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وأض����اف م��راس��ل��ن��ا أن "ال��ن��ائ��ب أمي���ن عودة 
)42 عاما( أصيب بحجر في جبينه ومت نقله 
اصابته  أن  علما  ال��ع��اج  لتلقي  للمستشفى 
أسامة  النائب  أصيب  كما  بالطفيفة..  وصفت 
السعدي بعد ضربه بعقب بندقية، ومّتت إحالته 

للعاج في املستشفى. 
أن  العرب  كل  وصحيفة  العرب  موقع  وعلم 
"مجلس حورة احمللي أعلن عن اضراب شامل 

وجميع  والتعليم،  التربية  جهاز  شمل   وع��ام 
تضامنية  كخطوة  وذل��ك  واألق��س��ام.  امل��راف��ق 

واحتجاجية على أحداث قرية أم احليران".
وقال أحمد أبو القيعان شقيق القتيل الذي لقي 
مصرعه رميا برصاص الشرطة بادعاء تنفيذه 
عملية دهس، في حديث لوسائل االعام: "من 
واملسؤولون  الشرطة  هي  املسؤولية  يتحمل 
باحلركة  لشقيقي  ع��اق��ة  وال  ع��ن��ه��ا،  ال��ك��ب��ار 
االسامية ال من قريب وال من بعيد، وهو معلم 

مدرسة ال عاقة له بهذه األمور" كما قال.
وأعربت نسرين أبو القيعان إبنة يعقوب موسى 
ملقتل  الشديد  إستنكارها  "ع��ن  القيعان  أب��و 
والدها مشيرة الى أنه انسان ُمسالم وأن كل 
للحركة االسامية  انتمائه  قيل عنه بشأن  ما 

وعاقته بداعش عار عن الصحة".
وقالت االبنة: "لقد قتلوا والدي بدم بارد ودون 
أن  يريدون  واآلن  يذكر،  ذن��ب  أي  يرتكب  أن 
يلفقوا له تهمة بعد أن قتلوه رميًا بالرصاص 
واعتبروه مخرًبا". وأضافت: "نحن نرفض 
ال��ك��اذب��ة التي ال اس��اس لها،  ه��ذه االدع����اءات 
والدي انسان ُمسالم وكل ما حصل أنه حضر 
ليشاهد ما يجري، لكن الشرطة قررت أن تقتله 

دون أن يشكل خطًرا على حياة عناصرها".
وشددت بالقول: "مؤلم جًدا بأننا فقدنا والدنا 
العزيز الذي قضى كل حياته وهو يربي اجياال 
أنه  ج��ًدا  ومؤلم  التعليمية،  رسالته  خال  من 

لوالدي  اشتقت  لقد  إستهدافه دون سبب.  مّت 
انني ما زل��ت ال اص��دق بأنه فارق  ج��ًدا حيث 

احلياة".
عودة،  أمي��ن  للنائب  البرملاني  الطاقم  وكتب 
أم  الفيسبوك: "جرمية في  على حسابه على 
اف��راد الشرطة  احل��ي��ران، حيث ق��ام مئات من 
باقتحام القرية بالعنف وباطاق مكثف للغاز 
ال��ه��ل��ع والرصاص  ق��ن��اب��ل  ل��ل��دم��وع،  امل��س��ي��ل 

واطفاال  رجاال  نساء  القرية،  اهالي  املطاطي. 
وقفوا باياديهم العارية امام وحشية الشرطة 
من  اآلن  ال����واردة  للتقارير  ووف��ق��ا  وعنفها. 
القرية، أسفرت االشتباكات عن مقتل شخص 
واصابة عضو الكنيست أمين عودة. يشار انه 

مت نقل النائب عودة الى مستشفى سوروكا في 
بئر السبع بعد اصابته بالرأس والظهر".

أردان: أمتنى أال تتغير العاقات مع البدو
وع��ل��ق وزي���ر االم���ن ال��داخ��ل��ي، ج��ل��ع��اد أردان 
بقوله:  احليران  أم  في  الدامية  األح��داث  على 

"احلديث عن حدث خطير لقواتنا ولدولة 
اسرائيل ككل، إذ قام شاب ينتمي للحركة 
االس��ام��ي��ة مب��ح��اول��ة ق��ت��ل أك��ب��ر ع���دد من 
مبحاولة  ال��ب��دء  قبل  حتى  الشرطة  أف���راد 

اخاء املنازل، وأمتنى أال يتحول هذا اليوم الى 
حدوث تغيير بالعاقات بني البدو والسلطات 
احلكومية، ولو أنني أرى أن للنائب أمين عودة 
للمكان  توجه  إذ  اخلصوص  بهذا  كبير  دور 

للتحريض على العنف" كما قال.
وفي حديث مع الشيخ كمال خطيب، أكد أن "ما 
يجري هو اعان حرب فعلية على أبناء الشعب 
الفلسطيني في الداخل، وهو تصعيد خطير بدأ 
منذ فترة في ظل حكومة نتنياهو، كان قبل أيام 

