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مقتل الشاب عميد فاضل رميا
بالنار في وضح النهار في املغار

رجال شرطة في مكان اطالق النار  -تصوير الشرطة

املرحوم عميد فاضل

تواصل الشرطة التحقيق مبالبسات مقتل الشاب
عميد فاضل ( 30عاما) باطالق نار وقع في املغار.
جدير بالذكر أن الفقيد مالك معرض سيارات ،وقد
ُرزق مبولود جديد قبل نحو شهر  .وس��ادت بلدة
امل �غ��ار أج ��واء حزينة ج ��دا ،فيما استنكر كثيرون
احل��ادث��ة وط��ال �ب��وا ال �ش��رط��ة ب��ال�ك�ش��ف ع��ن اجل�ن��اة
وتقدميهم للمحاكمة.
وقال املتحدث بلسان جنمة داود احلمراء في بيان
صحفي أن��ه " مت نقل الفقيد ال��ى مستشفى بوريا
وه��و ب�ح��ال��ة ب��ال�غ��ة اخل��ط��ورة ،لكنه ت��وف��ي متأثرا
بجراحه ".
وقال املتحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي "ان

ح��ادث اط�ل�اق ال�ن��ار وق��ع خ��ارج محل جت ��اري ،وان
قوات من الشرطة هرعت الى املكان وشرعت بالبحث
عن املشتبه بهم ،فيما جمع احملققون األدلة من مكان
احلادثة ،علما ان خلفية احلدث ال زالت غير معروفة
".
ك�م��ا ق��ال امل�ت�ح��دث ب�ل�س��ان ال�ش��رط��ة " ان ق��ائ��د ل��واء
الشمال ،الضابط شمعون الفي ،قرر بعد جلسة تقييم
توكيل قسم جرائم القتل في الوحدة املركزية في لواء
الشمال ،مبهمة التحقيق مبالبسات جرمية القتل ".

ملتابعة أخبار وحوارات على مدار الساعة ادخلوا الى
موقع بانوراما في االنترنت www.panet.co.il :

ملثم يلحق مبعلم من ام الفحم
ويطلق النار عليه

امللثم يطلق النار على املعلم  -تصوير كاميرات مراقبة
من صالح معطي مراسل صحيفة بانوراما
فيما يشهد الشارع العربي حالة من الغضب في اعقاب
تفشي وب��اء العنف ،اذ يكاد ال مي��ر ي��وم دون ح��ادث
اطالق نار او جرمية ،وصل ملوقع بانيت من مجموعة
بانوراما فيديو يوثق حلظة اطالق النار على معلم من
ام الفحم  ،مطلع األسبوع .وظهر في الفيديو املعلم وهو

يخرج من بيته بامان ويسير في الشارع ،حني يلحق
به ملثم ويطلق النار عليه من اخللف .
يشار الى انه مت نقل املصاب الى مركز النور الطبي
ف��ي ام ال �ف �ح��م ،ج� ��راء اط �ل�اق ن ��ار ع�ل�ي��ه ف��ي منطقة
اجلبارين في املدينة ،ووصفت اصابته باملتوسطة،
حيث مت تقدمي العالجات االول�ي��ة له ثم مت نقله الى
املستشفى.

مقتل الشاب صالح فوزي جربان من
جسر الزرقاء باطالق نار في حريش

صورة من مكان اطالق النار  -تصوير جنمة داود احلمراء
لقي الشاب صالح فوزي جربان ( 26عاما) من جسر
الزرقاء مقتله رميا بالنار في حريش ،مطلع األسبوع.
وج��اء ف��ي بيان ص��ادر ع��ن الشرطة انها "حتقق في
حادثة اط�لاق النار التي وقعت في حريش وادت الى
مقتل الشاب من جسر الزرقاء".
وق ��ال امل�ت�ح��دث ب�ل�س��ان ال�ش��رط��ة ف��ي ب�ي��ان صحفي :
"قوات كبيرة من الشرطة وصلت الى مكان احلادثة،
وباشرت بعمليات مسح ومتشيط لرصد اجلناة ،كما
شرع محققو الشرطة بجمع االدلة والبينات من مكان
اجلرمية ".
واف � � � � � � ��اد م � � ��راس � � ��ل ص � �ح � �ي � �ف� ��ة ب � � ��ان � � ��ورام � � ��ا أن

املرحوم صالح فوزي جربان

الفقيد صالح فوزي جربان هو اب لطفل (  3سنوات)
ورضيع ( شهر ) ،علما ان خبر وفاته وقع كالصاعقة
على اهالي جسر الزرقاء .
والح �ق��ا  ،اع�ل�ن��ت ال �ش��رط��ة ان م�ح�ك�م��ة ال�ص�ل��ح في
اخلضيرة  ،اص��درت ام��ر حظر نشر في التحقيقات
املتعلقة بجرمية القتل هذه ،علما ان امر حظر النشر
ساري املفعول حتى تاريخ .24.5.2020

ملتابعة أخبار وحوارات على مدار الساعة
ادخلوا الى موقع بانوراما في االنترنت :
www.panet.co.il

مصرع الدكتور أحمد العباسي
بحادث طرق في القدس

أجواء حزينة خالل تشييع اجلثمان
من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما
بأجواء حزينة ،ش��ارك  ،مطلع األس�ب��وع ،العشرات من
أهالي مدينة القدس واملنطقة ،في تشييع جثمان املرحوم
ال��دك�ت��ور أح�م��د العباسي (  27ع��ام��ا)  ،ضحية ح��ادث
الطرق الذي وقع في املدينة .وذكر اصدقاء املرحوم انه
" ل��دى وق��وع احل��ادث ك��ان الفقيد يستقل دراج��ة نارية

املرحوم الدكتور أحمد العباسي  -بلطف
من عبد العفو بسام وزيتونة باب الرحمة

في طريقه إل��ى مكان عمله لكسب لقمة العيش ،وكان
حافظا ً و ُمحفظا ً لكتاب الله ،وعاش وترعرع في املسجد
األقصى املبارك  ،ولم يعرف عنه إال اخللق احلسن ".

ملتابعة أخبار وحوارات على مدار الساعة
ادخلوا الى موقع بانوراما في االنترنت :
www.panet.co.il

