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كل  وصحيفة  العرب  موقع  مراسلة  عرموش-  منى  م��ن: 
العرب

لقي الشاب رمزي أبو انطيلة )29 عاًما( من مدينة اللد  مصرعه 
وأصيب آخر )28 عاما( بجروح خطيرة في حادث طرق مرّوع 
منطقة  في  شيمن  بن  قرب  بتراكتورون  سيارة  اصطدام  إثر 
اللد، يوم اجلمعة املاضي. وقالت لوبا السمري، الناطقة بلسان 
الشرطة: "وق��ع ح��ادث ط��رق ض��رب وه��رب تخلله اصطدام 
سيارة خصوصية بتراكتورون قرب مزرعة خيول عند مدخل 
من  شابني  اصابة  عن  أسفر  اللد،  منطقة  في  شيمن  بن  بلدة 
الوسط العربي بجراح خطيرة وصفت حالة احدهما باحلرجة 
فيما هرب السائق الضالع ويتم التحقيق والبحث عنه" وفقا 
بحالة  املصاب  وف��اة  اع��ان  "مت  البيان:  في  وورد  للشرطة. 

حرجة رمزي أبو انطيلة )29 عاًما( في وقت الحق" بحسب 
الشرطة.

وقالت السمري الحقا: "من احملتمل أال يكون احلادث نتيجة 
ضرب وهرب بل حادث طرق ذاتي دون اجلزم في هذه املرحلة 

والتحقيقات جارية".
الناطق بلسان االسعاف بيانا ورد فيه: "أفاد اسعاف  وعمم 
جنمة ادوود احلمراء في لواء أيالون أن شخصني أصيبا بجروح 
بن  قرب  عامود  في  تراكتورون  اصطدام  ح��ادث  في  خطيرة 
شيمن، حيث يتم تقدمي االسعافات االولية لشخص في املكان 
بينما مت نقل اآلخر الى مستشفى أساف هروفيه" وفقا للبيان. 
وورد في بيان الحق: "يتم نقل املصاب اآلخر الى املستشفى 

خال محاوالت انعاشه حيث وصفت حالته باحلرجة".

وجمانة  حسني  وع��ب��د  ن��اص��ر  محاسن  م��ن: 
وصحيفة  العرب  موقع  مراسلي  أشقر  مطر 

كل العرب
لقي أنور فارس )45 عاًما( وسعيد سمعان )24 
عاًما( من قرية الّرامة مصرعهما مساء اخلميس، 
نتيجة تعّرضهما إلطاق نار بالقرب من سوبر 
ماركت في القرية. وتسود القرية حالة من التوتر 
منذ وقوع اجلرمية. هذا ويشار الى أن الشرطة 

احلادث  مكان  ال��ى  وصلت 
وقامت بتطويق املكان حيث 
جتمهر املئات من اهالي قرية 

الرامة في مكان احلادث.
باسم  امل���ت���ح���دث���ة  وق����ال����ت 
في  السمري،  لوبا  الشرطة 
بيان لها إّنه: مساء اخلميس 
ف�����ي ال����ش����م����ال ف�����ي ب���ل���دة 
للمعلومات  ووف��ًق��ا  ال��رام��ة، 
والتفاصيل االولية املتوفرة، 
نارية  ع���ي���ارات  إط����اق  مت 
اثنني  إصابة  عن  أسفر  مما 
ال��س��ك��ان ه��ن��اك بجراح  م��ن 
ب���ال���غ���ة اخل�����ط�����ورة أح��ي��ا 

هذا  نهاريا.  مستشفى  في  للعاج  اثرها  على 
وتواصل الشرطة بأعمال البحث والتحقيق بكافة 
التفاصيل واملابسات، هذا ومت في املستشفى 
اق���رار وف��اة أح��د املصابني وه��و امل��رح��وم أنور 
البيان. بحسب  الّرامة«،  من  عاًما(   45( فارس 
وأفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في 
بيانها صباح اليوم اجلمعة أنه »توفي املصاب 
اآلخر متأثرا بجراحه في املستشفى وهو الشاب 
سعيد سمعان )24 عاًما(، هذا وتواصل الشرطة 
وحدة اليمار املركزية في لواء الشمال التحقيق 
في كافة تفاصيل ومابسات هذه اجلرمية وذلك 
حتت ظال أمر حظر نشر الذي كانت الشرطه قد 
استصدرته صباح اليوم اجلمعة«، وفقا للبيان.

