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من: محاسن ناصر مراسل موقع العرب 
وصحيفة "كل العرب"

توفيت أمس األول االربعاء في مستشفى 
)أم لطفي(  املرحومة  ال��رؤوم  االم  رمبام 
ناهز  عمر  ع��ن  سعد  حلبي  جميل  امي��ان 
ال�34 عاًما وذلك بعد معاناة دامت 54 يوما 

إثر حريق شب في بيتها.
قصة االم الرؤوم اميان يجب أن يتحدث 
عنها التاريخ فبعد أن تعرض بيتها للحريق 

تدخل  أن  اال  أب���ت   22.12.2017 ي���وم 
ما  ابنائها  من  احدا  أن  العتقادها  النيران 
وب��دون  احمل��ت��رق  البيت  داخ��ل  عالقا  زال 
تفكير وبقوة حنان وعطف االم اقتحمت 

البيت.
وبعد مرور عدة أسابيع على هذه احلادثة 
توفيت االم تاركة زوجها شفيق واألبناء 
الثالثة لطفي )8 سنوات( غيد ) 5 سنوات 

( وجمال )عامان(.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
فجعت مدينة عكا، مطلع االسبوع، 
ب���وف���اة ال��ف��اض��ل��ة ف���اي���زة ع��زاي��زة 
)أم خ��ال��د( ف��ي ح���ادث ده��س في 
ال��ع��اص��م��ة األردن���ي���ة ع��م��ان خ��الل 
زي��ارة ألقاربها هناك. هذا ويذكر 
من  اخلمسينات  في  املرحومة  أن 
من  للدهس  تعرضت  ق��د  عمرها 
تقدمي  مت  حيث  نارية  دراج��ة  قبل 
االسعافات األولية لها اال أن جميع 
احملاوالت بائت بالفشل ومت اقرار 

وفاتها.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
فجعت مدينة شفاعمرو ليلة االربعاء من هذا األسبوع، بنبأ وفاة الشاب 
بجراحه  متأثًرا  ع��اًم��ا،   47 ناهز  عمر  عن  ال��ع��ردات  اب��و  عبدالله  جمال 
اخلطيرة التي أصيب بها في أعقاب حادث الطرق الذي وقع يوم اجلمعة 
املاضي في قرية عبلني، وشيع جثمانه الطاهر إلى مثواه االخير أمس 

األول األربعاء بحضور جماهير غفيرة.
ف��ي حيفا وخضع  إل��ى مستشفى "رم��ب��ام"  ق��د أحيل  امل��رح��وم  وك��ان 
إنعاش  إنقاذ حياته وأجروا له عمليات  للعالج املكثف، وحاول األطباء 
غير أن كل محاوالتهم خالل األيام املاضية باءت بالفشل، وأقروا وفاته 

متأثرا بجروحه.
يذكر أن املرحوم كان كادًحا وأحب تقدمي املساعدة وعمل طيلة حياته من 
أجل لقمة العيش وُعرَف بخصالِه احلميدة وأخالقه العالية وكان قريبًا 

من اجلميع من الكبار وحتى األطفال.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
Kul@alarab.net

أدانت احملكمة املركزية في حيفا الثالثاء "كمال ذياب )64 عاًما( 
وشقيقتها  ع��اًم��ا(   38( أشقر  أولغا  ب��وف��اة   بالتسبب  حيفا  من 
أجنيليك نعيم )32 عاًما( وطفلتها كلوي نعيم )عامان( من سكان 
مدينة يافا، عندما اصطدم بالسيارة التي كانوا يستقلونها عند 
مفترق قرية الفريديس، كما وأدين بالقيادة حتت تأثير املخدرات 

والتسبب باصابات"، وفقا للبيان.
كمال  للمتهم  اإلتهام   الئحة  في  العامة  النيابة  وجهت  وقد  هذا 
ذياب، "ثالثة اتهامات مركزية وهي "التسبب بوفاة 3 اشخاص، 
القيادة حتت تأثير املخدرات وعبور الشارة احلمراء في املفترق"، 

وفقا للبيان.
وس���ردت الئ��ح��ة اإلت��ه��ام تفاصيل احل���ادث، "ان���ه وف��ي تاريخ 

من: منى عرموش
أقر الطاقم الطبي، يوم اجلمعة املاضي،  وفاة الشاب املقدسي 
بجراحه  متأثرا  عاًما(   23( سلوان  من  العباسي  معتصم 
أشكلون   برأسه، في حادث عمل في  نتيجة إصابته  وذلك 
حيث وقع احلادث قبل وفاته بأيام معدودة نتيجة سقوط 
إحدى  في  طب  طالب  املرحوم  أن  ويذكر  هذا  ثقيل.  جسم 
جامعات تركيا، وسادت حالة من احلزن الكبير لدى افراد 
األخالقية  مسيرته  على  اث��ن��وا  ال��ذي��ن  واألص��دق��اء  العائلة 
يعمل  كان  املرحوم  أن  ذك��روا  فيما  والتعليمية،  والتربوية 
من اجل دعم مشواره التعليمي. وشيع املرحوم الى مثواه 
األخير مبشاركة جماهير غفيرة، بعد صالة اجلمعة املاضية.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
لقي الشاب وسام فاروق تلحمي )46 عاًما( 
من  قرية عسفيا مصرعه في حادث طرق 
مروع وقع في نهاية االسبوع املاضي في 
بلغاريا، وأوقع احلادث قتيلني اخريني. هذا، 
أس��رة  ل��دى  صدمة  املفجع  اخلبر  وأح���دث 
الفقيد ومعارفه ومحبيه الذين عرفوه انسانا 

نشيطا طيب املعشر دمث األخالق.

