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ال�ع�ث��ور ع�ل��ى ج�ث��ة ال �ش��اب امل�ق��دس��ي ع�ل��ي أب ��و غ��ري�ب��ة ب�ع��د ف �ق��دان آث ��اره اجل�م�ع��ة ف��ي ب�ح�ي��رة طبريا
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
مت األح��د من ه��ذا األس�ب��وع العثور على جثة
ّ
الشاب املقدسي علي أبو غريبة ( 24عا ًما) من
حي الصوانة ،وال��ذي كانت قد اختفت آثاره
في مياه بحيرة طبريا  ،يوم اجلمعة املاضي،
وذلك بعد عمليات بحث واسعة أجرتها الشرطة
وقوات خفر السواحل.
هذا ،وقد سادت اجواء حزينة جدا لدى عائلة
أبو غريبة في القدس لفقدانهم ابنهم علي الذي
كان بالنسبة لهم زهرة العائلة .من جانب اخر

فقط حذرت الشرطة املستجمني خالل السباحة
وناشدت التواجد في اماكن فيها منقذين فقط
حتسبا ألي طارئ.
أن املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري،
يذكر ّ
أن":الشاب
كانت قد أعلنت في وقت سابق ّ
املقدسي كانت قد اختفت اثارة مساء اجلمعة
في بحيرة طبريا مع نزوله املياه على منت فرشة
بحر برفقة شاب مقدسي اخر صديق له ،حيث
انقلبا على بعد نحو  200متر من خط شاطىء
هناك بسبب الرياح واالمواج ،والشرطة متكنت
م��ن ان�ق��اذ ال�ش��اب االخ�ي��ر وه��و منهك اال انه

سالم معافى ،بينما فقدت اثار الشاب االول".
بحسب بيان الشرطة.
وجاء في بيان عممته املتحدثة باسم الشرطة
لوبا السمري ،األح��د ،أنّه":بعد م��رور ثالثة
اي��ام على التوالي تخللها قيام ق��وات معززة
من الشرطة وخفر السواحل وفرق من قوات
االنقاذ والغواصني واملتطوعني وغيرهم بأعمال
بحث برا وجوا وبحرا وراء الشاب املقدسي،
مت ظهر اليوم األحد العثور في مياه البحيرة
فقد ّ
هناك وعلى ما يبدو من تشخيصات اولية على
جثة الشاب املرحوم ابن مدينة القدس".
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ج��اء م��ن امل�ت�ح��دث��ة ب��اس��م الشرطة
ل��وب��ا ال�س�م��ري  ":ن�ه��ار االح ��د في
القدس  ،حي الصوانة وبايعاز من
قائد شرطة القدس اللواء يهورام
هليفي مت منع املواصلة في مسيرة
موكب جنازة الشاب املقدسي (24
ع��ام��ا) س �ك��ان احل ��ي ه �ن��اك والتي
كانت قد انطلقت من احل��ي هناك ،
الشاب الذي كان قد القى مصرعه
غ��رق��ا ف��ي بحيرة طبريا ن�ه��ار يوم
اجل�م�ع��ة ال �ف��ائ��ت ومت ال �ع �ث��ور على
جثته نهار ي��وم االح��د هناك وذلك
م��ن بعد ان ق��ام مشاركو اجلنازة

ب��ر ف��ع ا ع�ل�ام السلطة الفلسطينية
خ�ل�ال امل��وك��ب ش��ارع�ين بهتافات
واع�م��ال اخ�لال بالنظام متجاهلني
اوامر افراد الشرطة سادين عرض
محور طريق شارع موطي چور و
راشقني احلجارة جتاه القوات التي
ردت بتفريق ا مل�خ�ل�ين مستخدمة
وسائل التفريق وسط اصابة ضابط
شرطة بوجهه جراء حجر ومعاجلته
في املكان ".
واض ��اف ��ت ل��وب��ا ال �س �م��ري  ":هذا
وللتوضيح فان الشرطة لن تسمح
باستغالل موكب جنازة ما وحتويله
ال ��ى واق �ع��ة ت�ن�ض��وي ع�ل��ى سمات
قومية معادية واعمال اخالل بالنظام

وم��ن ق�ب��ل اي ط��رف ك��ان وسوف
ن��واص��ل ف��ي عملنا حتى التوصل
للضالعني في هذه الواقعة وتقدميهم
امام سيادة القانون ".
وأفادت الطواقم الطبية العاملة في
جمعية ال �ه�لال األح �م��ر  ،ب��أن 30
مقدسيا اصيبوا خ�لال املواجهات
م��ع ق� ��وات ال �ش��رط��ة  ،وأن أح��دى
االص � ��اب � ��ات خ��ط��ي��رة ج � ��دا بفعل
رص ��اص ��ه م �ط��اط �ي��ة ب��ال �ع�ين جنم
عنها ن��زي��ف داخ�ل��ي ب��ال��رأس ،وأن
االص ��اب ��ات ت�ن��وع��ت م��ا ب�ين مطاط
واعتداء بالضرب وغاز سام ومدمع،
وأن  9من املصابني نقلوا للمستشفى
الستكمال العالج.

