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من: منى عرموش - مراسلة 
كل  وصحيفة  ال��ع��رب  م��وق��ع 

العرب 
خ�����ال زي��������ارة وزي�������ر االم����ن 
الداخلي جلعاد أردان لبلدية أم 
جرمية  الى  التطّرق  مت  الفحم، 
عام  في  هيكل  اب��و  عائلة  مقتل 
ضحيتها  راح  وال��ت��ي   ،2010
واثنني  هيكل  اب��و  توفيق  االب 
من ابنائه احمد ومحمود، وذلك 
بعد أن مت إقتحام بيتهم وإطاق 
العائلة  اف���راد  على  ال��رص��اص 

حتى املوت.
حلتى  اجل��رمي��ة  وقعت  أن  منذ 
هذا اليوم، لم يتم التوصل الى 
احلادثة،  ه��ذه  وراء  وق��ف  م��ن 
يسرح  زال  ما  املجرم  أن  حيث 
وميرح وال احد يعلم عن هويته. 
وحدة التحقيقات املسؤولة عن 
جلسة  ف��ي  تطرقت  امل��ل��ف  ه��ذا 
وزير االمن الداخلي مع رئيس 
البلدية وضباط كبير، حيث قال 
ضابط الشرطة "حتى  االن لم 
يتم إعتقال من قام بجرمية قتل 
ابو  عائلة  م��ن  أش��خ��اص  ثاثة 
زال  م��ا  امل��ل��ف  ه��ذا  لكن  هيكل، 
أن  ونأمل  جارًيا،  فيه  التحقيق 
نصل الى من إرتكب هذا العمل 
االجرامي".  وزير الشرطة رد 
عن  حتدثني  أن  "أري���د  ق��ائ��ا: 
هذا امللف بتوسع حتى نرى أين 

تقف التحقيقات".
التي  أب��و هيكل  وك��ان��ت س��ه��ام 

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

Kul@alarab.net

وصل بيان صحفي صادر عن 
بلسان  الناطقة  السمري  لوبا 
ف���ي���ه: "سمح  ال���ش���رط���ة، ج����اء 
بالنشر أن الشرطة قامت بتأهيل 
وزرع عميل شرطي سري ألكثر 
من عام منتحا بيانات شخصية 
مستعارة مؤدًيا دور مجرم في 
متمكنًا  اجلنوبي  املثلث  منطقة 
م���ن االي����ق����اع ب���ع���ش���رات جتار 
بحيث  القانونية،  غير  األسلحة 
ساعات  منذ  الشرطة  ت��واص��ل 
ي��وم االث��ن��ني، ف��ي حملة  صباح 
املداهمات التي أطلق على ملفها 
م��ج��ازا اس���م ح��م��ل��ة رق���م 500 
اجلنوبي  باملثلث  واالع��ت��ق��االت 
ونتانيا مع مداهمتها وتفتيشها، 
غالبيتهم  مشتبًها   62 واعتقال 
من العرب سكان بلدات مختلفة، 
وحتديًدا 47 مشتبًها عربيًا من 
سكان املثلث اجلنوبي، مبا يشمل 
الطيبة والطيرة وقلنسوة وزمير 
امل��ت��وق��ع تنفيذ  وغ��ي��ره��ا، وم���ن 

إضافيني  ملشتبهني  اع��ت��ق��االت 
الحًقا"، بحسب البيان.

وتابع البيان: "هذا وللعلم، قام 
قاضي محكمة الصلح في بيتح 
تكفا بتوقيع أمر منع نشر على 
أي من تفاصيل وبيانات هوية 
العميل الشرطي السري وعائلته 
ال��ت��ي م��ن شأنها  ت��ل��ك  وك��ذل��ك 
عليها،  التعرف  ال��ى  ت���ؤدي  أن 
الشرطي  العميل  ومت��ك��ن  ه���ذا 
خ���ال ف��ت��رة ع��م��ل��ه م��ن توثيق 
عشرات صفقات شراء أسلحة 
املشتبهني،  م��ن  ق��ان��ون��ي��ة  غ��ي��ر 
من  متمكنا  امل���خ���درات  وك��ذل��ك 
ُمدينة  ب��ي��ان��ات  االي��ق��اع وج��م��ع 
في  قوي  تأثير  ذات  طبقة  ضد 
مجال ترويج وبيع الساح غير 

