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م����������ن: م����ح����اس����ن 
مراسل  ن���اص���ر- 
م�����وق�����ع ال����ع����رب 
وص����ح����ي����ف����ة ك���ل 

العرب
االثنني  ل��ي��ل��ة  ق��ت��ل 
سخنني  مدينة  في 
الشاب هالل غنامي 
رميًا  ع���ام���ا(   32(
بالرصاص بجانب 
اس����ت����اد  ال���دوح���ة، 

بعد أن أقدم مجهول على إطالق النار نحوه. وقد حاولت 
الطواقم الطبية من مركز حيان، انعاشه إال أن كل احملاوالت 
باءت بالفشل ومت اقرار وفاته. كما علم أن املرحوم متزوج 

ولديه طفالن.
"في  السمري:  لوبا  الشرطة  باسم  املتحدثة  م��ن  وج��اء 
سخنني قرب امللعب الرياضي  الدوحة، ووفقا للمعلومات 
والتفاصيل االولية املتوفرة، مت اطالق عيارات نارية جتاه 
شاب من السكان هناك، وبالتالي متت احالته للعالج في 
املستشفى وهو بحالة التي توصف وعلى ما يبدو باحلرجة، 

والحقا مت إقرار وفاته"، وفقا للبيان.
هالل  يدعى  املرحوم  "الشاب  السمري:  لوبا  وأضافت   
غنامي )32 عاما( من سكان املدينة، هذا، وتواصل الشرطة 
بكافة  والتحقيق  اجلنائي  التشخيص  مع  البحث  بأعمال 
التفاصيل واملالبسات مع اعتقالها مشتبه )27 عاًما( من 
السكان هناك بشبهة ضلوعه في تنفيذ جرمية القتل حيث 

مت حتويله للتحقيقات اجلارية"، وفقا للبيان. 
وجاء في بيان السمري أنه "بناء على طلب توجهت فيه 
الناصرة  في  الصلح  محكمة  قاضي  سيادة  الى  الشرطة 
القاضي في حظر نشر أي من تفاصيل  ق��رار  مت اص��دار 
يوم  نهار  حتى  املفعول  س��اري  الصلة  ذات  التحقيقات 

15.01 اجلاري"، وفقا للبيان.
وصل الى موقع العرب بيان من  مازن غنامي رئيس بلدية 
سخنني كتعقيب على مقتل الشاب هالل غنامي، جاء فيه: 
"تعودنا في هذا البلد الطيب على التآخي واإلحترام وحب 
اجلار وحب الغير وتقبل اآلخر، نستنكر أي عمل إجرامي 
ممكن أن يوقع أبناءنا في شرك الشيطان. الى أهل الفقيد 
سخنني  واب��ن  ابني  وابنكم  أهلي  فأنتم  بالتعازي  اتوجه 
كلها وأسأل الله بأن يرحم الفقيد ويجعله من أهل اجلنة 

بإذن الله".
وأضاف البيان: "هذه هي مشيئة الله وهذا ما قدره القادر، 
لذلك أتوجه ألى أهل بلدنا وإلى عائلة الفقيد وأطلب منهم 
متالك النفس والصبر فمصيبتكم هي مصيبة سخنني كلها 
والعملية شخصية وفردية وال دخل لها بالعائلية لذلك لن 
ننجر وراء اجلرم فليس أهل سخنني الذين يقعون في شرك 

اإلجرام والعنف فما هذه اال طريق الضالل !!".
واآلب��اء  بلدي  أله��ل  ونصيحتي  "كلمتي  ال��ب��ي��ان:  وت��اب��ع 
ربوا أبناءكم وال تغفل عينكم عنهم، حاسبوهم وعاملوهم 
فأنتم   ، تفلتوهم  وال  وارشدوهم  وانصحوهم  باحلسنى 
التربية  املجتمع.  أم��ام  وثانيا  الله  أم��ام  أوال  املسؤولون 
احملبة  بلد  سخنني  الصالح،  املجتمع  عماد  هي  السليمة 
النفوس واملجرمني  تقبل ضعيفي  والصلح واإلصالح ال 
وتتبرأ منهم فليسوا منا وليسوا من سماتنا، فابن سخنني 
ال  والتآخي  األخ��الق  أف��ق  في  ويسطع  اسمه  يلمع  ال��ذي 
يا  لتبقي  والقتل!!  واخلبث  اإلج��رام  وراء  ينجر  أن  يقبل 
ومتآخية  ال��رأس  مرفوعة  القامة  منتصبة  شامخة  بلدي 
بكل عائالتك وطوائفك. الله يرحمك يا غالي بلدك وغالي 

أهلك".

