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من: منى عرموش مراسلة 
موقع العرب وصحيفة كل 

العرب
ال���ذي نشر  النبأ  أع��ق��اب  ف��ي 
ف�����ي م����وق����ع ال�����ع�����رب ح���ول 
بشبهة  ش��ق��ي��ق��ن  اع���ت���ق���ال 
بقريبيهما  بالتنكيل  قيامهما 
البلدات  إح��دى  من  الطفلن، 
اخلضيرة،  ق��ض��اء  ال��ع��رب��ي��ة 
ح��ص��ل م���وق���ع ال���ع���رب على 
فيديو مقزز، لعملية التنكيل، 
الذي نعتذر مسبًقا عن نشره، 
وفظاعة  املأساة  ه��ول  ولكن 

املشهد، حتتّم علينا النشر.
وكانت لوبا الّسمري، الناطقة 
عّممت  ق��د  ال��ش��رط��ة،  بلسان 
إلى  بيانا وصلت عنه نسخة 
كل  وصحيفة  ال��ع��رب  موقع 
ال��ع��رب، األرب��ع��اء، ج��اء فيه: 
شقيقن  ال��ش��رط��ة  "اعتقلت 
العمر،  م��ن  العشرينات  ف��ي 

 - العرب"  "ك��ل  مكاتب 
الناصرة

في  العامة  النيابة  ق��ّدم��ت 
لواء الشمال حملكمة الصلح 
ف��ي م��دي��ن��ة ح��ي��ف��ا، الئحة 
إت��ه��ام ض��د م��واط��ن )56 
عاًما( من بيت جن ، وهو 
ريفي  لكوخ  ومدير  مالك 
)تسيمر(  ل��إس��ت��ج��م��ام 
وذلك  منزله،  من  بالقرب 
ف���ي اع���ق���اب ح�����ادث وقع 
حيث  امل��ذك��ور،  الكوخ  في 
أص��ي��ب��ت ه��ن��اك ط��ف��ل��ة )3 
قضائها  خ��ال  س��ن��وات( 
برفقة  استجمامية  رحلة 
املاضية،  السنة  عائلتها، 
لصعقة  ت��ع��رض��ه��ا  ب���ع���د 
له  وّجهت  وقد  كهربائية. 
تهمة اإلهمال، وفًقا ملا ورد 
في بيان النيابة العامة الذي 
وص��ل��ت ع��ن��ه ن��س��خ��ة إلى 
موقع العرب وصحيفة كل 
العرب. ووفًقا ملا ورد في 
الئحة اإلتهام فإّن:"الكوخ 
ال���ري���ف���ي ك����ان م���وص���واًل 
بالكهرباء عن طريق كابل 
كهربائي مّت مده من منزل 
املتهم، دون أن يتم فحصه 

وامل��واف��ق��ة ع��ل��ي��ه م��ن قبل 
شركة الكهرباء وبصورة 
غ��ي��ر ق��ان��ون��ي��ة. وق���د قام 
الكهرباء  بتشغبل  املتهم 
األخ���ذ  دون  ال���ك���وخ  ف���ي 
األخطار  االع��ت��ب��ار  ب��ع��ن 
التي قد يتعرض لها زبائنه 
املستجمن"، كما جاء في 

البيان.
النيابة  ب���ي���ان  وأض������اف 
تاريخ  أّن���ه:"ف���ي  ال��ع��ام��ة 
وصلت   ،20.08.2015
برفقة  ال��ك��وخ  إل��ى  الطفلة 
ع���ائ���ل���ت���ه���ا ل��إس��ت��ج��م��ام 
ال��ل��ع��ب م���ع باقي  وب�����دأت 
األط�����ف�����ال، وخ������ال ذل���ك 
كوابل  على  الطفلة  خطت 
والتي  مكشوفة  ك��ه��رب��اء 
تبعد امتار قليلة عن بركة 
سباحة وضعت في ساحة 
الكوخ، وتعرضت لصعقة 
ك��ه��رب��ائ��ي��ة، م��ا أس��ف��ر عن 
فقدت  ح��ي��ث  إص���اب���ت���ه���ا، 
نبضها  وت���وق���ف  ال���وع���ي 
ومّت تقدمي عمليات انعاش 
ل��ه��ا ف���ي امل���ك���ان وم����ن ثم 
املستشفى  إل��ى  نقلها  مّت 
بحالة  ال�����ع�����اج  ل���ت���ل���ق���ي 

وصفت  ح��ي��ث  خ���ط���ي���رة، 
من  تعاني  بأنها  حالتها 
تلف دماغي صعب نتيجة 
الطفلة  أّن  علًما  احلاصل. 
يومنا هذا  املصابة وحتى 
خاصة  مل��س��اع��دة  حت��ت��اج 
حتى  س��اع��ة  ال�24  ط���وال 
في تنفيذ األعمال اليومية 
ما  بحسب  األس��اس��ي��ة"، 

