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ن��اص��ر وع��ب��د حسني  م��ن: محاسن 
وصحيفة  ال��ع��رب  موقع  مراسلي 

"كل العرب"
من  البالغ  نبواني  منير  املواطن  لقي 
جولس  س��ّك��ان  م��ن  ع��اًم��ا   45 العمر 
مصرعه يوم االثنني، متأّثًرا بجراحه 
النار  إلط��اق  تعّرضه  بعد  اخلطيرة 
وتشتبه  احمللي.  املجلس  ساحة  في 
احمللي،  امل��ج��ل��س  ب��رئ��ي��س  ال��ش��رط��ة 

سلمان عامر باطاق الرصاص.
وعّممت املتحّدثة باسم الشرطة لوبا 
الّسمري بياًنا وصلت عنه نسخة إلى 
العرب  ك��ل  وصحيفة  ال��ع��رب  م��وق��ع 
جاء فيه ما يلي: "مت صباح  االثنني 
في  احمللي  املجلس  بناية  ساحة  في 
جولس إطاق عيارات نارية أسفرت 
عن إصابة مواطن في اخلمسينات من 
التي  السكان هناك بجراح  عمره من 
وصفت وعلى ما يبدو ببالغة اخلطورة 
توفي على أثرها الحًقا، فيما تواصل 
التفاصيل  بكافة  التحقيق  الشرطة 

واملابسات"، وفقا للبيان.
فيه:  ج��اء  للشرطة  الح��ق  بيان  وف��ي 
والتفاصيل  للمعلومات  استمرارا   "
االولية، يشار إلى أّن املرحوم هو منير 
نبواني ابن بلدة جولس البالغ بوفاته 

نحو 45 عاًما- له الرحمة.
هذا وأفاد الناطق بلسان جنمة داوود 
جنمة  مركز  "استلم  ب��أّن��ه:  احل��م��راء 
داوود احلمراء في منطقة آشر باًغا 
مصاب  حول   08:39 الساعة  قرابة 
هذا  الشمال،  ف��ي  محلي  مجلس  ف��ي 
إلى  هرع  ال��ذي  الطبي  الطاقم  وعمل 
املكان على تقدمي اإلسعافات االولية 
باخلطيرة  وصفت  بجراح  للمصاب 
العلوي  ال��ق��س��م  ف���ي  إص����اب����ات  م���ع 
م���ن ج��س��م��ه" ب��ح��س��ب اإلس���ع���اف.
وأض���اف االس��ع��اف الح��ًق��ا: "حاول 
تقدمي  احلمراء  داوود  جنمة  مسعفو 
اإلسعافات االولية للمصاب وعمليات 
باءت  م��ح��اوالت��ه��م  أّن  إاّل  اإلن���ع���اش 
املصاب  وف���اة  إق����رار  ومّت  ب��ال��ف��ش��ل، 
في  ورد  كما  املكان"  في  الفور  على 
بيان اإلسعاف. هذا وصرح املسعف 
تايد قّواس بأّنه: "وصلنا إلى املكان 
ووجدنا  البلدي  املجلس  من  بالقرب 
رج��ًا وه��و يعاني م��ن إص��اب��ات في 
فاقد  وهو  جسده  من  العلوي  القسم 
الوعي، مّتت تقدمي عمليات اإلسعاف 
ق��ص��ي��رة مت  ف��ت��رة  للمصاب وخ���ال 
إق�����رار وف���ات���ه" ك��م��ا ق���ال.ه���ذا وفي 
الشرطة  باسم  للمتحّدثة  الحق  بيان 

"استمرارا  فيه:  ج��اء  الّسمري  لوبا 
األولية حول  للمعلومات والتفاصيل 
ج��رمي��ة ق��ت��ل امل���رح���وم ن��ب��وان��ي في 
ج��ول��س ص��ب��اح االث���ن���ني، ي��ش��ار إلى 
هو  هناك  احمللي  املجلس  رئيس  أّن 
هذه  اق��ت��راف  ف��ي  بالضلوع  املشتبه 
اجلرمية توجه إلى الشرطة وبرفقته 
هناك  اع��ت��ق��ال��ه  مّت  وح��ي��ث  م��ح��ام��ي��ه 
التفاصيل  بكافة  اجلارية  للتحقيقات 
ورد  كما  الصلة"  ذات  وامل��اب��س��ات 
في بيان الشرطة.هذا ويفيد مراسلنا 
الشيخ  من  مكونة  جلنة  اجتمعت  أنه 
الكنيست  وأع���ض���اء  ط��ري��ف  م��وف��ق 
امل��ج��ال��س احمللية  ال����دروز ورؤس����اء 
املرحوم  عائلة  م��ع  اجتمعوا  ال��ذي��ن 
منير نبواني لتهدئة اخلواطر وحصر 
القرارات  ات��خ��ذوا  وق��د  القتل  ح��ادث 
عامر،  سلمان  عائلة  إب��ع��اد  ال��ت��ال��ي��ة: 
أحفادهم  وأشقاؤه،  والده  فيهم  مبن 
إبرام  القرية،  خ��ارج  ال��ى  وأوالده���م 
التوصل  يتم خالها  هدنة ملدة شهر 
العائلتني،  ب���ني  ث��اب��ت��ة  ات��ف��اق��ي��ة  ال���ى 
ي��س��م��ح ل��ع��ائ��ل��ة ع��ام��ر م��ا ع���دا منزل 
سلمان االش��ت��راك ف��ي اجل��ن��ازة، في 
بعدم  األط��راف  ستلتزم  الهدنة  فترة 
املس مبمتلكات االخرين أو التعرض 