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
بيان من  ال��ع��رب  ك��ل  ال��ع��رب وصحيفة  ال��ى موقع  وص��ل 
مساء  ف��ي:"  ج��اء  السمري  لوبا  الشرطة  باسم  املتحدثة 
الثالثاء في النقب ببلدة حورة وقع حادث طرق دام تخلله 
السكان  م��ن  العامني  نحو  العمر  م��ن  البالغة  طفلة  ده��س 
هناك وذلك من قبل مركبة كان يقودها احد افراد عائلتها 
على  توفيت  ان  لبثت  ما  ح��رج��ة،   بجراح  اصيبت  وحيث 
التفاصيل  بكافة  التحقيق  الشرطة  وتواصل  ه��ذا  اثرها. 

واملالبسات ".

مراسل  حسني  عبد  م��ن: 
وصحيفة  العرب  موقع 

كل العرب
أعلن مستشفى بوريا، في 
املاضي،  االس��ب��وع  نهاية 
ع��ن وف���اة احل���اج محمود 
منر دغش )أبو حامت( عن 
عمر ناهز ال�95 عاًما، وذلك 
متأثرا بجراحه التي أصيب 
ب��ه��ا إث���ر ت��ع��رض��ه حل��ادث 
طرق على شارع 805 في 
ديرحنا ، عندما اصطدمت 
مركبة خصوصية مبركبته 
الكهربائية واصيب بجروح 
أثرها  ع��ل��ى  ن��ق��ل  خ��ط��ي��رة 
عبر  بوريا  مستشفى  إل��ى 

طواقم اسعاف الشفاء.
هذا، ويشار إلى أن املرحوم 
مناضال  ان����س����ان����ا  ك������ان 
لوطنه  ب��ح��ب��ه  وم���ع���روف���ا 
وش��ع��ب��ه وك���ان م��ن اوائ���ل 
حتيي  ال��ت��ي  الشخصيات 
ويوم  الوطنية  املناسبات 

مصرع هالل غنامي من 
سخنني بعد تعرضه 

الطالق نار واعتقال مشتبه
*مازن غنامي : "ال تنجروا وراء اجلرم 

وسخنني ستبقى متآخية وللجميع"

وفاة احلاج محمود منر دغش من ديرحنا متأثرا بجراحه اثر حادث طرق

احلاج املرحوم محمود منر دغش

األرض اخلالد. 
الشرطة:  بلسان  الناطقة  السمري،  لوبا  قالت  بدورها، 
"وقع حادث طرق )يوم اجلمعة املاضي( على شارع 805 
في ديرحنا، تخللة اصطدام بني مركبة خصوصية كان 
يقودها سائق في الثالثينات من عمره من شعب واخرى 
مركبة متحركة خفيفة، مسفرا عن اصابة األخير فيما أعلن 

دغش.  محمود  ويدعى  الحقا،  وفاته  عن  املستشفى  في 
التفاصيل واملالبسات  التحقيق بكافة  وتواصل الشرطة 
وفقا  الضالع"  املركبة  سائق  م��ع  التحقيق  شمل  ومب��ا 

للبيان

طفلة  ع  مصر  : ة ر حو في 
ضها  تعر بعد   ) ن ما عا (
اقربائها احد  يد  على  االثنني للدهس  ال��ع��س��ك��ري��ة  احمل��ك��م��ة  ح��ك��م��ت 

مالية  وغرامة  مرتني  املؤبد  "بالسجن 
أبو  حمل��م��د  ش��ي��ق��ل  م��ل��ي��ون   3.5 بقيمة 
شاهني من شعفاط منفذ عملية اطالق 
الله  رام  منطقة  ف��ي  دوالب  ق��رب  ن��ار 
يهودي "داني  بها مواطن  قتل  وال��ذي 
جونن" وأصيب صديقه الذي سافرمعه 
19.6.2015"، وفقا  السيارة يوم  في 

للبيان.
وب��ح��س��ب ب��ي��ان احمل��ك��م��ة، مت���ت ادان���ة 

شاهني "بالتسبب بالوفاة عمدا )تهمة 
توازي القتل( ومحاولة التسبب باملوت 
شاهني  أدين  ذلك  الى  باالضافة  عمدا، 
باملوت  التسبب  حملاولة  مخالفة   13 ب�
عمدا عن طريق اطالق النار على جنود، 
ق��وات حرس احل��دود ومواطنني وذلك 
وحتى   2014 نيسان  شهر  من  ابتداء 
حزيران  شهر  ف��ي  املتهم  اعتقال  ي��وم 
2015. كما ومت اتهام شاهني بارتكاب 

مخالفات أمنية عديدة"، وفقا للبيان.

من  شاهني  أبو  حملمد  مرتني  املؤبد  السجن 
3.5 مليون بعد قتله يهودي شعفاط وغرامة 
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