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م���ك���ات���ب "ك�����ل ال�����ع�����رب" – 
الناصرة

kul@alarab.net
ف��ج��ع��ت ب���ل���دة م��ع��اوي��ة م��س��اء 
ال��ث��اث��اء ب��وف��اة ال��ش��اب وهبي 
محمد احلج علي محاميد )23 
عاما( وذلك بعد ان اجرى عملية 
قلب مفتوح. هذا وتسود حالة 
التي  معاوية  بلدة  احل��زن  م��ن 
تنعى زهرة من شبانها .وشيع 
جثمانه إلى مثواه األخير أمس 
مسجد  م���ن  االرب����ع����اء  األول 
جماهير  مب��ش��ارك��ة  م���ع���اوي، 

غفيرة من البلدة واملنطقة.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
توفيت في مدينة الناصرة مساء السبت 
حنيني  عزمي  سجود  الشابة  امل��اض��ي 
بعد  وذل��ك  ع��اًم��ا   19 العمر  م��ن  البالغة 
تعرضها للغرق قبل ثاثة ايام من وفاتها 
هذا  كفركنا.  بلدة  في  سباحة  بركة  في 
وشيع جثمانها الطاهر السبت من جامع 
عمر ب��ن اخل��ط��اب وم��ن ث��م ال��ى مثواها 
االخير في املقبرة اجلديدة في الناصرة.
الشرطة  باسم  املتحدثة  من  بيان  وف��ي 

لوبا السمري جاء فيه ما يلي: "استمرارا 
لتعرض الفتاة الشابة "سجود حنيني" 
ف��ي ن��ح��و ع��م��ر 19 ع��ام��ا م��ن ال��ن��اص��رة 
بالشمال إلى غرق بالبركة العامة الكائنة 
قرب مفترق بيت رميون، قرب كفركنا، 
صيفي،  مخيم  باطار  كانت  بينما  وذلك 
ن��ه��ار اخل��م��ي��س ال��ف��ائ��ت ، ض��م��ن ي��وم 
السبت  يوم  عصر  اعلن  هناك،  ترفيهي 
باملستشفى عن وفاة الفتاة الشابة  وفًقا 

للبيان.

من: منى عرموش مراسلة موقع العرب 
وصحيفة كل العرب 

لقي املواطن سيف رشيد عبد الرحيم شّري 
البالغ من العمر 43 عاما من بلدة صير في 
قلقيلية إثر انهيار صخري اثناء عمله على 
"ب��اج��ر" ف��ي إس��ك��ان امل��ه��ن��دس��ن شرقي 
طولكرم وباشرت الشرطة والنيابة العامة 

التحقيق. 
وتسود اجواء حزينة في قرية صير قرب 
املأساوي  العمل  اعقاب حادث  في  قلقيلية 
الذي راح ضحيته الشاب سيف رشيد عبد 

الرحيم شّري.
وقال صديق املرحوم: "في يوم احلادث، 

ابن املرحوم رافق والده، وكان يتواجد معه 
في الباجر. املرحوم طلب من طفله ان ينزل 
ويحضر له قنينة ماء، وبعد دقيقتن سقطت 
صخرة كبيرة التي اودت بحياة األب، بينما 
واخذ  املياه،  بقنينة  ميسك  وهو  عاد  طفله 
وال��ده ويصرخ "ابي احضرت  يبحث عن 
لك املاء كي تشرب"، لكن مع األسف الطفل 
لم يستوعب ما شاهده على ارض الواقع".
وأض���اف:" قبل اي��ام ت��واج��د امل��رح��وم مع 
واألح��ذي��ة،  املابس  محل  في  ل��دي  اطفاله 
اي���ام س��وف اشتري  وق���ال ألط��ف��ال��ه، بعد 
لكم مابس واحذية وكتب مدرسية للسنة 

الدراسية اجلديدة".

من: منى عرموش مراسلة 
موقع العرب وصحيفة كل 

العرب
أق�������ّر ال���ط���اق���م ال���ط���ب���ي ف��ي 
مستشفى بلينسون في بيتح 
تكفا ، السبت املاضي، وفاة 
الرحيم  عبد  محمد  امل��واط��ن 
عاًما(   65( م��ص��اروة  طيار 
متأثًرا   ، الطيبة  مدينة  م��ن 
بجراحه البالغة التي تعّرض 
لها جّراء حادث طرق، وقع 
املاضية على مدخل  اجلمعة 
وتسود  ه��ذا،  الطيبة.  مدينة 
حالة من األلم واحلزن لدى 
اثنى  العائلة واالقرباء، وقد 
الطيبة  سيرته  على  اجلميع 
وعاقته احلسنة مع اجلميع. 
السير  أّن ح��ادث  ال��ى  يشار 
 444 ع���ل���ى ش�������ارع  وق������ع 
احمل�������اذي م���دي���ن���ة ال��ط��ي��ب��ة، 
م�����ق�����اب�����ل م����ح����ط����ة وق�������ود 
"س�����ون�����ول"، ب���ن س��ي��ارة 
احلادث  وأسفر  مكاتب "كل العرب" - الناصرةوتراكتور. 

