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وفاة الشابة ضياء كنعان من طمرة
متأثرة باصابتها بحادث طرق مروع

من فتح الله مريح مراسل صحيفة بانوراما

سادت في األيام األخيرة أجواء حزينة في مدينة
طمرة اثر وفاة الشابة ضياء كنعان (  25سنة )،
متأثرة بجراحها في غرفة العمليات في رمبام،
ب�ع��د اص��اب�ت�ه��ا ب �ح��ادث وق��ع ع�ل��ى م�ف�ت��رق متنـزه
ط �م��رة  .ي��ذك��ر أن الفقيدة ك��ان��ت قد كتبت ،في
األشهر األخيرة ،على صفحة تابعة لها على شبكة
االنترنت عدة نصائح لالخرين  ،كان من بينها :
"النصيحة االولى واألخيرة :صل جيداً ،واسجد
ط��وي�لاً ،تنفس بعمق...فالدنيا زائ�ل��ة " .وكانت
قد نشرت آي��ات من القرآة الكرمي  ،كما كتبت " :
وقفة واحدة باملقبرة ستجعلك تعرف ما هي الدنيا
ومدى حقارتها ".

هكذا بدا املنظر في مكان احلادث  -تصوير  :الشرطة

املرحومة ضياء كنعان

في خطوة انسانية  :عائلة رئيس بلدية ام الفحم د.
سمير محاميد تتبرع بأعضاء ابنها املتوفى محمد
من صالح معطي مراسل صحيفة بانوراما

د .سمير محاميد
مع ابنه املرحوم محمد

أجواء حزينة خالل تشييع اجلثمان

في خطوة انسانية وسط ظ��روف األل��م واألس��ى  ،استطاعت عائلة
رئيس بلدية ام الفحم د .سمير صبحي محاميد اتخاذ قرار انساني
جريء  ،أال وهو التبرع بأعضاء جنلها املرحوم محمد ( 15عاما)
الذي وافته املنيّة  ،منتصف األسبوع  .وبقرارها هذا قررت عائلة
امل��رح��وم محمد محاميد أن متنح األم��ل واحل �ي��اة ألط �ف��ال آخرين
ينتظرون بشغف متبرعا لينقذ حياتهم .وقد مت التبرع باألعضاء
التالية  :الكلى  ،الكبد والبنكرياس  .و ُيعتبر ق��رار رئيس البلدية
وزوجته ناديا " ام ابراهيم " من أصعب القرارات في يوم عصيب
حيث تزامنت وفاة ابنهما مع وفاة وتشييع جثمان جدته من طرف
األم احلاجة رقية راغب موسى (  74عاما )  ،أي أن األم الثاكل فقدت
أمها وجنلها في يوم واحد .يشار الى ان املرحوم محمد محاميد كان
قد اصيب بحادث دراجة هوائية قبل اكثر من  3سنوات  ،تسببت له
بغيبوبة طويلة واعاقة دائمة .

