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ُس ِمح بالنشر :
خلية من جلجولية
مشتبهة بقتل ماريا
غامن وفراس نادي
باطالق نار في يافا

م� � ��ن ف � �ت� ��ح ال� �ل ��ه
م � ��ري � ��ح م� ��راس� ��ل
صحيفة بانوراما

ُس � ِم��ح بالنشر في
األي��ام األخ�ي��رة أن
"ال��وح��دة املركزية
ف��ي ل��واء ت��ل ابيب،
املرحوم فراس النادي اع � �ت � �ق � �ل� ��ت خ �ل �ي��ة
ج �ن��ائ �ي��ة م ��ن ب �ل��دة
ج�ل�ج��ول�ي��ة م�ك��ون��ة
من عدة اشخاص  ،هي التي تقف وراء عدة جرائم
من بينها جرمية قتل شاب يهودي من بات يام قبل
ع��ام  ،باالضافة ال��ى جرمية القتل امل��زدوج��ة التي
وقعت في مدينة يافا بتاريخ  2017/5/30التي
راحت ضحيتها الشابة ماريا غامن والشاب فراس
نادي  ،مع العلم أنه ال توجد اية عالقة بني احلادثني
وامنا احلدث يدور عن نفس اخللية اجلنائية التي
ارتكبت احلادثني ".
من جانبه  ،قال الناطق بلسان الشرطة في بيان
مت خ�لال األش �ه��ر األخ �ي��رة ،وخ�لال
صحفي ّ " :
حتقيقات واس �ع��ة وم�ع�ق��دة ب��ال�ت�ع��اون م��ع جهات
مسؤولة مختلفة  ،اعتقال  19مشتب ًها من جلجولية،
بشبهة تشكيل عصابة إجرامية وتنفيذ جرائم قتل
وعنف وم�ح��اوالت قتل وإط�لاق ن��ار  ،إضافة إلى
االشتباه بعملهم كعصابة أرهبت املواطنني بطرق
خطيرة وظاملة في منطقة املثلث ".
وأضاف الناطق بلسان الشرطة  " :مت يوم األحد
تقدمي تصريح إدعاء للنيابة العا ّمة ضد املشتبه بهم،
متهي ًدا لتقدمي لوائح إتهام  ،وقد انطلقت حتقيقات
الشرطة في لواء تل أبيب بعد مقتل مواطن يهودي
ف��ي ب��ات ي��ام ف��ي ت��اري��خ  ،27.02.2017وبعدها
مت تنفيذ ج��رمي��ة ق�ت��ل م��زدوج��ة أخ ��رى ف��ي يافا
ّ
ي��وم  30.05.2017والتي قتلت فيها ماريا غامن
وف ��راس ن��ادي  .بعد ج��رمي��ة القتل امل��زدوج��ة في
يافا بدأت الوحدة املركزية التابعة لشرطة تل أبيب
حتقيقاتها السرية التي استمرت ع ّدة اشهر  ،والتي
مت من خاللها الوصول الى املشتبهني مع االشارة
الى انه ال عالقة بني اجلرميتني ".

" الله ينتقم منهم "
أم وأرملة هالل غنامي
من سخنني تدعوان الله
باكيتني أن " يتجرع
قاتله من نفس الكأس "

والدة املرحوم هالل غنامي تدعو له بالرحمة عند ضريحه والى يسارها ارملة الفقيد

اخلوض في تفاصيل التحقيق  ،لكن العائلة الثكلى
والتي فقدت عامود البيت ورغم مرور عام ال زالت
تبكي فراقه وتطالب الشرطة واملسؤولني بالكشف
عن اجلاني وتقدميه للمحاكمة.

