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من: منى عرموش
أعلن، االثنني، عن وفاة الطفل جود عمر 
حنينا  بيت  م��ن  س��ن��وات(   3( سكافي 
وإصابات  بحروق  متأثرا  القدس،    -
أصيب بها جّراء احتراق منزل العائلة 
املرحوم  شقيقة  أّن  ويذكر  أي��ام.  قبل 
هي  توفيت  سنوات(   4( ناديا  الطفلة 
اآلخرى قبل ايام ايضا متأثرة بجراحها 

ننتيجة احلريق. 
هذا وكان قد أفاد كايد ظاهر في بيانه 

ي���وم احل��ري��ق: "ال��ت��ح��ق��ي��ق اش���ار إل��ى 
أّن احل��ري��ق ش��ب ف��ي ص��ال��ون الشقة 
اربعة  من  مكونة  عمارة  في  السكنية 
طوابق واتضح ان االوالد في اعمار 3 
و4 سنوات تركا داخل الشقة السكنية 
الشقة  واقفلت  االم  تركتهما  ان  بعد 
الثاني.  الطابق  ال��ى  وصعدت  عليهما 
وأشار التحقيق إلى أّن االوالد اشعال 
النار من الكبريت في الصالون وهربا 

وذهبا الى غرفتهما" وفًقا للبيان.

س���������ن���������وات(   3( س�������ك�������اف�������ي  ع�������م�������ر  ج�������������ود  ال�������ط�������ف�������ل  وف�����������������اة 
م���������ن ب������ي������ت ح�����ن�����ي�����ن�����ا م�������ت�������أث�������را ب������إص������اب������ت������ه ج������������������ّراء ح�����ري�����ق

الطفلة ناديا  الطفل جود عمر سكافي

م����ص����رع ف�������راس ال���ط���ل���ق���ات 
من عرعرة النقب وإصابة 
وال����������ده ف������ي ح���������ادث ط����رق

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

وصحيفة كل العرب 
لقي الشاب فراس الطلقات 
عاما   22 العمر  من  البالغ 
من عرعرة النقب مصرعه 
ج����راء ح����ادث ط����رق وق��ع 
ص��ب��اح االح����د ف���ي م��رك��ز 
وال��ده  اصيب  فيما  البالد، 
حالة  وتسود  هذا  بجراح. 

من احلزن لدى افراد العائلة واآلصدقاء الذين تلقوا خبر 
الوفاة كالصاعقة، فيما حتقق الشرطة في اسباب احلادث. 
ويشار إلى أّن الشاب املرحوم ضحية حادث الطرق كان قد 

تزوج قبل عامني، ورزق بطفل قبل 6 أشهر.
السمري  لوبا  الشرطة  باسم  املتحدثة  من  بيان  ووص��ل 
جاء فيه ما يلي: "صباح االحد استلمت الشرطة اخطارا 
عرب  مصابني   4 وص��ول  مفاده  بيلنسون  مستشفى  من 
سكان النقب لتلقي العالج باملستشفى وذلك على يد طواقم 
اسعافات الهالل االحمر ومن بعد تعرضهم وعلى ما يبدو 
برقني مع  ق��رب  الفلسطينية  االراض���ي  ط��رق في  حل��ادث 
االعالن عن وفاة احدهم الحقا بينما وصفت حالة االخرين 
وعلى ما يبدو باملتوسطة ، هذا وباشرت الشرطة التحقيق 
التي لم تتضح باقي معاملها  التفاصيل واملالبسات  بكافة 

بعد" إلى هنا نّص البيان.
السمري  ل��وب��ا  الشرطة  ب��اس��م  املتحدثة  م��ن  ج��اء  الح��ًق��ا، 
املرحوم "فراس  الدامي هو  الطرقات  أّن:"ضحية حادث 
النقب"، بحسب  عاًما( من سكان عرعره   23( الطلقات" 

الشرطة.

كفرقاسم: جتديد أمر حظر 
ال���ن���ش���ر ح������ول ج����رمي����ة ق��ت��ل 
فادي صرصور ومحمد عامر

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
السمري  لوبا  الشرطة  باسم  املتحدثة  من  العرب  موقع  علم 
أّنه:"استمرارا لتحقيقات الشرطة في املركز بشبهات جرمية 
القتل املزدوجة، التي حصلت مساء خميس املوافق 01.06، في 
مصرع  عن  أسفرت  نارية  عيارات  اطالق  وتخللها  كفرقاسم 
املرحومني فادي صرصور )35 عاًما( ومحمد عامر )36 عاًما( 
من سكان كفرقاسم، فقد مّت مؤخًرا وبناًء على طلب توّجهت 
فيه الشرطة الى قاضي احملكمة في ريشون لتسيون، ومرة بعد 
اخرى، جتديد أمر حظر النشر حول أي من تفاصيل التحقيقات 
في ملف هذه القضية، واألمر ساري املفعول لغاية يوم 25.01 

املقبل"، بحسب الشرطة. 

املرحوم فادي صرصوراملرحوم محمد عامر

تتقدم إدارة مياهكم بأجمل التهاني 
العطرة بمناسبة املولد النبوي الشريف 

”َوإَِنَّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم"”

رئيس مجلس االدارة يف مياهكم

اميل سليمان
مدير عام اتحاد قرى الجليل االسفل مياهكم

صالح نصار

صلى الله عليه وسلم