هدم في قلنسوة وباألمس اطاق سراح الشيخ 
اليوم  هم  وها  اجرامية،  بطريقة  صاح  رائ��د 
ابناءها  ويحاربون  احل��ي��ران  أم  في  يهدمون 
النهم يريدون البقاء على ارضهم. وقال الشيخ 
وهو  واملستجدات  التطورات  يتابع  انه  كمال 
محمد  ورئيسها  املتابعة  بلجنة  تواصل  على 

بركة، والتي ستنعقد اليوم صباحا.
بلسان  الناطقة  السمري  لوبا  قالت  ب��دوره��ا 
الشرطة: "توجهت قوات أمن صباح األربعاء 
أم احليران شمال شرق حورة في  قرية  إلى 
وصول  وم��ع  قانوني.  نشاط  لتطبيق  النقب 
من  ش���اب  استقلها  س��ي��ارة  ت��ق��دم��ت  ال���ق���وات 

االسامية  احلركة  في  ناشط  هناك  السكان 
مسرعا جتاه املجندين بصورة شديدة ونيته 
القوات  رد  م��ع  ده���س  عملية  بتنفيذ  مبيتة 
بتحييده واق��رار مصرعه في املكان. هذا ومت 

في املكان تسجيل وقوع عدة اصابات بجروح 
في  مجندين  إص��اب��ة  تضمت  ومب��ا  متفاوتة 
شرطة اسرائيل وعلى اثر ذلك توسعت اعمال 
أن  الحقا  تبني  ك��ذل��ك،  ه��ن��اك.  بالنظام  اخ��ال 
الشاب هو ناشط في احلركة االسامية الشق 
اجلنوبي ويتم فحص شبهات انتمائة الى تنظيم 

داعش" وفقا للبيان.

وتابعت الشرطة: "اضف في هذا الصدد، أنه 
أم  الى  اسرائيل  بشرطة  مجندين  توجه  ومع 
احليران ، لتأمني نشاط اعمال هدم هناك من 
الى أمر  قبل دائ��رة اراض��ي اسرائيل استنادا 
هدم، جاء بعد أن كان هناك تبادال مسبقا بني 
االطراف املعنية الخاء سكان املكان هناك كما 
توجه الشاب مسرعا نحو املجندين منفذا عملية 
الدهس مما اصاب عدة مجندين بجروح بينما 
املتواجدة  الشرطة  ق��وات  قبل  من  حتييده  مت 
املجتمع  عموم  الشرطة  وتناشد  ه��ذا،  هناك. 
ال  التي  املتطرفة  االيدولوجيات  نبذ  العربي 
ذلك  من  واألنكى  االره��اب  الى  سوى  تسعى 
في  موظفا  يعمل  الذكر  سالف  الشاب  أن  هو 
جهاز التربية والتعليم باملنطقة هناك وبالتالي 
مضاعفا"  يكون  محيطه  على  السلبي  تأثيره 

بحسب الشرطة.
الشرطة  ق��وات  انتهاء  "م��ع  الشرطة:  وقالت 
العاقة،  ذات  الضروريات  كافة  معاجلة  من 
متت املباشرة في تنفيذ عملية هدم املباني غير 
الشرطة  ق��وات  تأمني  وس��ط  هناك  القانونية 
عملية تنفيذ األوامر التي جتريها دائرة اراضي 
انتشار  مواصلة  وس��ط  ذل��ك  وك��ل  اس��رائ��ي��ل 
قوات الشرطة في املكان واحتوائها احلاصل 

وامساكها بزمام األمور" وفقا للشرطة. 

على  ح��رب��ه  أع��ل��ن  نتنياهو  ف��ري��ج: 
العرب

وعمم مكتب النائب عيساوي فريج بيانا ورد 
فريج  عيساوي  الكنيست  عضو  "عقب  فيه: 
األربعاء،  اليوم  فجر  احليران  أم  أح��داث  على 

علم  على  ك��ان  بالقول:"نتنياهو 
أن ترحيل قرية أم احليران قنبلة 

ال������ش������رط������ة: "ت�����ق�����دم�����ت س����ي����ارة 
بصورة  املجندين  جتاه  مسرعة 
م��ب��ي��ت��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ة ده���س 
سائها  ب��ت��ح��ي��ي��د  ال����ق����وات  وردت 

واقرار مصرعه في املكان"

ال��ش��ي��خ ك��م��ال خ��ط��ي��ب: م���ا يجري 
هو اع��ان حرب فعلية على أبناء 
الداخل،  في  الفلسطيني  الشعب 
وهو تصعيد خطير بدأ منذ فترة 

في ظل حكومة نتنياهو

مواطنون: أفراد الشرطة استخدموا النيران والقنابل واعتدوا على املواطنني

الشهيد أبو القيعان بعد أن لقي مصرعه رميا برصاص الشرطةالشرطي ايرز ليفي

الشهيد  يعقوب أبو القيعان  والدة املشتبه بتنفيذ عملية الدهس 
شقيق  ال��ق��ي��ع��ان  أب����و  أح���م���د 
املشتبه بتنفيذ عملية الدهس
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