من عالء بدارنة مراسل صحيفة بانوراما

هي صرخة االم الثكلى التي فقدت معنى احلياة بعد
ان اختطف العنف حياة فلذة كبدها  ،فها هي ايامها
س��وداوي��ة ت�ن��وح ف��وق ضريحه  ،وت ��ذرف دموعا
حارقة مبرور عام على فراقه  ..انها والدة  الشاب
ينثرون الورود على
امل���رح���وم ه �ل�ال غ� �ن ��امي م ��ن س �خ �ن�ين ال � ��ذي قتل
قبره ..ودعوات حارقة
برصاص الغدر امام منزله في ليلة حالكة الظلمة
من شتاء العام املاضي .
وم � ��ع م� � ��رور ع � ��ام زارت ع��ائ �ل��ة
امل��رح��وم ه�ل�ال ف��اي��ز غ �ن��امي  ،من
امل���رح���وم ه �ل�ال غ��ن��امي ض��ري�ح��ه
مواليد  ، 1985وال��ذي خطفته يد
ف ��ي م �ق �ب��رة ال �ص �ف��ا ل �ت��روي��ه مب��اء
ال�غ��در  ،ك��ان ش��اب��ا شهما وق��وي��ا ،
االشتياق واحلنني  ،وتزينه بورود
جرى راكضا وراء من قام باطالق
وزهور احبها املرحوم في حياته،
ال� �ن ��ار ع �ل��ى م �ن��زل��ه  ،ف��اخ �ت��رق��ت
ام ه�لال وال�ت��ي ب��دت منهارة وقد
رص��اص��ة ع�م�ي��اء ج �س��ده واردت ��ه
ن��ال منها احل ��زن  ،ق��ال��ت  " :لقد
قتيال  ،وس��ط ذه ��ول واس�ت�غ��راب
كان شابا شهما قويا  ،احب الناس
املجتمع السخنيني الذي لم يتعود
علي عام من أسوأ
مر
لقد
،
واحبوه
ّ
ع�ل��ى م�ث��ل ه ��ذه احل � ��وادث  ،حيث
األع � ��وام ال �ت��ي ع�ش�ت�ه��ا  ،جت��رع��ت
تعتبر ج��رمي��ة ق�ت��ل ال �ش��اب ه�لال
خ�ل�ال ه��ذا ال �ع��ام امل� ��رارة وق�س��وة
غنامي هي األولى منذ أكثر من 16
احل� �ي ��اة  ،ف �ش �ع��وري ال اس�ت�ط�ي��ع
املرحوم هالل غنامي
عاما.
وصفه بكلمات  ،وأملي ال يق ّدر ".
يوم الثالثاء صادفت الذكرى األولى ملقتل الشاب
وت��اب�ع��ت وال ��دة امل��رح��وم ه�ل�ال غ�ن��امي وه��ي تغص
هالل غنامي والذي لم ُيعرف قاتله حتى اليوم  ،ومع
بالدموع  ":أمتنى من الله عز وج��ل  ،ان يذيق كل
استمرار امر حظر النشر من قبل الشرطة ال يسعنا
شخص ت�خ��اذل بالكشف ع��ن ق��ات��ل اب�ن��ي م��ن نفس

الكأس الذي ذقته وان يبليه كما ابتالني  ،وان يريه
أياما سوداء كالتي عشتها ".

"الله ينتقم منهم ومن
كل من تستر على اجلناة"

اما متار غنامي أرملة املرحوم ،فتقول  ":لقد كان شابا
شهما ومعطاء  ،اح��ب مساعدة ال�ن��اس جميعا  ،لقد
كان رجال بكل ما للكلمة من معنى  ،وألنه كان كذلك
تعرض للقتل  ،ففي تلك الليلة سمعنا صوت اطالق نار
على منزلنا  ،فخرج هالل مسرعا  ،حاولت منعه خوفا
عليه  ،لكنه دفعني وقال لي ال تتبعيني ومن ثم خرج
من البيت مسرعا جتاه من اطلق النار".
وأضافت  ":حسبي الله ونعم الوكيل مبن حرمني من
زوجي  ،الله ينتقم منهم ومن كل من تستر على اجلناة ".
اما الشاب منر غنامي  ،شقيق املرحوم فقال ":هالل
دف��ع ثمن رجولته وشهامته  ،تفاصيل سير قضية
مقتل اخي ال زالت غير معروفة  ،وفي كل مرة جتدد
الشرطة امر حظر النشر  ،ونحن بانتظار نتيجة هذه
التحقيقات ".
وتابع غنامي  ":نحن ال نؤمن بان الشرطة ستتوصل
للجاني  ،الن ك��ل اجل �ه��ات املختصة م��ن ال�ش��رط��ة ،
البلدية واللجنة الشعبية  ،جميعهم متخاذلون  ،ولم
يفعلوا أي شي من اجل كشف احلقيقة ".

