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نبيل  اعضاء مجلس كفركنا عرفان خطيب،  توجه كل من 
أبو داهود، محمد دهامشة، رشاد اعمر، محمود خمايسي، 
وليد حكروش وناهي سعيد برسالة ملهندس اللجنة اللوائية 
للتخطيط والبناء يطالبون فيها ايقاف العمل الفوري بأعمال 
البناء مبحطة الشرطة واخالء قطعة االرض بجانب ثانوية 
الترخيص  الغاء  ضرورة  على  الرسالة  وشددت   . كفركنا 
ملكان اقامة محطة الشرطة على اعتبار أن الترخيص "غير 

قانوني".
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الثالثاء  عبرية  إعالم  وسائل  أف��ادت 
من  انتهت  قد  التحقيق  "وح��دة  أّن: 
ال��ذي  احل���ادث  ملف  ف��ي  حتقيقاتها 
وقع في أم احليران والذي أسفر عن 
القيعان والشرطي  أبو  مقتل يعقوب 
إي��ري��ز ل��ي��ف��ي، ح��ي��ث أش����ارت وح��دة 
دليل  اي  ه��ن��اك  ل��ي��س  أّن���ه  التحقيق 
ي��ث��ب��ت وج����ود ش��ب��ه��ات ج��ن��ائ��ي��ة في 
ت��ص��ّرف أف���راد ال��ش��رط��ة، ل��ذل��ك فلن 
تواجدوا  الذين  األف��راد  مقاضاة  تتم 
أفراد  في املكان، حيث مّت استجواب 
الشرطة الذين أطلقوا الرصاص على 

أبو القيعان في وحدة التحقيق والتي 
التي  االح���داث  مع  روايتهم  متاشت 
بحسب  ش��رط��ي"  أي��ًض��ا  فيها  ق��ت��ل 

املصادر.
وت��اب��ع��ت امل����ص����ادر: "وح���تّ���ى ه��ذه 
املرحلة يتم انتظار قرار النيابة العامة 
في  للحكومة  القضائي  واملستشار 
ال��ب��ت ف��ي ه��ذا امل��ل��ف ليصدر ال��ق��رار 
األخ��ي��ر ف��ي إغ���الق امل��ل��ف أم ال، وقد 
امللف  أن  م��اح��اش  تعقيب  ف��ي  ج���اء 
القرار  بانتظار  اغالقه،  مرحلة  دخل 

النهائي" وفًقا للمصادر.
هذا ويشار إلى أّن أحداث أم احليران 

وق��������ع��������ت 
ع������ن������دم������ا 
دخ��������ل��������ت 
ق������������������وات 
معززة من 
ال���ش���رط���ة 
أم  إل�������������ى 
احل�����ي�����ران 
م������ن اج����ل 

مواجهات  وقعت  حيث  البيوت  هدم 
بني الشرطة واملواطنني هناك ما أسفر 
القيعان  أبو  يعقوب  املربي  عن مقتل 

برصاص الشرطة.
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ج����اء م���ن امل��ت��ح��دث��ة ب��اس��م 
ال���ش���رط���ة ل���وب���ا ال��س��م��ري: 
"س����م����ح ب���ال���ن���ش���ر )أم����س 
ال���ش���رط���ة  أن  اخل����م����ي����س( 
متكنت من فك رموز جرمية 
آدم  امل��رح��وم  احمل��ام��ي  قتل 

 42 ال�����ه�����واش�����ل�����ة 
عاما، مساء االثنني 
 ، ال��ف��ائ��ت   12.06
ف���ي ال��ن��ق��ب ، ب��ل��دة 
من  القريبة  مولده 
ح��������ورة وب����ج����وار 
م����ن م���ن���زل���ه ه��ن��اك 
رم��ي��ا ب��ال��رص��اص 
ح�������ي�������ث ه�����رع�����ت 