م �ص��رع ال �ش��اب ع ��وض الصانع م� �ص ��رع س ��ام ��ر غ� �ط ��اس م� ��ن ح �ي �ف ��ا في وف � ��اة ال �ط �ف �ل��ة ن� ��ور محمد
( 20ع� ��ام� ��ا) م� ��ن ال �ل �ق �ي��ة في ح � ��ادث ذات � ��ي م � ��روع ق� ��رب ق ��ري ��ة برعم خ � �ض� ��ر ب � � ��وي � � ��رات م� � ��ن ام
النقب بعد ان�ق�لاب تراكتورون
ال �ف �ح��م إث� ��ر م� ��رض عضال
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من على منت فرسه باملنطقة
هناك هذا وباشرت الشرطة
التحقيق في كافة التفاصيل
واملالبسات " .يشار الى ان
الشاب املرحوم ابن اللقية
ه��و "ع��وض عبد الرحمن
الصانع"
وج��اء الح�ق��ا م��ن املتحدثة
ب� ��اس� ��م ال � �ش� ��رط� ��ة ل ��وب ��ا
ال� � �س� � �م � ��ري ":ت� �ب�ي�ن من
خ�ل��ال ن �ت��ا ئ��ج حتقيقات
الشرطة االولية ان اصابة
الشاب املرحوم نتجت عن
ان�ق�لاب ت��راك�ت��ورون  ،بني
ال�ل�ق�ي��ة وم �ف �ت��رق شوكت،
ت��راك �ت��ورون ك��ان يستقله
امل�� ��رح�� ��وم واخ� � � ��ر ال � ��ذي
وصل الحقا لتلقي العالج
باملستشفى والتحقيقات
جارية ".
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اف��اد املتحدث باسم جنمة
داوود ا حل � �م� ��راء  ":ان
ط��واق��م االس�ع��اف قدمت ،
مساء السبت  ،االسعافات
االول �ي��ة وق��ام��ت بعمليات
انعاش  ،لشاب ( 20عاما)
م��ن ب �ل��دة اللقية بالنقب ،
ب �ع��د ان مت ن �ق �ل��ه ال �ي �ه��م ،
وهو مصاب بجراح بالغة
اخل�ط��ورة  ،وب��دون تنفس
او نبض ".
وج��اء م��ن املتحدثة باسم
الشرطة لوبا السمري":
ف��ي ال�ن�ق��ب م �س��اء السبت
مت اس � �ت �ل�ام اخ � �ط� ��ار من
مستشفى س ��ورو ك ��ا في
بئر السبع مفاده  ،مصرع
ش� ��اب ب��ال �ع �ش��ري �ن��ات من
ع�م��ره  ،م��ن س�ك��ان اللقية
الذي كان قد حول الى هناك
قبل س��ا ع��ات قليلة لتلقي
العالج وهو بحالة حرجة،
مثاثرا بجروحه.
ه��ذا ووف �ق��ا ل��رواي��ة اف��راد
عائلة املرحوم فان اخللفية
ت�ع��ود ال��ى س�ق��وط الشاب
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لقي الشاب سامر غطاس من حيفا مصرعه
إث��ر تعرضه االث�ن�ين حل��ادث ط��رق ذاتي
مروع قرب قرية برعم  ،هذا ووصل بيان
صحفي ص��ادر عن كايد ظاهر املتح ّدث
واملر ّكز لالعالم العربي في سلطة االطفاء
واالن �ق��اذ ،ج��اء ف�ي��ه" :وق��ع ح��ادث طرق
لشاحنة بالقرب م��ن ق��ري��ة ب��رع��م ،حيث
هرعت وطواقم اطفاء وانقاذ من محطة
اجلليل امل��رك��زي ومت اق��رار وف��اة سائق
الشاحنة" الى هنا نص البيان.
ووصل الى موقع العرب بيان من ايحود
هتسال ج��اء ف�ي��ه" :ل�ق��ي س��ائ��ق شاحنة
مصرعه في حادث ذاتي مروع عند مدخل
قرية برعم حيث وصل افراد الطاقم الى

امل���رح���وم���ة ال �ط �ف �ل��ة ن � ��ور م �ح �م��د خ� �ض ��ر ب ��وي ��رات
امل �ك��ان واق ��روا وف��اة س��ائ��ق الشاحنة"،
وفقا للبيان.
وأكد الناطق بلسان جنمة داوود احلمراء
ايضا "مصرع السائق مشيرين الى انه
يبلغ من العمر  40عاما".
وج��اء م��ن املتحدثة باسم الشرطة لوبا
السمري" :قبل ظهيرة االثنني في الشمال
قرب كيبوتس برعم وقع حادث طرقات
دا ٍم تخلله فقدان سائق الشاحنة سامر
غطاس م��ن حيفا السيطرة على القيادة
لسبب ل��م ي�ج��زم بخصوصه بعد حيث
انقلبت شاحنته.
ه���ذا وب ��اش ��رت ش��رط��ة امل � ��رور اعمال
التشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل
واملالبسات" ،وفقا للبيان.

م ��ن :إب��راه �ي��م أب ��و عطا
م ��راس ��ل م��وق��ع العرب
وصحيفة "كل العرب"
ف�ج�ع��ت م��دي�ن��ة أم الفحم
ب��وف��اة الطفلة ن��ور محمد
خضر بويرات  ،إثر مرض
عضال لم ميهلها طويالً،
مت جمع
عل ًما أ ّن��ه ك��ان قد ّ
ت �ب��رع��ات ب��ال��دم ل �ه��ا قبل
أن هذا لم
عدة أسابيع ،إلاّ ّ

يسعفها لألسف.
ه ��ذا ،وق��د أع�ل��ن (السبت
امل��اض��ي) ف��ي املستشفى
عن وفاة نور ،التي كانت
طالبة ف��ي الصف الثالث
اب � �ت� ��دائ� ��ي م� �ت� �ف ��وق ��ة في
مدرسة عراق الشباب أم
الفحم .وشيع جثمانها الى
م�ث��واه األخ�ي��ر ف��ي مقبرة
البيار في املدينة.
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