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م����ك����ات����ب "ك��������ل ال�������ع�������رب" - 
الناصرة

وصل بيان صحفي صادر عن لوبا 
السمري الناطقة بلسان الشرطة، 
جاء  املاضي،  االسبوع  نهاية  في 
النقب  ضواحي  أح��دى  "ف��ي  فيه: 
في منطقة الكسيفة على شارع رقم 

31، ووفقا للمعلومات والتفاصيل 
)عام  رضيع  طفل  سقط  االّول��ي��ة، 
يبدو داخ��ل دلو  م��ا  واح���د( وعلى 
ماء، مما أسفر عن اصابتة بجراح 
ح��رج��ة، وت��وف��ي ع��ل��ى أث��ره��ا في 
ف����ي بئر  م��س��ت��ش��ف��ى س�����وروك�����ا 

السبع"، بحسب البيان.

وباشرت  "ه����ذا  ال��ب��ي��ان:  وت���اب���ع 
الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل 
وامل����اب����س����ات م����ع حت���وي���ل جثة 
الطفل للمعهد العدلي في أبو كبير 
أسباب  ف��ي  واجل���زم  للتشخيص 
وظ���روف ال��وف��اة"، ال��ى هنا نص 

البيان.

مصرع طفل )عام واحد( غرًقا في دلو ماء في 
منطقة الكسيفة في النقب

م������ك������ات������ب "ك������ل 
ال��������������ع��������������رب" - 

الناصرة
حت��ت ش��ع��ار "قتل 
املرأة قتل مجتمع" 
اليوم  ومب��ن��اس��ب��ة 
ملناهضة  ل���ع���امل���ي  ا
العنف ضد النساء، 
ساحة  ف���ي  ن��ظ��م��ت 
مدينة  ف����ي  ال���ع���ن 
الناصرة، في نهاية 
املاضي،  االس��ب��وع 
ت������ظ������اه������رة رف������ع 
مبشاركة  شعارات 
تنديدا  ال��ع��ش��رات، 

في مدينة الناصرة:
 تظاهرة ضد قتل النساء مبشاركة العشرات

م������ن: م���ح���اس���ن ن���اص���ر 
العرب  م���وق���ع  م���راس���ل 

وصحيفة كل العرب
يوسف  ال���ش���اب  ت��ع��رض 
ليلة   ، ع��ام��ا(   36( صباح 
اخلميس، الطاق نار في 
، مما اسفر  بلدة اجلديدة 
بالغة  بجراح  اصابته  عن 
توفي  ح��ي��ث   ، اخل���ط���ورة 
الحقا في املستشفى متأثرا 
.وافادت  البالغة  بجراحه 
الشرطة  ب��اس��م  املتحدثة 
لوبا السمري:"أحيل شاب 
م���ن م���ن���زل ف���ي اجل���دي���دة 
ليلة  منتصف  )بعد  املكر 
ل��ل��ع��اج وهو  اخل��م��ي��س( 

مصاب بجراح ناجتة عن 
عيارات  إلط��اق  تعرضه 
ن��اري��ة م��ع وص���ف حالته 
ب��ب��ال��غ��ة اخل���ط���ورة. ه���ذا، 
اعمال  الشرطة  وباشرت 
البحث مع التحقيق بكافة 
واملابسات".  التفاصيل 
لوبا  م����ن  الح���ق���ا  وج������اء 
السمري: "مت اقرار وفاة 
املستشفى  ف���ي  ال���ش���اب 
البالغة"  بجراحه  متأثرا 

وفقا للبيان.
املتحدثة  من  الحقا  وج��اء 
ب����اس����م ال����ش����رط����ة ل���وب���ا 
ال����س����م����ري: "أع����ل����ن في 
امل���س���ت���ش���ف���ى ع�����ن وف�����اة 

حلبي  س��ل��ي��م��ان  م���ن: 
العرب  موقع  مراسل 

وصحيفة كل العرب
ل���ق���ي امل�����واط�����ن ع���م���اد 
عاما(   43( رك���ن  اب���و 
تعرضه  اث���ر  م��ص��رع��ه 
اخلميس  ليلة   ، للطعن 
، خال شجار في حي 
اجل��ن��ود امل��س��رح��ن في 
.واف����ادت  عسفيا  ب��ل��دة 
املتحدثة باسم الشرطة 
ل���وب���ا ال���س���م���ري:"ف���ي  
املسرحن  اجلنود  حي 
ف����ي ع���س���ف���ي���ا، ووف���ق���ا 
والتفاصيل  للمعلومات 
االولية املتوفرة تعرض 
االربعينات  في  مواطن 
م��ن ع��م��ره م��ن السكان 
مما   ، ل��ل��ط��ع��ن  ه����ن����اك 
اص��اب��ه ب��ج��راح حرجة 
في  اثرها  على  توفي   ،
وتواصل  ه���ذا  امل���ك���ان. 
ال������ش������رط������ة اع������م������ال 
والتشخيص  ل��ب��ح��ث  ا
لتحقيق  ا و ئ���ي  جل���ن���ا ا
ب����ك����اف����ة ال���ت���ف���اص���ي���ل 

