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تنفيذ عملية دهس في مدينة  مّت االحد 
القدس ،  وبحسب الشبهات قام سائق 
شاحنة بدهس عدد من اجلنود ما أسفر 
العشرينات  ف��ي  منهم   4 م��ص��رع  ع��ن 
بينهم  15 شخًصا  العمر، وإصابة  من 
منفذ  على  السيطرة  مت��ت  كما  ج��ن��ود، 
بحسب  ال��ق��دس"  ش��رق��ي  م��ن  العملية 
امل��ص��ادر. وأف����ادت املصادر  ادع����اءات 
لتنفيذ عملية دهس  أن "هناك شبهات 
أخرى في منطقة هار حوما في القدس" 

بحسب املصادر.   
الناطقة  السمري،  لوبا  أفادت  بدورها، 
"وفقا  لها:  بيان  ف��ي  الشرطة  بلسان 
للمعلومات والتفاصيل األولية املتوفرة، 
دهس  عملية  تنفيذ  يبدو  م��ا  وعلى  مت 

مدينة  ف��ي  هنتسيف  ارم���ون  ح��ي  عند 
ال���ق���دس،  وه��رع��ت ال���ى امل��ك��ان ق��وات 
م��ع��ززة م��ن ال��ش��رط��ة وق��ام��ت بأعمال 
التفاصيل  ب��ك��اف��ة  وال��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ب��ح��ث 

واملالبسات".
وأضاف البيان: "تبني الحقا مع تقدم 
مجريات التحريات األّولية املتوفرة، أن 
أرمون  قادمة من اجتاه متنزه  شاحنًة 
هنتسي، انحرفت عن مسارها ودهست 
منهمكني  كانوا  الذين  جنود  مجموعة 
مب���غ���ادرة ب���اص ه��ن��اك، م��ا أس��ف��ر عن 
تسجيل اصابات بشرية متفاوتة وسط 
حتييد املنفذ والتحقيقات مع التحريات 
جارية"  واملالبسات  التفاصيل  بكافة 
وفقا للبيان. ولفت البيان: "تبني الحًقا 
أن الشاحنة الضالعة سارت على طول 

امل��ت��ن��زة ف��ي ارم���ون هنتسي? مع  خ��ط 
م��الح��ظ��ة س��ائ��ق��ه��ا مب��ج��م��وع��ة اجلنود 
تغادر الباص فزاد سرعته ودهسهم" 

وفقا للشرطة.
اإلع�����الن عن  ال���ش���رط���ة: "مت  وق���ال���ت 
4 من بني اجلنود املصابني وهم  وف��اة 
العشرينات  في  مصابات  و3  مصاب 
شخًصا   15 احالة  ومتت  عمرهم،  من 
القدس،  ف��ي  املستشفيات  ف��ي  للعالج 
إصابات  و4  بالغة  إصابة  تضمن  مبا 
أصيبوا  أش���خ���اص  و10  م��ت��وس��ط��ة، 
بجروح طفيفة، كما مّتت تصفية منفذ 

العملية" وفًقا للبيان.
فادي  عائلة  اف���راد  م��ن  ع��دد   اعتقال 
ال��ق��ن��ب��ر م��ن��ف��ذ ع��م��ل��ي��ة ال���ده���س في 

القدس

متديد اعتقال عدد من افراد عائلة املشتبه بتنفيذ العملية

القدس في  هنتسيف  أرمون  في  الدهس  عملية  منفذ  وتصفية  جنود   4 مقتل 
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حكمت احملكمة املركزية في حيفا بالسجن 
الفعلي ملدة 4 سنوات على جمال أبو صيام 
)34 عاما( من رهط بعد ادانته بالتسبب 
بوفاة 7 أشخاص: اثنان من بلدة إكسال 
وأربعة من دير األسد وهم: رياض أحمد 
وأحمد  عاما(   45( دراوش��ة  احلليم  عبد 
ب��س��ام ح��اف��ظ دراوش����ة )15 ع��ام��ا( من 
أمون  إكسال وكرمي وعبد ذباح وداهش 
ورائ�����د ع��م��ر م���ن دي����ر األس����د وشخص 
يهودي في حادث وقع في شهر نيسان 
في  ي��ه��ودا"  "ب���ار  ش���ارع  ع��ل��ى   2013
نيشر قرب حيفا نتيجة إصطدام شاحنة 

بعدة سيارات.
كما فرضت احملكمة غرامة بقيمة 25 ألف 
عائالت  م��ن  عائلة  ك��ل  لتعويض  شيكل 
الضحايا وسحب رخصته ملدة 15 عاما. 
من  املتهم  أدان��ت  قد  احملكمة  وكانت  ه��ذا 
رهط ضمن صفقة ادعاء أبرمت مع النيابة 
عمد،  دون  "بوفاة  التسبب  بتهم  العامة 
اإلنحراف من املسار، قيادة بسرعة كبيرة، 

بكدمات،  التسبب  السرعة،  تخفيف  عدم 
القيادة بسيارة غير صاحلة لإلستعمال، 
نقل حمولة بوزن زائد وقيادة متواصلة".
وق����ال م��ح��ام��ي��ا ال���دف���اع ع��ن أب���و صيام: 
أكثر  بدقة  احلكم  ب��ق��راءة  نقوم  "س��وف 
استئنافا  سنقدم  اذا  فيما  سنقرر  وعليه 
موكلنا  على  احلكم  مت  العليا،  للمحكمة 
بالسجن ملدة 4 سنوات في حادث خطير 
خالله  واصيب  مواطنني   7 ضحيته  راح 

25 شخًصا".

