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اتهام فتاتني من
اللقية وشاب من القدس
بالتواصل مع تنظيم
" الدولة االسالمية "
والتخطيط لالنضمام
للقتال في صفوفه
من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما
ووص �ف��ت الئ �ح��ة االت �ه��ام ك�ي��ف ان املتهمتني
استخدمتا بطاقة " سيم " وكيف ان املتهمة
ُسمح ,مطلع األسبوع  ،بالنشر أنه مت في اطار
ت�س�ن�ي��م االس� ��د ت��واص �ل��ت م��ع ش �خ��ص ي��دع��ى
عمل مشترك جلهاز االم��ن العام " الشاباك "
"ال�ش�ي��خ ق��اس��م"  ،ال ��ذي ينشط ف��ي الشبكة
والشرطة  ،اعتقال رحمة االسد وتسنيم االسد
باسم تنظيم داعش  ،وقد توجه الشيخ قاسم
(  19عاما ) من سكان اللقية في النقب  ،الشهر
للمتهمة وحت ��دث معها ع��ن تنفيذ عملية في
املاضي  ،بشبهة " التواصل مع جهات ارهابية
اس��رائ �ي��ل ،ف��اب��دت امل�ت�ه�م��ة اس �ت �ع��دادا مبدئيا
تتماهى مع فكر تنظيم داعش " .
للمساعدة  ،وط�ل��ب منها " ال�ش�ي��خ ق��اس��م "
وج ��اء ف��ي ب�ي��ان جل�ه��از االم ��ن ال �ع��ام  " :خ�لال
فحص مداخل واج��راءات احلراسة في جامعة
التحقيق مع الفتاتني اتضح انهما طلبتا خالل
بن غوريون واحملطة املركزية وكلية " كي "
في بئر السبع  ،وقد قالت املتهمة
للشيخ قاسم ان��ه ال ميكن تنفيذ
عملية في احملطة املركزية بسبب
وج��ود أع��داد كبيرة من املسلمني
فيها ،وف��ي مرحلة م��ا تواصلت
املتهمة تسنيم مع املتهمة رحمة
 ،وق��ام��ت امل�ت�ه�م�ت��ان ب�ج��ول��ة في
جامعة بن غوريون وكلية "كي"
م��ن أج��ل جمع معلومات لغرض
ت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ة ب �ه��دف ق �ت��ل ي�ه��ود
بواسطة ادخال حقيبة متفجرات
لكلية "ك���ي" ول�ل�ج��ام�ع��ة  ،وق��د
املتهمتان رحمة وتسنيم االسد  -تصوير  :جهاز األمن العام  -الشاباك توصلت املتهمتان الى قناعة انه ال
ميكن ادخال حقيبة متفجرات في
السنة املاضية تنفيذ عملية ضد يهود في داخل
اجلامعة والكلية بسبب اجراءات احلراسة ".
االراض� ��ي االس��رائ�ي�ل�ي��ة  ،وك��ان�ت��ا ع�ل��ى ات�ص��ال
�ش
م��ع ج �ه��ات اره��اب �ي��ة م�ت�م��اه�ي��ة م��ع ف�ك��ر داع�
تقدمي الئحة اتهام ضد متهم
خ��ارج البالد  ،كما قدمت لهن تعليمات لتنفيذ
ثالث يدعى أحمد ابو رميلة
م�ه�م��ات جتهيز م��ن أج ��ل تنفيذ العملية  ،كما
ات�ض��ح انهما خططتا للسفر ال��ى خ��ارج البالد
كما جاء في الئحة االتهام أن "املتهمتني تواصلتا مع
م��ن أج��ل االن�ض�م��ام للقتال ف��ي ص�ف��وف تنظيم
أحمد أبو رميلة من شرقي القدس  ،وحاولتا اقناعه
داعش ،ونشرتا موادا تثني على تنظيم " الدولة
تنفيذ عملية باسم تنظيم الدولة االسالمية في ليلة
االسالمية " وم��وادا حترض على تنفيذ أعمال
رأس السنة  ، 2018بهدف القتل من داف��ع ديني ،
ارهابية ضد يهود في اسرائيل "  ،وفق ما جاء
وق��د خططتا املتهمتان للسفر ال��ى سيناء م��ن أجل
في بيان الشاباك .
االنضمام لتنظيم داع��ش  ،وم��ن أج��ل ذل��ك توجهتا
وأوضح البيان أنه" مت اليوم تقدمي الئحة اتهام
لوزارة الداخلية الستصدار جوازي سفر" .
ض��د املتهمتني م��ن قبل النيابة العامة ف��ي ل��واء
وذكر املتحدث بلسان احملاكم انه "مت تقدمي الئحة
اجلنوب في احملكمة املركزية في بئر السبع ".
اتهام ضد أحمد أبو رملية  ،الذي كان عضوا في
ع��دد م��ن املجموعات املتماهية م��ع تنظيم داع��ش
" التواصل عبر حساب في تلغرام "
ف��ي ح�س��اب "ت�ل�غ��رام"  ،وان��ه خطط ل �ل��زواج من
املتهمة تسنيم واخلروج معها الى سيناء من أجل
وج ��اء ف��ي الئ�ح��ة االت �ه��ام وف�ق��ا لبيان عممه
االن�ض�م��ام ل��داع��ش ،وب�ع��د أن خشي م��ن اعتقال
امل�ت�ح��دث ب�ل�س��ان احمل��اك��م ":امل�ت�ه�م�ت��ان ك��ان
املتهمتني ق��ام ب �ح��ذف احمل��ادث��ات معهن خشية
لهما حساب في شبكة" ،تلغرام "وبواسطة
اعتقاله " .
ه��ذا احل �س��اب ك��ان�ت��ا ع�ض��وت��ان ف��ي ع��دد من
كما ق��دم��ت النبايبة العامة للمحكمة طلب ابقاء
امل �ج �م��وع��ات امل�ت�م��اه�ي��ة م��ع ت�ن�ظ�ي��م داع� ��ش ،
امل �ت �ه �م�ين ال �ث�لاث��ة ره ��ن االع �ت �ق��ال ح �ت��ى ان�ت�ه��اء
والهدف منها اقناع املشاركني في املجموعة
االجراءات القضائية بحقهم .
ان الطريق التي يسلكها التنظيم هي صحيحة،
م��ن جانب آخ��ر  ،عممت ال�ش��رط��ة ،مقطع فيديو،
وبواسطة هذا احلساب تواصلت املتهمتان مع
ي��وث��ق عملية اع�ت�ق��ال اح ��دى ال�ف�ت��ات�ين م��ن اللقية
أشخاص مختلفني الذين ينشطون في الشبكة
ويظهر ف��ي الفيديو عناصر وح��دة املستعربني،
في اطار وباسم تنظيم داعش ".
خالل اعتقالهم الفتاة.

