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وصل الى موقع العرب بيان من 
فيه:  جاء  عيليت،  نتسيرت  بلدية 
"ت��وف��ي م��ن��اح��م أري����اف رئيس 
االسبق  عيليت  نتسيرت  بلدية 
)ف���ي ن��ه��اي��ة االس��ب��وع امل��اض��ي( 
ملدة  البلدية  رئ��اس��ة  تولى  ال��ذي 
يتمتع  ك���ان  م��ن��اح��م  ع��ام��ا.   32
لم  انه  من  بالرغم  واسعة  بآفاق 
هذا  االك��ادمي��ي.  بالتعليم  يلتحق 
مثواه  ال��ى  جثمانه  تشييع  ومت 
االخير في مقبرة "هيشان" في 

نتسيرت عيليت".

العرب  موقع  مراسل  عطا-  أب��و  إبراهيم  م��ن: 
وصحيفة كل العرب 

توفي االحد في مستشفى هيلل يافة في اخلضيرة 
رض��ي��ع، فيما ل��م ي��ع��رف ال��ط��اق��م ال��ط��ب��ي أس��ب��اب 
"احلديث  ب��أّن  املستشفى  إدارة  وق��ال��ت  ال��وف��اة. 

يدور عن موت سريري، ال سيما أّن 
ه��ذه احل��ادث��ة هي ن��ادرة من نوعها، 
ف�����والدة ال��ط��ف��ل ك��ان��ت ع���ادي���ة ج���دا، 
لكن  بالرضيع،  االه��ت��م��ام  مت  بحيث 
في مرحلة من املراحل حصل تدهور 
ال���ف���ور ك��ان��ت هنالك  م��ع��ن، وع��ل��ى 
محاوالت النعاشه لكن الطاقم الطبي 
أقر وفاته". يشار إلى أّن العائلة وهي 
من كفرقرع رفضت ارسال الرضيع 

الذي ولد يوم اخلميس ملعهد العدل الطبي لتشريح 
اجلثة بهدف التعرف على أسباب الوفاة.

والدة الطفل هدى عكاوي حتدثت عما حصل معها 
، بعد هذا احلادث املؤلم وفقدانها ابنها الرضيع . 
بالقانون  املطالبة بحقها  وأكدت على "مواصلتها 
املستشفى مسؤولية ما حصل" على حد  محملة 

تعبيرها.
املتحدثة  نفو  دفنة  السيدة  م��ع  حديث  وف��ي  ه��ذا 
اش��ارت   ، اخلضيرة  ي��اف��ه  هلل  مستشفى  ب��اس��م 
"الى ان ادارة املستشفى قد اصدرت بيانا مفصال 
ان ما تقوله  ، مؤكدة  اث��ر ه��ذا احل��ادث  ومسؤوال 
ادارة  ان  علما   ، صحيح  غ��ي��ر  االم 
املستشفى ليس باستطاعتها ان تدلي 
ملزم  احل���ادث  ك��ون  التفاصيل  بكل 
بالسرية الطبية لكل فرد ، من هنا نحن 
نشارك العائلة حزنها بوفاة رضيعها 
في  وجاء  مشاعرها".  نتفهم  ونحن 
اخلضيرة  يافة  هلل  مستشفى  بيان 
ان:"ان  االح�����د  ي����وم  ص����در  ال�����ذي 
الرضيع املتوفى قد تلقى العالج في 
قسم االطفال بسبب حالة اليرقان "الصفار" ، وقد 
قامت املمرضات في قسم االطفال الرضع االعتناء 
به قبل وفاته. وبالرغم من محاوالت االنعاش الى 
ان الطاقم الطبي اعلن وفاة الرضيع ، كما وطلب 
الطاقم الطبي من العائلة تشريح اجلثة اال ان العائلة 

رفضت طلب الطاقم الطبي ".
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ل���ق���ي امل����أس����وف ع���ل���ى ش��ب��اب��ه 
اب��راه��ي��م أب���و زي���د )23 ع��اًم��ا( 
م���ص���رع���ه ف�����ي ح��������ادث ط���رق 
م��روع ليلة االرب��ع��اء، وج��اء من 
باسم  املتحدثة  ال��س��م��ري  ل��وب��ا 
ال��ش��رط��ة: "ف���ي ي��اف��ا ت��ل ابيب 
شارع ييفت وقع حادث طرقات 
دام تخلله اصطدام ما بن سيارة 
ودراجة نارية مسفرا عن اصابة 
سائق االخيرة الشاب "ابراهيم 

يافا  سكان  عاما   23 زي��د"  اب��و 
تل ابيب بحالة حرجة ما لبث أن 
توفي على أثرها في املستشفى 
. هذا وتواصل الشرطة التحقيق 
واملالبسات"،  التفاصيل  بكافة 

وفقا للبيان.
وأفاد الناطق بلسان جنمة داوود 
أنه  االرب��ع��اء  بيانه  احل��م��راء في 
"عند الساعة 01:39 تلقى أفراد 
الطاقم بالغا حول حادث طرق 
وقع بن دراج��ة نارية وسيارة 
ف��ي ي��اف��ا ت��ل أب��ي��ب، ح��ي��ث ه��رع 
وقدموا  املكان  لى  الطاقم  اف��راد 