بعد  رهط  من  صيام  أبو  جلمال  سنوات   4 السجن 
نيشر حادث  في  أشخاص   7 بوفاة  بالتسبب  ادانته 
*شادي سروجي وأهودا تومر محاميا الدفاع عن املتهم: "سنقوم بقراءة 
احلكم بدقة أكثر وعليه سنقرر فيما اذا سنقدم استئنافا للمحكمة العليا"

وق��ال��ت ل��وب��ا ال��س��م��ري في 
ان  بالنشر  ب��ي��ان��ه��ا:"س��م��ح 
نهار  ال��ده��س  عملية  م��ن��ف��ذ 

االح����������د ب����ح����ي ارم��������ون 
ضحيتها  وراح  هنتسيف 
من  مقدسي  هو  جنود   4
املكبر  ج��ب��ل  ح���ي  س���ك���ان 
قد  ك���ان  ال����ذي  ع��ام��ا   28
ب��ش��اح��ن��ت��ه الجتاه  حت���رك 
هنتسيف  ارم����ون  م��ت��ن��زة 
اجلنود  مجموعة  معاينا 
حافلة  لتوها  غ��ادرت  التي 
عن  منحرفا  هناك  توقفت 
بسرعة  م��ت��ق��دم��ا  م���س���اره 

عائدا  م��ن��ه��م  ع����ددا  داه���س���ا 
داهسا  ومتقدما  ال��وراء  الى 
اياهم مرة اخرى مع سقوط 
عدد آخر من ضمنهم ارضا 
املواطنني  2 من  رد  ووس��ط 
وج����ن����ود ال����ذي����ن مت���ال���ك���وا 
انفسهم سريعا مطلقني النار 
نحوه محييدين اياه مع اقرار 

مصرعه في املكان".
العملية  وبعد  وتابعت:"هذا 
داه���م���ت ق����وات م���ع���ززة من 
العملية  الشرطة منزل منفذ 
ب��ج��ب��ل امل��ك��ب��ر واع��ت��ق��ل��ت 9 
م��ش��ت��ب��ه��ني ومب���ا ت��ض��م��ن 5 
وحولتهم  عائلته  اف��راد  من 
بينما  اجل��اري��ة  للتحقيقات 
ق������وات ال���ش���رط���ة امل���ع���ززة 
ت���واص���ل ال��ع��م��ل ف���ي احلي 

هناك باطار نشاطات ميدانية 
حتى  وستتواصل  مختلفة 
مع  وانسجاما  اخ��ر  اش��ع��ار 

املتطلبات والضروريات ذات 
الصلة".

ون����ش����رت وس����ائ����ل إع����الم 
عبرية، االثنني، أّن "محكمة 
القدس  م��دي��ن��ة  ف��ي  ال��ص��ل��ح 
قررت متديد اعتقال أشقاء/
الدهس  عملية  منّفذ  أق��رب��اء 
في حي أرمون هنتسيف - 
7 أيام"،  القدس، وذلك ملدة 
وال��ت��ي ن��ّف��ذه��ا ف����ادي أحمد 
حمدان القنبر )28 عاًما( من 

جبل املكر.
السمري،  ل���وب���ا  وأف���ادت���ن���ا 
الشرطة  ب��ل��س��ان  ال��ن��اط��ق��ة 
أّن��ه:"مّت متديد اعتقال اثنني 
العملية،  م��ن��ّف��ذ  أش��ق��اء  م��ن 
إض������اف������ة إل��������ى ص���دي���ق���ني 
حتى  م��ش��ت��ب��ه��ني  آخ����ري����ن 

علًما   .15.01.2017 ي��وم 
مبا  مشتبهني   7 ه��ن��ال��ك  أّن 
عائلته  أق��رب��اء  ه��م   5 يشمل 
هذا،  وشقيقته.  وأش��ق��اؤه 
ومّت ف��ي احمل��ك��م��ة االف���راج 
وشقيقته  أشقائه  أح��د  عن 
مقيدة.  مناسبة  ب��ش��روط 
الباقني،  ال�5  املشتبهني  أّما 
مبا شمل شقيقيه وابن عمه 
و2 من أصدقائه فتّم متديد 
 ،"  15.01 حتى  اعتقالهم 

كما قالت. 
قد  ال����ش����رط����ة  وك�����ان�����ت   
لها  سابق  بيان  في  أعلنت 
داهمت  العملية،  أّن��ه:"ب��ع��د 
ق���وات م��ع��ززة م��ن الشرطة 
منزل منفذ العملية في جبل 
مشتبهني   9 واعتقلت  املكبر 
ومب���ا ت��ض��م��ن 5 م���ن اف���راد 
عائلته وحولتهم للتحقيقات 
اجلارية بينما قوات الشرطة 
العمل في  ت��واص��ل  امل��ع��ززة 
احل��ي ه��ن��اك"، بحسب لوبا 
بلسان  ال��ن��اط��ق��ة  ال��س��م��ري، 

الشرطة.
 هذا، ونشر موقع "والال" 
ال��ع��ب��ري، خ���ب���ًرا م���ف���اده أّن 
أّن  ترجح  شبهات  "هنالك 
علموا  امل��ن��ّف��ذ  ع��ائ��ل��ة  أف�����راد 
بنواياه لتنفيذ عملية الدهس، 
ومن ضمنهم شقيقه"، كما 

جاء في االعالم العبري.

منّفذ عملية الدهس فادي أحمد 
حمدان القنبر
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