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 - العرب"  "ك��ل  مكاتب 
الناصرة

باسم  امل��ت��ح��ّدث��ة  ع��ّم��م��ت 
الشرطة لوبا الّسمري في 
نسخة  عنه  وصلت  بيان 
إلى موقع العرب وصحيفة 
كل العرب جاء فيه ما يلي: 
"ضبطت الشرطة الثالثاء 
شمالي القدس على حاجز 
يستقلها  س��ي��ارة  ح��زم��ة، 
جسر  م�����ن  م���ش���ت���ب���ه���ون 
وقد  الشمال،  في  الزرقاء 

أثارا شكوك أفراد من قّوة 
العاملني  احل����دود  ح���رس 
هناك عندما كانا يتقّدمان 
لعبور احلاجز بسيارتهما 
الفلسطيني  اجل��ان��ب  م��ن 
تقّدم  وم��ع  لالسرائيلي، 
نحوهما  ال��ش��رط��ة  أف����راد 
مفتّشني السيارة مّت ضبط 
مفرقعات  ك��رت��ون��ة   20
مختلفة االحجام واالقطار 
بداخلها"  وال���ن���وع���ي���ات 

بحسب الشرطة.

وتابعت الّسمري: "هذا ومّت 
املشتبهني  وإحالة  توقيف 
مع  اجل��اري��ة  للتحقيقات 
املفرقعات  ع��ل��ى  ال��ت��ح��رز 
املتفجرات  خبير  وت��ق��دم 
إلى  اس��ت��دع��ائ��ه  ال����ذي مت 
مفعولها  إلب��ط��ال  امل��ك��ان 
وإلبعادها وابادتها الحقا 
في مكان خاص معد ملثل 
وسالمة  وباحتراس  ذلك 
بيان  في  ورد  كما  عامة" 

الشرطة.

م���ن: م��ن��ى ع��رم��وش - 
العرب  موقع  مراسلة 

وصحيفة كل العرب 
قدمت إحدى العائالت من 
قرية صندلة  شكوى في 
بشبهة  العفولة،  شرطة 
يعمل  م���وظ���ف  "ق����ي����ام 
املؤسسات  اح����دى  ف���ي 
ال��ط��ب��ي��ة ب��االع��ت��داء على 
العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ابنهم 
له  والتسبب  عاًما(   12(
انحاء  جميع  في  بجراح 
ج���س���م���ه، وذل������ك خ���الل 
املدرسة، في  عودته من 
نهاية االسبوع املاضي"، 

على حد قول العائلة. 
الفتى  نقل  وق��د مت  ه��ذا، 
هعيمق  مستشفى  ل���ى  ا
ف����ي ال���ع���ف���ول���ة وق���دم���ت 
الطبية  ال���ع���الج���ات  ل����ه 
الالزمة، وقد قرر الطاقم 
ال��ط��ب��ي اب��ق��اء ال��ف��ت��ى في 
املستشفى ملتابعة حالته 

الصحية.
وفي حديث ملوقع العرب 
العرب  ك���ل  وص��ح��ي��ف��ة 
م��ع وال��د الفتى، ق��ال: " 
تعرض ابننا العتداء قاِس 
من قبل شخص يعمل في 
م��ؤس��س��ة ط��ب��ي��ة، حيث 
ق���ام ب��ض��رب��ه ف��ي جميع 
ان��ح��اء جسمه ب��دون اي 
رحمة وسبب له جراًحا 
ف������ي وج�����ه�����ه وظ����ه����ره 
ناهيك  ورج���ل���ه،  وي��دي��ه 
عن احلالة النفسية التي 
ابني". ثم قال:  مير بها 
"حتى االن ال اعرف ما 
هو سبب االعتداء، فكما 

فهمت انه حصل خصام 
بني ابني وابن الشخص 
املعتدي، لكن مهما كانت 
لهذا  يحق  فال  االسباب، 
على  االع��ت��داء  الشخص 
ابني، بل كان من املمكن 
إلنهاء  ال���ّي  ي��ت��ح��دث  أن 
االشكالية بطرق انسانية 
بلغة  وليس  وحضارية 

الضرب واالهانات". 
وم���ض���ى وه�����و ي���ق���ول: 
في  يتواجد  اآلن  "إبني 
حضر  وق��د  املستشفى، 
محقق من الشرطة وأخذ 
شكوى  وقدمنا  اق��وال��ه، 
لن نسكت على  رسمية. 
سنواكب  ب��ل  حصل  م��ا 
ال����ق����ض����ي����ة م������ن خ����الل 
اجلهاز القضائي وبطرق 
احلديث  الن  ق��ان��ون��ي��ة، 
ي����دور ع���ن ت��ص��رف في 

منتهى اخلطورة". 
تعقيب الشرطة

قائلة:  الشرطة  وعقبت 
الفتى  وص�������ول  "م������ع 
تلقت   امل��س��ت��ش��ف��ى  ال����ى 
الشرطة بالغا باحلادثة، 
رسمية  شكوى  وُقدمت 
من قبل العائلة، حيث أن 
تعود  يبدو  كما  اخللفية 
خلصام وقع بني طالبني، 
ومن ثم مت االعتداء على 
ال��ف��ت��ى امل��ص��اب ع��ل��ى يد 
وال��������د ال���ف���ت���ى االخ������ر. 
باالعتداء  املشتبه  هوية 
وحتى  ل��دي��ن��ا  م��ع��روف��ة 
االن لم يتم العثور عليه، 
استدعائه  يتم  وس���وف 

للتحقيق".

الشرطة: اعتقال مشتبهني من جسر الزرقاء حاوال تهريب 20 كرتونة مفرقعات

عائلة من صندلة: إبننا تعّرض 
ء  نحا أ جميع  في  ء  ا عتد إل
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 بنك مساد بنك املعلم�

وبهذه املناسبة نعرض عليكم قرض مع دفعة شهرية ابتداء  من..

للمعلم� من جميع البنوك غ� مرشوط بتحويل املعاش الشهري 