خالل اعتقال واحدة من الفتاتني  -تصوير  :الشرطة

مؤمتر قطري
ملقاويل بنى تحتية /حفريات

نداء ملقاويل حفريات
تعملون يف وضع بنى تحتية؟ تبحثون عن افق تشغييل؟

رشكة الكهرباء تقوم باعامل بنى تحتية وحفريات ملد كوابل كهرباء يف
جميع انحاء البالد.
يف هذه االيام توسع الرشكة حجم نشاطها يف مجال البنى التحتية
والحفريات استعدادًا للزيادة املتوقعة يف تطوير شبكة الكهرباء يف
السنوات القريبة.
اذا اردتم تقديم عروض ضمن مناقصات علنية التي تنرشها الرشكة من
حني آلخر يف مجال البنى التحتية/الحفريات ومعرفة طلبات الوظيفة-
انتم ،مدعوون للمشاركة يف مؤمتر قطري يعقد باملوضوع.
املؤمتر يعقد يوم الثالثاء  23.1.18يف مركز املناسبات يف شفاييم بني
الساعات .12:00-15:30
للمشاركني يف املؤمتر تعطى امكانية الدخول لقامئة الربيد املبارشة يف
مجال مناقصات البنى التحتية/الحفريات املستقبلية يف رشكة الكهرباء.

للحصول عىل دعوة والتسجيل يجب االتصال بـ:
سيچليت -هاتف076-864-610 :
او الربيد االلكرتوينsigalit.goberi@iec.co.il :
ميخال -هاتف076-8632780 :
او الربيد االلكرتوينmichal.fisher1@iec.co.il :

املشاركة مرشوطة بتسجيل مسبق وبإبراز الدعوة يف يوم املؤمتر.
تابعونا عىل -رشكة الكهرباء الصفحة الرسمية

