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م� � � �ق� � � �ت� � � ��ل احمل � � � � � ��ام � � � � � ��ي آدم ال � � � � �ه� � � � ��واش � � � � �ل� � � � ��ة ب� � � � �ع � � � ��د خ � � � � � ��روج � � � � � ��ه م � � � � � ��ن ص � � � �ل � � � ��اة ال � � � � �ت� � � � ��راوي� � � � ��ح
مكاتب "كل العرب" -
الناصرة
Kul@alarab.net
لقي احملامي ادم الهواشلة
من بلدة مولداه في النقب
 ،مصرعه  ،اث��ر تعرضه
الط� �ل ��اق ن�� ��ار م� ��ن قبل
مجهولني  ،بعد خروجه
م���ن ص�ل��اة ال� �ت ��راوي ��ح.
وب� �ح� �س ��ب امل� �ع� �ل ��وم ��ات
ا ل � � � ��واردة ان الضحية
خرج من صالة التراويح،

وعندما وصل البيت قتل
هناك ،وكانت زوحته هي
اول من شاهدت زوجها
وه � � ��و م � �ص� ��اب ب��ع��ي��ار
ناري.
وجاء من املتحدثة باسم
ال�ش��رط��ة ل��وب��ا السمري
 ":م �س��اء االث��ن�ي�ن  ،في
النقب  ،ووفقا للمعلومات
وال� �ت� �ف ��اص� �ي ��ل االول� �ي���ة
املتوفرة في بلدة مولداه
مت اطالق نار اصابت شابا

من السكان هناك بجروح
ب��ال�غ��ة مت��ت اح��ال�ت��ه على
اثرها للعالج باملستشفى
ب �ي �ن �م��ا ب� ��اش� ��رت ق� ��وات
الشرطة التي هرعت الى
املكان في اعمال املراجعة
والبحث والتحقيق بكافة
ا ل�ت�ف��ا ص�ي��ل واملالبسات
ال �ت��ي ل��م ت�ت�ض��ح اي من
تفاصيلها بعد ".وجاء
الحقا من املتحدثة باسم
الشرطة لوبا السمري":

تبني ان املصاب العربي
سكان مولداه بالنقب "
آدم ال�ه��واش�ل��ة " ويبلغ
من العمر نحو  42عاما
وحيث اعلن مبستشفى
سوروكا الحقا عن وفاته
هناك مثاثرا بجراحه.
ه ��ذا وت��واص��ل الشرطة
اع��م��ال ال �ب �ح��ث احلثيثة
والتحقيقات الواسعة في
كافة تفاصيل ومالبسات
شبهات جرمية القتل ".

صور من املكان -تصوير :الشرطة

م� �ص ��رع س ��ام ��ي س �م �ي��ح ش �ي ��خ ي ��وس ��ف م� ��ن ال �ط �ي �ب ��ة وإص� ��اب� ��ة آخ� ��ري� ��ن ف� ��ي ح� � ��ادث ط � ��رق ع �ل ��ى ش� � ��ارع 444
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لقي سامي سميح شيخ يوسف ( 51عا ًما) ،مصرعه وأصيب
ثالثة أشخاص آخرون بجراح وصفت بالطفيفة في حادث
طرق دام وقع صباح يوم األربعاء على ش��ارع رقم ،444
يشار إلى أنّهم جمي ًعا هم مواطنون عرب ومن سكان مدينة
الطيبة .
وصل بيان من املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه
ما يلي" :صباح االربعاء على شارع رقم  444قرب الطيبة
ووفقا للمعلومات والتفاصيل االولية املتوفرة وقع حادث طرق
تخلله اصطدام سيارتني مسفرا عن إصابة  3اشخاص طفيفا
وشخص اخر رابع بجراح بالغة ،حيث متّت إحالتهم للعالج
باملستشفى بينما تواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل
أن جميع املصابني هم عرب من سكان
واملالبسات ،ويشار إلى ّ

مدينة الطيبة" وف ًقا للبيان.
"الحقا أعلن باملستشفى عن وف��اة املصاب ضحية حادث
الطرق وهو املرحوم سامي شيخ يوسفمن الطيبة والبالغ
نحو ( 51عاما) .
هذا وأفاد الناطق بلسان جنمة داوود احلمراء أنّه" :استلم
مركز جنمة داوود احلمراء في منطقة اليركون بال ًغا قرابة
الساعة  06:11حول وق��وع ح��ادث طرق بني سيارتني في
الطيبة ما أسفر عن إصابة  4أشخاص ،وعمل الطاقم على
تقدمي االسعافات األولية للمصابني بينهم :رجل ( 50عا ًما)
ال��ذي أصيب ب�ج��راح وصفت باخلطيرة وه��و فاقد الوعي
مت ربطه بأجهزة التنفس االصطناعي ،و 3آخرين وصفت
و ّ
جراحهم بالطفيفة ،نقلوا جمي ًعا على اثر اصاباتهم الستكمال
العالج في مستشفى مئير" وف ًقا للبيان.