وف��ي ح��دي��ث مل��وق��ع ال��ع��رب م��ع رئ��ي��س املجلس 
شوقي أبو لطيف عبّر عن استنكاره الشديد ملقتل 
الشابني، سارًدا ما حدث: »عند الساعة التاسعة 
النصف من مساء أمس وصل شخص وبحوزته 
املرحومني  على  ال��ن��ار  ب��اط��اق  وق���ام  م��س��دس 
املرحوم  عندما كانا يسهران على شرفة منزل 
ال��ذي توفي وه��و ف��ي طريقه الى  أن��ور ف��ارس 
املستشفى أما سعيد سمعان توفي في ساعات 

الصباح الباكرة، اخللفية حتى اآلن غير معروفة 
اجلرمية  ه��ذه  إث��ر  انتفضت  ال��رام��ة  ب��ل��دة  لكن 
املزدوجة«.وتابع: »ال أفهم كيف يستطيع انسان 
الوصول الى منزل واطاق النار على شخصني 
كانا يسهران سوية، هذا شيء غير مقبول، لقد 
أمل كبيرة  الى وضع مزٍر، هناك خيبة  وصلنا 
شديد  واستياء  البلدة  في  املواطنون  يعيشها 
العقانية«. غير  األش��خ��اص  تصرفات  بسبب 
امل��ج��ل��س مسؤولية  وح���ول م��ن ي��ح��ّم��ل رئ��ي��س 
الشرطة  حتّمل  »ال��ق��ي��ادة  ق��ال:  العنف،  تفاقم 
املسؤولية األولى لكني أحّمل األشخاص نفسهم 
رشدهم  يستعيدوا  ب��أن  وأطالبهم  املسؤولية 
وان يفكروا بعقانية أكثر، فالقتل أصبح دمارا 

العربية،  وامل���دن  ال��ق��رى  م��ن  العديد  ف��ي  شاما 
اش���ه���ار ال���س���اح ع��ل��ى ال��غ��ي��ر أص��ب��ح س��ه��ا«.
حمات  تكثيف  ف��ي  الشرطة  ل���دور  وبالنسبة 
األمن  ف��رض  في  ومسؤوليتها  األسلحة  جمع 
الشرطة تكثيف  أطالب  واألمان، قال: »بالطبع 
التواجد في البلدات واملدن وتكثيف حمات جمع 
األسلحة بالرغم من أن الشرطة جتمع األسلحة 
املواطنون  يشتري  التالي  اليوم  وفي  والقنابل 
التربية  أن  كما  االض��ع��اف، 
لتفاقم  سببًا  هي  املنزل  في 
وجهاء  واجل���رائ���م،  ال��ع��ن��ف 
ال��ب��ل��دات ك��ان��وا ف��ي السابق 
واالحترام  للتعايش  رم���زا 
اليوم ال يوجد  لكن  واحملبة 
التي  الثقافات  كهذا،  ش��يء 
نتخذها من وسائل االعام 
واف��������ام ال����رع����ب وال���ق���ت���ل 
وغيرها وضعتنا في مأزق 
كبير«. وعن اخلطوات التي 
حملاربة  املجلس  سيتخذها 
العنف بشكل عام: »سوف 
نستمر في التوعية والتثقيف 
واحترام الغير واالنسان واحلياة النه ال يحق ألي 
انسان أن يضع حدا حلياة آخر بل الله هو الوحيد 
الذي يأخذ«. وفي كلمة أخيرة يوجهها للشباب، 
قال رئيس مجلس الرامة: »صلوا على األنبياء 
افتحوا  والتسامح،  وباحملبة  بالصبر  وحت��لّ��وا 

قلوبكم وحكموا ضمائركم وال تتهوروا«.
العنف  م��ك��اف��ح��ة  ل��ل��ج��ن��ة  ط����ارئ����ة  ج��ل��س��ه 
جرمية  ب��ع��د  ال��رام��ة  ف��ي  ال��ع��رب��ي  باملجتمع 

القتل املزدوجة
وبحضور النائب عبد الله معروف، ورئيس جلنة 
املكافحة في املجتمع العربي النائب السابق طلب 
الصانع وعدد من اعضاء اللجنة ورئيس مجلس 
جلنة  عقدت  اللطيف،  أبو  شوقي  احمللي  الرامة 

