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

وصحيفة كل العرب
لقي مساء االثنني شخصان 
م���ص���رع���ه���م���ا م����ت����أث����ران  
وذلك  البالغة،  بجراحهما 
داٍم  ت���ص���ادم  ح�����ادث  ف���ي 
خصوصية  س����ي����ارة  ب����ني 
وح��ص��ان على ش��ارع رقم 
505، كما أصيب شاب آخر 
بجراح بالغة اخلطورة وهو 
فلسطيني الهوية، بحيث مت 
لتلقي  املستشفى  ال��ى  نقله 

العالج. 
وصل بيان صحفي صادر 
الناطقة  السمري  لوبا  عن 
فيه:  ج��اء  الشرطة،  بلسان 
"ف�����ي م��ن��ط��ق��ة ال���س���ام���رة 
مستوطنة  م����ن  ب���ال���ق���رب 
ب���رك���ان ع��ل��ى ش�����ارع رقم 

طرق  ح����ادث  وق���ع   ،505
داٍم تخلله إصطدام سيارة 
خ����ص����وص����ي����ة ب���ح���ص���ان 
الشارع  ع��رض  يعبر  ك��ان 
مسفًرا احلادث عن مصرع 
وعلى  أح��ده��م��ا  شخصني، 
إسرائيلي  ع��رب��ي  ي��ب��دو  م��ا 
فلسطيني  اآلخ������ر  ب��ي��ن��م��ا 
فلسطيني  إص��اب��ة  وك��ذل��ك 
آخر بجراح بالغة اخلطورة 
للعالج  أث��ره��ا  على  وأح��ي��ل 
بحسب  املستشفى"،  ف��ي 

البيان.
وتابع البيان: "هذا وتواصل 
التي  ال��ش��رط��ة  م���ن  ق����وات 
بأعمال  امل��ك��ان  ال��ى  هرعت 
ال���ت���ش���خ���ي���ص وال���ف���ح���ص 
التفاصيل  بكافة  والتحقيق 
تنظيمها  م��ع  وامل��الب��س��ات 
ح����رك����ة ال���س���ي���ر وامل�������رور 

مكاتب "كل العرب" - 
الناصرة

ت���وف���ي���ت، ي�����وم اإلث���ن���ني  
م���ن ه���ذا األس���ب���وع، في 
 93 يناهز  حيفا عن عمر 
توما  أول��غ��ا  املربية  ع��اًم��ا 
طوبي )أم الياس(، زوجة 
الراحل  الشيوعي  القائد 
ت��وف��ي��ق ط��وب��ي، ووال���دة 

ال���ب���روف���ي���س���ور ال���ي���اس 
اجلنازة  وج��رت  طوبي. 
الروم  مقبرة  في  االثنني 
كفار  ف���ي  األرث����وذك����س 

سمير، حيفا.
ب��ي��ان للحزب  وج���اء ف��ي 
ال��ش��ي��وع��ي:"وك��ان��ت أم 
حياة  ش���ري���ك���ة  ال����ي����اس 
القائد  ون���ض���ال  ودرب 

طوبي  ت��وف��ي��ق  اخل���ال���د 
وكانت  ال��دائ��م،  وس��ن��ده 
على مدار عشرات السنني 
مربية في روضة النساء 
وادي  في  الدميقراطيات 
في  ون��اش��ط��ة  النسناس 
الشعب  م����ع����ارك  ك���اف���ة 
واحلزب، رفيقة مخلصة 

ومعطاءة ومتواضعة.

م��ن: إب��راه��ي��م أب��و عطا - م��راس��ل موقع 
العرب وصحيفة كل العرب

الطالب محمد  تعالى،  الله  الى رحمة  انتقل 
 17( بويرات  محمود سليمان حسن وراد 

وذلك  الفحم  أم  ف��ي  البيار  ح��ي  م��ن  ع��اًم��ا( 
إثر نوبة قلبية، أصابته في نهاية االسبوع 
املاضي،  هذا وتسود اجواء من احلزن وااللم 

في حي البيار إثر هذا املصاب اجللل.

مصرع صبحي شقير من كفرقاسم والفلسطيني يوسف صالح في حادث طرق داٍم على شارع 505
هناك".

ب���ي���ان الح����ق عممت  وف����ي 
السمري، جاء فيه: "الحًقا 
ح����ادث  ض��ح��ي��ة  أن  ت���ب���نينّ 
املواطن االسرائيلي  الطرق 
املرحوم  هو  املركبة  سائق 
بلدة  اب����ن  ص��ب��ح��ي ش��ق��ي��ر 
بوفاتة  ال��ب��ال��غ  ك��ف��رق��اس��م 
بينما  ع����اًم����ا(   31( ن���ح���و 
هو  الفلسطيني  ال��ض��ح��ي��ة 
ي���وس���ف صالح  امل���رح���وم 
ابن بلدة سرطة الفلسطينية 
والبالغ  سلفيت  منطقة  في 

بوفاتة نحو )22 عاًما(
صحفي  بيان  ووصل  هذا، 
بلسان  الناطق  ع��ن  ص��ادر 
داوود  جن���م���ة  إس�����ع�����اف 
احل���م���راء، ج���اء ف��ي��ه: "عند 
18:14 تلقى افراد  الساعة 
طاقم جنمة داوود احلمراء 

اليركون  منطقة  في  بالًغا 
ح�����ول إص�����ط�����دام س���ي���ارة 
رقم  ش���ارع  على  بحصان 
مدخل  م��ن  ب��ال��ق��رب   505
وفًقا  ن��ت��ف��ي��م"،  "ك���ري���ات 
ل���ل���ب���ي���ان.وأك���م���ل ال���ب���ي���ان: 
داوود  جنمة  طاقم  "أف��راد 
احلمراء وصلوا الى املكان، 
وفاة  عن  باالعالن  وقاموا 
عاًما   31 ال��وذل  شخصني، 
العشرينات  ف��ي  وال��ث��ان��ي 
من عمره متأثرا بجراحهما 
السيارة  )س��ائ��ق  ال��ب��ال��غ��ة 
ميتطي  كان  ال��ذي  والشاب 
احلصان(، علًما انه أصيب 
بجراح  آخ��ر  شخص  ايًضا 
بالغة اخلطورة، ومن ثم مت 
لتلقي  املستشفى  ال��ى  نقله 
ال����ع����الج"، ال����ى ه��ن��ا نص 

البيان.

صور من مكان احلادث - تصوير: جنمة إسعاف داوود احلمراء

املرحوم يوسف محمود صال حاملرحوم  صبحي شقير من كفرقاسم 

وفاة املربية أولغا طوبي زوجة القائد 
الراحل توفيق طوبي

محمد  لب  لطا ا ة  فا بو تفجع  لفحم  ا م  أ
قلبية بة  نو ثر  إ  ) ًما عا  17 ( ت  ا ير بو

صورة قدمية جتمع املرحومة أولغا طوبي والراحل توفيق طوبي والبروفيسور الياس طوبي

املرحوم محمد بويرات
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