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م � �ص� ��رع وج� � � ��دي ف� � � ��ارس ن� ��اص� ��ر م � ��ن ب� �ق� �ع ��اث ��ا إث � � ��ر ان � � � ��زالق دراج� � �ت� � ��ه ال � �ن � ��اري � ��ة ف � ��ي اجل � � ��والن
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
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لقي الشاب وجدي فارس ناصر من قرية بقعاثا في اجلوالن
حتفه ،األح ��د ،إث��ر ح��ادث ط��رق م ��روع .وك��ان��ت ق��د انزلقت
دراج��ة الشاب النارية خالل سفره في منطقة اجل��والن ،ما
أسفر عن إصابته بجراح بالغة اخلطورة ،توفي على اثرها
في املستشفى.
أن
وك��ان ق��د أوض��ح الناطق بلسان جنمة داوود احل�م��راء ّ
"احل��ادث وقع بالقرب من "نفي أطيف" مبنطقة اجلوالن،
الطبي إل��ى املكان وق � ّدم العالج األول��ي
حيث وص��ل الطاقم
ّ
مت نقله بواسطة طائرة عمودية إلى
للمصاب ( 21عا ًما) و ّ
مستشفى زيف في صفد بحالة خطيرة وغير مستقرة" ،كما
ورد في البيان.
أن":احلادث وقع على شارع
لها
بيان
في
الشرطة
وأوضحت
ّ

 ،989حيث انزلق سائق دراجة نارية ( 21عا ًما) من س ّكان
بقعاثا ،خالل القيادة ألسباب غير معروفة وانقلب بدراجته،
ما أسفر عن إصابته بجراح خطيرة ،ونُقل على إلى مستشفى
زيف في صفد بحالة خطيرة لتلقي العالج .هذا ،وقد وصل
ممتحنو شرطة السير إل��ى املكان وب��اش��روا التحقيقات"،
مت
وف ًقا للبيان .والح� ًق��ا أف��ادت الشرطة اإلسرائيلية أ ّن��ه " ّ
إقرار وفاة الشاب في مستشفى زيف متأث ًرا بجراحه بالغة
اخلطورة" ،وف ًقا للبيان .وجاء في بيان صادر عن عائلة الشاب
املرحوم":ببالغ احلزن واالسى ننعي لكم وفاة املأسوف على
شبابه وجدي فارس ناصر من قرية بقعاثا /اجلوالن احملتل.
انتقل الى رحمته تعالى املاسوف على شبابه وجدي فارس
ناصر من قرية بقعاثا بعد ان تعرض الى حادث سير مروع
على دراج��ة نارية ،وق��د مت نقله الى مستشفى صفد بحالة
حرجه وقد اعلن عن وفاته في وقت الحق متاثرا بجراحه".

صورة من مكان احلادث  /تصوير :الشرطة

األمميسرمنرصرختلوقفشجارفيصور وف � � � � ��اة ال � � �ش � � ��اب أح� � �م� � ��د ق � � ��ط م � � ��ن ع � �ب � �ل� ي��ن م � �ت � ��أث � � ً�را
ب��اه��ر وت��وف�ي��ت بعد تعرضها لنوبة قلبية ب � � � �ج� � � ��راح� � � ��ه ب� � � �ع � � ��د أش � � � �ه � � � ��ر م� � � � ��ن ح � � � � � � � ��ادث ط � � ��رق
من :منى عرموش
وقع مساء اإلثنني شجار عنيف بني اقرباء في
ص��ور ب��اه��ر ف��ي مدينة ال �ق��دس ،مم��ا اس�ف��ر عن
اصابات طفيفة.جدير بالذكر انه خالل الشجار
توفيت ميسر منر (ام خضر ) ( 60عاما) عندما
ص��رخ��ت ط��ال�ب��ة م��ن اق��رب��ائ �ه��ا وق ��ف اخل�ص��ام
وتصفية القلوب ،لكن في نفس اللحظات تعرضت
لنوبة قلبية توفيت على اثرها.كما ويشار الى ان
شبان احلي ناشدوا احلضور ملوقع احلدث لتهدئة
اخلواطر وحالة التوتر.هذا ووصلت الشرطة الى
مكان احلادث وباشرت بفحص خلفية احلادث.
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أعلن في مستشفى رمبام ،السبت ،وفاة الشاب أحمد حسني
قط ( 20عا ًما) من بلدة عبلني ،متأث ًرا بجراحه البالغة التي
تع ّرض لها ج ّراء حادث طرق قرب مفرق البلدة قبل أشهر.
وقالت الشرطة اإلسرائيلية إنّه "أعلن في مستشفى رمبام
في حيفا عن وفاة شاب ( 20عا ًما) من عبلني ،متأث ًرا بجراح
البالغة التي أصيب بها إث��ر ح��ادث ط��رق وق��ع على ش��ارع
 781قرب مفرق عبلني ،يوم  ،"27.10.2017وأوضحت
أن":احل��ادث وقع بني
الشرطة في بيان لها ،صباح السبتّ ،
سيارة خصوصية ودراجة نارية ،ما أسفر عن إصابة راكبي
الدراجة النارية بجراح وصفت باخلطيرة ،حيث أعلن اليوم
في املستشفى عن وفاة أحدهما ( 20عاما) متأثرا بجراحه"،
وف ًقا للشرطة.

