
1421.4.2017

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
جسر  أج���ل  م��ن  الشعبية  اللجنة  ع��ّم��م��ت 
فيه:"ضمن  ج��اء  صحفيًا،  بياًنا  ال��زرق��اء 
ال��ن��ض��ال ال��ش��ع��ب��ي واالج���ت���م���اع���ي ال���ذي 
تخوضه اللجنة الشعبية في جسر الزرقاء، 
وفي  واجل��رمي��ة،  العنف  مظاهر  ملكافحة 
ظل فوضى السالح وحوادث إطالق النار 
وإصابة األبرياء، املتكررة والشبه يومية، 
أطلق رئيس اللجنة الشعبية وعضو املجلس 
ال��ع��ل��ي، م���ب���ادرة جديدة  احمل��ل��ي، س��ام��ي 
بعنوان " أتعهد باملقاطعة" هدفها توظيف 
احلرمان االجتماعي كوسيلة للجم مظاهر 

العنف واجلرمية".
وتابع البيان:"وجاء في نص املبادرة التي 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  عممت 
سامي  أن��ا  باملقاطعة!  القرية:)أتعهد  في 
ابن  ج��رب��ان،  شخيدم  العلي  ذي��ب  العلي 

جسر الزرقاء، أشغل منصب رئيس اللجنة 
ورئيس  محلي،  مجلس  وعضو  الشعبية 
حركة  ع��ام  وأم��ن  أحسن"  "ُبكرا  حركة 
"شامخون" الشبابية، ومستشار إعالمي 
وناشط سياسي- اجتماعي، أعلن بهذا عن 
فيها  ُتطلق  ومناسبة  عرس  كل  مقاطعتي 

األعيرة النارية.
يستخدم  شخًصا  أشاطر  لن  أنني  أتعهد 
حياته،  في  منهجا  العنف  ويتخذ  السالح 

ال فرًحا وال حزًنا.
يستخدم  شخًصا  أناقش  لن  أنني  أتعهد 
على  أضع  ولن  اللفظي/الكالمي،  العنف 
منشورات حتمل دالالت عنيفة أي إعجاب 
في  أس��اه��م  أو  تعليقا  أكتب  ول��ن  )الي���ك( 
نشر كتابات فيها تهديد وحتريض وإساءة 
والعائلية  العنصرية  تثير  أو  واف���ت���راء، 

والقبلية والطائفية.

العنف  م��ظ��اه��ر  ك���ل  أح������ارب  أن  أت��ع��ه��د 
واجل��رمي��ة ب��ك��ل م��ا أوت��ي��ت م��ن ق���وة وأن 
أحمي بلدي وأهلي من املجرمن واملخربن 
قصارى  سأبذل  أنني  واملفسدين.أتعهد 
اجلهود لبناء وحدة صف وتوحيد الطاقات 
والشعبية  احمل��ل��ي��ة  ال��س��ي��اس��ي��ة  وال���ق���وى 
العنف  ملجابهة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  وال��دي��ن��ي��ة 
واجل��رمي��ة، وب��ث خطاب وح���دوي حازم 
والرحمة  ال��ت��س��ام��ح واحمل��ب��ة  ق��ي��م  ي��ع��زز 
وينشر حوارا سلميا ومسؤوال.أدعو كل 
ف��ي نشر هذه  أن يساهم  ب��ل��دي  ف��ي  ف��رد 
املبادرة وأن يقطع عهدا على نفسه بفرض 
حرمان اجتماعي كوسيلة ملكافحة العنف، 
وأن يكسر الصمت ويناضل من أجل حياة 
اإلنسان  حياة  حماية  ألن  مطمئنة،  آمنة 
واجب أخالقي وديني وقيمي ووطني("، 

بحسب البيان.

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

وصحيفة كل العرب 
ح���ذر ق��ائ��د ش��رط��ة كدما 
ح��اي��ي��م س����رج����روف من 
"ظاهرة إطالق الرصاص 
واملناسبات  األع��راس  في 
األخرى، مشيًرا إلى أّنه مّت 
اعتقال ثالثة مشتبهن من 
جلجولية بشبهة ضلوعهم 
ب��ح��ادث��ة اص���اب���ة ط��ف��ل 9 
سنوات بعيار ناري خالل 
تواجده في حفل زفاف مع 