أقرت  تاريحية،  خطوة  في 
اإلسرائيلية  القضاء  وزي��ر 
تعيني  ش����اك����ي����د،  اي����ل����ي����ت 
ال���ش���ي���خ م���وف���ق ط���ري���ف ، 
للطائفة  ال��روح��ي  ال��رئ��ي��س 
حملمكة  رئ��ي��س��ا   ، ال���درزي���ة 
اإلس��ت��ئ��ن��اف ال����درزي����ة في 
مّرت  عاًما   23 بعد  ال��ب��اد، 
دون وجود شخص يشغل 
املنصب.هذا، وجاء في  هذا 
بيان صادر عن وزارة العدل 
أبناء  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة:"ن��ع��ل��م 
الطائفة الدرزية في إسرائيل 

بأّنه قد انعقد اجتماع ألعضاء 
جلنة تعيني قضاة للمحاكم 
يوم  مساء  الدرزية  الدينية 
خاله  واع���ل���ن���ت  األث����ن����ني، 
شاكيد  ايليت  العدل  وزيرة 
قضاة  لتعيني  احل��اج��ة  ع��ن 
للمحاكم الدينية، واقترحت 
موفق  الشيخ  تعيني  كذلك 
ط��ري��ف أب��و ح��س��ن( ليكون 
االستئناف،  حملكمة  رئيسا 
سيما وأّن هذا املنصب بقي 
شاغرا سنني طوال من بعد 
ابي  الشيخ  امل��رح��وم  وف���اة 

ي��وس��ف ام���ني ط��ري��ف. هذا 
اللجنة  وأجمع كافة اعضاء 
موفق  ال��ش��ي��خ  تعيني  ع��ل��ى 
طريف ليكون رئيسا حملكمة 
الدرزية  الدينية  االستئناف 
في الباد"، بحسب البيان.
في  ال��ع��دل  وزارة  وت��اب��ع��ت 
بيانها:"منوهني ختاما بانه 
وع��ل��ى ق����رار ت��ع��ي��ني قضاة 
سيتم  االستئناف  محكمة 
جديدين  ق��اض��ي��ني  ت��ع��ي��ني 
الدرزية  الدينية  للمحكمة 

البدائية"، وفًقا للبيان.

مصرع منير نبواني من جولس بعد تعرضه إلطالق نار ومتديد 
اعتقال رئيس املجلس سلمان عامر بشبهة اطالقه الرصاص

*الشرطة:" املشتبه بقتل منير نبواني من جولس هو رئيس املجلس سلمان 
عامر الذي توجه للشرطة برفقة محاميه"

*التوصل الى هدنة ملدة شهر وابعاد عائلة الرئيس عن البلدة ومتديد اعتقال 
 31.9 بقتل منير نبواني حتى  املشتبه  سلمان عامر رئيس مجلس جولس 
*احملامي باسل فالح املوكل بالدفاع عن املشتبه: "نحن اآلن في بداية احملكمة 

لكن موكلي قال إنه قام باطالق الرصاص دفاًعا عن النفس "
لهم، هذا ولقد شارك قائد 
املنطقة الشمالية "عاموس 
يعكوف" إضافة الى ضباط 

املنطقة.
ومددت محكمة الصلح في 
الثاثاء  لتسيون  ريشون 
مجلس  رئ���ي���س  اع���ت���ق���ال 
جولس سلمان عامر حتى 
وقال   ،13.9.2016 ي��وم 
احملامي باسل فاح املوكل 
ب��ال��دف��اع ع��ن امل��ش��ت��ب��ه في 
ح��دي��ث مل��وق��ع ال���ع���رب: " 
احملكمة ما زالت في بدايتها 
ل��ك��ن م��وك��ل��ي ق���ال إن���ه قام 
دفاًعا  ال��رص��اص  ب��اط��اق 
ع��ن ال��ن��ف��س وذل���ك ب��ع��د أن 
ح�����اول ال��ق��ت��ي��ل االع���ت���داء 
وصوله  م��ع  وإي��ذائ��ه  عليه 
احمللي  املجلس  بناية  ال��ى 
ملزاولة عمله"، وقال أيًضا: 
بداية  في  اآلن  "املوضوع 
هنالك  يكون  وق��د  الطريق 
مت��دي��د اع��ت��ق��ال ع��دة مرات 
القادمة  اجللسات  وخ��ال 
أوضح  ال��ص��ورة  ستكون 
م����ن ك���اف���ة اجل����وان����ب وال 
أن  املرحلة  ميكننا في هذه 

