
م���ن: م��ن��ى ع���رم���وش م��راس��ل��ة م��وق��ع ال���ع���رب وص��ح��ي��ف��ة "كل 
العرب"

شهدت بلدة أم احليران في النقب، أجواء متوترة  وذلك بني سكان 
البلدة وعناصر من الشرطة، واستشهاد األستاذ يعقوب أبو القيعان 
رميًا برصاص الشرطة بادعاء انه حاول تنفيذ عملية دهس ألفراد 
وقالت  منازل.  لهدم  متهيدا  القرية  بإخالء  قيامهم  خالل  الشرطة 
عائلة الشهيد إنه "ال ينتمي الى داعش وأن هذه ادعاءات كاذبة".، 
كما قتل احد عناصر الشرطة، وأصيب العشرات بينهم النائب أمين 
اثر إخالء منازل وإجللالء سكانها". وقال  املواجهات  عللودة، خالل 

النيران والقنابل واعتدوا  الشرطة استخدموا  إن "أفراد  مواطنون 
على املواطنني فيما أغلقت الشرطة كافة مداخل البلدة". وقالت لوبا 
السمري، الناطقة بلسان الشرطة إنه "مت الحقا السماح بالنشر أن 
عملية الدهس أسفرت عن مصرع الشرطي ايرز ليفي )34 عاًما(" 

وفقا للشرطة. 
وقال مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب إن "االسعاف في لواء 
النقب تلقى بالغا حول عملية دهس، ومت نقل شخص الى مستشفى 

ومتوسطة،  طفيفة  بني  بجروح  اصابته  بعد  كلللملللا سللوروكللا 
فيما مت حتييد  الللقللاء حللجللارة،  إثللر  آخللر  أصيب شخص 
ومصرعه".  عليه  الللرصللاص  وإطللللالق  العملية  منفذ 

احل����������ي����������ران  أم  ف������������ي  ال�����������دام�����������ي�����������ة  امل������������واج������������ه������������ات 
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مل������������س������������ك������������ن ا و ض  ر أل ا ش������������ه������������ي������������د 

مل������������س������������ك������������ن ا و ض  ر أل ا ش������������ه������������ي������������د 

ي�����ع�����ق�����وب أب���������و ال�����ق�����ي�����ع�����ان ي�����رت�����ق�����ي ش���ه���ي���دا 
خ����ال امل���واج���ه���ات ال���دام���ي���ة ف���ي أم احل���ي���ران 

واآلن  ب��������������������������ارد  ب��������������������������دٍم  وال�������������������������������دي  "ق������������ت������������ل������������وا  ال������������ق������������ي������������ع������������ان:  أب���������������������و  ن�����������س�����������ري�����������ن   
ي�������������������ري�������������������دون ت��������ل��������ف��������ي��������ق ت���������ه���������م���������ة ل����������������ه ف�����������ه�����������و ح�����������ض�����������ر ل����������ي����������ش����������اه����������د م����������������ا ي�����������ح�����������دث" 

 ال���ش���رط���ة ت����دع����ي ب�����أن ي���ع���ق���وب ح�������اول ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ة ده�����س ألف��������راد ال���ش���رط���ة

…—«“Ë
W×B�« 

عالجات اسنان ل�والد 
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