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

وصحيفة كل العرب 
ت����وّج����ه أه����ال����ي أص���ح���اب 
بالهدم،  امل���ه���ددة  ال��ب��ي��وت 
م���ن ع��ائ��ل��ة ف��ق��را ف���ي باقة 
ال���ى اهالي  ب��ن��داء  ال��غ��رب��ي��ة 
مساندتهم  بطلب  ال��ب��ل��دة، 
محنتهم،  في  عاجل  بشكل 
ق����رار احملكمة  أع��ق��اب  ف��ي 
يطالبهم  وال����ذي  األخ���ي���ر، 
بدفع مبلغ بقيمة 100 ألف 
األحد  ي���وم  ح��ت��ى   ( شيقل 
احملكمة  أن  علما  املاضي(، 
املركزية كانت قد اصدرت 
البيوت  هدم  بتجميد  قرارا 

حتى شهر أيار.
البيوت:  اص���ح���اب  وق����ال 
"ن���ت���وج���ه ب��ش��ك��ل خ���اص 
أئمة املساجد،  إلى كّل من: 
أهل اخلير، رجال األعمال، 
بلده  على  الغيور  الشباب 

وأب���ن���ائ���ه وج���م���ي���ع األط����ر 
التي  والسياسية،  الدينية 
باقة،  بلدنا  مصلحة  تهمها 
بأن يلبّوا النداء مبساعدتنا 
ألف   100 مبلغ  جمع  على 
شيقل، ملنع حصول كارثة 
في  وقلنسوة  احل��ي��ران  أم 
ملنع  وك��ش��رط  ب��اق��ة،  بلدنا 

الهدم".
البيوت:  أص��ح��اب  وأش���ار 
"ب��ل��دن��ا ب���اق���ة، ق���ّدم���ت يّد 
توّجه  محتاج  لكل  ال��ع��ون 
إليها، وكذلك من لم يتوّجه، 
سنوات  م��دى  على  وقامت 
ومساندة  ب���دع���م  ط��وي��ل��ة 
عديدة  حمالت  في  احملتاج 
شهد لها القاصي والداني، 
الشعب  دع��م  ح��م��الت  مثل 
السوري والالجئني، أهالي 
اخل��ل��ي��ل، دع���م أه��ال��ي غزة 

وغيرها من احلمالت".
مهلة  "أم���ام���ن���ا  وت���اب���ع���وا: 

أف��������ادت ل����وب����ا ال���س���م���ري 
الشرطة  بلسان  الناطقة 
"استمرارا  أنه  بيانها  في 
ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��ش��رط��ة في 
الواقعة التي حصلت مساء 
ومفادها  اللد  في  االربعاء 
محاولة  ف����ي  االش���ت���ب���اه 
سرقة سالح جندية وذلك 

من قبل فتى الذي ما لبثت 
التي  الشرطة  توصلت  أن 
هرعت الى املكان العتقاله 
حيث تبني أنه قاصر عربي 
)13 عاما( من السكان في 
املنطقة هناك، كما ويشار 
ان���ه مت الح��ق��ا متديد  ال���ى 
في  وذل��ك  املشتبه  اعتقال 

بيتح  ف��ي  الصلح  محكمة 
أّي��ام على ذمة   5 تكفا ملدة 
بكافة  اجلارية  التحقيقات 
واملالبسات  ال��ت��ف��اص��ي��ل 
خلفيتها  ت���ع���ود  وال����ت����ي 
وع��ل��ى م��ا ي��ب��دو م��ن مادة 
جنائية  ال���ى  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 

بحتة"، وفقا للبيان.