فك لغز جرمية قتل اميان
أحمد من عكا على يد زوجها

وبداخله سكني وم�لاب��س ملطخة ب��ال��دم��اء)  ،جنحت
أعلنت الشرطة  ،أمس األول األربعاء  ،أنه مع ازالة امر
الشرطة بربط الزوج املشتبه بالشبهات مبقتل زوجته
حظر النشر بشكل جزئي  ،على يد محكمة الصلح في
 ،ومن اجلدير ذك��ره ايضا انه في البداية نفى الزوج
عكا  ،في ملف مقتل الشابة اميان أحمد (  26عاما )
أية عالقة له مبقتل زوجته وادع��ى انه كان في مكان
من عكا  ،أعلنت ان " ال��وح��دة املركزية للتحقيق في
آخ� ��ر اث� �ن ��اء وق � ��وع اجل ��رمي ��ة  ،لكن
ل��واء حيفا جنحت بفك لغز اجلرمية ،
خالل التحقيق اعترف انه قام بقتل
حيث اعتقلت زوجها محمد اللبابيدي
زوجته".
بشبهة الضلوع بعملية القتل ".
واسترسل املتحدث بلسان الشرطة
وأوض� ��ح امل�ت�ح��دث ب�ل�س��ان الشرطة
يقول في البيان  " :ما زالت اخللفية
" ان املرحومة امي��ان أحمد ُقتلت في
ل�ل�ح��ادث وال��داف��ع للقيام باجلرمية
بيتها ف��ي ع�ك��ا ي��وم ال �ث�لاث��اء امل��واف��ق
ق�ي��د ح�ظ��ر ال�ن�ش��ر  ،وف ��ق أم ��ر حظر
 ، 11.12.2018عند حوالي الساعة
ال�ن�ش��ر ال ��ذي اص��درت��ه احمل�ك�م��ة في
 11:00ظهرا  ،حيث أن��ه وم��ع تلقي
القضية ،وقد قدمت النيابة العامة
البالغ في الشرطة  ،سارعت قواتها
في ل��واء حيفا ال��ى احملكمة املركزية
ال��ى املكان وق��د عثروا على املرحومة
املرحومة اميان احمد
ف��ي حيفا تصريح م��دع ض��د ال��زوج
وقد فارقت احلياة  ،أما زوجها محمد
محمد اللبابيدي تنسب له شبهة قتل زوجته اميان،
اللبابيدي الذي كان في املنزل فقد مت توقفيه بشبهة
وس��وف يتم ف��ي األي��ام القريبة ،تقدمي الئحة اتهام
تورطه بقتلها " .وتابع املتحدث بلسان الشرطة" :مع
ضده في هذهه التهمة مرفقة بطلب متديد توقيفه حتى
االنتهاء من حتقيق معقد شمل استجوابا وحتقيقا مع
نهاية االجراءات القانونية " .وخلص املتحدث بلسان
العديد من الشهود وفحص ادع��اء ال��زوج انه كان في
الشرطة يقول في البيان  " :ستواصل شرطة إسرائيل
مكان آخ��ر عند وق��وع اجل��رمي��ة  ،وه��و ادع��اء مفبرك
عملها على مدار الساعة بشكل حازم وصارم ،بهدف
طرحه املشتبه به لكي يبعد الشبهات عنه  ،ه��ذا الى
مكافحة اجلرائم اخلطيرة  ،واحلد من جرائم القتل في
جانب استخدام وسائل تكنولوجية وايضا فحوصات
املجتمع العربي بشكل عام  ،وضد النساء على وجه
في مجال التشخيص اجلنائي لبينات التي مت ضبطها
اخلصوص ،وإحالة املجرمني الى العدالة ".
وجمعها م��ن م�س��رح اجل��رمي��ة ( مب��ا ف��ي ذل��ك كيس

