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امل��أس��وف ع��ل��ى شبابه  ل��ق��ي 
وحيد نايف احلج )23 عاًما( 
مصرعه متأثًرا بجراحه بالغة 
اخل��ط��ورة ال��ت��ي أص��ي��ب بها 
بعد تعرضه للطعن في بلدة 
كابول مساء يوم االحد، حيث 
يذكر أن املرحوم كان يخطط 

للزواج وبناء مستقبله.
وج�����اء م���ن ل���وب���ا ال��س��م��ري 
امل��ت��ح��دث��ة ب��اس��م ال��ش��رط��ة: 
"م���س���اء االح����د ف���ي ك��اب��ول 
يبدو  م��ا  وع��ل��ى  الشمال  ف��ي 
تعرض الشاب وحيد محمود 
)23 عاما( من السكان هناك 
للطعن مما اسفر عن اصابته 
ب��ح��ال��ة ح���رج���ة ت���وف���ي على 
ه��ذا  املستشفى.  ف��ي  أث��ره��ا 
وت���واص���ل ال��ش��رط��ة اع��م��ال 
والتحقيق  والتحري  البحث 
بكافة التفاصيل واملالبسات 
التي لم تتضح أي من باقي 
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ج���اء م��ن امل��ت��ح��دث��ة ب��اس��م ال��ش��رط��ة لوبا 
السمري: "مؤخرا بناء على طلب توجهت 
ف��ي��ه ال��ش��رط��ة ال���ى م��ح��ك��م��ة ال��ص��ل��ح في 
النشر  أم���ر ح��ظ��ر  ال��ن��اص��رة مت جت��دي��د 
ح���ول اي م��ن ت��ف��اص��ي��ل ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات في 
طالل  املرحوم  قتل  جرمية  شبهات  ملف 

هذا  ج��ن.  بيت  من  عاما(   26( عسلة  أب��و 
النشر  أم��ر حظر  ف��إن  ال��ق��رار  ومب��وج��ب 
 07.11 ل��غ��اي��ة  امل��ف��ع��ول  امل���ج���دد س����اري 
قد  ك��ان��ت  القتل  ج��رمي��ة  للتذكير  امل��ق��ب��ل. 
الفائت،   10.07 ليل  منتصف  نحو  نفذت 
متأثرا  عسلة  اب��و  ط��الل  ضحيتها  وراح 
تعرضه  عن  الناجتة  اخلطيرة  بجروحه 

إلطالق نار"، وفقا للبيان.
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القاء  على  مجهولون  أق��دم 
للدموع  م��س��يّ��ل  غ���از  قنبلة 
ال��ن��ار ع��ل��ى منزل  واط����الق 
من  بولس  جريس  احملامي 
ك��ف��ري��اس��ي��ف ي����وم االث��ن��ن 
وبلطف   2.10.17 امل��واف��ق 
م��ن ال��ل��ه ل��م ت��ق��ع اص��اب��ات، 
وق��������ال احمل�����ام�����ي ج���ري���س 
ب�����ول�����س: "أب������ن������اء ب���ل���دي 
األشاوس والعقالء وقّرائي 
األعّزاء: لقد بلغكم ما حدث 
لي من اعتداء على بيتي، فقد 
قام أحد خفافيش الليل يوم 
 2.10.17 امل��واف��ق:  االث��ن��ن 
ب��إل��ق��اء ق��ن��ب��ل��ة غ����از م��س��يّ��ل 
عّدة  أطلق  ثّم  ومن  للدموع 
ع��ي��ارات ن��ارّي��ة جت��اه بوابة 
ب��ي��ت��ي. ه���ذا ال��ع��م��ل اجل��ب��ان 
هدفه اسكات جريس بولس 
عن قول احلّق واحلقيقة. لم 

جريس  مقارعة  يستطيعوا 
وبالبرهان  باحلّجة  بولس 
وبالكلمة فاستعملوا أسلوب 

التخويف والترهيب".
واضاف: "أّما الهدف األكبر 
من وراء هذا العمل اخلسيس 
ه���وإس���ك���ات ك��ف��ري��اس��ي��ف 
وأه��ل��ه��ا ب��واس��ط��ة ج��ري��س 
إسكات  معناه  مب��ا  ب��ول��س، 
ك���ل ك��ل��م��ة ح�����ّرة وص���ادق���ة 
ب��ال��ت��خ��وي��ف وب��ال��ت��ره��ي��ب. 
إن��ه��ا س��اب��ق��ة خ��ط��ي��رة ج���ّداً، 
التعبير  م��ن  احل���ّر  مي��ن��ع  إذ 
وجهارة  بصراحة  رأيه  عن 
أبناء  بسبب تهديد السالح. 
ب��ل��دي األح���ب���ة: ك��لّ��ك��م يعلم 
أن����ي ن��اض��ل��ت م���ن أج��ل��ك��م، 
ل��م أط��ل��ب لنفسي ش��ي��ئ��اً، ال 
األخضر الفتّان وال األصفر 
ال���رّن���ان، ن��اض��ل��ت م��ن أج��ل 
إرجاع كفرياسيف الى دور 
أجل  م��ن  ناضلت  ال���ري���ادة، 
البلدة،  ه��ذه  رف��ع��ة وم��ك��ان��ة 
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ق����ال����ت امل����ت����ح����دث����ة ب���اس���م 
ال��ش��رط��ة، ل��وب��ا ال��س��م��ري، 
في بيان وصلت عنه نسخة 
إّنه:"بناًء  العرب  موقع  إلى 
ع���ل���ى ط���ل���ب ت���وج���ه���ت ف��ي��ه 
ال��ش��رط��ة، م��ؤخ��ًرا، ج��ددت 
محكمة الصلح في ريشون 
النشر  حظر  أم��ر  لتسيون، 
التحقيقات  تفاصيل  ح��ول 
ف��ي م��ل��ف ش��ب��ه��ات جرمية 