الرامة: مصرع أنور فارس وسعيد سمعان إثر تعّرضهما إلطالق نار

مكافحة العنف في املجتمع 
في  ط��ارئ��ة  جلسة  العربي 

بناية مجلس الرامة.
مناقشة  مّت����ت  وق����د  ه����ذا، 
أخرى  وعنف  قتل  ظواهر 
والتي  العربي  الوسط  في 
راح ضحيتها ايضاً العديد 
الفحم  أم  في  الضحايا  من 
وشفاعمرو  وطمرة  واللد 
ب��اإلض��اف��ة الى  وغ��ي��ره��ا، 
الرصاص  اط���اق  ظ��اه��رة 
في  واملستشرية  اخلطيرة 

لنائب  ا العربي. ل���وس���ط  ا
السابق طلب الصانع رئيس 
املجتمع  في  املكافحة  جلنة 
ال����ع����رب����ي حت�������دث خ����ال 
االجتماع، وحّمل املسؤولية 
العائلة  من  اب��ت��داًء  للجميع 

احمللية  والسلطات  والبيت 
االجتماعية  وال����ق����ي����ادات 
وال���دي���ن���ي���ة وال���ت���رب���وي���ة، 
مضيفاً أّن »لكل فئة قسط 
املجتمع  ف���ي  ي��ح��ص��ل  مب���ا 
ال��ع��رب��ي م���ن ج���رائ���م قتل 
وعنف مستشري وانحال 
اجتماعي«، على حّد تعبيره.
رئ����ي����س م���ج���ل���س ال����رام����ة 
احمللي، شوقي ابو اللطيف، 
مداخلته:«نستنكر  في  قال 
جرمية القتل املزدوجة التي 
الرامة واحمل  حصلت في 
جلهاز  االول���ى  املسؤولية 
مسؤوليتنا  لكن  الشرطة، 
نحن االجتماعية واالخاقية 
من  أول  ن��ح��ن  ن���ك���ون  أن 
الظواهر  ل���ه���ذه  ي��ت��ص��دى 
مجتمعنا  اب���ن���اء  واط���ال���ب 
سباتهم  م��ن  ب��االس��ت��ف��اق��ة 
التحرك  ج��م��ي��ع��اً  وع��ل��ي��ن��ا 
فعلية  خ���ط���وات  وات����خ����اذ 
واطالب  ال��ع��ن��ف،  ملكافحة 
الشرطة بالتواجد والتدخل 
والعمل على محاربة حيازة 
وغير  امل���رخ���ص  ال���س���اح 
يجلب  ه���ذا  ألّن  امل��رخ��ص 
علينا الويات واملصائب«، 

كما قال.

شوقي أبو لطيف رئيس 
مجلس الرامة

املرحوم سعيد سمعان املرحوم أنور فارس

اللد تفجع مبصرع رمزي أبو انطيله  في حادث تراكتورون قرب بن شيمن

العرب وصحيفة كل  أبو عطا  مراسل موقع  ابراهيم  من: 
العرب

تظاهر العشرات من أبناء أم الفحم واجلماهير العربية امام مقر 
شرطة أم الفحم وذلك مببادرة من اللجنة الشعبية في أم الفحم 

واللجنة ملكافحة العنف املنبثقة عن جلنة املتابعة. 
أم  ف��ي مدينة  اث��ر استفحال اجل��رمي��ة  امل��ظ��اه��رة  ه��ذه  وت��أت��ي 
الفحم وتضاعف ظواهر العنف والقتل واجلرمية في أم الفحم 
املتظاهرون  وحمل  الفحم  أم  في  احلي  النار  إط��اق  وظاهرة 
مطالبني  اجل��رمي��ة  باستفحال  امل��ن��ددة  وال��ش��ع��ارات  الافتات 

الشرطة بالعمل اجلاد مبحاربة العنف واجلرمية في أم الفحم 
الكنيست  املظاهرة اعضاء  العربي. هذا وشارك في  والوسط 
الى  السعدي اضافة  الطيبي ويوسف جبارين واسامة  احمد 
ممثلني عن مختلف التيارات واألحزاب السياسية واجلماهيرية 
في  املشاركون  وطالب  والعربية.هذا  الفحماوية  والشعبية 
عمل  خطة  ووض���ع  "بالعمل  واحل��ك��وم��ة  ال��ش��رط��ة  امل��ظ��اه��رة 
تعليمية  برامج  ادخ��ال  ذلك  في  والعنف مبا  ملكافحة اجلرمية 
في املدارس العربية وتنظيم حراك شعبي جماهيري حملاربة 

العنف واجلرمية واطاق النار".

أم الفحم: تظاهرة امام مقر الشرطة للمطالبة مبكافحة 
العنف املستشري في املدينة