اتهام حسن صالح حسن من نحف
بقتل الشاب حافظ عيسى طعنا
أعلنت الشرطة مطلع األس�ب��وع " ان��ه ف��ي ختام
حت�ق�ي��ق م�ك�ث��ف وس ��ري ��ع ع �ل��ى م� ��دار االس��اب �ي��ع
االخيرة  ،أشرفت عليه وحدة التحقيق في جرائم
القتل في الوحدة املركزية في لواء الشمال  ،فانه
مت تقدمي الئحة اتهام للمحكمة املركزية في حيفا ،
وطلب ابقاء رهن االعتقال حلسن صالح حسن (
 26عاما ) بتهمة قتل املرحوم حافظ عيسى ( 37
املرحوم حافظ عيسى
عاما ) من نحف ".
وحول املالبسات  ،قال املتحدث بلسان الشرطة :
" في يوم الثالثاء املوافق  ، 27.11.2018في ساعات الفجر  ،تلقت الشرطة
بالغا عن شجار بني عائلتني في نحف  ،حيث اصيب رجل مت نقله ملستشفى
اجلليل الغربي في نهاريا  ،وقد هرع رجال الشرطة وشرعوا بالتحقيق وجمع
االدل��ة واملعلومات  ،وعند الساعة  5:30تلقت الشرطة بالغا من املستشفى
مفاده اعالن وفاة املصاب وهو في غرفة العمليات " .
وتابع املتحدث بلسان الشرطة يقول  " :مت القاء مهمة التحقيق في هذه
احلادثة لقسم جرائم القتل في الوحدة املركزية  ،وقد مت استدعاء دورية
املختبر اجلنائي وطاقم من ضباط اللواء واملنطقة ملكان احلادثة  ،حيث تبني
انه قبل الشجار مت اطالق عيارات نارية من سيارة جتاه بيت املرحوم وكذلك
مت القاء قنبلة جتاه البيت  ،وتبني خالل التحقيق الذي خضع له العشرات من
شهود العيان واملشتبه به  ،ان خالفا قائم بني عائلة الفقيد وعائلة املتهم ،
بسبب رفض عائلة الفقيد زواج شقيق املتهم من شقيقة الفقيد  ،والفقيد كان
لديه شكوكا أن شقيق املتهم هو من أطلق النار جتاه بيته وألقى القنبلة  ،وعند
الساعة  1:00توجه الفقيد لبيت املتهم ومعه ابن عمه  ،حيث طلب من شقيق
املتهم اخلروج ملالقاته  ،وعندها خرج املتهم مع شقيقه وصرخا جتاه الفقيد
وقاال له ان أخيهم الذي يطلب منه اخلروج ليس في البيت  ،وقد شتماه وطلبا
منه مغادرة املكان  ،حيث ركب الفقيد سيارته  ،والحظ عند عودته لبيته جتمع
اشخاص من بينهم املتهم وأفراد من عائلته  ،فقرر التوجه لهم  ،وحينها وقعت
مواجهة بني الطرفني  ،بحيث كانت بحوزة املتهم سكني مطبخ  ،وك��ان مع
اقاربه ادوات مهاجمة مختلفة  ،وقد تعرض الفقيد لالعتداء والضرب واصيب
بجراح في مختلف أنحاء جسمه  ،وفي مرحلة ما قام املتهم باالمساك بالفقيد
من رقبته وطعنه بظهره  ،فانهار الفقيد على االرض بينما هرب املتهم من
املكان  ،ومتكن الفقيد من الوقوف على رجليه حيث توجه ملركز طبي قريب
وهناك انهار مرة اخرى  ،حيث مت نقله للمستشفى وتوفي بعد ذلك " .
وأش��ار املتحدث بلسان الشرطة ال��ى " ان��ه مت اعتقال املتهم بعد احل��ادث��ة ،
بشبهة ضلوعه بالشجار والقتل  ،وبعد جمع شهادات العشرات  ،مت التوصل
لقاعدة أدلة ضده  ،حيث مت تقدمي الئحة االتهام بحقه في احملكمة ".

مصرع الشاب مجدي اغبارية من معاوية واصابة
 8آخرين بحادث طرق قرب مفترق كفر قرع

صورة من مكان احلادث  -تصوير  :جنمة داود احلمراء

من صالح حسن معطي مراسل صحيفة بانوراما
لقي الشاب مجدي زياد ابو علو اغبارية ( 26عاما )
من قرية معاوية مصرعه  ،بحادث طرق وقع  ،أمس
االول األربعاء  ،قرب مفترق "عيرون – وادي عارة"
على شارع عابر اسرائيل – شارع رقم . 6
وق��ال��ت م �ص��ادر ط�ب�ي��ة أن "  8أش �خ��اص آخ��ري��ن

املرحوم مجدي اغبارية

بينهم م�ص��اب ف��ي اخلمسينات م��ن ع�م��ره وصفت
ج��راح��ه ب��امل �ت��وس �ط��ة  ،مت ن�ق�ل��ه مل�س�ت�ش�ف��ى رم �ب��ام
ف��ي حيفا بواسطة م��روح�ي��ة  ،فيما وص�ف��ت ج��راح
املصابني السبعة االخرين بالطفيفة  ،حيث مت نقلهم
للمستشفى لتلقي العالج ".
من جانبها  ،شرعت الشرطة بالتحقيق مبالبسات
احلادث .

