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مكاتب "كل العرب" - الناصرة
حيفا  في  املركزية  اإلداري���ة  احملكمة  رئيس  نائب  أص��در 
للشؤون اإلدارية رون شبيرا، صباح يوم الثالثاء، رفض 
والتي  الفريديس  إنتخابات  نتائج  على  املقدم  اإللتماس 
جرت يوم 25.10.2016 وأسفرت عن فوز املرشح أحمد 
برية على أمين مرعي بفارق بسيط وهو 17 صوًتا، حيث 
حصل أحمد برية على 3714 صوًتا مقابل 3697 صوًتا 

ألمين مرعي.
وأضاف بيان احملكمة: "هذا، وشدد القاضي في قراره 

أّنه ال يجد أي مسبب للتدخل في نتائج اإلنتخابات مؤكدا 
م��ا يتعلق  ف��ي ك��ل  اع��ت��ب��اره موقفا  ق��رار ال ميكن  أّن ه��ذا 
كما  فيها"  التحقيق  في  الشرطة  تقوم  التي  باإلداعاءات 
جاء بيان احملكمة. وكتب القاضي: "من املهم واملناسب أن 
تقوم الشرطة بفحص اإلدعاءات كما هو مطلوب وبأسرع 
وقت ممكن وذلك إلزالة الضباب حول نتائج اإلنتخابات 
في الفريديس، حيث أّن نتائج التحقيق ستنشر في الوقت 
املناسب وحينها سيقوم كل طرف بتحديد خطواته بالشكل 

الذي يريده" كما جاء في البيان.

من: أنور أمارة - مراسل 
وصحيفة  العرب  موقع 

كل العرب
حكمت احملكمة املركزية في 
ال��ن��اص��رة مب��وج��ب صفقة 
العامة،  النيابة  م��ع  ادع���اء 
على "أمل أبو صالح )22 
محمود  وب��ش��ي��رة  ع���اًم���ا( 
مجدل  م���ن  ع����اًم����ا(   48(
دون  القتل  بتهمة  شمس 
عمد، ملصاب سوري وصل 
إلى البالد، عندما قام عدد 
الدروز مبطاردة  كبير من 
عسكرّية  اس��ع��اف  س��ي��ارة 
ك���ان���ت ف���ي ط��ري��ق��ه��ا إل��ى 
مصابني  لنقل  املستشفى 
في  وتوقيفها  سوريا،  من 
م��دخ��ل ن��ف��ي ات���ي���ف، ومن 
االعتداء  عملية  تنفيذ  ث��م 
التي انتهت مبقتل سوري 
واصابة آخر بجراح بالغة 
اخلطورة، حيث حكم على 
أمل أبو صالح )22 عاًما( 
ب��ال��س��ج��ن ال��ف��ع��ل��ي مل���دة 7 

أش��ه��ر وعلى  س��ن��وات و8 
بالسجن  محمود  بشيرة 
22 ش��ه��را"، بحسب  مل��دة 
نقاًل  مراسلنا  ب��ه  أف���اد  م��ا 

عن احملكمة.
احملكمة،  ب��ي��ان  ف��ي  وورد 
ك��م��ا وص��ل��ت ع��ن��ه نسخة 
الى موقع العرب وصحيفة 
"احملكمة  أن  ال��ع��رب  ك��ل 
حكمت على املتهم أمل أبو 
الفعلي  ب��ال��س��ج��ن  ص��ال��ح 
مع  أشهر  و8  س��ن��وات   7
إدانته  بعد  التنفيذ،  وق��ف 
بينما  ع��م��د،  دون  ب��ال��ق��ت��ل 
حكمت على املتهمة بشيرة 
محمود بالسجن الفعلي 22 
شهرا بعد ادانتها بالتسبب 
بكدمات خطيرة في ظروف 

خطيرة" وفقا للبيان.
حادثة  أّن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
بعد  ج���������اءت  االع�������ت�������داء 
م���ع���ل���وم���ات  وص����ل����ت  أن 
مفادها  الدروز  للمواطنني 
يتم  ال��ذي��ن  املصابني  "أّن 

املستشفيات  ل���ى  إ نقلهم 
االس����رائ����ي����ل����يّ����ة ت���اب���ع���ني 
ملنظمات "جبهة النصرة" 
من  وه�����م  "داع���������ش"،  و 
اقربائهم  بقتل  ي��ق��وم��ون 
الدروز في سوريا"، وفًقا 

للنيابة العامة.
النّيابة  ب���ي���ان  ف���ي  وج�����اء 
ال��ع��اّم��ة ك��م��ا وص��ل��ت عنه 
العرب  م��وق��ع  إل��ى  نسخة 
أّن  ال��ع��رب  ك��ل  وصحيفة 
الّشمال  ل��واء  في  "النيابة 
املركزّية  للمحكمة  قّدمت 
في مدينة النّاصرة، الئحة 
صالح  أبو  أمل  ضد  اّتهام 
وب���ش���ي���رة  ع�����اًم�����ا(   22(
من  ع���اًم���ا(   48( م��ح��م��ود 
قتل  بتهمة  شمس  مجدل 
مصاب سوري وصل إلى 
يوم  ال��ع��الج  لتلّقي  ال��ب��الد 
وبحسب   .22.06.2015
وق���ائ���ع الئ���ح���ة االّت����ه����ام، 
داخليّة  ح��رًب��ا  هنالك  ف��إّن 
مؤّيدي  ب��ني  س���ورّي���ة  ف��ي 

