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الثالثاء داخل شقة سكنية في  بعد يوم واحد على تخّرجها "عثر 
الرملة على الشابة هنرييت قرا )18 عاًما( وعالمات عنف ظاهرة على 
جسمها، حيث أقر الطاقم الطبي وفاتها في املكان متأّثرة بإصابتها". 
معروفة".  غير  اجلرمية  هذه  خلفية  زالت  ما  انه"  مراسلنا  ويفيد 
وبحسب املصادر الطبية "أّن الشابة تعرضت لعدة طعنات في رقبتها 
وهنالك عالمات عنف بشعة وقاسية جدا التي ادت إلى مصرعها في 
املكان". وقال مراسلنا "ان الشرطة قامت باستجواب عدد من أفراد 
العائلة الستكمال كافة التحقيقات وهنالك عدة اجتاهات للحادثة حيث 
أن الشرطة حتقق فيما إذا كان الفاعل قريب للعائلة أو شخص آخر" 
كما قال مراسلنا. كما ويشار إلى أّن الضحية هي طالبة مدرسة وكان 

من املفروض ان تنهي دراستها هذا العام. 
جاء من املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "ظهيرة الثالثاء في 
الرملة داخل منزل هناك مت العثور على جثة شابة عربية من السكان 
هناك في نحو عمر 18 عاما وقد فارقت احلياة، هذا وباشرت الشرطة 
التفاصيل  بكافة  والتحقيق  اجلنائي  والتشخيص  املراجعة  بأعمال 

واملالبسات التي لم تتضح أي من باقي معاملها بعد"، وفقا للبيان.
عالمات عنف على جثة الشابة 

وأفاد الناطق بلسان جنمة داوود احلمراء في بيانه الثالثاء أنه "عند 
شابة  على  العثور  حول  بالغا  الطاقم  أف��راد  تلقى   11:50 الساعة 
الى  الطاقم  اف��راد  هرع  حيث  الرملة،  في  سكنية  شقة  في  مصابة 
املكان وقدموا لها العالج وعالمات عنف ظاهرة على القسم العلوي 
من جسمها، محاوالت انقاذ حياتها باءت بالفشل ومت اقرار وفاتها 

واخللفية غير معروفة حتى اآلن"، وفقا للبيان.
جاء  السمري  لوبا  الشرطة  باسم  املتحدثة  من  بيان  ووص��ل  ه��ذا 
الفتاة  وف��اة  ملف  في  الشرطة  لتحقيقات  "استمرارا  يلي:  ما  فيه 
املرحومة "هنرييت قّرا" البالغة من العمر بوفاتها نحو )18 عاما( 
بالرملة  منزلها  في  الثالثاء  صباح  جثتها  على  عثر  قد  كان  والتي 
وقد فارقت احلياة وعالمات عنف ظاهرة على جسدها، يشار إلى 
أّن نتائج تقدم التحقيقات االولية ترجح شبهات جرمية القتل كما 
3 مشتبهني من افراد عائلتها الحقا على ذمة الضلوع  ومت اعتقال 
في شبهات اجلرمية وحتويلهم للتحقيقات اجلارية في ظل امر حظر 
نشر استصدرته الشرطة عبر محكمة الصلح في ريشون لتسيون 
حول اي من تفاصيل التحقيقات، وذلك ساري املفعول حتى نهار 

يوم 20.06 اجلاري" وفًقا للبيان.
أعتقال 3 من افراد اسرتها

ال��س��م��ري: "استمرارا  ل��وب��ا  ال��ش��رط��ة  ب��اس��م  امل��ت��ح��دث��ة  ج���اء م��ن 

وفاة  ملف  في  الشرطة  لتحقيقات 
ال���ف���ت���اة امل���رح���وم���ة ه��ن��ري��ي��ت ق���ّرا 
من  مشتبهني   3 اع��ت��ق��ال  وب��ال��ت��ال��ي 
افراد عائلتها )مشتبهان ومشتبهة( 
ف���ي شبهات  ال���ض���ل���وع  ذم����ة  ع��ل��ى 
للتحقيقات  وحت��وي��ل��ه��م  اجل���رمي���ة 
اجل���اري���ة ف���ي ظ���ل أم���ر ح��ظ��ر نشر 
محكمة  عبر  الشرطة  استصدرته 
حول  لتسيون  ريشون  في  الصلح 
أي من تفاصيل التحقيقات، ساري 
 20.06 امل��ف��ع��ول ح��ت��ى ن��ه��ار ي���وم 
محكمة  عبر  االرب��ع��اء  مت  اجل���اري، 
الصلح في ريشون لتسيون متديد 

6 ايام بينما مت اطالق سراح  فترة اعتقال اثنني من املشتبهني ملدة 
ذمة  على   5 مل��دة  املنزلي  احلبس  شملت  مقيدة  بشروط  املشتبهة 
التحقيقات اجلارية. أضف وللعلم، مت متديد فترة اعتقال اثنني من 
ضمن 3 املشتبهني غيابيا وذلك إثر وعكة صحية كانت قد أملت فيهما 
بعد اعتقالهما ومت حتويلهما لتلقي العالج الطبي في املستشفى"، 

وفقا للبيان.