وف � ��اة رئ �ي ��س ب �ل��دي��ة أم ال �ف �ح��م األس �ب��ق
هاشم محاميد عن عمر ناهز الـً 73
عاما م� �ق� �ت ��ل إي� � � ��اد زب� � ��ارق� � ��ة م � ��ن ق� �ل� �ن� �س ��وة رم � �ي� ��ا ب� ��رص� ��اص
اجل � � �ي � � ��ش االس � � ��رائ � � �ي � � �ل � � ��ي ق� � � � ��رب ح � � ��اج � � ��ز اري � �ئ � �ي � ��ل
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ت��وف��ي ال �ث�لاث��اء م��ن ه ��ذا األس� �ب ��وع ،ال�ق��ائ��د
ال��وط �ن��ي ،امل��رب��ي ،رئ �ي��س ب�ل��دي��ة أم الفحم
األسبق ،النائب السابق في الكنيست ،هاشم
محاميد ( ابو اياد) عن عمر ناهز الـ 73عاما ً
قضاها م�ن��اض�لاً ف��ي سبيل وط �ن��ه ،وأب�ن��اء
شعبه .ه��ذا وشيع جثمانه الطاهر الثالثاء
الى مثواه األخير مبشاركة جماهير غفيرة
وشخصيات سياسية واجتماعية ودينية.
وتقبل التعازي ،حتى اليوم اخلميس ،من
الساعة احلادية عشرة ظهراً ،في قاعة مسجد
قطاين الشومر -حي عني جرار ،في مدينة أم
الفحم .للمعزين من خارج مدينة أم الفحم،
مفضل الدخول من املدخل اجلنوبي ملدينة أم
الفحم .مدخل أم الفحم  -ميعامي.
ول��د امل��رح��وم هاشم محاميد ف��ي مدينة ام
ال �ف �ح��م ب �ت��اري��خ  18-2-45ودرس في
مدارسها االبتدائية ومن ثم الثانوية  ،حصل
على اللقبني االول والثاني في االستشارة
التربوية واللغة االجنليزية من جامعة بار
ايالن في تل ابيب  ،عمل في سلك التدريس
على مدار  20عاما وكان نائبا ملدير املدرسة
ال�ث��ان��وي��ة ،وف��ي ع��ام  1983انتخب رئيسا
للمجلس احمل �ل��ي ف��ي أم ال�ف�ح��م ،وف��ي ع��ام
 1985جن��ح ف��ي احل�ص��ول على اع�ت��راف
وزارة الداخلية ب��أم الفحم مدينة وحت��ول
مجلسها الى بلدية في عهده  ،بقي في منصبه
حتى عام .1989
انتخب عضوا للكنيست عام  1990من قبل

اجلبهة الدميقراطية للسالم واملساواة وبقي
في الكنيست حتى عام  ، 2003ففي الدورتني
 13+12مع اجلبهة وفي الدورة الـ  14كان
رئيسا لقائمة اجلبهة والتجمع وفي الدورة الـ
 15شكل حزب التحالف الوطني الدميقراطي
وانتخب للكنيست من خالل القائمة العربية
امل��وح��دة ،وك��ان ذل��ك ب�ين االع ��وام  1998و
 ، 2003خاض انتخابات عام  2006ضمن
قائمة التحالف الوطني لكنه لم يجتز نسبة
احلسم وحصلت القائمة في حينه على 22
ال��ف ص��وت وبعدها دع��م التجمع الوطني
الدميقراطي وكان عضوا في املكتب السياسي
للتجمع لفترة طويلة.
في اخر  3سنوات اعياه املرض ،حيث اصيب
مبرض القلب وداء السكري وألم به مؤخرا
مرض عضال لم ميهله طويال.

من :منى عرموش
لقي الشاب إياد زبارقة من منطقة املثلث اجلنوبي  -قلنسوة
مصرعه الثالثاء جراء تعرضه إلطالق النار من قبل قوات اجليش
قرب حاجز اريئيل ،حيث أطلقت القوات عليه الرصاص ".
ووف ًقا للتحقيقات االولية للجيش االسرائيلي تبينّ أنّه" :على
مت إطالق النار على شخص من
مفرق جيتي في منطقة الضفة ّ
قبل قوات اجليش وأردوه قتيال
عائلة الضحية :كان بإمكان اجليش إصابته بدال من قتله
وقال احد افراد العائلة" :ال نعلم ملاذا اطلق اجلنود الرصاص
على الضحية ،فمهما كانت الظروف كان بإمكانهم ان يطلقوا
ال��رص��اص في القدم ال ان يطلق عليه ال��رص��اص حتى املوت
وكأنها محكمة ميدانية".
ثم قال" :األوضاع لدينا صعبة للغاية ونكاد ال نستوعب احلدث،
وجميعنا ننتظر استالم اجلثة حتى نودع الضحية القريب على
قلوبنا جميعا" .يشار الى انه وبحسب رواية اجليش "انه كانت
مطاردة لسيارة مسروقة التي خاللها اصطدم السائق بجدار،
وم��ن ث��م ه��رب م��ن امل�ك��ان ،وخ�لال ذل��ك اطلق عليه الرصاص
وتوفي في املكان".
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