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ع��ق��دت م��س��اء االث��ن��ن راي��ة 
تركمان  عائلتي  بن  الصلح 
ابو  اب��ط��ن وعائلة  ق��ري��ة  م��ن 
بكر م��ن ق��ري��ة س��ال��م وذل��ك 
والتآخي  احملبة  من  بأجواء 
وال����ت����س����ام����ح. ه�����ذا وُع���ق���د 
اجتماع الصلح في بيت عائلة 
خالدي في بلدة ابطن والتي 
احتضنت افراد العائلتن في 
والتسامح،  احمل��ب��ة  م��ن  ج��و 
وبعد الكلمات من وجهاء من 
القريتن وافراد من العائلتن 
مت التوقيع على اتفاق صلح 

 - ال��ع��رب"  "ك��ل  مكاتب 
الناصرة

جنمة  بلسان  الناطق  أف��اد 
داوود احلمراء أّنه: "استلم 
مركز جنمة داوود احلمراء 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال��ن��ق��ب ب��اًغ��ا 
)األحد ظهرا( حول العثور 
السبع  على مصاب في تل 
هذا  للطعن،  تعرضه  ج��راء 
على  الطبي  الطاقم  وعمل 
االولية  االس��ع��اف��ات  تقدمي 

ل��ل��م��ص��اب وه���و ف��ت��ى )16 
ع�����اًم�����ا( وال��������ذي وص��ف��ت 
ج��راح��ه ب��امل��ت��وس��ط��ة وه��و 
مصاب بطعنات في القسم 
وفًقا  جسمه"  من  العلوي 

لبيان.
وفي بيان من املتحدثة باسم 
الشرطة لوبا السمري جاء 
ف��ي��ه م��ا ي��ل��ي: "ف���ي النقب 
ت���واص���ل ال��ش��رط��ة اع��م��ال 
ال���ب���ح���ث وال���ت���ح���ق���ي���ق ف��ي 

تفاصيل توسع شجار بن 
طاب مدرسة في تل السبع 
ن��ه��ار ال���ي���وم االح����د ه��ن��اك 
وتخللها وعلى ما يبدو طعن 
أسفر  ما  عاما(   16( طالب 
عن إصابته متوسطا احيل 
ال��ع��اج  لتلقي  اث��ره��ا  ع��ل��ى 
لهذه  صحيح  باملستشفى 
ال��ت��وص��ل  دون  امل���رح���ل���ة 
وفًقا  مشتبهن"  العتقال 

للبيان.
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علم موقع العرب أّن شجاًرا 
بن  السبت،  ت��ط��ّور،  كبيًرا 
 ، ال��ري��ن��ة  ب��ل��دة  ف��ي  عائلتن 
مما اسفر عن تسجيل عدد 
من االصابات. هذا، وصلت 
املكان قوات كبيرة من  إلى 
العمل  وب��اش��رت  ال��ش��رط��ة 
على فرض النظام والتحقيق 

في االسباب واملابسات. 
 اع��ت��ق��ل��ت ش��رط��ة ال��ش��م��ال 

في  ضالعن  مشتبهن   6
ال��ش��ج��ار ال��ع��ن��ي��ف. وق��ال��ت 
ال��ى هذه  ال��ش��رط��ة:" ننظر 
اخلطورة.  مبنتهى  احلادثة 
املرحلة  ه��ذه  حتى  صحيح 
اي ش���ك���وى من  ن��ت��ل��ق  ل���م 
ال���ط���رف���ن، ل��ك��ن ب��ن��اء على 
مت  استخباراتية  معلومات 
ومن  اش��خ��اص،   6 اعتقال 
مشتبهن  اع��ت��ق��ال  امل��ت��وق��ع 
اخرين، كما ان اخللفية هي 

خاف بن عائلتن".

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب 
خال حادثة اطاق الرصاص في مدينة الطيبة التي اسفرت عن اصابة رجل 
50 عاما بجراح طفيفة اثناء عمله، وصل الى مكان اجلرمية أبو يونس والد 
ضحية جرمية القتل نزيه مصاروة الذي قتل قبل اسبوعن بعد أن أنهى عمله 
في حفل حناء في الطيبة، وقد اعرب عن غضبه واستنكاره الشديدين ملا يحصل 

من اعمال اجرامية.
وقال والد الضحية: "انا اسكن في نفس احلي الذي وقع فيه اطاق الرصاص 
اليوم، واحلادث حصل في الشارع املقابل لبيوتنا. ال اعرف ما هو ذنب املصاب 
الذي اصيب خال اداء عمله. إن ما يجري أمر في منتهى اخلطورة ويؤكد بأن 

حياة اجلميع اصبحت مهددة باخلطر".
ثم قال: "ابني نزيه قتل قبل اسبوعن، وحاليا ال نعلم عن الدوافع من وراء 

