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اتهام يحيى ( حميد ) حجيرات وعقاب
قاسم بقتل سعيد حجيرات من شفاعمرو
الطريق بوجه أخته وقرر االثنان على خلفية النزاع
سمح بالنشر  ،في االيام األخيرة  ،بانه مت فك رموز
القائم  ،ال�ت��ز ّود بسالح واالنتقام من أولئك الذين
جرمية قتل املرحوم سعيد حجيرات من شفاعمرو .
أغ�ل�ق��وا ال�ط��ري��ق  .امل�ت�ه�م��ان س��اف��را ب��دراج��ة ن��اري��ة
وأف��اد مراسل صحيفة بانوراما  ،نقال عن الشرطة
مبلكية ي�ح�ي��ى ووص�ل�ا ال ��ى مصلحة جت��اري��ة في
�أن " النيابة العا ّمة  ،في ل��واء حيفا  ،قدمت الئحة
ب� ّ
املدينة  ،وتز ّودا بسالح مصنّع ومضيا في طريقهما.
ات �ه��ام وط�ل��ب مت��دي��د اع�ت�ق��ال ض��د ك��ل م��ن املتهمني
ومقابل تسلّح املتهمني  ،سافرت والدة أحد املتهمني
يحيى ( حميد ) يحيى حجيرات (  21عاما ) وعقاب
في سيارتها  ،وهي مز ّودة بعصا
أح �م��د ق��اس��م (  22ع��ام��ا ) بتهمة
ح��دي��دي��ة ون ��زل ��ت م ��ن س �يّ��ارت �ه��ا
ق �ت��ل امل� ��رح� ��وم س �ع �ي��د ح �ج �ي��رات
وواج� �ه ��ت امل��ت��واج��دي��ن ب��امل �ك��ان
م��ن ش�ف��اع�م��رو "  .وي�س�ت��دل من
ك�لام �ي��ا  .ب �ع��د وق ��ت ق�ص�ي��ر من
الئ�ح��ة االت �ه��ام ب��ان��ه " ف��ي تاريخ
ان��دالع املواجهة الكالمية  ،وصل
 ، 18.07.19في حوالي ساعات
ال ��ى امل��ك��ان ق��ري��ب األم وح ��اول
منتصف الليل  ،املرحوم وصديقه
أن ي�ف�ص��ل ب�ي�ن امل �ت��واج��دي��ن في
التقيا في ال�ش��ارع احمل��اذي ل��د ّوار
املكان ،ودقائق معدودة بعد ذلك
عثمان في شفاعمرو  ،بصديق آخر،
تفرق اجلميع  ".وتابعت الئحة
أوق �ف��ا ال�س�ي��ارة وب ��دءا باحلديث.
االت� �ه ��ام  " :امل ��رح ��وم وص��دي�ق��ه
دقائق معدودة بعد ذلك  ،وصلت
�وج �ه��ا ال� ��ى ح ��ي ال��ك��س��ارة في
الى املكان شقيقة أحد املتهمني في
ت� ّ
شفاعمرو حيث يسكن املرحوم،
سيارتها  ،واعتقدت بأنهما يغلقان
قرب د ّوار مصنع الباطون أوقفا
الطريق بوجهها بشكل متع ّمد على
س �يّ��ارت �ه �م��ا ف��ي ه��ام��ش ال�ط��ري��ق
خلفية طالق بني العائالت  .وتط ّور
املرحوم سعيد حجيرات
ل�ك��ي ي��رت�ب��ا م�ش�ت��ري��ات ك��ان��ت في
األم� ��ر ال ��ى م��واج �ه��ة ك�لام �يّ��ة بني
ال�س�ي��ارة  ،املشتبهان اقتربا الى
األط��راف  ،وبعد وق��ت قصير قام
دوار عثمان مشيا على األق��دام وهما مسلحان لكي
أحد السائقني بتحريك السيارة وفتح الطريق بوجه
أن السيارة غادرت
السائقة التي غادرت املكان ".
ينفذا مخططهما  ،وعندما علما ّ
امل�ك��ان ات�ص�لا بقريبهما وطلبا منه ايصالهما الى
�أن " شقيقة املتهم
ويتضح أيضا من الئحة االتهام ب� ّ
ترجال
وصلت الى بيت أمها وأخبرت شقيقها وأمها بأنه مت
حيث يسكن املرحوم وقرب مصنع الباطون ّ
م��ن ال�س�يّ��ارة واق�ت��رب��ا م��ن س �يّ��ارة امل��رح��وم وأطلقا
اغ�لاق الطريق بوجهها بالقرب م��ن د ّوار عثمان في
النار على املرحوم وصديقه وهربا من املكان  .احد
املدينة  .في هذه املرحلة وعلى خلفية اخلالف القائم،
ال�ع�ي��ارات النارية أص��اب��ت امل��رح��وم  ،فقام صديقه
قرر املتهم يحيى حجيرات أن ينتقم من الذين أغلقوا
ّ
محطة الوقود " ستار " ومن هناك
بالسفر باجتاه
الطريق بوجه أخته " بحسب ما جاء في الئحة االتهام .
مت نقل امل��رح��وم ب�س�ي��ارة اس �ع��اف ال��ى مستشفى
رمبام حيث مت اإلعالن عن وفاته "  .الى هنا ما جاء
الئحة االتهام  " :املتهمان
في الئحة االتهام .