القانوني هناك"، وفًقا للبيان.
وقبل  "ه��ذا  البيان:  ف��ي  وورد 
املداهمات  حملة  ف��ي  اخل����روج 
قام وزير األمن الداخلي جلعاد 
العام  الشرطة  ومفوض  اردان 
روني الشيخ وقائد املركز اللواء 
م��وط��ي ك��وه��ني ب��امل��ش��ارك��ة في 
طقوس تكرمي العميل الشرطي 
بطاقة  اي����اه  م��ان��ح��ني  ال���س���ري 

على  مثنني  ومسدسه  شرطي 
وشجاعته  وم��ه��ارت��ه  جن��اح��ه 
مؤكدين مواصلة عمل الشرطه 
العربي  ال��وس��ط  ع��ل��ى  ت��رك��ي��ًزا 
قدما  وص��احل��ه  ف��ي��ه  للنهوض 
غير  ال��س��اح  ظ��اه��رة  وتقليص 
املستشري،  والعنف  القانوني 
والتعاون  الثقة  رف��ع  وبالتالي 
والشرطة  العربي  املواطن  بني 

الساح  ظ���اه���رة  أن  م��ؤك��دي��ن 
ت���ق���ض م���ض���اج���ع امل���واط���ن���ني 
واألمان  األم��ن  في  وشعورهم 
مؤكدين  وال���ع���ام  ال��ش��خ��ص��ي 
جليا  العمل  الشرطة  مواصلة 
مستوى  ل��رف��ع  وس��ري��ا  علنيا 
وبالذات  املواطنني  حياة  جودة 
العربي وسامتهم  الوسط  في 
او هوادة مؤكدين  تهاون  دون 

ع���ل���ى ح����ق امل���واط���ن���ني ال���ع���رب 
بالعيش في أمان وسام مثلهم 
بحسب  امل����واط����ن����ني"  ك���ب���اق���ي 

البيان.
ال��ب��ي��ان: "ه����ذا وكانت  وت���اب���ع 
قرارها  ات���خ���ذت  ق���د  ال��ش��رط��ة 
بتفعيل العميل الشرطي السري 
في املثلث اجلنوبي عقب تصاعد 
غير  الساح  استخدام  ح��االت 

العربي  ال��وس��ط  ف��ي  القانوني 
خاصة  اجلنوبي  واملثلث  عامة 
املرشح  للعميل  ال��ت��وص��ل  م��ع 
امل��ائ��م شكا وم��ح��ض��را حيث 
وذو  بطاقة  العربية  يتحدث 
مت  تأهيله  وم��ع  عربية،  سحنة 
زرع���ه م��ؤدًي��ا دور م��ج��رم في 
والساح  املخدرات  بيع  مجال 
ه��ن��اك، ه���ذا وخ���ال ف��ت��رة اداء 
العميل الشرطي السري لدورة 
رشاًشا   12 ش���راء  م��ن  مت��ك��ن 
مختلفة  ب���ن���ادق  و3  م���رجت���ًا 
وقنبلة  مسدسات  و4  ال��ط��راز 
ص��وت��ي��ة وذخ���ي���رة وأك���ث���ر من 
من  وأك���ث���ر  ح��ش��ي��ش  ك��ل��غ��م   9
و85  م��ري��ح��وان��ا  غ���رام   -700
وفقا  وغيرها"،  كوكائني  غرام 

للبيان.
ومتكن  "ك��م��ا  ال��ب��ي��ان:  وإختتم 
من  ال��س��ري  ال��ش��رط��ي  العميل 
ح���ي���ازة ث��ق��ة امل��ش��ت��ب��ه��ني حتى 
أصبح شخصية يتم التوجه اليها 
اجلهات  بني  اخلصومات  حلل 
االجرامية ووسيًطا فيما بينها، 
والى ذلك اعرب العميل الشرطي 
السري عن مدى فخره بنجاحه 

وجنح  متكن  التي  والتحديات 
في تخطيها مساهًما في إرساء 
ركائز السامة العامة ومكافحة 
العربي  ال���وس���ط  ف���ي  ال���س���اح 
وخال  هذا  نفسه.  الى  القريب 
الكشف  ل��دوره، مت  العميل  اداء 
غير  الساح  اسعار  عن جدول 
العربي،  الوسط  في  القانوني 

والذي جاء كالتالي: 
ب��ن��دق��ي��ة رش�����اش م���رجت���ل من 
 -5،500-8،000 طراز كارلو 

شاقل
بندقية رشاش من طراز ساعر 

- 38،000-32،000 شاقل 
بندقية ام 16- مرجتلة مختلفة 
 - ش��اق��ل   58،000  - ب���ني  م���ا 

11،000- شاقل 
 65،000 اصلية  ساعر  بندقية 

شاقل 
 80،000 ت��ب��ور  س��اع��ر  بندقية 

شاقل 
 - ال��ط��راز  مختلفة  م��س��دس��ات 

38،000 شاقل   - 18،000
 3-6  - م-م   9 ذخ���ي���رة  ح��ب��ة 

شاقل
حبة ذخيرة -7.62 40 شاقل.