احلكم على أمل أبو صالح وبشيرة محمود من اجلوالن بالسجن الفعلي بعد مقتل مواطن سوري
وم�����ع�����ارض�����ي ال���س���ل���ط���ة 
اجلغرافي  القرب  وبسبب 
يصل  ك��ان  احل����دود،  على 
ب��������ني احل�����������ني واآلخ�����������ر 
مصابون إلى البالد لتلقي 
عالج طبّي وإنساني، األمر 
الذي لم يلَق الدعم من قبل 
ب��ع��ض امل��واط��ن��ني ال����ّدروز 
مساعدة  اعتبروه  ما  وهو 
للمتمّردين على احلكم في 
تنظيم  مّت  حيث  س��ورّي��ة، 
ت���ن���دي���ًدا مبنح  ت���ظ���اه���رات 
للمصابني"  الطبّي  العالج 

بحسب الئحة االتهام.
االّتهام:  الئحة  ف��ي  وج��اء 
عسكري  اس���ع���اف  "ن��ق��ل 
م���ص���اب���ني م����ن س����ورّي����ة، 
حزيران   22 ي��وم  ص��ب��اح 
مواطنني  أّن  إال  امل��اض��ي، 
ال���ّش���ارع  أغ���ل���ق���وا  دروز 
سيّارة  باب  فتح  وحاولوا 
االس���ع���اف وأل���ق���وا بعض 
السيّارة  ع��ل��ى  األغ�����راض 
فيما جنح الّسائق باخلروج 

من السيّارة بأمان. وبعد احلادث املذكور 
ن��ق��ل مصابني  ع��ن ض����رورة  اإلب����الغ  مّت 
وعلى  وع��ل��ي��ه  ال��ع��الج،  لتلقي  س���ورّي���ني، 
خلفيّة األحداث في حرفيش قّرر الضبّاط 
وقرابة  امل��س��اء،  ساعات  في  املهّمة  تنفيذ 
20:00 وصل مصابان سورّيان  الّساعة 
بحالة  وهما  إسرائيل  ف��ي  ال��ع��الج  لتلقي 
الوعي التام ويعانيان من إصابات وصفت 
وصل   21:15 الّساعة  وقرابة  بالّطفيفة، 
االسعاف إلى مجدل شمس برفقة سيّارة 
عسكرّية إال أّن تراكتورونات قاموا بإغالق 

املواطنني  ع��ش��رات  جتمهر  فيما  ال��ش��ارع 
في  املصابني  هوّية  معرفة  أرادوا  الذين 
سيّارة اإلسعاف، وحينها قال لهم رجال 
إّن  امل��ص��اب��ني،  بحياة  للمس  منًعا  األم���ن 
ف��ي اجليش،  ع��ن جنديني  ي���دور  احل��دي��ث 
وب��دأوا  ي��ص��ّدق��وا،  ل��م  املتجمهرين  أّن  إال 
نافذتها  وكسروا  السيّارة  على  باالعتداء 
اخللفيّة، فنجح الّسائق والشرطة باجتياز 
إال  أطياب"  "منطقة  إلى  والتوّجه  املكان 
املتجمهرين حلقوا بهم" كما ورد في  أّن 

البيان.

مرعي  أمين  استئناف  ترفض  املركزية  احملكمة 
الفريديس في  الرئاسة  إنتخابات  نتائج  على 

أمل أبو صالح في احملكمة

بشيرة محمود في احملكمة

التخطيط إلقامة سوق مزارعني في الشبلي أم-الغنم
مكاتب "كل العرب" - الناصرة

Kul@alarab.net
الغنم  أم  ال��ش��ب��ل��ي  م��ج��ل��س  ع��م��م 
املجلس  "يخطط  ف��ي��ه:  ورد  بيانا 
إلقامة  ال��غ��ن��م  أم  ال��ش��ب��ل��ي  احمل��ل��ي 
سوق مزارعني )سوق خضراوات 
وفواكه ومنتجات محلية( في القرية 
ال��ش��رك��ة احلكومية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

للسياحة )حمات(.
برئيس  مم��ث��ل��ة  امل���ج���ل���س  ادارة 
زيدان  نائبه  شبلي،  نعيم  املجلس 
فاتك  املجلس  وم��ه��ن��دس  سلفيتي 
الشركة  من  وف��دا  استقبلت  شبلي 
كليغير  باملهندس  ممثاًل  احلكومية 
رون���ني وش���ارون م���دار، خ��الل��ه مت 
ال���ذي يخطط  امل��ك��ان  االط���الع على 

بناية  مقابل  فيه-  ال��س��وق  إلق��ام��ة 
امل��ج��ل��س احمل���ل���ي- واالت���ف���اق على 
طاقم  مع  األساسية  األم��ور  بعض 
املهندسني واملصممني. وأكد رئيس 
املجلس  أن  ش��ب��ل��ي  ن��ع��ي��م  امل��ج��ل��س 
الناحية  من  القرية  لتطوير  يسعى 
عدة  عبر  واالقتصادية  السياحية 

مشاريع مميزة وكبيرة.
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