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ادان����ت احمل��ك��م��ة امل��رك��زي��ة ف��ي حيفا 
الشاب وسام زبيدات في الثالثينات 
من عمره من مدينة سخنني بالتسلسل 
واالنضمام  عامني  قبل  سورية  ال��ى 
لصفوف منظمة داعش. جدير بالذكر 
أن زوجته صابرين واطفالهم الثالثة 
ال��ى س��وري��ا، وبعد عودتهم  راف��ق��وه 
متت محاكمة الزوجة بالسجن الفعلي 
4 س��ن��وات ودف���ع غ��رام��ة مالية  مل��دة 

بقيمة 8000 شيقل.
ي��ش��ار ال��ى أن ال��زوج��ني س��اف��را الى 
تخرج  حفل  في  للمشاركة  رومانيا 
ي����درس هناك،  ال����ذي  أح���د االق�����ارب 
ومن ثم سافرا الى تركيا، ومن هناك 
شاب  مبساعدة  س��وري��ة  ال��ى  تسلال 

من سكان مدينة أم الفحم الذي انضم 
قبل سنوات الى صفوف داعش. في 
التواصل  االقرباء  حاول  الفترة  تلك 
م��ع ال���زوج���ني ب��ه��دف اع��ادت��ه��م الى 
باءت  احمل���اوالت  جميع  لكن  ال��ب��الد، 
ب��ال��ف��ش��ل، وب��ع��د ف��ت��رة جن���ح قريب 
واعادتهم،  معهم  بالتواصل  الزوجة 
ال��ب��الد اعتقلت  ال���ى  وم���ع وص��ول��ه��م 
احتضنت  فيما  ال��زوج��ني،  ال��ش��رط��ة 

العائلة اطفال الزوجني.
األطفال  أن  ال���ى  اي��ض��ا  ه���ذا وي��ش��ار 
والزوجني مّروا بظروف قاسية جدا 
أن  كما  سورية،  في  تواجدهم  خالل 
ل��م ي��درس��وا ف��ت��رة طويلة،  االط��ف��ال 

وعانوا األمرين.
املوكل  أبو عطا  الياس  وقال احملامي 
ب��ال��دف��اع ع��ن امل��ت��ه��م: "م��وك��ل��ي أدين 

ال��ي��وم ف��ي احمل��ك��م��ة ب��ك��ل ال��ت��ه��م التي 
حاول  أنه  عدا  ما  سابقا  اليه  وجهت 
احملكمة  في  قلنا  ال��دول��ة.  بأمن  امل��ّس 
وكيل  م��ع  ات��ص��ال  على  يكن  ل��م  بأنه 
خارجي لكن للقاضي أصر على ذلك، 
امكانية تقدمي  والحقا سوف ندرس 

استئناف".
ثم قال: "يجب االشارة الى أن املدان 
من  الكثير  مع  طيبة  عالقة  على  كان 
االصدقاء من الوسط اليهودي وكان 
ناجحا في عمله وعالقاته، ولم يفكر 
في يوم من االيام بايذاء أي شخص 

مهما كان".
وق��ال��ت وال����دة وس����ام: "من���ر بحالة 
ونأمل  اب��ن��ي،  اعتقل  أن  منذ  اح��ب��اط 
أن يتم اطالق سراحه وأن يعود الى 

احضان عائلته".
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ال����ث����الث����اء على  واف����ق����ت احمل���ك���م���ة 
االستئناف الذي قدمته اسراء عابد 
محاميها  ب��واس��ط��ة  ال��ن��اص��رة  م��ن 
 6 ملدة  فعليا  سجنها  ق��رار  وحولت 
مبوجبه  ستقوم  ق���رار  ال��ى  أش��ه��ر 
بخدمة اجلمهور فقط دون الدخول 

الى السجن.
هذا وكانت القاضية ايستر هيلمان 
قدمه  ال���ذي  االس��ت��ئ��ن��اف  قبلت  ق��د 
موكلته  باسم  منّي  ألبير  احمل��ام��ي 
بحيازة  ع��ام  قبل  ادان��ت��ه��ا  مت  ال��ت��ي 
خالل  قانونية  غير  بصورة  سكني 
ت��واج��ده��ا ف��ي احملطة امل��رك��زي��ة في 

العفولة عام 2015.
وقد جاء في الئحة االتهام التي قدمت 
 09.10.2015 ي��وم  "أن��ه  ض��ده��ا: 
قرابة الساعة 13:00 وصلت اسراء 
العفولة  امل��رك��زي��ة ف��ي  ال��ى احمل��ط��ة 
وبدت كمن يريد تنفيذ عملية طعن 
وه���ذا ال��س��ب��ب ال���ذي اض��ط��ر أف���راد 
قوات األمن هناك إلطالق الرصاص 
بحوزتها  ك��ان  حيث  لقتلها،  عليها 

ادان�����������������ة وس��������������ام زب����������ي����������دات م���������ن س�����خ�����ن�����ن ب����ال����ت����س����ل����ل 
ال�������������������ى س��������������وري��������������ة واالن��������������ض��������������م��������������ام ال�������������������ى داع��������������ش

وسام زبيداتوالدة وسام زبيدات

احمل�����ك�����م�����ة ت����ق����ب����ل اس�����ت�����ئ�����ن�����اف ال�����ن�����ص�����راوي�����ة 
اس���������������راء ع������اب������د وت��������ف��������رض ع����ل����ي����ه����ا ع����ق����وب����ة 
خ���������دم���������ة اجل��������م��������ه��������ور ب��������������دال م�����������ن ح����ب����س����ه����ا

األشخاص  م��ن  مجموعة  ب��ني  ووق��ف��ت  سكني 
بينهم جنود، في الوقت الذي استلت فيه السكني 
بصورة واضحة وهددت فيها األشخاص الذين 
وقفوا مبحاذاتها، وصرخت هاتفة نحو اجلنود 
املسلحني قائلة: "أنتم إرهابيون"، بنية جعلهم 
يطلقون الرصاص عليها لقتلها" وفقا لالئحة 

االتهام.
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”ادخال السالح الى الخزنة 

خزناتطباعة مفاتيحيمنع المصيبة القادمة“
أقفال عاديةاقفال للبيت والسيارة
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شارع يروشاليم 11 – العفولة

B-280
B-450

A-205

05
4-

46
63

04
0

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
نعلن عن حملة

تحطيم اسعار على جميع الخزنات

استشارة ومالئمة مهنية وبشكل سري

خدمات بيع وفتح خزنات مقفلة