م����ن: م��ح��اس��ن ن���اص���ر - 
م����راس����ل م���وق���ع ال���ع���رب 

وصحيفة كل العرب
شعبان  علي  ال��ع��ام��ل  لقي 
)64 عاًما( من مجد الكروم 
مصرعه اثر تعرضه حلادث 
لتصليح  ك����راج  ف���ي  ع��م��ل 
هذا  البلدة،  في  الشاحنات 
وأفاد الناطق بلسان جنمة 
بيانه  ف��ي  احل��م��راء  داوود 
الساعة  "عند  أنه  االربعاء 
09:36 تلقى أفراد الطاقم 
ب��الغ��ا ح��ول اص��اب��ة عامل 
اث���ر س��ق��وط غ���رض ثقيل 
ف��ي احدى  ف��ي ك��راج  عليه 
الغربي، هذا  بلدات اجلليل 
وه���رع اف����راد ال��ط��اق��م الى 

وق��ام��وا مبحاوالت  امل��ك��ان 
انعاش الرجل اال أن جميع 
بالفشل  ب���اءت  احمل����اوالت 
اق���رار وف��ات��ه"، وفقا  ومت 

للبيان. 
وق��������ال أح������د امل���س���ع���ف���ني: 
"عندما وصلت الى املكان 
رأيت شاحنة والى جانبها 
للوعي  ف���اق���دا  ك����ان  رج����ل 
مع  نبض  وال  تنفس  دون 
اصابات برأسه، ومبساعدة 
الطاقم حاولنا انعاشه لكنه 
قد فارق احلياة ومت اقرار 
وف��ات��ه ف��ي امل��ك��ان"، وفقا 

للبيان.
السمري  ل���وب���ا  وأف�������ادت 
الشرطة  ب��ل��س��ان  ال��ن��اط��ق��ة 

في بيانها أنه "وقع صباح 
الكروم  مجد  في  االرب��ع��اء 
في كراج تصليح سيارات 
تخلله  عمل  ح���ادث  شحن 
س�����ق�����وط غ��������رض ث��ق��ي��ل 
ال��س��ائ��ق" على  "ك��اب��ي��ن��ة 
عامل 64 عاما من السكان 
وبالتالي  هناك  البلدة  في 
أس��ف��ر ع���ن م��ص��رع��ه على 
ال���ف���ور- ل��ه ال��رح��م��ة، هذا 
باعمال  الشرطة  وتواصل 
بكافة  والتحقيق  املراجعة 
التفاصيل واملالبسات جنبا 
الخ��ط��اره��ا مم��ث��ل��ي مكتب 
الصناعة   ( االق����ت����ص����اد 
والتجارة والتشغيل( وفقا 

للمقتضى"، وفقا للبيان.

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

ك���ش���ف���ت امل���ت���ح���دث���ة ب���اس���م 
في  السمري،  لوبا  الشرطة 
إلى  نسخة  عنه  وصلت  بيان 
كل  وصحيفة  ال��ع��رب  م��وق��ع 
األربعاء،  أّن�����ه:"مّت،  ال��ع��رب، 
في احملكمة املركزية في حيفا 
تقدمي الئحة إتهام ضد شاب 
فلسطيني )31 عاًما( وأصله 
من جنني، وشابة )25 عاًما( 
- من عبلني في األصل وهي 
تسكن في مدينة سخنني منذ 
سنوات- وتنسب لهما تهمة 
منها  سطو،  عملية   11 تنفيذ 
بظروف  سطو  عمليات   10
ب���ال���غ���ة اخل����ط����ورة واخ�����رى 
م����ح����اول����ة س���ط���و ب���ظ���روف 
محالت  في  اخلطورة،  بالغة 
مبناطق  م��خ��ت��ل��ف��ة  جت����اري����ة 
شتى في الشمال ومبا شمل 
م���ح���ط���ات وق������ود وب���ق���االت 
بحسب  ومحمص"،  ومخبز 

السمري.
السمري  ب���ي���ان  ف���ي  وج�����اء 
االتهام  أّنه:"مّت تقدمي الئحة 
بعد إنتهاء حتقيقات الشرطة 
راسخة  ادلة  قاعدة  وتشكيل 
مشتبه  إع��ت��ق��ال  ق��ض��ي��ة  ف���ي 
سكان  من  الهوية  فلسطيني 
احدى بلدات يهودا والسامرة، 
الهوية  اسرائيلية  ومشتبهة 
من سكان سخنني بالضلوع 
عملية   11 تنفيذ  شبهات  في 
سطو ومبا تضمن 10 عمليات 
سطو بظروف بالغة اخلطورة 
سطو  م����ح����اول����ة  واخ���������رى 