أكثر  ت��ص��ري��ح��ات  ن��ع��ط��ي 
ندرس  أن  بعد  اال  ذلك  من 
التحقيق".وأضاف:  ملف 
مواد  الشرطة  بيد  "يوجد 
هامة  تنوي دراستها أمام 
ادعاءات موكلي واذا تبينت 
فستقوم  صحيحة  ب��أن��ه��ا 
ال��ش��رط��ة ب���اط���اق س���راح 
م���وك���ل���ي".ي���ش���ار ال����ى أن 
جثمان  ت��ش��ي��ي��ع  م��راس��ي��م 
الثاثاء  اج��ري��ت  امل��رح��وم 
غفيرة  جماهير  مبشاركة 
إنه  املرحوم  أقرباء  ، وقال 
كان انسانا مثاليا وعاقته 
طيبة مع اآلخرين، وقالوا: 
"ال نعرف ما هي االسباب 
رميا  مقتله  ال��ى  أدت  التي 
بالرصاص ونأمل أن يأخذ 
بالشكل  م��ج��راه  ال��ق��ان��ون 
ال���ص���ح���ي���ح وب���������دون أي 

تخاذل".
الشرطة: هنالك أمر حظر 

نشر ساري املفعول
السمري  ل���وب���ا  وأف�������ادت 
الشرطة  ب��ل��س��ان  ال��ن��اط��ق��ة 
أنه "مت في محكمة الصلح 
لتسيون  ري�����ش�����ون  ف�����ي 

متديد فترة اعتقال املشتبه 
سلمان عامر رئيس مجلس 
محلي جولس الذي تنسب 
ل���ه ش��ب��ه��ات ال��ض��ل��وع في 
جرمية مقتل املرحوم منير 
اطاقه  خ��ال  م��ن  نبواني 
النار نحوه وذلك حتى نهار 
هذا  اجل��اري،   13.09 يوم 
حظر  أمر  هنالك  وللتذكير 
املفعول حول  نشر ساري 
اي من تفاصيل التحقيقات 
ما  القضية  ه��ذه  ملف  ف��ي 
حقيقة  من  اسلفناه  ما  عدا 
وبينات  ال��واق��ع��ة  ح��ص��ول 
والتحقيق  املشتبه  ه��وي��ة 
وفقا  ال��ش��رط��ة"،  ف��ي  معه 

للبيان.

مصرع نارميان دراوشة ياسني )30 عاًما( من 
عرابة جراء سقوطها عن علو

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

وصحيفة كل العرب 
ل���ق���ي���ت ال���س���ي���دة ن����ارمي����ان 
دراوش��ة ياسني )30 عاًما( 
مصرعها،  عرابة  مدينة  من 
التي  البالغة  بجراح  متأثرة 
موقع  وك���ان  ل��ه��ا.  تعرضت 
العرب  العرب وصحيفة كل 
ق��د ع��ل��م م��ن م��ص��ادر طبية 
"سيدة  أّن  سابق  وق��ت  في 
م��ن ع��راب��ة أص��ي��ب��ت بجراح 
خطيرة، على ما يبدو، جراء 

سقوطها من إرتفاع". 
وبحسب ما أفادنا به الناطق 
بلسان جنمة داوود احلمراء 
فإّن "طاقم االسعاف التابع 
لنجمة داوود احلمراء وصل 
إلى عرابة بعد استام باغ 
ح��ول اح��ال��ة س��ي��دة مصابة 
في  ل���ل���ع���اج  ع����اًم����ا(   30(
م����رك����ز ط���ب���ي ف����ي امل���دي���ن���ة 

ارتفاع،  ع��ن  سقوطها  بعد 
نقل  على  الطاقم  عمل  وق��د 
السيدة إلى مستشفى بوريا 
يقوم  حيث  خطيرة،  بحالة 
إلنقاذها"،  انعاش  بعمليات 

وفًقا للبيان.
املتحدثه  عّقبت  جهتها،  من 
ب�����اس�����م ال�����ش�����رط�����ة ل���وب���ا 

السمري قائلة:"وفًقا لنتائج 
التحقيقات االولية ال شبهات 
جنائية تقف من وراء مصرع 
ال��س��ي��دة ن��ارمي��ان دراوش���ة 
ياسني )30 عاًما( من عرابة 
الرحمة  لها   - االث��ن��ني  ي��وم 
الصبر  ب���ال���غ  ول��ع��ائ��ل��ت��ه��ا 

والسلوان"، وفًقا للسمري

تعيني الشيخ موفق طريف رئيًسا حملمكة 
اإلستئناف الدرزية في البالد

من مكان سقوط السيدة املرحومة في عرابة

رئيس مجلس جولس سلمان عامر املشتبه بجرمية القتل

املرحوم منير نبواني