تزودا بسالح مص ّنع "
ّ

ومضت الئحة االتهام  " :يحيى حت ّ��دث هاتفيا مع
عقاب ال��ذي ك��ان ف��ي بيته  ،وأخ�ب��ره ب��أ ّن��ه مت اغ�لاق

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

مصرع محمد ياسني شحادة بعد تعرضه للدهس
من قبل دراجة كهربائية قادها قاصر في طمرة

املرحوم محمد ياسني شحادة

صورة من مكان احلادث  -تصوير  :محمد سالم  -ابو سليمان

من فتح الله مريح مراسل صحيفة بانوراما
لقي محمد ياسني شحادة ابو ياسني ( 57عاما )
مصرعه ،في االيام األخيرة ،جراء تعرضه للدهس
من قبل دراجة كهربائية قرب مدرسة البيروني في
مدينة طمرة  .وق��ال الناطق بلسان شرطة اجلليل
"أنه مت نقل الفقيد الى مستشفى رمبام وهو يعاني
من جراح خطيرة حيث مت اعالن وفاته فيما بعد ،
فيما ش��رع رج��ال الشرطة بالتحقيق مبالبسات

احل��ادث " .كما ق��ال املتحدث بلسان الشرطة في
بيان صحفي الحق " أن سائق الدراجة الكهربائية
ال�ض��ال��ع ب��احل��ادث يبلغ م��ن العمر  15ع��ام��ا ،وان
محققي ح ��وادث ال �ط��رق وص �ل��وا ال��ى امل �ك��ان حيث
شرعوا بالتحقيقات وقاموا بجمع االدلة ".
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رهط تودع رضا القريناوي ( 13عاما) :
حرارتها ارتفعت فجأة فماتت

أجواء حزينة خالل تشييع اجلثمان
من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما
شارك جمهور كبير من أهالي املدينة واملنطقة ،في
األيام األخيرة ،بتشييع جثمان املرحومة رضا علي
القريناوي ( 13عاما) التي توفيت بعد وقت قصير
من نقلها إلى مستشفى سوروكا فاقدة للوعي على
ما يبدو بسبب ارتفاع درجة حرارة جسدها .
انطلق املوكب اجلنائزي من بيت عائلة املرحومة
للصالة عليه ف��ي مسجد ال�س�لام ،وم��ن ث��م توجه
املشيعون إل��ى مقبرة ره��ط الغربية ،وب�ع��د إمت��ام

املرحومة رضا القريناوي

عملية الدفن ،ألقى الشيخ أمي��ن القريناوي كلمة
وعظة حول " جاهزية املسلم للقاء ربه "  ،وحتدث
عن الفتاة املرحومة وتصرفاتها الطيبة مع جميع من
عرفها .
وأن �ه��ى الشيخ كلمته ب��ال��دع��اء للمتوفية بالرحمة
واملغفرة ولذويها بالصبر والسلوان .
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ادخلوا الى موقع بانوراما في االنترنت :
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مصرع الشاب وائل ابو عرام من يطا
بحادث " ضرب وهرب " في رهط

املرحوم وائل ابو عرام

من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما
اعتقلت الشرطة ،في األيام األخيرة ،سائقا املشتبه
بدهس العامل وائل ابراهيم حسني ابو عرام (29
عاما) من مدينة يطا قضاء اخلليل في مدينة رهط،
والتسبب بوفاته والهرب من املكان .
جدير بالذكر أن��ه مت اعتقال السائق امل��ذك��ور بعد
أن سلم نفسه للشرطة ،وبعد أن ضبطت الشرطة
مركبته  .وقد رافقت الشرطة املشتبه به إلى مكان

رجال شرطة في مكان احلادث
وق��وع احل ��ادث  ،حيث ق��ام السائق ب��إع��ادة متثيل
وقوع احلادثة أمام كاميرات محققي شرطة السير
وقالت مصادر طبية " ان احلديث يدور عن عامل
من الضفة الغربية  ،تعرض حلادث دهس خالل
عمله في ارصفة الشوارع في الضواحي اجلنوبية
اجلديدة في مدينة رهط "  .جدير بالذكر ايضا أن
قوات كبيرة من الشرطة تواجدت في مكان احلادث،
فيما حلقت مروحية شرطية في سماء املدينة للبحث
عن السائق املتورط بحادث الدهس .