 - العرب"  "ك��ل  مكاتب 
الناصرة

kul@alarab.net

املركزية  احملكمة  حكمت 
في تل أبيب، الثاثاء، على 
املتهمني توفيق الدلو، فؤاد 
أب���و م��ن��ة وط���ال أب���و منة 
بالسجن الفعلي لضلوعهم 
ف��ي ق��ت��ل امل���رح���وم جابي 
اجلمعية  رئ��ي��س  ق��دي��س 
األرثوذكسية  املسيحية 
في يافا عام 2012 خال 
مسيرة عيد املياد املجيد.

وب��ح��س��ب ال���ب���ي���ان ال���ذي 
عممته النيابة العامة، ووصلت 
العرب  موقع  إل��ى  نسخة  عنه 
ال����ع����رب فقد  وص��ح��ي��ف��ة ك����ل 
"ح��ك��م��ت احمل��ك��م��ة ع��ل��ى فؤاد 
بعد  امل��ؤب��د  بالسجن  منة  أب��و 
إدانته بقتل قديس، إضافة إلى 
املرحوم  لعائلة  تعويض  دف��ع 
شيكل"،   170000 ب��ق��ي��م��ة 

بحسب البيان.
أّنه  أي��ًض��ا  النيابة  وأوض��ح��ت 
توفيق  على  احملكمة  "حكمت 
بالتخطيط  أدين  والذي  الدلو، 
الرتكاب جرمية واملساعدة في 
تنفيذ اجلرمية، بالسجن الفعلي 
8 سنوات ونصف والسجن مع 
وقف التنفيذ، وتعويض بقيمة 
حكمت  بينما  شيكل.   50000
احملكمة املتهم الثالث طال أبو 
منة بالسجن الفعلي 3 سنوات 

ون��ص��ف وال��س��ج��ن م��ع وقف 
بقيمة  تعويض  ودف��ع  التنفيذ 
بتهمة  وذل��ك  شيكل   38000
جرمية  الرت���ك���اب  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
وتقدمي املساعدة"، بحسب ما 

أوردته النيابة العامة.
يشار إلى أّن احملكمة املركزية 
ف��ي مدينة ت��ل اب��ي��ب ك��ان��ت قد 
أدان������ت ي����وم االح�����د امل���واف���ق 
27.03.2016 املتهمني الثاثة 
املرحوم جابي قديس،  "بقتل 
له احدهم وهو  عندما تعرض 
املتهم فؤاد ابو منة وهو يتنكر 
ب���زّي ب��اب��ا ن��وي��ل وق���ام بطعنه 
ما  ظهره  في  قاتلتني  طعنتني 
برأت  بينما  وف��ات��ه.  ال��ى  ادى 
من  دلو  توفيق  املتهم  احملكمة 
تهمة  عليه  وأبقت  القتل  تهمة 

ال��ت��خ��ط��ي��ط وامل���س���اع���دة 
وكذلك  اجلرمية،  بتنفيذ 
للمتهم  ب��ال��ن��س��ب��ة  األم����ر 
منة"،  أب��و  ط��ال  الثالث 

