحة االت�ه��ام ف� ّ
بني املتهم وزوجته ت��رك املتهم منزله لع ّدة أشهر
وفي تاريخ  12.01.2018عاد من اجل أخذ بعض
املستندات عندها نشب جدال جديد مع زوجته خالها املرحوم اسعد امارة
أخرجت زوجته من امل�ن��زل ،وق��د اتصلت الزوجة
ب��وال��ده��ا إلخ �ب��اره عما ح��دث وت�ص��رف��ات زوج�ه��ا،
وخالل احملادثة وصل والد الزوجة برفقة ابنه إلى منزل والد املتهم وبينهم وبني املتهم نشب
جدال حاد والذي خرج املتهم جراءه من املنزل ،اتصل املشتبه على بدالة الشرطة  100وأبلغ
ان والد زوجته وابنه يهددونه وحاال بعد املكاملة عاد املتهم غلى املنزل وأكمل شجاره معهم،
عن ّ
اجليران واألشخاص الذين تواجدوا هناك حاولوا تهدئة النفوس ،وأخرجوا املتهم من املنزل،
في هذه املرحلة تسلّح املتهم بسالح بدائي الصنع ودخل من املدخل اخللفي ملنزل والده وعندما
وصل إلى الصالون بدأ بإطالق الرصاص باتجّ اه والد زوجته املجني عليه وابنه من مستفر عدة
أمتار ،ونتيجة إلطالق الناري أصاب عياران ناريان رأس املجني عليه وأردوه قتيال ورصاصة
واحدة أصابت ابن املجني عليه ما أسفر عن إصابته ،املتهم هرب من املكان بعد أن ألقى بالسالح
في حديقة منزل والده" بحسب الئحة االتهام.
قريب عائلة القتيل قال" :في احلقيقة هذا حادث مأساوي للغاية الذي سلب منا الراحة والسعادة،
اذ لم نتوقع ان تصل األمور الى هذا احلد ،فلو علمنا لكنا منعنا اجلرمية التي التي راح ضحيتها
انسان احب اجلميع وحافظ على عالقة وطيدة مع ابناء البلدة".

*احمل��ام��ي فتحي ف�ق��را امل��وك��ل ب��ال��دف��اع ع��ن محسن ق�ه�م��وز" :ب��رأي��ي احل�ك��م مقبول
وم �ن �ط �ق��ي ،وأمت��ن��ى أن ال ت �ق��دم ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة اس�ت�ئ�ن��اف��ا ال ��ى احمل �ك �م��ة ال�ع�ل�ي��ا"
*احمل�� ��ام�� ��ي م� �ن ��اح� �ي ��م روب� �ي� �ن� �ش� �ت ��اي ��ن امل � ��وك � ��ل ب� ��ال� ��دف� ��اع ع � ��ن ذي� � � ��اب ق� �ه� �م ��وز:
"احل �ك��م غ�ي��ر ع ��ادل رغ ��م ت�ب��رئ��ة م��وك�ل��ي م��ن ت�ه�م��ة ال�ت�ج�س��س ل�ص��ال��ح ح ��زب ال�ل��ه،
وس ��أق ��وم ب ��دراس ��ة م �ل��ف احل �ك��م ق �ب��ل أن اف �ك��ر ف�ي�م��ا اذا س ��أق ��دم اس �ت �ئ �ن��اف��ا أم ال"

املتهمون في احملكمة
رح��ال  -مراسل موقع العرب وصحيفة
م��ن :حجاج ّ
كل العرب
حكمت احملكمة املركزية في الناصرة على ذي��اب قهموز
( 32عاما) من قرية الغجر بالسجن الفعلي ملدة  14عا ًما
و 120ألف شيكل غرامة وشقيقيه جميل قهموز ( 30عاما)
ويوسف قهموز ( 35عاما) بالسجن ملدة  3سنوات و20
ألف شاقل غرامة وابن عمهم محسن قهموز ( 22عاما)
ايضا بالسجن مل��دة  3س�ن��وات و 20أل��ف شاقل غرامة،
وحكمت ايضا على ممدوح ابراهيم ( 22عاما) ايضا من
قرية الغجر بالسجن ملدة  24شه ًرا و 20ألف شاقل غرامة
وذلك بعد ادانتهم بالتخابر مع حزب الله .هذا وتعود حيثيات
القضية الى "نهاية شهر متوز  2016بعد عثور مزارع على
حقيبة وبداخلها عبوتني ناسفتني في منطقة مفتوحة غربي
شارع رقم  90قرب املطلة ،إذ وبعد فحص العبوتني من قبل

تبي أن مصدرها خارج احلدود ،وحتديدا
خبراء املتفجرات نّ
حزب الله" ،بحسب بيان احملكمة.
ومت ت�ق��دمي الئ�ح��ة ات �ه��ام ض��ده��م بتهمة نقل معلومات،
تقدمي املساعدة للعدو في وقت احل��رب ،تصنيع السالح
واستيراده ،التخابر مع عميل أجنبي والتجارة باملخدرات.
وق ��ال احمل��ام��ي فتحي ف�ق��را امل��وك��ل ب��ال��دف��اع ع��ن محسن
قهموز" :متت ادانة محسن بعدة تهم خطيرة منها التخابر
م��ع ح��زب ال�ل��ه وجت ��ارة امل �خ��درات ،ب��رأي��ي احل�ك��م مقبول
ومنطقي ،وأمتنى أن ال تقدم النيابة العامة استئنافا الى
احملكمة العليا".
وقال احملامي مناحيم روبينشتاين املوكل بالدفاع عن ذياب
قهموز" :احلكم غير ع��ادل رغ��م تبرئة موكلي من تهمة
التجسس لصالح حزب الله ،وسأقوم بدراسة ملف احلكم
قبل أن افكر فيما اذا سأقدم استئنافا أم ال".

اع � �ت � �ق� ��ال م� �ش� �ت� �ب ��ه م � ��ن ح� �ي� �ف ��ا و 5آخ � ��ري � ��ن م � ��ن رام ال� �ل ��ه
ب� � �س � ��رق � ��ة  30000ش � �ي � �ك� ��ل وم� � � �ج � � ��وه � � ��رات وغ � �ي� ��ره� ��ا

مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
أفادت الشرطة اإلسرائيلية ،في بيان وصلت عنه نسخة إلى
موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّه":خالل نشاط للشرطة
مت
بالقرب من بلدة "آدم" في منطقة بنيامني  -الضفة الغربيةّ ،
توقيف سيارة أثارت شبهات أفراد الشرطة .وخالل التفتيش
مت العثور على ممتلكات يشتبه بأنها مسروقة ،وهي
داخلهاّ ،
حقائب ظهر ،مصابيح يدوية ،مبلغ مالي يقدر بـ 30000شيكل
مت اعتقال مستقلي السيارة ،وهم 5
نق ًدا ومجوهرات .وعليهّ ،
مشتبهني فلسطينيني من س ّكان رام الله ومشتبه سادس من
س ّكان حيفا" ،بحسب ما ورد من الشرطة.واوضحت الشرطة
في بيانها أنّه":تنظر محكمة الصلح في القدس بطلب متديد
اعتقال املشتبه من حيفا ،اليوم الثالثاء .ومن املقرر أن تنظر
احملكمة العسكرية في عوفر بطلب متديد اعتقال بقية املشتبهني
الفلسطينيني من رام الله يوم اخلميس املقبل .والتحقيقات
جارية" ،كما ورد في بيان الشرطة.