وح�����������������������ي�����������������������دة اه�����������������������ل�����������������������ه�����������������������ا... ه��������������ن��������������ري��������������ي��������������ت ق���������������������������������������ّرا ت�������������ل�������������ق�������������ى ح������������ت������������ف������������ه������������ا ق����������������ت����������������ا !

املرحومة هنرييت قرا

م����ك����ات����ب "ك��������ل ال�������ع�������رب" - 
الناصرة

وصل إلى موقع العرب بيان صادر 
حنني  للنائبة  البرملاني  املكتب  عن 
النائبة  فيه:"قدمت  ج��اء   ، زعبي 
زعبي طلباً بنقاش مستعجل حول 
مبسؤوليتها  الشرطة  قيام  ع��دم 
قّرا  هنرييت  املرحومة  حماية  في 
طلبا  ال��ش��ؤون  مكتب  ق��دم  حيث   ،
اخلطر  مستوى  بفحص  للشرطة 
الشرطة  على  وك��ان  حياتها،  على 
من  أسبوعني  قبل  الفحص  تقدمي 
على  ت��ق��دم  ل��م  وال��ش��رط��ة  مقتلها، 

إتخاذ أي خطوة في املوضوع".
السياق  ه��ذا  ال��ب��ي��ان:"وف��ي  وزاد 
أكدت زعبي أّن "الشرطة مسؤولة 
عن عدم متابعة شكاوى %80 من 
النساء قبل مقتلهن، وهي مسؤولة 
توفر  بعد  النساء  حماية  عدم  عن 
تؤكد  التي  واملعطيات  االدل��ة  كافة 

وجود خطر على حياتهن".
وح������ول ه�����ذه األح��������داث وح����ول 

زعبي  قالت  املتصاعدة  اجل��رمي��ة 
م���ن اختالف  ال���رغ���م  ع��ل��ى  "أن�����ه 
ال��داف��ع ف��ي ج��رمي��ة ق��ت��ل احملامي 
هنرييت  والصبية  الهواشلة  آدم 
بيئة  أّن احملصلة واح��دة:  إال  ق��را، 
آمنة جلرائم القتل، ومساحة حرة 
في  طلقاء  وامل��ج��رم��ون  للجرمية، 

غالبيتهم الساحقة".
ال��ب��ي��ان:"وأك��دت زعبي  وأض���اف 
تطوير  عن  مجتمعنا  "مسؤولية 
مرجعياته األخالقية، وآليات النبذ 
االجتماعي  وال��ع��ق��اب  وامل��ق��اط��ع��ة 
بالذات  يرعاهم،  ومل��ن  للمجرمني 
في ظل التشويه النفسي واملعنوي 
قبل  من  العربي  وللمجتمع  للفرد 
وسياساتها،  ال��دول��ة  م��ؤس��س��ات 
ومبا يتعلق بهاتني املهمتني فنحن 
ال نستطيع تغطية فشلنا في ذلك، 
الذات  محاسبة  لكن  ت��ب��ري��ره،  أو 
ومراجعتها وإعادة النظر في شكل 
لم  وقيمها  االجتماعية  عالقاتنا 
يفت أوانها بعد، كما لم يفت أوان 

إعادة النظر في انسحابنا اخلطير 
املجال  م���ن  س��ي��اس��ي��ة  ك����أح����زاب 
تهميشه  باألحرى  أو  االجتماعي، 

أصال ضمن أجندتنا".
وِفي نفس الوقت حّذرت زعبي من 
أّن "ذلك ال يعني أننا نستطيع أن 
نكون مسؤولني عن بناء السجون 
القاء  وعن مالحقة املجرمني وعن 
ال��ق��ب��ض ع��ل��ي��ه��م وع��ق��اب��ه��م، وأن 
الشرطة تبقى املسؤولة احلصرية 
عن ذلك، ودون تلك املالحقة وذلك 
العقاب، يبقى اجلو مهيئا بل ومغريا 
للجرمية".وأنهت زعبي قائلة : " 
بذلك،  الشرطة  تقوم  ال  عندما  انه 
علينا،  املسؤولية  تنتقل  أن  يجب 
لكي  بل  مبهامها،  نقوم  لكي  ليس 
نقوم بالضغط عليها وفرض مناخ 
وفرض  وم��ه��دد،  غ��اض��ب  شعبي 
كأحزاب  معها،  أخ��رى  "ع��الق��ة" 
وكلجنة متابعة وكأعضاء كنيست 
وكسلطات محلية، ونحن لم نستنفذ 

كافة الوسائل في ذلك".