ملياء  الشابة  االث��ن��ن  م��س��اء  لقيت 
مصرعها،  ع��اًم��ا(   21( غ��امن  أب��و 
مفرق  على  للدهس  تعرضها  إث��ر 
ن��ي��ر ت��س��اب��ي ب��ال��ق��رب م��ن مدينة 
ال��ش��اب��ة الى  ال��رم��ل��ة. وق��د مت نقل 
أن  اال  هروفيه،  اس��اف  مستشفى 
حياتها  الن��ق��اذ  احمل����اوالت  جميع 
وفاتها  اق���رار  ومت  بالفشل  ب��اءت 
في حن باشرت الشرطة التحقيق 

في اسباب احلادث.
باسم  املتحدثة  م��ن  الح��ق��ا  وج���اء 
"مساء  ال��س��م��ري:  ل��وب��ا  الشرطة 
االثنن مبنطقة هشفيا في املركز 
وع��ل��ى ش���ارع رق��م 44 ق��رب نير 
تسفي وقع حادث طرق دام تخلله 
ده���س ع���اب���رة س��ب��ي��ل ع��رب��ي��ة من 
الرملة في العشرينات من عمرها 
من قبل سيارة عابرة ومما اسفر 

م�����ص�����رع س����ي����ف رش�����ي�����د ش��������ري م������ن ق���ل���ق���ي���ل���ي���ة إث��������ر ان�����ه�����ي�����ار ص�����خ�����ري خ��������ال ع����م����ل����ه ف������ي ط����ول����ك����رم
*ص����������دي����������ق ض������ح������ي������ة ح����������������ادث ال��������ع��������م��������ل: إب�������������ن امل�����������رح�����������وم ذه�������������ب الح����������ض����������ار امل����������������اء ل�����������وال�����������ده ف��������ع��������اد ووج�������������������ده ج�������ث�������ة ه�������ام�������دة

صورة من مكان احلادث املرحوم سيف رشيد عبد الرحيم شّري 

وف��������������������اة م�������ح�������م�������د ع��������ب��������د ال����������رح����������ي����������م م��������������ص��������������اروة م����ن 
ال�����ط�����ي�����ب�����ة م�������ت�������أث�������را ب�������ج�������راح�������ه ج����������������ّراء ح��������������ادث ط������رق 

عن إصابة شخصن، أحدهما وصفت جراحه 
باخلطيرة، واآلخر بالطفيفة، نقا على إثرها 
إلى مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا 

إلستكمال العاج.
وقال املضمد منهل بلعوم من مركز "التميم" 
الطبي الذي قدم اإلسعاف األولي للمصابن، 
نتيحة  خطيرة  بجراح  أصيب  "شخصا  إّن 
اآلخر  جراح  وصفت  فيما  بالرأس،  إصابته 

بالطفيفة".

الشرطة  باسم  املتحدثة  عممت  ق��د  وك��ان��ت 
لوبا السمري، بياًنا، جاء فيه أّن:"وقع على 
444 قرب مفترق الطيبة حادث  شارع رقم 
تراكتور وس��ي��ارة مسفرا عن  ب��ن  م��ا  ط��رق 
طفيفا،  واخ��ر  بالغة  بجراح  شخص  اصابة 
على ما يبدو من السكان باملنطفة هناك ، مت 
حتويلهما على اثرها للعاج باملستشفى بينما 
باشرت الشرطة اعمال التشخيص والتحقيق 
يكافة التفاصيل واملابسات"، وفًقا للشرطة.

م������ع������اوي������ة ت����ف����ج����ع ب�������وف�������اة ال�������ش�������اب وه����ب����ي 
م�����ح�����ام�����ي�����د ب������ع������د ع�����م�����ل�����ي�����ة ق������ل������ب م����ف����ت����وح

وف������������������اة س���������ج���������ود ع���������زم���������ي ح������ن������ي������ن������ي ب�������ع�������د اي������������������ام م����ن 
غ���������رق���������ه���������ا ف��������������ي ب������������رك������������ة س���������ب���������اح���������ة ف��������������ي ك������ف������رك������ن������ا

www.alarab.net

م������ص������رع ال�����ش�����اب�����ة مل������ي������اء أب���������و غ���������امن ب���ع���د 
ت�������ع�������ّرض�������ه�������ا ل�������ل�������ده�������س ق�������������رب ال������رم������ل������ة

الحقا عن وفاتها . هذا وتواصل الشرطة اعمال 
وفقا  وامل��اب��س��ات"،  التفاصيل  بكافة  التحقيق 

للبيان.