ق���وات ال��ش��رط��ة ال���ى امل��ك��ان 
وتوصلها ملعلومات اشارت 
ال���ى م��ع��اي��ن��ة س���ي���ارة وه��ي 
ت��ص��ل امل��ك��ان م��ع م��ب��اش��رة 
س��ائ��ق��ه��ا ب���اط���الق ص��ف��ارة 
االن�����ذار "ال����زام����ور" وم��ع 
الهواشلة  املرحوم"  خروج 
ب���اب م��ن��زل��ه لفحص  " م��ن 
عيارات  اطالق  مت  احلاصل 

ن��اري��ة اجت��اه��ه اص��اب��ت��ه مع 
مع  ثم  وم��ن  السيارة  ه��رب 
ت��وص��ل ال��ش��رط��ة الع��ت��ق��ال 
عدة مشتبهني بالضلوع في 
مسدس  وضبطها  اجلرمية 
م��خ��ب��أ داخ����ل ك��ي��س اع��الف 
دواب على سطح منزل احد 

املشتبهني املعتقلني ومن ثم 
العتقال  الشرطة  توصلت 
ي��وم  اض��اف��ي  اخ���ر  مشتبه 
05.07 الفائت والذي يشتبه 
انه هو من كان وراء جرمية 
الهواشلة   " امل��رح��وم  ق��ت��ل 
ال��ذي مت قتله على خلفية   "
خالفات حول اراض ومراع 
دفع  ان��ه  تبني  وحتى  هناك 

مقابل  امل���رك���زي  للمشتبه 
تنفيذ اجلرمية مبلغ 50 الف 
20.07 الفائت  شاقل ويوم 
املشتبه  ال��ش��رط��ة  اع��ت��ق��ل��ت 
امل����رك����زي ب��ت��ن��ف��ي��ذ ج��رمي��ة 
ال���ق���ت���ل ذات����ه����ا وه�����و ش���اب 
بالثالثينات من عمره وتبني 
التحقيقات  خ���الل 
ان��ه ك��ان ق��د استلم 
م�����ب�����ل�����غ ال�����ن�����ق�����ود 
املشتبه  م���ن  ف��ع��ال 
األخيرمقابل تنفيذه 
اجل������رمي������ة ق���ات���ل 
م���أج���ور وال����ى كل 
تشكيل  وم���ع  ذل���ك 
قاعدة ادلة راسخة 
ض����������ده واالخ����������ر 
النقود  دف���ع  ال���ذي  املشتبه 
،ومن املفروض ان يكون قد 
تقدم امس اخلميس ضدهما 
وهما سكان حورة في لوائح 
متديد  لطلب  جنبا  االت��ه��ام 
فترة اعتقالهما حتى االنتهاء 
من كافة االجراءات القانونية 
وفقا  ضدهما"،  القضائية 

للبيان.

"م��ش��ت��ب��ه أرس������ل ق���ات���ل م����أج����ور دف�����ع ل�����ه  50 أل�����ف ش��ي��ك��ل 
ان��ت��ق��ام��ا مل��ق��ت��ل اب��ن��ه ب��س��ب��ب خ���اف���ات ح���ول اراٍض وم�����راٍع"

ال����ش����رط����ة ت���ك���ش���ف ف�����ك رم��������وز ج����رمي����ة ق���ت���ل آدم ال����ه����واش����ل����ة م�����ن ال���ن���ق���ب:

املرحوم آدم الهواشلة 

م���������ص���������ادر ع�������ب�������ري�������ة: ل���������ن ت������ت������م م�������ق�������اض�������اة أف������������������راد ال�������ش�������رط�������ة وس����ي����ت����م 
إغ������������������اق م�������ل�������ف ق������ض������ي������ة م������ق������ت������ل امل�����������رب�����������ي ي�������ع�������ق�������وب أب��������������و ال������ق������ي������ع������ان

اع��������������ض��������������اء م��������ج��������ل��������س ك��������ف��������رك��������ن��������ا ي���������ت���������وج���������ه���������ون ل�������ل�������ج�������ن�������ة ال������ت������ن������ظ������ي������م 
وال����������ب����������ن����������اء إلل�����������غ�����������اء ت��������رخ��������ي��������ص م����������ك����������ان اق�����������ام�����������ة م�������ح�������ط�������ة ال�������ش�������رط�������ة