والده".
الشرطة:  ض��اب��ط  وق����ال 
موسم  ف���ي  ن��ح��ن  "اآلن 

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
جاء من املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري 
ال���زرق���اء ، اح��ي��ل للعالج  ب��ل��دة ج��س��ر  :" ف��ي 
املاضي(   االس��ب��وع  نهاية  )ف��ي  باملستشفى 
فتى )12 عاما( من السكان هناك وهو مصاب 
ب��ج��روح ن��اجت��ة ع��ن اط����الق ن���ار م��ع وصف 
في  الشرطة  باشرت  وحيث  بالبالغة  حالته 
اعمال التشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل 
واملالبسات التي لم تتضح اي من باقي معاملها 
ووفقا  هذا  السمري:"  لوبا  واضافت  بعد". 
للتحقيقات االولية فإّن الفتى أصيب وعلى ما 
يبدو خالل إطالق نار في حفل قران وعرس 

هناك والتحقيقات جارية ".
داوود  جنمة  بلسان  للناطق  بيان  وف��ي  ه��ذا 
احلمراء جاء فيه ما يلي: "استلم مركز جنمة 
بالًغا  ال��ش��ارون  منطقة  ف��ي  احل��م��راء  داوود 
قرابة الساعة 00:25 حول إصابة طفل )10 

سنوات( بجراح خطيرة، بعد تعّرضه لعيارات 
نارية في القسم العلوي من جسده، هذا ومّت 
تقدمي اإلسعافات األولية للطفل املصاب ومن 
ثّم أحيل الستكمال العالج في مستشفى هلل 

يافة في اخلضيرة" وفًقا للبيان.
ناري  بعيار  طفل  اص��اب��ة  جلجولية:  ف��ي 
خ���ال اط����اق ن���ار ب��ح��ف��ل زف����اف وحالته 

متوسطة
جاء من املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" 
مساء اجلمعة )املاضية( في جلجولية باملثلث 
اجلنوبي احيل للعالج طفل من السكان هناك 
ن��ح��و ع��م��ر )9 س���ن���وات( م��ص��اب بعيار  ف��ي 
باملتوسطة  ناري في قدمه مع وصف حالته 
االولية  والتفاصيل  للمعلومات  ووفقا  .ه��ذا 
اطالق  جراء  يبدو  ما  على  اصيب  الطفل  فان 
والتحقيقات  هناك  زف��اف  بحفل  احتفاال  ن��ار 

جارية ".

من: منى عرموش- مراسلة موقع 
العرب وصحيفة كل العرب 

يستفحل العنف في مجتمعنا بصورة 
خطيرة ومقلقة جًدا، حيث أصبحت 
ح��وادث إط��الق ال��رص��اص، الطعن، 
القنابل  وال���ق���اء  ال���س���ي���ارات،  ح���رق 
يومية  روتينية  أم���ور  ه��ي  وغيرها 
في حياة املواطنن العرب في البالد، 
االمر الذي يقض مضاجع اجلماهير 
اطفال ورجال ونساء ومسنن.  من 
علًما أّن راح ضحية العنف واجلرمية 
20 شخصا  العام احلالي  منذ بداية 
وكانت  مختلفة،  عربية  ب��ل��دات  م��ن 
ه��ذه اجلرائم هي مقتل عصام  آخ��ر 
مصاروة )42 عاًما( من الطيبة طعنا 
أب��ي��ب. إضافة  خ��الل شجار ف��ي ت��ل 
إل���ى ت��س��ج��ي��ل ع���ش���رات االص���اب���ات 
امل��ت��ف��اوت��ة، ح��ي��ث ال ي���زال ق��س��م من 
الطبية  العالجات  يتلقون  املصابن 

في املستشفيات.
هذا وتسود اجواء من احلزن وااللم 
ل����دى ع��ائ��ل��ة ال��ف��ق��ي��د م���ص���اروة في 
ال��ط��ي��ب��ة، وح��ت��ى ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ات ال 
الى  ادت  ال��ت��ي  ب��االس��ب��اب  لهم  علم 
وق���وع ال��ش��ج��ار. وق��د ص���ّرح قريب 
ماذا  نعلم  مل��راس��ل��ت��ن��ا:"ال  امل��رح��وم 

حصل وق��ت وق��وع اجل��رمي��ة، ومن 
انسان  الضحية  ال��ع��م��ل.  ب��ه��ذا  ق���ام 
وعالقته  املشاكل  عن  وبعيد  مسالم 
ج��ي��دة م��ع األخ���ري���ن، وه���و ضحية 
وتابع:"األوضاع  العنف".  اعمال 
النفسية جدا صعبة في العائلة ونكاد 
أن  ون��ام��ل  ح��ص��ل،  م��ا  نستوعب  ال 
من  نحن  الننا  األع��م��ال  ه��ذه  تنتهي 