عائلة فقرا من باقة 
باقة" في  وقلنسوة  احليران  أم  كارثة  حصول  ملنع  مساعدتنا  "يجب 

اليوم وغًدا فقط جلمع املبلغ 
املعنيني  وع��ل��ى  امل����ذك����ور، 
ب���ت���ق���دمي ال����ع����ون ال���ت���وّج���ه 
رئيس  ب���أع���م���ال  ل���ل���ق���ائ���م 
شريف  احل��اج  باقة  بلدية 
شايب على رقم هاتف رقم 
شبح   .0505312261
بيوتنا،  ف���ي  ي��خ��ي��م  ال���ه���دم 

ون��ع��ي��ش ف���ي ه����ذه األي����ام 
بحالة نفسية صعبة خشبة 
التي تعبنا ليال  على بيوتنا 
ون���ه���ارا ح��ت��ى جن��ح��ن��ا في 
دفع  ع��دم  أن  كما  اقامتها، 
يهدد  سوف  املذكور  املبلغ 
اخلطر  وس���ي���زي���د  ب��ي��وت��ن��ا 

عليها".

وآخر  عبلني  من  أصلها  سخنني  من  شابة  إتهام  الشرطة: 
خطيرة ظروف  في  سطو  عملية   11 بتنفيذ  فلسطيني 

تنفيذها  مّت  والتي  اخل��ط��ورة.  بالغة  بظروف 
بالذات في ايام عطل اواخر االسبوع وبالفترة 
الفائت"،   27.01 و-  الفائت   30.12 بني  ما 
الشرطة:"وتخلل  بيان  للشرطة.وتابع  وفًقا 
عمليات السطو قيام املشتبه بارتداء قفازات، 
املشرف  مهددا  متقدما  سكينا،  وحامال  ملثما 
باحلاق  اجل��رمي��ة  تنفيذ  مكان  او  املتجر  على 
االذى فيه، ليتمكن من سرقة مبلغ من النقود 
بعدها،  ه���ارًب���ا  وي��ف��ر  ال��س��ج��ائ��ر،  م��ن  ورزم 
اعتادت  ال��ت��ي  املشتبهة  م��ع  اي��اه��ا  متقاسما 
انتظاره في سيارة باجلوار، وهي سيارة قاما 
بازاحة لوحات ترخيصها  ووضعا أخرى غير 
يهربان.  ثم  وم��ن  مزيفة(.  )لوحات  االصلية 
علًما أّنهما متكنا من تنفيذ عمليات سطو على 
الون  ودور  وستار  ال��ون  دور  الوقود  محطة 
في  وبقالة  م��ارك��ت  ميني   2 وك��ذل��ك  هجليل، 
وميني  سونول  ال��وق��ود  ومحطة  شفاعمرو، 
ماركت ومحاولة سطو على صيدلية في طمرة، 
وأيًضا محطة وقود سونول في بئر املكسور 
ومخبز في املشهد ومحمص في كفر كنا حيث 
مت االمساك بالضالعة من سخنني"، كما ورد 

