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وف ��اة ع�ق��ل ع ��ودة م��ن ق�ل�ن�س��وة ب�ع��د أش�ه��ر م� �ص� ��رع ال� �ف� �ت ��ى ف � � ��ارس ال � �ف � ��ارس ( 16ع � � ً�ام � ��ا) م��ن
م � ��ن اق � ��ام � ��ة ع � � ��رس ل � ��ه ب� � � ��دون ع � ��روس ط��وب��ا ال��زن �غ��ري��ة ف ��ي ح� ��ادث إن �ق�ل�اب ت ��راك� �ت ��ورون ب��ه

املرحوم عقل عودة

صور خالل حفل الزفاف
من :منى عرموش
فجعت مدينة قلنسوة ،ي��وم ال�ث�لاث��اء من
ه��ذا األس �ب��وع ،بخبر وف��اة عقل ع��ودة في
اخلمسينات من عمره ،وذلك بعد أن تعرض
قبل اي��ام جللطة دماغية .جدير بالذكر أن
امل��رح��وم اق �ي��م ل��ه ق�ب��ل اش �ه��ر ح�ف��ل زف��اف

ب��دون ع��روس وش��ارك فيه االف السكان،
حيث قال في حينها" :لقد سعدت جدا لهذا
اليوم اخلاص واملميز" .هذا وشيع جثمان
املرحوم الى مثواه األخير مبشاركة جماهير
غفيرة ووري الثرى في مقبرة املغازيني في
قلنسوة.

اجل � � � � � � ��ش ت � � �ف � � �ج � � ��ع ب � � � � ��وف � � � � ��اة ال� � � �ش� � � ��اب
أح� � � � � � �م � � � � � ��د م � � � �ص � � � �ط � � � �ف� � � ��ى ع� � � �ب � � ��اس � � ��ي
من :محاسن ناصر
فجعت بلدة اجل��ش ،صباح االرب �ع��اء ،بوفاة
املأسوف على شبابه أحمد مصطفى عباسي
عن عمر ناهز الـ 21عا ًما .ومت تشييع جثمانه
ال��ى مثواه األخير من بيت وال��ده الكائن في
اجل��ش ،مبشاركة جماهير غفيرة من البلدة
واملنطقة.

ك � ��اب � ��ول :م� �ص ��رع ش ��اه ي��ن م� �ح� �م ��ود ه �ي �ب��ي
( 32ع ��امً ��ا) ج� ��راء س �ق��وط��ه ع ��ن ارت �ف ��اع
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
لقي الشاب شاهني محمود شاهني
هيبي من كابول البالغ من العمر
 32عا ًما ،مصرعه مساء اجلمعة
املاضية ج��راء سقوطه عن ارتفاع
طابقني  -ما يعادل  8أمتار تقريبا
خالل تصليحات في منزله.
وأف��اد الناطق بلسان جنمة داوود
احل� �م ��راء " :اس �ت �ل��م م��رك��ز جنمة
داوود احلمراء في منطقة آشر بال ًغا
قرابة الساعة  15:65حول سقوط
شاب ( 32عا ًما) عن ارتفاع طابقني
ف��ي ك��اب��ول وال ��ذي أص�ي��ب بجراح
مت إق��رار
خطيرة ج��دا في رأس��ه ،و ّ
وفاته في املكان" وف ًقا للبيان.
هذا وأف��اد الناطق بلسان الشرطة
أ ّن��ه" :استلم مركز الشرطة بال ًغا خالل تصليحه عريشة (بيرغوال) في منزله،
ح��ول رج��ل ( 39ع��ا ًم��ا) من كابول الطواقم الطبية أق ّرت وفاته في املكان" بحسب
وال ��ذي سقط ع��ن ارت �ف��اع  8أمتار البيان.

مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
الطبي في مستشفى زيف بصفد
أق ّر الطاقم
ّ
وف ��اة ال�ف�ت��ى ف ��ارس مصطفى ال �ف��ارس (16
عا ًما) من طوبا الزنغرية ،متأث ًرا بجراحه بالغة
اخلطورة التي تع ّرض لها إثر حادث طرق ذاتي
وقع عصر األربعاء ،شمالي البالد بعد انقالب
تراكتورون استقله .وشاركت جماهير غفيرة
م��ن القرية واملنطقة ف��ي تشييع جثمانه الى
مثواه األخير.
وج ��اء ف��ي ب �ي��ان ص ��ادر ع��ن ال �ن��اط��ق بلسان
ش��رط��ة ال �ش �م��ال أ ّن��ه":اع��ل��ن ف��ي مستشفى
زيف بصفد عن وفاة فتى ( 16عا ًما) متأث ًرا
بجراحه التي أصيب بها ج ّراء حادث طرق في
منطقة مفتوحة بالقرب من "ك��ري ديشي"
في الشمال" .وأوضحت الشرطة في بيانها
أن":التحقيقات األولية تشير إلى أنّه ولسبب
ّ
غير معروف اصطدم الفتى املرحوم بعمود
في املنطقة هناك ،حيث فقد السيطرة وانقلب
به التراكتورون ،حيث طار منه ما أسفر عن
إصابته بجراح بالغة اخلطورة ،ليعلن الح ًقا
عن وفاته" ،بحسب الشرطة.
هذا ،وكان قد أفاد الناطق بلسان جنمة داوود
أن":الطواقم الطبيّة وصلت إلى نقطة
احلمراء ّ
التقاء مع سيارة خصوصية أوصلت الفتى
املصاب بالقرب من مفترق "إليفيلِت" ،والذي
أصيب على ما يبدو ج ّراء انقالب تراكتورون.
مت نقله
حيث ق � ّدم��ت ال �ع�لاج األول ��ي ل��ه وق��د ّ

املرحوم الفتى فارس
مصطفى الفارس

صور من مكان احلادث/تصوير :شرطة إسرائيل
إلى مستشفى زيف في صفد ،ووصفت جراحه باخلطيرة"،
بحسب البيان .وجاء في بيان ملؤسسة بطيرم" :بحسب معطيات
مؤسسة بطيرم ألمان االوالد ،بني السنوات  2008وحتى اليوم
توفي  15ولدا وفتى في حوادث طرق سواء كراكبني او سائقني
لتراكتورون .من بينهم  3حاالت وفاة العام املاضي ( .)2017هذا
وعقبت السيدة اورلي سيلفيجر؛ املديرة العامة ملؤسسة بطيرم
حول احلادثة قائلة" :غالبية حوادث الطرق التي حتدث مبشاركة
تراكتورون حتدث عادة نتيجة انقالبه .ولذا مينع منعا باتا سياقة
التراكتورون ملن هم حتت جيل  16عام فهو يعتبر خطرا ويهدد
حياه اوالدنا .فمن بني مسببات حوادث التراكتورونات هو نقص
اخلبرة واملهارة والتدريب املالئم لقيادته ،اضافة للسرعة املفرطة
عند القيادة ونقل اوالد آخرين على اطراف التراكتورون .نعود
ونطالب باتباع توصيات االمان والتصرف وفقا للقانون وعدم
زيادة السرعة املسموح بها لقيادة املركبة مع االهتمام بارتداء
خوذة ونظارات حماية وإضاءة املصابيح دائما".

ال� �ط� �ي� ��رة :اض � � ��رام ال � �ن� ��ار ب �ص ��ف ل� � ��ذوي اإلح �ت �ي ��اج ��ات
اخل � � � � ��اص � � � � ��ة واحل � � � � � � � � � ��اق أض � � � � � � � � � ��رار ب � ��امل� � �م� � �ت� � �ل� � �ك � ��ات
م���ن :م �ن��ى ع ��رم ��وش  -م��راس �ل��ة م��وق��ع ال �ع��رب
وصحيفة كل العرب
أقدم مجهولون ليلة األحد ،على إضرام النيران في
صف لذوي اإلحتياجات اخلاصة في مدرسة احلنان
القائمة في مدينة الطيرة ،كذلك حاولوا احراق صفوف
اخرى.
هذا وقد أسفر هذا العمل عن أضرار للصف واملمتلكات،
حيث تفاجأ طاقم العمل لدى دخولهم املبنى عندما
شاهدوا اعمال التخريب .ق ّوات الشرطة حضرت الى
املكان وشرعت التحقيق ح��ول خلفية احل��ادث ومن
وقف وراء هذا احلريق ،ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهني،
والتحقيقات ال زالت جارية .وقد أعرب السكان عن
"استنكارهم الشديد لهذا العمل الذي وصفوه بأنّه
اجرامي ،وطالبوا التوصل الى الضالعني حتى تتم
معاقبتهم كما يجب ودون اي تساهل".
وفي تعقيب لرئيس بلدية الطيرة احملامي مأمون عبد
احلي قال" :هذا عمل رخيص وإن د ّل على شيء مّإنا
يد ّل على عدم انتماء الفاعلني للبلدة واهلها .ليس لدينا
اإلمكانية حلراسة جميع املؤسسات التربويه التعليمية
ف��ي ال�ب�ل��دة .االع �ت��داء على م��درس��ه ليس اق��ل أهمية
من االعتداء على مسجد وأدع��و وادع��وا االهالي الى
التكاتف والعمل ضد هذه االعمال اجلبانة" كما قال.