بحسب احملكمة.
العامة  النيابة  وعلّقت 
املتهمني  إدان�������ة  ع���ل���ى 
ال����ث����اث����ة واألح�����ك�����ام 
الصادرة بحقهم بالقول 
حكمت  إّن:"احمل���ك���م���ة 
الثاثة  امل��ت��ه��م��ني  ع��ل��ى 
ب��أح��ك��ام ت��ت��ن��اس��ب مع 
واحد  كل  ضلوع  م��دى 
قتل  ب���ج���رمي���ة  م���ن���ه���م 
قديس.  غابي  امل��رح��وم 
ويشار إلى أّن خلفية القضية 
تعود إلى خاف بني الطرفني 
الطائفة  قيادة  لقضية  يعود 
الى جانب خاف على منزل 
متلكه اجلمعية األرثوذكسية 
في املدينة، والذي سكنت فيه 
اب��و منة.  وال��دة املتهم ط��ال 
املتهمني  أّن  أي���ًض���ا  وي���ذك���ر 
الثاثة نفذوا اجلرمية بشكل 
مدروس وقاس، ومّت الكشف 
بعد  جرميتهم  تفاصيل  عن 
لوحدة  واس���ع���ة  حت��ق��ي��ق��ات 
"اليمار" - تل أبيب، والتي 
احملكمة  إل��ى  نتائجها  قّدمت 
إلى  األم��ر  نهاية  في  ادى  ما 
إدانة املتهمني الثاثة واحلكم 
مناسبة"،  ب��اح��ك��ام  عليهم 
بيان  ف���ي  ورد  م���ا  ب��ح��س��ب 

النيابة العامة. 

وزير االمن الداخلي في أم الفحم: سأتابع سير 
التحقيقات في قضية مقتل عائلة أبو هيكل

فقدت زوجها واثنني من ابنائها 
قد صرحت قبل فترة في حديثها 
مل���وق���ع ال���ع���رب وص��ح��ي��ف��ة كل 
العرب: "قبل اربع سنوات قتل 
زوجي توفيق واثنني من ابنائي 
ب��ع��د ان دخل  م��ح��م��ود واح��م��د 
جرميته  ون��ف��ذ  لبيتنا  ش��خ��ص 
البشعة ومن ثم هرب من مكان 
احلادث، ومن ذلك اليوم تركنا 
البيت وانتقلنا للسكن في مكان 
آخ���ر، وم���ع ك��ل ذل���ك فنحن ما 
يهدد  اخل��ط��ر  ب���أن  نشعر  زل��ن��ا 
حياتنا، وذلك بسبب ان املجرم 
احد يعرف  يسرح ومي��رح وال 

هويته".
األم قالت وهي تتألم: "نحن ال 
نعرف ما هي دواف��ع اجلرمية، 
حياتنا  مواصلة  نستطيع  وال 
بعد  ظ��ل  ف��ي  طبيعية  ب��ص��ورة 
األي���ام  ه���ذه  ف��ف��ي  ع��ن��ا،  عائلتي 
أسهل  اإلنسان من  قتل  أصبح 
اإلعمال، وفي كل يوم نسمع عن 
حادث جديد على خلفيه تافهة. 
تعتقل  ال  ال��ش��رط��ة  دام����ت  م���ا 
فستبقى  وم��ع��اق��ب��ت��ه��م  اجل��ن��اة 
م��س��ؤول��ة ع���ن ك���ل م���ا يتفشى 
داخل مجتمعنا، فالشرطة تعتقل 
ملدة  جنائية  س��واب��ق  اص��ح��اب 

قصيرة وبعدها يطلق سراحهم 
التي  األعمال  لنفس  ويعودون 

تشكل خطرا على اجلميع".
"انا  قائلة:  حديثها  وإختتمت 
ابني  م��ن  اطلب  ان  استطيع  ال 
االن��ت��ق��ام، ألن��ن��ا ل��م ن��ت��رب على 
ننتظر  ب���ل  ال��ت��ص��رف��ات،  ه����ذه 
ك��ي��ف س��ت��ن��ت��ه��ي ق��ض��ي��ت��ن��ا مع 
الشرطة، فقد توجهت برسائل 
كثيرة للجهات املسؤولة بطلب 
م��س��اع��دت��ن��ا ف���ي ال��ك��ش��ف عن 
لنا  اك����دوا  وجميعهم  امل��ج��رم، 
كبيًرا  مجهوًدا  سيبذلون  بنهم 

لكن دون جدوى".

ال��س��ج��ن امل���ؤب���د ل���ف���ؤاد أب����و م��ن��ة وأح����ك����ام بالسجن 
ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط للجرمية ع��ل��ى ش���اب���ن آخ���ري���ن آدي���ن���ا 

ب��������ع��������د ادان��������������ت��������������ه ب�������ق�������ت�������ل ج����������اب����������ي ق��������دي��������س:

املرحوم جابي قديس

سهام ابو هيكل حتمل 
صورتي املرحومني، 

زوجها وجنلها

عميل سري للشرطة يوقع بعشرات جتار األسلحة واعتقال 47 مشتبًها من املثلث اجلنوبي

صورة خالل التكرمي - 
تصوير: الشرطة


