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م�����ن: م���ن���ى ع����رم����وش - 
العرب  م���وق���ع  م��راس��ل��ة 

وصحيفة كل العرب 
أصيب خالل عملية إطالق 
تكفا،  بيتح  النار في سوق 
ال��ت��ي وق��ع��ت ف��ي االسبوع 
الشاب معاذ عامر  املاضي 
من سكان كفرقاسم ، وذلك 
ت��واج��ده عند وقوع  خ��الل 
لشراء  املكان  في  احل��ادث��ة 

بعض االحتياجات.
عامر شقيق  أس��ام��ة  وق��ال 
املُصاب: "معاذ حاول خالل 
حتذير  النار  اط��الق  عملية 

املواطنني الذين تواجدوا في 
امل��ك��ان، وق��د حت��دث باللغه 
سمعه  وح���امل���ا  ال��ع��رب��ي��ة، 
امل����ت����واج����دون ف����ي امل���ك���ان 
بالضرب  ع��ل��ي��ه  إن���ه���ال���وا 
على  بأنه  معتقدين  املبرح، 
العملية".  مب��ن��ف��ذ  ع��الق��ة 
دافعت  "الشرطة  ق��ال:  ثم 
قامت  ول��ك��ن  شقيقي،  ع��ن 
بإيقافه في املستشفى رغم 
اصراري بأنه ليست هناك 
منفذ  وب��ني  بينه  صلة  اي 
العملية، بل هو مجرد عابر 

سبيل من نفس املنطقة".

م�����ن: إب���راه���ي���م أب���و 
م��راس��ل موقع  ع��ط��ا 
العرب وصحيفة كل 

العرب 
الصلح  جلنة  متكنت 
ومب�����س�����اع م�����ن أه���ل 
ال��ت��وص��ل الى  اخل��ي��ر 
ات����ف����اق ال���ه���دن���ة بني 
عائلتي  كفاية وعائلة 
ال�������ش�������اب امل������غ������دور 
محمود نادر جبارين 
وإع�����الن ال��ه��دن��ة بني 
الطرفني ملدة 60 يوما، 
كما واستنكرت جلنة 

كفاية  وال  ال��ص��ل��ح 
بيان  ف����ي  اجل����رمي����ة 
اع����الن ال��ه��دن��ة ال���ذي 
جميع  ع���ل���ي���ه  وق�������ع 
وممثلون  األط������راف 
عن جلنة الصلح.يشار 
إلى أّن الشاب محمود 
عاًما(   19( ج��ب��اري��ن 
الفحم  أم  م��دي��ن��ة  م��ن 
مصرعه  لقي  قد  كان 
نتيجة تعرضه للطعن، 
املاضي،  االثنني  ي��وم 
خالل شجار في حي 

احملاميد في املدينة.

م��ك��ات��ب "ك����ل ال����ع����رب" - 
الناصرة

كشف التقرير السنوي لوحدة 
التحقيق مع رجال الشرطة في 
النيابة العامة )ماحش( للعام 
773 ملف حتقيق  أّن   2016
مّت فتحه خالل العام املاضي، 
حيث مّت التحقيق في كل ملف 
أك���ث���ر حتت  أو  م���ع ش���رط���ي 
ال��ت��ح��ذي��ر. ك��م��ا أظهر  ط��ائ��ل��ة 
 30% تقدمي  مّت  أّن��ه  التقرير 
في  الضالعني  الشرطيني  من 
امللفات للمحاكمة اجلنائية أو 

التأديبية.

من  أكثر  فإّن  للتقرير  ووفًقا 
تقدميهم  مّت  ش��رط��يً��ا   230
أو  ل���ل���م���ح���اك���م���ة اجل���ن���ائ���ي���ة 
التأديبية. وفي 110 ملفات مّت 
تقدمي رجال شرطة للمحاكمة 
اجلنائية. أّما في باقي امللفات 
الكافية  ال��دالئ��ل  تتواجد  فلم 
الس��ت��ك��م��ال ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات أو 
االجراءات القانونية. وأوضح 
ملفات  أّن  أي���ًض���ا  ال��ت��ق��ري��ر 
شبهات  تضمنت  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
العنف،  ب��ال��س��رق��ة،  ت��ت��ع��ل��ق 
بوسائل  ال��ت��ج��ارة  رش����اوى، 
جنسية،  م��خ��ال��ف��ات  ق��ت��ال��ي��ة، 

اخلصوصية  ع��ل��ى  االع���ت���داء 
وخيانة االمانة.

السابقة،  ب��االع��وام  ومقارنة 
ف��ق��د أش���ار ال��ت��ق��ري��ر إل���ى أّنه 
 640 2015 مّت فتح  في عام 
حتقيق جنائي في "ماحش"، 
2014 فقد مت  أّم���ا ف��ي ع���ام  
وف���ي  حت���ق���ي���ًق���ا،   713 ف���ت���ح 
التحقيقات  فكان عدد   2013
م��ع رج���ال ش��رط��ة ه��و 804 
وأشارت  جنائية.  حتقيقات 
 68% "ماحش" إلى أّنه في 
األخيرة  السنة  خالل  امللفات 

مّت إنهاء التحقيقات فيها.

كفرقاسم  من  عامر  معاذ  الشاب  على  االعتداء 
النار اطالق  عملية  وقوع  عند  تكفا  بيتح  في 

آل  بني  يوما   60 ملدة  هدنة  الفحم:  أم  في 
جبارين محمود  املغدور  الشاب  وعائلة  كفاية 

شرطة  رجال  مع  حتقيق  ملف   773
وتقدمي %30 منهم للمحاكمة

خالل 2016

www.alarab.net

 املرحوم محمود جبارين 

الشاب معاذ عامر

12,838 2,838 3,263 3,263 3,689 

24,256 4,256 4,895 4,895 5,533 

34,938 4,938 5,678 5,678 6,419 

45,619 5,619 6,462 6,462 7,304 

56,919 6,919 7,957 7,957 8,994 

68,219 8,219 9,451 9,451 10,684 

79,519 9,519 10,946 10,946 12,374 

810,818 10,818 12,441 12,441 14,064 

912,118 12,118 13,963 13,963 15,754 
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