مصرع الطالب اجلامعي هشام أبو عبيد
من اللقية بحادث طرق مروع في رومانيا

" تفتيش منازل
املشتبه بهم في جلجولية "

وتابع بيان الشرطة  " :مع االستمرار بعمليات
التحقيق قامت الشرطة بتاريخ ،13.09.2017
بعملية تفتيش مبنازل املشتبه بهم بجلجولية ومت
من خاللها ضبط مئات االف الشواقل واسلحة.
وق��د استطاعت الشرطة رب��ط االسلحة ب��اح��داث
خطيرة واعتقلت  19م�ش�ت�ب� ًه��ا ،ومت ي��وم االح��د
ت�ص��ري��ح إدع ��اء للنيابة ال�ع��ا ّم��ة ض��د املشتبهني ،
متهي ًدا لتقدمي ل��وائ��ح إت�ه��ام وطلب متديد اعتقال
مت��ت إزال ��ة أوام ��ر حظر النشر عن
بحقهم  ،كما ّ
التحقيقات" ،وفق ما جاء في بيان الشرطة الذي
وصلت نسخة عنه لصحيفة بانوراما .
واختتم البيان بالقول  " :لوائح االتهام تشمل تهم
تشكيل عصابة إجرامية  ،تبييض أموال  ،مخالفات
ضريبية ،االب �ت��زاز بالتهديد ع��ن ط��ري��ق عصابة
إج��رام�ي��ة  ،ال�ت�ج��ارة ب��امل�خ��درات ،اخ�ت�ط��اف ،تنفيذ
جرميتني لـ  3اشخاص وغيرها ".

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

يقرأون الفاحتة على روح الفقيد
من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما
ل�ق��ي ال �ش��اب ،ط��ال��ب ال �ط��ب ،ه �ش��ام ف ��ؤاد اب ��و ع�ب�ي��د ( 23
عاما ) من اللقية مصرعه  ،مطلع األس�ب��وع  ،إث��ر تعرضه
حلادث طرق م��ر ّوع في رومانيا  .وق��د توافد املعزون الى
بيت العزاء في القرية للوقوف إلى جانب العائلة في محنتها
ومصابها األليم  .ويقول فارس أبو عبيد  ،عم املرحوم  ،في
حديث لصحيفة ب��ان��ورام��ا " :بالنسبة ملالبسات احل��ادث
فحسب املعلومات املتوفرة  ،فإن املرحوم هشام وابن عمه
خرجا من املركبة التي كانا يستقالنها لتصليح عطب في

هكذا بدا منظر السيارة في مكان احلادث

اإلطارات ،وتعرضا للدهس من قبل مركبة جتارية عابرة ،ومت
نقلهما إلى املستشفى لتلقي العالج وقد أجريت لهشام عملية
جراحية إال أن حالته كانت حرجة ومت إع�لان وفاته  ،فيما
توصف حالة ابن عمه باملتوسطة ".
ويضيف ابو عبيد  " :في نفس املركبة كان يجلس أيضا شقيق
املرحوم هشام  ،حيث شاهد كل ما حصل أمامه  ،ولم يتحمل
املصيبة وتعرض النهيار ومت نقله ال��ى املستشفى من قبل
أصدقائه  ،وحالته في حتسن ".
ومضى أب��و عبيد  " :ف��ور وق��وع احل��ادث تلقينا الكثير من
االتصاالت من الطالب العرب في رومانيا ومن ذويهم في

املرحوم هشام فؤاد ابو عبيد

البالد  ،ومن هنا نقدم لهم جزيل الشكر على الوقفة الرجولية
واملشرفة منذ وق��وع احل��ادث وحتى اآلن  ،حيث اننا نشعر
جميعا عائلة واحدة واملصاب واحد " .فارس ابو عبيد حتدث
عن اب��ن أخيه امل��رح��وم هشام قائال  " :هشام ش��اب وانسان
طموح  ،ترك والدين وخمسة أخ��وة وأخ��وات  .كان حلمه ان
يصبح دكتورا  ،وقد دعمناه ماديا ومعنويا من أجل حتقيق هذا
احللم النه كان طالبا متفوقا وناجحا وخلوقا  .نتمنى أن يكون
من اهل اجلنة  .ونسأل الله أن يصبّرنا جميعا في هذا املصاب
الذي ضرب املجتمع العربي عامة  .حلم هشام انتهى وانقطع ،
وال نقول اال ما يرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون ".

