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بـ30% الـــوفـــاة  حــــاالت  وارتـــفـــاع  الــســيــارة  فـــي  أطـــفـــال  نــســيــان  حــالــة   37

املـــــعـــــارف: نـــقـــوم بــفــحــص دفـــاتـــر 
بــــجــــروت مـــشـــبـــوهـــة ُوجــــــــدت في 
ثانوية إبراهيم قاسم في الطيرة

ال���روض���ات  ال����ى  ي���ع���ودا  ل���م  ط��ف��ا   25
الدراسي  ال��ع��ام  اف��ت��ت��اح  م��ع  وامل�����دارس 
جمعية  معطيات  من  تبني  حيث  اجلديد، 
الصيف  ه��ذا  أن  األط��ف��ال  ألم���ان  بطيرم 
إذ  الباد،  في  األطفال  على  األخطر  كان 
أن عدد األطفال الذين لقوا مصرعهم في 
العطلة ارتفع ب�%30 مقارنة مع الصيف 

املاضي حيث ُقتل 18 طفا.
"الصيف  ف��إن  املؤسسة  تقرير  بحسب 
احل��ال��ي ك���ان مم��ي��تً��ا م��ق��ارن��ة م��ع االرب���ع 
سنوات املاضية حيث طرأ ارتفاع ب�8% 
لقوا مصرعهم.  الذين  االطفال  على عدد 
 11 ومنها:  عديدة  ال��وف��اة  وأس��ب��اب  كما 
 10 ح����وادث،  ف��ي  مصرعهم  ل��ق��وا  طفا 
بسبب  وف��اة  ح��االت   4 للغرق،  تعرضوا 

ال��س��ي��ارة ف��ي احلر  نسيان األط��ف��ال ف��ي 
الشديد".

منذ شهر حزيران حتى آب من هذا العام 
مت تسجيل 31 حاالت غرق خطيرة، 10 
من ضمنهم انتهوا بإقرار الوفاة مقابل 7 
حاالت في العام املاضي. كما ويتضح من 
املعطيات أنه كان هناك 37 حالة لنسيان 
4 من بينم إنتهوا  أطفال داخل السيارة، 

بوفاة األطفال.
ال��ت��ق��ري��ر ف���إن أع��م��ار األطفال  وب��ح��س��ب 
وال��ف��ت��ي��ان ال���ذي���ن ل��ق��ي��وا م��ص��رع��ه��م هو 
و   15 بني  اعمارهم  تتراوح   7 كالتالي: 
17 عاًما، واحد بعمر بني 10 و 14 عاًما، 
14 طفا وثاثة تتراوح اعمارهم بني 5 

و 9 سنوات.

وصحيفة  العرب  موقع  مراسلة  ع��رم��وش-  منى  م��ن: 
كل العرب

كشف موقع العرب وصحيفة كل العرب أّن وزارة املعارف 
الرياضيات  25 دفتًرا من مناذج بجروت  يقارب  ما  ألغت 
لهذا العام في املوعدين األول والثاني، في ثانوية إبراهيم 
قاسم في مدينة الطيرة ، وذلك بشبهة عدم النزاهة خال 
االمتحان. هذا وتقوم اجلهات املسؤولة في وزارة املعارف 
بفحص الدفاتر املشبوهة، ومن ثم سيتم إتخاذ قرار نهائي 

بشأنها.
الطيرة:"نحن على اطاع على  وقالت مصادر مطلعة في 
هذه القضية، وآن االوان للكشف عنها حتى ال تتكرر مثل 
هذه االعمال، ألّن االمر قد ميس وبصورة كبيرة في املسيرة 
واالتكال  ال��دراس��ة  ع��دم  على  الطلبة  ويشجع  التعليمية، 
وزارة  تعالج  أن  املصادر:"نأمل  وأضافت  الغش".  على 
وباالخص  الباد،  كل  في  املنتشرة  الظاهرة  هذه  املعارف 
العربية، فسبق وأن كان هنالك غشا وعدم  البلدات  داخل 
بتنفيذ  تقوم  ال��وزارة  أّن  ونّوضح  االمتحانات.  في  نزاهة 
عقاب جماعي، مع أّن نسبة كبيرة من الطلبة ال عاقة لهم 
بكل ما جرى بل هم ضحايا نتيجة اعمال غير مسؤولة"، 

بحسب املصادر.
تعقيب وزارة املعارف

وعقب الناطق بلسان وزارة املعارف للوسط غير اليهودي 
كمال عطيلة، قائًا:"الوزارة تؤكد وجود دفاتر مشبوهة في 
املوعدين االول والثاني مبوضوع الرياضيات، وللمدرسة 
احل��ق ف��ي ت��ق��دمي اع��ت��راض، حيث ت��ق��وم ال����وزارة بفحص 
االعتراض وستقرر بشكل نهائي بناء على نتائج الفحص 
بشأن مصير هذه الدفاتر. علًما أّن عدد الدفاتر ال يتعدى ال� 

25 دفتًرا من املوعدين األول والثاني"، بحسب عطيلة.

عممت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة ، بيانا على 
العرب  موقع  ال��ى  نسخة  عنه  وصلت  االع���ام،  وسائل 
وصحيفة كل العرب،  جاء فيه: "وصل باغ الى مركز 
داخل  وحدهما  طفلتني  وج��ود  مفاده  االثنني،  الشرطة، 
أفراد  ه��رع  وعليه   ، الطيبة  ف��ي  مركونة  مقفلة  س��ي��ارة 
والتي  السيارة  ووج��دوا  املكان  الى  الشرطة  من  دوري��ة 
كانت نوافذها مغلقة، وعليه قام أحد أفراد الشرطة بفتح 
سنوات(   5 و   2( الطفلتني  وأخ��رج  بالقوة  السيارة  باب 
من السيارة، حيث تبني أنهما شقيقتان، وقام بتهدئتهما 
ومع التوصل بعد مضي حوالي ربع ساعة الى والدتهما 
)30 عاما( بالقرب من هناك متذرعة بترك طفلتيها فترة 
قصيرة لقضاء مشاغل لها في اجلوار.  هذا، ومت حتويل 
الوالدة املشتبهة بإهمال طفلتيها الصغيرتني للتحقيقات 

اجلارية في مركز الشرطة" بحسب البيان.

فــــــــي الـــــطـــــيـــــبـــــة: الــــتــــحــــقــــيــــق مـــع 
طفلتيها  إهــــمــــال  بــشــبــهــة  ســـيـــدة 
وتـــــــــركـــــــــهـــــــــمـــــــــا فـــــــــــــي الـــــــــســـــــــيـــــــــارة