مراسل  ناصر  محاسن  م��ن: 
كل  وصحيفة  ال��ع��رب  موقع 

العرب
وّدع الوسط الرياضي الالعب 
إبن  القدير والكبير االسطورة 
عن  رفاعي  حسن  حيفا  مدينة 
عمر يناهز 73 عاًما، وهو والد 
ال��الع��ب ان���ور رف��اع��ي. ويذكر 
في  لعب  رف��اع��ي  امل��رح��وم  أّن 
سنوات السبعينات مع الفريق 
ال���ع���ري���ق واالك����ب����ر ب��ال��وس��ط 

شباب  ف��ري��ق  ذاك  ان  ال��ع��رب��ي 
الناصرة، وكان الفريق العربي 
الوحيد الذي يلعب في الدرجات 
العليا ومثّل كل الوسط العربي 

من الشمال الى اجلنوب.
امل��رح��وم حسن رفاعي  وك��ان 
أفضل العب وسط في وسطنا 
ال���ع���رب���ي وم����ن أف���ض���ل ث��الث��ة 
العبن وسط بالدولة في حينه. 
رحمه الله عليه وادخله فسيح 

جناته. 

مراسل  ناصر-  محاسن  م��ن: 
م��وق��ع ال��ع��رب وص��ح��ي��ف��ة كل 

العرب 
ت��وف��ي ف��ي ق��ري��ة مجد ال��ك��روم، 
األستاذ  الفاضل  املربي  األح��د، 
سهيل(،  )أب���و  س��رح��ان  سميح 
عن عمر يناهز ال� 86 عاًما. وشيع 
جثمانه الطاهر االثنن، الى مثواه 

االخير.
يذكر أّن املرحوم عمل في سلك 
التعليم ألكثر من اربعة عقود من 
مئات  ي��ده  على  وتتلمذ  ال��زم��ن، 
الكروم.  مجد  ابناء  من  االجيال 
وس���اه���م امل���رح���وم ف���ي ح��ي��ات��ه 
املجتمع  في  البن  ذات  باصالح 

ورجل اصالح. رحمه الله
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توفي االثنن، في قرية اكسال، 
احلاج توفيق محمد ياسن عن 
وع��رف  ع��اًم��ا.   67 يناهز  عمر 
املرحوم بحسن اخالقه ومحبته 
معهم.  تعامله  وحسن  للناس 

وشيع جمانه الى مثواه االخير 
م��ن ج��ام��ع االص�����الح، ووري 
ال���ث���رى ف���ي امل���ق���ب���رة ال��ف��وق��ا، 
مب���ش���ارك���ة ج��م��اه��ي��ر غ��ف��ي��رة. 
وي��ذك��ر أن امل���رح���وم ه��و وال��د 
ياسن،  وليد  القدم  كرة  العب 
ف��ري��ق مكابي  م��رم��ى  ح����ارس 

إخاء اكسال. 

وف�����������������������������اة رئ���������������ي���������������س ب������������ل������������دي������������ة ن��������ت��������س��������ي��������رت 
ع�������ي�������ل�������ي�������ت األس�������������ب�������������ف م��������ن��������اح��������ي��������م أري������������������اف

مناحيم أرياف- صورة من الناطق بلسان بلدية نتسيرت عيليت

ه������دى ع�����ك�����اوي م�����ن ك����ف����رق����رع ت����ع����ود ال������ى م��ن��زل��ه��ا 
ب�������دون اب���ن���ه���ا امل�����ول�����ود ب���ع���د وف����ات����ه ف����ي امل��س��ت��ش��ف��ى

م������ص������رع ال�������ش�������اب اب������راه������ي������م أب���������و زي���������د م�������ن ي������اف������ا ت���ل 
أب�������ي�������ب ف��������ي ح��������������ادث ب��������ن دراج����������������ة ن��������اري��������ة وس�������ي�������ارة

العالج لشاب )20 عاًما( حالته 
ايخليوف  ال��ى  نقله  ومت  حرجة 
الستكمال العالج"، وفقا للبيان.

املرحوم ابراهيم أبو زيد 

وف������������اة ال��������اع��������ب ال�����ك�����ب�����ي�����ر إب����������ن م�����دي�����ن�����ة ح���ي���ف���ا 
ع���������اًم���������ا  73 ع���������م���������ر  ع�������������ن  رف�������������اع�������������ي  ح���������س���������ن 

م����ج����د ال�������ك�������روم: وف���������اة امل������رب������ي ال����ف����اض����ل ورج������ل 
س����ه����ي����ل أب�������������و   - س����������رح����������ان  س������م������ي������ح  االص�������������������اح 

احل����������������������������اج ت�����������وف�����������ي�����������ق م����������ح����������م����������د ي���������اس���������ن  
م��������������������ن اك��������������������س��������������������ال ف��������������������ي ذم���������������������������ة ال����������ل����������ه

املرحوم حسن رفاعي
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املرحوم احلاج توفيق محمد ياسن