ورد في الئحة اإلتهام.
العامة  النيابة  وأوضحت 
أّن "احل���ادث وق��ع نتيجة 
صاحب  امل���ت���ه���م  إه����م����ال 
املذكور،  ال��ري��ف��ي  ال��ك��وخ 
الكوخ  أّن���ه أوص���ل  ح��ي��ث 
ب��ال��ك��ه��رب��اء ب��ص��ورة غير 
قانونية ولم يأخذ موافقة 
كما  ال���ك���ه���رب���اء،  ش���رك���ة 
كهرباء  أع���م���ال  ن��ّف��ذ  أّن����ه 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال���ك���وخ دون 
فاصل  أو  ج�����دار  وض����ع 
ُتنّفذ  ال����ذي  امل��ك��ان  ح���ول 
إلى  إضافة  األع��م��ال،  فيه 
أّنه لم يبلغ ضيوف الكوخ 
املخاطر  حول  املستجمن 
لها"،  التي قد يتعرضون 
بحسب ما ورد في الئحة 

اإلتهام.

لتنكيل بطفلني عربيني لعدم 
ذهابهما الى ملدرسة

إتهام مواطن من بيت جن باإلهمال بعد إصابة 
طفلة في كوخه الريفي خالل رحلة استجمامية

العربيّة  ال��ب��ل��دات  إح���دى  م��ن 
وذلك  اخلضيرة،  منطقة  في 
بطفلن  ت��ن��ك��ي��ل��ه��م��ا  ب��ش��ب��ه��ة 
اع�����وام(   10-8( ش��ق��ي��ق��ن 
املشتبهن،  عائلة  أقرباء  من 
ومن البلدة نفسها، بالضرب 

املقّرر  أّي��ام. ومن  املبرح قبل 
أن تطلب الشرطة في محكمة 
متديد  اخلضيرة  في  الصلح 
ذمة  على  املشتبهن  اعتقال 
التحقيقات اجلارية" بحسب 

البيان.

أف���������ادت امل���ت���ح���دث���ة ب���اس���م 
في  السمري  ل��وب��ا  الشرطة 
بيان وصلت عنه نسخة ملوقع 
مواصلة  اط��ار  "في  العرب: 
ال��ش��رط��ة مب��س��اع��ي��ه��ا وب��ذل 
جهودها ونشاطاتها الرامية 
احلياة  مستوى  تعزيز  ال��ى 
ومستوى  وجودتها  العامة، 
وصفو  ال���ع���ام���ة  ال���س���ام���ة 
اخلاصة  امل���واط���ن���ن  ح���ي���اة 
قامت  واستقرارها،  والعامة 
من  ق��وات  اخلميس(  )أم��س 
ال��ش��رط��ة وح����رس احل���دود 
شرطية  م��روح��ي��ة  وب��رف��ق��ة 
رسمية  ج����ه����ات  ومم���ث���ل���ي 
مختلفة، بحملة ضبط وانفاذ 
مكثفة في بلدة تل السبع ب 
اسلحة  ضبط  تخللها  النقب 
كثيرة، شملت بنادق مختلفة 
الذخيرة  من  ضخمة  وكمية 
منها  م��س��روق��ة،  وممتلكات 
بحسب  ن���ق���ال���ة"،  ه���وات���ف 

الشرطة.
القاء  البيان: "ومت  وأض��اف 
فلسطينيًّا   38 على  القبض 
قانونية،  ت���ص���اري���ح  دون 
بتوفير  مشتبهن   4 وكذلك 
دون  لفلسطينين  م��س��اك��ن 
ت��ص��اري��ح وك��ذل��ك مت ضبط 
ي���ق���در مب���ئ���ات آالف  م��ب��ل��غ 
مبصادره،  يشتبه  الشواقل 

تل السبع: الشرطة تقوم بحملة تفتيش واسعة 
وتضبط أسلحة ومخدرات

على ما يبدو ناجت عن تبييض 
فحص  مت  ك���ذل���ك  ام���������وال. 
جتارية  م���ح���ال  ت���راخ���ي���ص 
م��ح��ت��ل��ف��ة م���ع ال��ت��وص��ل الى 
كافة  تستوفي  ل��م  منها   3
الضرورية،  االم��ان  ش��روط 
ومن املقرر اغاقها الحقا مع 

االستماع ألصحابها".
وتابع البيان: "إضافة لذلك، 

مت ض��ب��ط ك��م��ي��ة م���خ���درات 
من  ع��دد  اعتقال  و  مختلفة، 
الى  جنبا  للعدالة.  املطلوبن 
ج��ن��ب، مت حت��ري��ر ن��ح��و 70 
مخالفة سير بالغة اخلطورة 
وتشكل خطرا على السامة. 
النافل  الى كل ذلك ليس من 
يدور  احل��دي��ث  ب��أن  التذكير 
حول حملة من سلسلة حمات 

متواصلة تقوم فيها الشرطة 
العامة  السامة  على  حفاظا 
وج��ودة  مستوى  وحت��س��ن 
الكرمية،  امل���واط���ن���ن  ح��ي��اة 
مؤخرا  القيام  شملت  والتي 
طالت  مشابهة  حمات   4 ب� 
هداج  وبير  كسيفة  م��ن:  كل 
وش��ق��ي��ب ال��س��ام وره���ط"، 

الى هنا نص البيان.

تصوير الشرطة
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