هذه اجلرمية البشعة. قبل اسبوع تظاهرنا امام محطة شرطة كدما احتجاجا 
على اجلرائم، وطالبنا الشرطة بأن تعمل املستحيات كي تتوصل للجناة ولم 

نَر نتائج على أرض الواقع".
وواصل حديثه قائا: "عندما يطلق الرصاص في احلي الذي نسكن فيه، فهذا 
بعني بأن املجرمن ال يعيرون أي اهتمام ملا تعرضنا له من كارثة، بل يضربون 

بعرض احلائط، وهم مستمرون باطاق الرصاص".
كما قال: "لألسف الشديد في املظاهرة امام الشرطة لم نَر مشاركة عائات 
الضحايا التي قتلت بدم بارد، مع انني توقعت مشاركة واسعة من قبلهم. ال 
افهم ماذا ننتظر وملاذا هذا السبات؟، فاذا لم نتحرك فسوف يأتي الدور على 
كل شخص منا. صرختنا يجب أن تصل بكل الطرق املتاحة ال أن نستهتر مبا 

تتعرض له الطيبة واملجتمع العربي".

6 م�����ش�����ت�����ب�����ه�����ن ض�������ال�������ع�������ن ف����������ي ال��������ش��������ج��������ار ال����������������ذي وق�������������ع ف����������ي ال������ري������ن������ة ال��������ش��������رط��������ة ت�����ع�����ت�����ق�����ل 

تصوير الشرطة

وإت���������ف���������اق ُص������ل������ح ب�������ن ع�����ائ�����ل�����ت�����ي ب������ص������ول وزع�������������������رورة ف�������ي ال������ري������ن������ة ب�����ع�����د ال������ش������ج������ار امل�������ؤس�������ف !
 - العرب"  "كل  مكاتب 

الناصرة
kul@alarab.net

في أجواء ملؤها التسامح 
والعفو  واحملبة  واألخ��وة 
بن أبناء البلد الواحد عقد، 
ي��وم االح���د، ات��ف��اق صلح 
بصول  عائلة  ب��ن  أخ��وي 
وعائلة زعرورة في قرية 
الذي  الشجار  اث��ر  الرينة 

وق����ع ي����وم ال��س��ب��ت على 
مدخل القرية.

وتكاثفت اجلهود املباركة 
من أهل اإلصاح واخلير 
م���ن ه����ذه ال��ق��ري��ة ال��ط��ي��ب 
أهلها من وجهاء العائلتن 
ال���ك���رمي���ت���ن وال���ع���ائ���ات 
الصلح  وجل��ن��ة  األخ����رى 
ساعية  مُم��ث��ل��ة  ال��ق��ط��ري��ة 
ب��أع��ض��ائ��ه��ا أه����ل اخل��ي��ر 

وجتميع  ال��ص��ف  ب��وح��دة 
أب��ن��اء ال��ب��ل��د ال���واح���د. ومّت 
اب���������رام ات�����ف�����اق ال��ص��ل��ح 
بيت  ف��ي  عليه  وال��ت��وق��ي��ع 
احل���اج عمر س��ي��دي )أب��و 
العديد  بحضور  توفيق( 
وأبناء  العائلتن  أبناء  من 
ال���ق���ري���ة ووج����ه����اء ال��ب��ل��د 
الصلح  االف��اض��ل وجل��ن��ة 

صور من عقد الصلح في الرينةالقطرية.

امل������������ج������������رم������������ون ي����������س����������رح����������ون ومي���������������رح���������������ون وع���������������ائ���������������ات ال���������ض���������ح���������اي���������ا ف�������������ي س�����������ب�����������ات ع�����م�����ي�����ق
وال������������������������د امل�����������������غ�����������������دور ن������������زي������������ه م���������������ص���������������اروة: 

ع��������������ق��������������د راي�����������������������������������ة ال��������������ص��������������ل��������������ح ب���������������������ن ع���������ائ���������ل���������ت���������ي 
ت����������رك����������م����������ان م������������ن اب����������ط����������ن واب��������������������و ب��������ك��������ر م������������ن س������ال������م

بن الطرفن. ومت االتفاق على انهاء النزاع بن 
العائلتن ووقف أي ظواهر للعنف.

وك���ان اخل���اف ب��ن ال��ط��رف��ن وال���ن���زاع بن 

تقريبا  ونصف  عام  لفترة  استمر  العائلتن 
حتى تكللت مساعي اهل اخلير بامتام الصلح 
وعقد اتفاق الصلح وانهاء النزاع بن الطرفن.

إص��اب��ة ط��ال��ب ب��ج��راح م��ت��وس��ط��ة ج��راء 
تعرضه للطعن خال شجار في مدرسة

ت���������������������������������������������������������������������������������������������������������������ل ال��������������������������������������������������������������س��������������������������������������������������������������ب��������������������������������������������������������������ع:

أبو يونس والد املغدور نزيه مصاروة 