ال� �ع� �ل� �ي� ��ا ت � �ط� ��ال� ��ب ال � �ن � �ي� ��اب� ��ة ال � �ع � ��ام � ��ة ب � � ��رد م �س �ت �ع �ج��ل  35ض �ح �ي��ة جل ��رائ ��م ال �ق �ت��ل م ��ن املجتمع
ح � � � � � ��ول ج � � �ث � � ��ام� �ي ��ن ال � � � �ش � � � �ه � � � ��داء ال � �ف � �ل � �س � �ط � �ي � �ن � �ي� ي��ن ال �ع��رب��ي خ ل��ال ال �ع ��ام احل ��ال ��ي ب�ي�ن�ه��م  5نساء

خالل جنازة احد الشهداء في الضفة  -تصوير رويترز
م � �ك� ��ات� ��ب "ك� � � ��ل ال� � � �ع � � ��رب" -
الناصرة
ق��ام��ت احمل �ك �م��ة ال �ع �ل �ي��ا مبطالبة
النيابة العامة تسليمها رد خالل
أس�ب��وع ح��ول موقفها م��ن قضية
"جثامني الشهداء احملتجزين في
الثالجات" .وق��ال محمد محمود
م �ح��ام��ي ه�ي�ئ��ة ش� ��ؤون األس ��رى
واحملررين إن احملكمة العليا طالبت
النيابة بتقدمي رده��ا حول تسليم

اجلثامني احملتجزين في الثالجات
مب��وع��د أق��ص��اه  ،21.6.17كما
فرضت على النيابة غرامة مالية
ق�ي�م�ت�ه��ا  3اآلف ش �ي �ك��ل بسبب
مماطلتها في تقدمي الرد .
وأوض ��ح احمل��ام��ي محمد محمود
أن احمل �ك �م��ة ال �ع �ل �ي��ا ع� �ق ��دت لها
جلسة بتاريخ  ،22.3.17لبحث
االل �ت �م��اس امل �ق��دم ب��اس��م عائالت
الشهداء الفلسطينيني احملتجزين

في الثالجات وحينها قرر القضاة
امهال النيابة مدة  45يوما لتقدمي
ال� ��رد ح ��ول ه ��ذا امل��ل��ف ،وم ��ددت
احملكمة امل��دة لشهر اضافي بناء
على طلب النيابة حتى تاريخ اليوم
( )6-14على أن ال يكون هناك
ت��أج �ي��ل آخ� ��ر .وأض� ��اف احملامي
محمود أن احملكمة العليا ستحدد
جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث
ادعاءات الطرفني.
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ب��ال��رغ��م م��ن النضاالت
واملظاهرات واملؤمترات
واالجتماعات التي أقيمت
حملاربة العنف واالجرام،
أن هذه اآلفة أصبحت
إال ّ
تستشري وتشكل خط ًرا
كبيرا جدا على املواطنني
م ��ن ال �ن �س��اء واألط� �ف ��ال
والرجال.
منذ بداية العام احلالي
قتل  35ضحية من بلدات
عربية عديدة في جرائم
مختلفة ،منها  5ضحايا
من النساء ،وهن الشابة
سهام زبارقة ( 30عاما)
من اللد التي قتلت داخل
بيتها عندما أ ق��دم ملثم
ع�ل��ى اط�ل�اق الرصاص
عليها ،لينا ا ح �م��د (35
ع��ام��ا) م��ن ال��رام��ة قتلت
رميا بالرصاص داخل

س� �ي ��ارت� �ه ��ا ،ش ��اب ��ة من
باقة الغربية ( 37عاما)
ق��ت��ل��ت ف� ��ي ت� ��ل اب� �ي ��ب،
الشابة حنان البحيري
( 19ع��ام��ا) م��ن كسيفة
اختفت اثارها قبل فترة
�أن
وال �ش��رط��ة ذك� ��رت ب� ّ
لديها معلومات مؤكدة
ب��ان��ه��ا ق �ت �ل��ت ب��ص��ورة
بشعة ،الشابة هنرييت
قرا ( 18عاما) قتلت يوم
ال�ث�لاث��اء طعنا بالسكني
داخل بيتها.
جدير بالذكر أ ّن��ه خالل
اقل من  24ساعة وقعت
ج��رمي �ت��ا ق� �ت ��ل ،االول� ��ى
اس � �ف� ��رت ع� ��ن م �ص��رع
ا حمل��ا م��ي ادم الهواشلة
( 42ع��ام��ا) ال� ��ذي قتل
امام بيته بعد ان خرج من
صالة التراويح ،والشابة
هنرييت قرا.
وق� � ��ال م���واط� �ن���ون من
النقب" :حتى االن نكاد

ال ن�ص��دق خبر مصرع
احمل��ام��ي ادم ،فاحلديث
يدور عن ناشط اجتماعي
وانسانخلوقومتواضع
وعالقتهطيبةمعاجلميع،
واجلميع يثق ب��ان��ه قتل
بدم بارد دون ان يكون
له اي نزاع او خصام مع
اي ش�خ��ص".ث��م قالوا:
"هنالك مجرمون قرروا
املس بابناء مجتمعنا دون
اي م� �ب���ررات ،وبسبب
م��ا ي�ح�ص��ل م��ن جرائم
ق��ت��ل ،اص �ب �ح �ن��ا نخرج
م��ن ب�ي��وت�ن��ا وال نعرف
ف �ي �م��ا اذا ك �ن��ا سنعود
الح�ض��ان العائلة" .من
جانبها ذك��رت الشرطة
بأن" :التحقيقات جارية
ّ
في جميع ملفات القتل،
وم ��ؤخ ��را مت اع �ت �ق��ال 3
م�ش�ت�ب�ه�ين ع �ل��ى خلفية
جرمية مقتل احمد بدير
من كفرقاسم".
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