ادان�����ة احل��ي��ف��اوي ك��م��ال ذي����اب ب��ال��ت��س��ب��ب ب���وف���اة 3 اش���خ���اص م���ن ي��اف��ا وال���ق���ي���ادة حت���ت ت��أث��ي��ر امل���خ���درات

03.08.2016 عند حوالي الساعة 00:46 قاد املتهم 
4 شمااًل، وفي  كمال ذياب شاحنته في شارع رقم 
ذات الوقت قاد رمزي اشقر سيارته على شارع رقم 
70 ومعه كل من سعيد نعيم وفي املقعد اخللفي كل 

وطفلتها  نعيم  واجنليك  اشقر  أولغا  املرحومات  من 
كلوي، حيث عبر سائق السيارة رمزي اشقر املفترق 
بالضوء األخضر، إال ان املتهم كمال ذياب كان يقود 
شاحنته في اإلجتاه العكسي وهو حتت تأثير مخدر 

من نوع هاروين، ويقود بسرعة غير عادية، وواصل 
الضوئية  ال��ش��ارة  أن  ك��ان على علم  أن��ه  سفره رغ��م 
حمراء وتلزمه بالتوقف، األمر الذي أدى الى اصطدامه 

بالسيارة التي استقلتها العائلة"، وفقا للبيان.

كمال ذياب في احملكمة أوجلا )نّصار( أشقر الطفلة كلوي  اجنيليك سهيل )نّصار(

م��ص��رع ال��ش��اب وس����ام ف����اروق تلحمي من 
عسفيا إثر حادث طرق مروع في بلغاريا

عكا تفجع بوفاة فايزة عزايزة..
ف����ي  أق���������رب���������ائ���������ه���������ا  ل��������������زي��������������ارة   ذه����������ب����������ت 

ع�������������م�������������ان ف���������ت���������ع���������رض���������ت ل���������ل���������ده���������س!

بيت جن تفجع بوفاة اميان حلبي
 دخ�����ل�����ت ال��������ى م����ن����زل����ه����ا احمل������ت������رق ب���ح���ًث���ا 
ع�������ن اب�����ن�����ائ�����ه�����ا وال����ت����ه����م����ت����ه����ا ال������ن������ي������ران!

املرحوم وسام فاروق تلحمي

وف����������اة ج�����م�����ال أب��������و ال��������ع��������ردات م������ن ش����ف����اع����م����رو م����ت����أث����ًرا 
ب��������ج��������راح��������ه ال��������ت��������ي أص��������ي��������ب ب�������ه�������ا ف����������ي ح����������������ادث ط�������رق

وف����اة ط��ال��ب ال��ط��ب معتصم ال��ع��ب��اس��ي م��ن س��ل��وان م��ت��أث��را 
ب�����ج�����راح�����ه ب����ع����د ت����ع����رض����ه حل����������ادث ع����م����ل ف������ي اش����ك����ل����ون

ن����ه����اي����ة  س�����ي�����ر  م�����خ�����ال�����ف�����ة   3000 م��������ن  أك������ث������ر  حت������ري������ر 
األس�������������ب�������������وع امل�����������اض�����������ي مب������خ������ت������ل������ف م�������ن�������اط�������ق ال�������ب�������اد

املرحوم جمال ابو العردات من شفاعمرو

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
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أفادت الشرطة اإلسرائيلية - قسم السير واملرور، في 
بيان عّممته مطلع االسبوع، وصلت عنه نسخة إلى موقع 
حترير  املاضي،  االسبوع  نهاية  خالل  أّن���ه:"مّت  العرب 
أكثر من 3000 مخالفة سير في مختلف مناطق البالد، 
ضمن نشاطات وحمالت الشرطة ملكافحة حوادث السير 

ومخالفات املرور"، بحسب الشرطة.
استهدفت  أّن:"احل��م��ل��ة  بيانها  ف��ي  الشرطة  وأش���ارت 

الذي يشّكلون خطًرا على حياة  السائقني  بشكل خاص 
مستخدمي الطريق وأعمال الزعرنة خالل القيادة. ومن 
ضمن املخالفات التي مّت حتريرها: سحب رخصة 133 
سائًقا ملدة 30 يوًما بشكل فوري عن مخالفات مختلفة، 
إضافة إلى ضبط 80 سائًقا قادوا حتت تأثير الكحول، 
إضافة إلى 380 مخالفة متعلقة باستخدام الهاتف النّقال 
خالل القيادة، وهنا مّت فرض غرامة بقيم 1000 شيكل 
كما ورد  نقاط"،   4 إلى  إضافة  على كل سائق مخالف 

في بيان الشرطة. 