عامر  حكمت  امل��رح��وم  قتل 
 . كفرقاسم  من  عاًما(   55(
هذا ومبوجب القرار فإن أمر 
ساري  املجدد  النشر  حظر 
املفعول لغاية 08.12 املقبل.
ل��ل��ت��ذك��ي��ر، ج���رمي���ة ال��ق��ت��ل 
ك���ان���ت ق���د ن���ف���ذت ي����وم 18 
ش��ب��اط/ ف��ب��راي��ر امل��اض��ي، 
وراح ضحيتها حكمت عامر 
م��ت��أث��را ب��ج��روح��ه احل��رج��ة 
الناجتة عن تعرضه إلطالق 
نار في املدينة"، وفًقا ملا ورد 

من الشرطة.
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وصل بيان من املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه 
ما يلي: "في املركز، استمرارا لتحقيقات الشرطة في ملف 
شبهات جرمية قتل ابن بلدة كفرقاسم الشاب املرحوم أحمد 
بدير )27 عاما( بوفاته، شبهات اجلرمية التي نفذت مساء 

ثالثاء 02.05 الفائت بالبلدة هناك، مّت مؤخرا وبناء على طلب 
توجهت فيه الشرطة إلى سيادة قاضي محكمة الصلح في 
ريشون لتسيون جتديد سريان أمر حظر النشر حول أي 
من تفاصيل التحقيقات في ملف هذه القضية، وذلك ساري 

املفعول لغاية 08.12 املقبل" وفًقا للبيان.

ب����ي����ت ج�������ن: جت�����دي�����د أم�������ر ح����ظ����ر ال���ن���ش���ر 
ح�������ول ج����رمي����ة ق����ت����ل ط�������ال أب�������و ع��س��ل��ة

امل�����غ�����دور وح����ي����د احل������ج م�����ن ك�����اب�����ول ك���ان 
ي����خ����ط����ط ل�������ل�������زواج ول������ب������ن������اء  م��س��ت��ق��ب��ل��ه

معاملها بعد".
اصدار أمر حظر نشر

وجاء الحقا من املتحدثة باسم الشرطة لوبا 
أمر حظر نشر حول  اص��دار  السمري: "مت 
تفاصيل التحقيقات في ملف شبهات جرمية 
قتل املرحوم وحيد محمود- حج )23 عاما( 
من كابول. هذا ومبوجب القرار فإن أمر حظر 
النشر ساري املفعول لغاية 15.10 اجلاري".

اط����������������������������اق ال�����������������ن�����������������ار ع�����������ل�����������ى ب�����������ي�����������ت احمل�����������ام�����������ي 
ج������������ري������������س ب�����������������ول�����������������س:  ه������������������������ذا  ع����������م����������ل ج��������ب��������ان

ناضلت ألجل مستقبل أبنائكم وبناتكم وأحفادكم. أحبائي: 
بلدتنا مشرفة على الهاوية واذا لم يتم إنقاذها اآلن في هذه 
اللحظة العصيبة ستندمون، ألن ما جرى لي سيصيبكم أنتم 

مستقبالً فرداً فرداً".
وتابع: "كلّكم يعلم أيضاً أن طموحي من أجل إظهار احلق 
ال��درب  مواصلة  أستطيع  ال  ولكن  ل��ه،  ح��دود  ال  واحلقيقة 
لوحدي، فقد وصل الرصاص الى بيتي، فال بدَّ من نهضة 
ليست ألجلي بل ألجلكم، ال بّد من الوحدة، ال بّد من االحتاد 
جميعاً يداً واحدة في مواجهة املخرز وملواجهة هذه املوجة 
اخلطيرة. أما اذا تخاذلتم وتكاسلتم وسلّمتم باألمر الواقع، 
فستعانون املرَّ وأنتم على قولي شاهدون. اللهّم اشهد أني 
قد بلّغْت. عاشت كفرياسيف ُحّرة أبيّة وعاش أهلها األوفياء 

والعقالء. إبنكم وأخوكم جريس بولس منكم واليكم".

ال�������ش�������رط�������ة: جت������دي������د أم����������ر ح�����ظ�����ر ال�����ن�����ش�����ر مب���ل���ف 
ق�����ت�����ل امل���������رح���������وم ح����ك����م����ت ع������ام������ر م�������ن ك����ف����رق����اس����م

ك�����������ف�����������رق�����������اس�����������م: جت������������دي������������د أم������������������ر ح���������ظ���������ر ن�����ش�����ر 
ت��������ف��������اص��������ي��������ل ج������������رمي������������ة ق���������ت���������ل أح������������م������������د ب�������دي�������ر
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