م��ك��ت��ب ال����ش����ؤون ق�����دم ط��ل��ب��ا ل��ل��ش��رط��ة ب��ف��ح��ص م���س���ت���وى اخلطر 
ع�����ل�����ى ح������ي������اة ه����ن����ري����ي����ت ق���������را وال������ش������رط������ة ل�������م ت�����ق�����م ب����واج����ب����ه����ا!

ال��������������ن��������������ائ��������������ب��������������ة ح��������������ن��������������ن زع�����������������ب�����������������ي :

ه���ذا وش��ي��ع��ت ج��م��اه��ي��ر غ��ف��ي��رة ، مساء 
قّرا  هنرييت  املرحومة  الفتاة   ، االربعاء 
إلى مثواها األخير، وانطلقت اجلنازة من 
باجواء من  األورثوذكس،  الروم  كنيسة 
احلزن واالل��م.  وكان من بني املشاركني 
صديقات املرحومة واالقرباء واجليران، 

بشدة،  اجل��رمي��ة  اس��ت��ن��ك��روا  وجميعهم 
انسانة  كانت  الضحية  ان  الى  واش��اروا 
طيبة ج��دا، ولم ترتكب اي خطأ كي يتم 
قتلها".كما ناسد املشاركون بوقف نشر 
اقاويل ال اساس لها من الصحة وانتظار 

نتائج التحقيق النهائية. 

القتل هرنييت  عبرت صديقات ضحية جرمية 
قرا عن حزنهن واملهن الشديدين بعد ان فقدن 
ص��دي��ق��ت��ه��ن ال��ع��زي��زة. ه���ذا وق���د ش��ارك��ن في 
توديع  بكاًء شديدا خ��الل  وق��د بكني  اجل��ن��ازة، 
ص��دي��ق��ت��ه��ن ال��ت��ي اع��ت��ب��روه��ا م��ن اغ��ل��ى واع��ز 
ال  اكاد  صديقاتها:"  إحدى  الصديقات.وقالت 
اخ��رى بصديقتي  التقي مرة  لن  بانني  اص��دق 
التي  جدا  كبيرة  صدمة  هذه  هنرييت.  الغالية 
وضعتنا في حالة نفسية قاسية وصعبة جدا. 

وخلوقة  طيبة  شابة  كانت  هنرييت  صديقتي 
وتعاملت  املدرسة،  في  ومجتهدة  ومتواضعة 
مع اجلميع بحب واحترام، حتى ان ابتسامتها 
لم تفارقها ابدا".ثم قالت:" لم نشعر وال باي 
حلظة بان الضحية كانت مهددة او ان حياتها 
ولو  عادية،  كانت  تصرفاتها  ان  بل  خطر،  في 
كنت اعلم بانها تعاني من مشكلة معينة لبذلت 
مجهودا كبيرا حتى اقدم لها املساعدة كي تبقى 

على قيد احلياة".

اي  ترتكب  لم  هنرييت  قالت:"  اخرى  صديقة 
خطأ كي تقتل. نحن نتحدث عن انسانة رائعة 
ونأسف  كما  عنا،  رحلت  بانها  وخسارة  جدا، 
للجرمية البشعة التي اودت بحياتها. املرحومة 
وتقول  وتساعد  ومت��زح  تضحك  كانت  دائ��م��ا 
وساحافظ  لكم،  حبي  وصف  استطيع  "ال  لنا 
على عالقتي معكم التي اعتز بها. صحيح انني 
اعتبركم جميعا مثل  لكنني  اهلي،  لدى  وحيدة 

اخوتي".

"ال�����ض�����ح�����ي�����ة ك������ان������ت ان�����س�����ان�����ة ط����ي����ب����ة ج�������دا، 
ق���ت���ل���ه���ا" ي�����ت�����م  ك�������ي  خ�����ط�����أ  اي  ت�����رت�����ك�����ب  ول���������م 

"ان��������������������������������ا وح�������������������ي�������������������دة اه����������������ل����������������ي ل����������ك����������ن����������ك����������م ج���������م���������ي���������ع���������ك���������م اخ����������������وت����������������ي"
ض��������������ح��������������ي��������������ة ج���������������������رمي���������������������ة ال�����������������ق�����������������ت�����������������ل م�������������������������ن ال��������������������رم��������������������ل��������������������ة ق���������������������ال���������������������ت الص�����������������دق�����������������ائ�����������������ه�����������������ا: 