واملابسات".
وجاء الحقا من املتحدثة 
لوبا  ال���ش���رط���ة  ب���اس���م 
ال��س��م��ري: "ي��ش��ار الى 
ان املواطن املرحوم من 
ع��س��ف��ي��ا ه���و ع��م��اد ابو 
ركن البالغ بوفاته نحو 
والتحقيقات  عاما   43
القتل  شبهات  بجرمية 
جارية في وحدة اليمار 
ملنطقة  با ي����ة  ك����ز مل����ر ا
بحسب  ال���س���اح���ل���ي���ة" 

اجلديدة املكر:
مقتل يوسف صباح إثر تعرضه الطالق نار في منزله

املصاب من املكر اجلديدة 
ي��وس��ف صباح  امل��رح��وم 
والتحقيقات  ع��ام��ا(   36(
القتل  ج��رمي��ة  ب��ش��ب��ه��ات 

ج��اري��ة ف��ي وح���دة اليمار 
امل������رك������زي������ة ب���امل���ن���ط���ق���ة 
بحسب  ل����س����اح����ل����ي����ة"  ا

الشرطة.

كان املرحوم متزوجا وأبا لولدين

مقتل عماد أبو ركن طعًنا خالل شجار 
عسفيا في  املسرحني  اجلنود  حي  في 

الشرطة. وأفاد مراسلنا 
أن املرحوم متزوج وأب 

لولدين.
إعالن هدنة بني عائلة 
أب�������و رك�������ن وع���ائ���ل���ة 
اعقاب  ف���ي  ش���وم���ري 
مقتل الشاب عماد أبو 

ركن
مب������ب������ادرة وم���س���اع���ي 
موفق  ال��ش��ي��خ  فضيلة 
طريف الرئيس الروحي 
للطائفة الدرزية ووجهاء 
وم�����ش�����اي�����خ وق����ض����اة 
التوصل  مّت  ال��ط��ائ��ف��ة، 
أمس اخلميس في قرية 
بن  هدنة  ال��ى   ، عسفيا 
ع��ائ��ل��ة أب����و رك����ن وبن 
ع��ائ��ل��ة ش���وم���ري، على 
إثر حادث القتل املؤسف 
ضحيته  راح  ل��������ذي  ا
ال��ش��اب عماد  امل��رح��وم 

ناصيف أبو ركن.
الهدنة بعد  ه��ذا، ومّت��ت 
العائلتان  ف��وض��ت  أن 

طريف  الشيخ  فضيلة 
واملشايخ من أجل البت 
املؤسف  احل������ادث  ف���ي 
وت��ب��ع��ي��ات��ه ح��ي��ث جتلت 
ل����دى أب���ن���اء ع��ائ��ل��ة أبو 
الرجولة  م��واق��ف  رك��ن 
أبناء  ول��دى  والتسامح 
تقبل  ش���وم���ري  ع��ائ��ل��ة 

قرارات املشايخ.
وعليه وبحضور وتوقيع 
الشيخ ابو حسن موفق 
أبو  ط���ري���ف، وال��ش��ي��خ 
احللبي،   ح��س��ن  ع��ل��ي 
رئيس  ك���ي���وف  وج���ي���ه 
احمللي،  عسفيا  مجلس 
وم����ش����اي����خ ووج����ه����اء 
الطائفة مّت اعان الهدنة 
مل����دة س��ت��ة أش���ه���ر على 
أبو  بيت  أبناء  يقوم  أن 
شومري  س��ل��م��ان  ع��ل��ي 
حتى  بيوتهم  مب��غ��ادرة 
وتعهد  آخ�����ر  إش����ع����ار 
أألطراف بعدم التعرض 

لآلخر أو ملمتلكاته. 

املرحوم يوسف صباح كشوع

املرحوم عماد ابو ركن 
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املجتمع  في  القتل  بجرائم 
ال��ع��رب��ي واح��ت��ج��اج��ا على 

العنف ضد النساء.
التظاهرة  خ���ال  ورف��ع��ت 
ال���ع���دي���د م����ن ال���ش���ع���ارات 
ال����ق����ت����ل����ى من  واس�������م�������اء 

التظاهرة  وانتهت  النساء. 
التي  ال���ش���ع���ارات  ب��ت��ردي��د 
وتأكد  امل��رأة  مقاومة  حتي 
حتى  لنضالها  مواصلتها 
حت���ق���ق ح��ري��ت��ه��ا وح���ري���ة 

املجتمع.