ندفع الثمن"، على حّد تعبيره.
أّن ضحايا جرائم  ال��ى  وي��ش��ار  ه��ذا 
عبد  ه���م:    ،2017 ب��داي��ة  منذ  القتل 
ي��اف��ا، محمد  م��ن  ع��ام��ا(   34( عياش 
معتز  يافا،  من  عاما(   36( اص��رف 
 32( ب��الل غنامي  ي��اف��ا،  م��ن  مصري 
عاما( من سخنن، سامي جعابيص 
ترابن  سفيان  اللد،  من  عاما(   52(
ال��س��الم،  م���ن ش��ق��ي��ب  ع���اًم���ا(   21(
كفر  ع���ام���ا(   55( ع��ام��ر  م��ص��ط��ف��ى 
ق��اس��م، ع��الء عامر )30 ع��ام��ا( كفر 
من  عاما(   55( عامر  حكمت  قاسم، 
كفر قاسم، محمود نادر جبارين )19 
عاما( من ام الفحم، جبور عماش )17 
عاما( من جسر الزرقاء، احمد صالح 
جربان )23 عاما( من جسر الزرقاء، 
برصاص  قتل  القيعان  اب��و  يعقوب 
الشرطة خالل مجزرة هدم البيوت، 

الرامة،  م��ن  ع��ام��ا(   35( اح��م��د  لينا 
اللد،  من  عاما(   30( زب��ارق��ة  سهام 
أحمد  الناصرة،  من  خواجة  ش��ادي 
غزالة من يافة الناصرة، خالد حبيطي 
)45 عاما( من ام الفحم، محمد سقا 
)22 عاما( من يافا، عصام مصاروة 

)42 عاما( من الطيبة.
يذكر أّن بلدة جسر الزرقاء شهدت، 
م��س��اء االح�����د، ح���ادث���ة اط����الق نار 
ال��ى اص��اب��ة ش��اب بجراح  مم��ا ادى 
من  مواطنون  وذك��ر  كما  متوسطة. 
حوش  "ح��ي  أّن  ملراسلتنا  الطيبة 
ال��ط��ي��ب��ة ش��ه��د مؤخًرا  ف��ي  ال��س��رب 
اطالق رصاص كثيف جدا، ما أسفر 
عن اضرار لبعض املركبات، وهنالك 
البيوت  تخترق  ك���ادت  رص��اص��ات 
وحت����دث ك���ارث���ة ك��ب��ي��رة"، بحسب 

املواطنن.
ويشار إلى أّن موقع العرب وصحيفة 
كل العرب كان قد اجرى يوم السبت 
األخير مقابلة مع عصام مصاروة، 
وحتدث فيها عن معاناة سكان حي 
امل��ك��اس��ر م��ن وض���ع ال���ش���ارع ومن 
امل��ك��س��ورة، وطالب  امل��ي��اه  ع�����دادات 
اجلهات املسؤولة العمل على حتسن 

اخلدمات.

ج�������س�������ر ال��������������زرق��������������اء: إط����������������اق م�����������ب�����������ادرة أت�������ع�������ه�������د ب������امل������ق������اط������ع������ة ل������ل������ح������د م����������ن م�������ظ�������اه�������ر ال�����ع�����ن�����ف

ق������������ائ������������د ش������������رط������������ة ك������������دم������������ا ح�������اي�������ي�������م 
س����������������رج����������������روف: "ل����������������ن ن���������ت���������ه���������اون م����ع 
م���ط���ل���ق���ي ال�������رص�������اص ف������ي األع�����������راس"

ف��������ي ج��������س��������رال��������زرق��������اء: اص��������اب��������ة ف���ت���ى 
خ�����ط�����ي�����رة  ب�����������ج�����������راح  ع�����������ام�����������ا(   12 (
خ������������ال اط���������������اق ن������������ار ب�����ح�����ف�����ل زف���������اف

األعراس وال توجد أي نوايا 
للشرطة لتخريب الفرحة، 
بيد  ستعمل  الشرطة  لكن 
اجلناة  حملاربة  حديد  من 
خطًرا  ي��ش��ك��ل��ون  ال���ذي���ن 
في  املشاركن  حياة  على 
وسوف  الزفاف،  حفالت 

لتنفيذ  ل���أع���راس  ت��دخ��ل 
اع��ت��ق��االت ف���ي ح���ال وان 
استخدمت فيها األسلحة، 
هذه  ال��ى  ننظر  ان��ن��ا  حيث 
الظاهرة مبنتهى اخلطورة، 
مر  مت���ري���ره���ا  مي��ك��ن  وال 

الكرام".

اجل�����������رمي�����������ة وال��������ع��������ن��������ف ي������س������ت������ف������ح������ان وامل�������ج�������ت�������م�������ع ال��������ع��������رب��������ي ي�������ن�������زف:

2017 ب����������داي����������ة  م�������ن�������ذ  ق�������ت�������ل  ج���������رمي���������ة   20

قائد شرطة كدما حايبم سرجروف

صور لعشرة ضحايا هذا العام

سامي العلي