في البيان.
مواطنون  وكان  الشرطة:"هذا،  بيان  واختتم 

ف���ي ك��ف��رك��ن��ا، اص���ح���اب م��ح��م��ص ه���ن���اك، قد 
من  سخنني  من  باملتهمة  االمساك  من  متكنوا 
تنفيذ  الفلسطيني على  اقدامها وشريكها  بعد 
وقاموا   ،27.01 ي���وم  متجرهم  ع��ل��ى  س��ط��و 
بتسليمها للشرطة التي هرعت الى املكان وسط 
 31.01 يوم  توصلت  ثم  ومن  شريكها  هرب 
تضييقها  م��ع  الفلسطيني  الضالع  دف��ع  ال��ى 
للشرطة  نفسة  تسليم  ال��ى  حوله  من  ال��دائ��رة 
الشرطة من  انتهاء  في مركز شفاعمرو ومع 
تشكيل قاعدة ادلة راسخة ضدهما مت التقدم 
بالئحة االتهام. ومّت التقدم ووفقا لالجراءات 
سيارة  ملصادرة  بطلب  الصلة  ذات  القضائية 
املتهمني التي استخدماها مبا نسب اليهما من 
تهم"، بحسب الشرطة.واوضحت السمري في 
بيان لها أّن:"املتهمة في ملف السطو هي من 
سكان مدينة سخنني خالل السنوات االخيرة 
الفلسطيني  املتهم  بينما  عبلني،  من  وأصلها 
يقطن في عبلني اال انه اصال من سكان منطقة 
أّن  الشرطة  حتقيقات  خالل  تبنّي  وقد  جنني. 
املتهم الفلسطيني يقطن منذ سنوات في عبلني 
بصورة غير قانونية، وعلى هذا مّت التقدم ضده 
بالئحة اتهام اخرى منفردة شديدة اللهجة"، 

كما وردنا من الشرطة. 

تصوير: الشرطة اإلسرئيلية

مصرع على شعبان )64 عاما( إثر تعرضه 
الكروم مجد  في  كراج  في  عمل  حلادث 

عاًما(   13 ( عربي  فتى  اعتقال  الشرطة: 
مجندة سالح  خطف  محاولة  بشبهة  اللد  في 

ص����ادق����ت ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة 
األولى،  بالقراءة  للكنيست، 
السلطة  قانون  مشروع  على 
املخدرات  ال��ع��ن��ف،  مل��ك��اف��ح��ة 

والكحول، 2017.
م�����ق�����ت�����رح اق�������ام�������ة س���ل���ط���ة 
املخدرات  ال��ع��ن��ف،  مل��ك��اف��ح��ة 
االمن  وزارة  في  والكحول، 
السلطة  تستبدل  ال��داخ��ل��ي، 
املخدرات  حمل��ارب��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
واالستخدام السيء للكحول، 
كاحتاد  ال���ي���وم  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي 
وتضاف  م��س��ت��ق��ل،  ش��رع��ي 
ال��ي��ه��ا وظ���ائ���ف ه��دف��ه��ا منع 

والتصرف  اإلج���رام  العنف، 
بشكل معاٍد للمجتمع.

عضو الكنيست جمال زحالقة 
ع���ارض وق����ال: "ف���ي جميع 
هذا  يخرجون  العالم  ان��ح��اء 
امل�����وض�����وع م����ن ال���ش���رط���ة، 
ال��ع��ال��م وضع  ي��وج��د ف���ي  ال 
ي������أخ������ذون ف����ي����ه م����وض����وع 
والكحول  املخدرات  محاربة 
ويضعونه حتت وزارة االمن 
عملها  معظم  والتي  الداخلي 

بالشرطة. هذا أقل جناعة". 
جلعاد  الداخلي،  االمن  وزير 
اردان قال: "توجد في وزارة 

االمن الداخلي 3 جهات تعمل 
على الوقاية، والسلطة حملاربة 
امل��خ��درات ه��ي واح���دة منها. 
ال��وق��اي��ة ه��ي اوال م��ن خالل 
ال��ت��ث��ق��ي��ف وال��ت��رب��ي��ة. ك���ل ما 
يعمله القانون باملجمل هو اخذ 
اموال الدولة املستثمرة اليوم 
وبأجهزة  ناجع  غير  بشكل 
م���زدوج���ة، وت��وح��ي��د امل���وارد 

حتت سلطة واحدة قوية".
ايد مشروع القانون 48 عضو 
كنيست، عارضه 23 وامتنع 
االقتراح  حتويل  وسيتم   ،2

الى جلنة الداخلية.

املصادقة بالقراءة األولى:
والكحول املخدرات  العنف،  ملكافحة  سلطة  اقامة 

حسني محمود فقرا صاحب البيوت


