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من: منى عرموش
تعالى  رح��م��ت��ه  ال����ى  ان��ت��ق��ل 
صباح السبت املاضي مفتش 
املعارف احلاج يوسف جميل 
ابو مخ )63 عاما( من سكان 
يشيع  وق����د   ، ب���اق���ة  م��دي��ن��ة 
جثمانه الى مثواه االخير في 
نفس اليوم من بيته في مركز 
البلدة حتى مسجد الصراط. 
ويشار الى أن املرحوم عمل 

س���ن���وات ط��وي��ل��ة ف���ي سلك 
ثم  وم���ن  والتعليم  ال��ت��رب��ي��ة 
شغل منصب مفتش املعارف 
ف��ي م��وض��وع امل��واص��ات، 
وقد اثنى اجلميع على سيرته 
الطيبة مع  احلسنة وعاقته 

اآلخرين.
ي��ش��ار ال���ى أن امل��رح��وم هو 
احملامي  البلدية  رئ��ي��س  ع��م 

مرسي أبو مخ.

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

الناصرة  مدينة  في  توفيت 
الفاضلة،  املربية  السبت،   ،
)ح��ّوا(  مقلشة  ن��ادر  مرلني 
بعد صراع مع املرض، والذي 
. ويشار إلى  لم ميهلها طويااً
مساعدة  ه��ي  امل��رح��وم��ة  أن 

في  البستان  لصف  معلمة 
املخلص،  راه��ب��ات  م��درس��ة 
احلسنة،  بسيرتها  وعرفت 
وأحبها كل من عرفها، وشيّع 
من  األح��د  الطاهر  جثمانها 

هذا األسبوع.
وجاء في نعي العائلة: "والد 
وإخوتها  ووالدتها  الفقيدة 

وسهير،  إل����ي����اس،  رون������ي، 
وأق���رب���اؤه���م  م��ق��ل��ش��ة  وآل 
وأنسباؤهم ينعون مبزيد من 
املأسوف  واألس���ى،  احل��زن 
ع��ل��ى ش��ب��اب��ه��ا، م��رل��ني نادر 
مقلشة )حّوا( عن عمر ناهز 
واجباتها  متممة  عاما  ال�38 

الدينية".
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لقيت فاطمة درباس سياج )40 عاما( 
من بيت حنينا شرقي القدس مصرعها، 
وأصيب  امل��اض��ي  االس��ب��وع  نهاية  ف��ي 
استنشاقهم  اث��ر  آخ��رون  أشخاص   3
الدخان في أعقاب حريق شّب في منزل، 
وأف����اد ك��اي��د ظ��اه��ر امل��ت��ح��دث واملنسق 
االع���ام���ي ل��س��ل��ط��ة االط���ف���اء واالن���ق���اذ 
اجلمعة  يوم  بيانه  في  العربي  للوسط 
االنقاذ  ط���واق���م  أن���ه "ق���ام���ت  امل���اض���ي 
حنينا  بيت  في  عالقة  بانقاذ  واالط��ف��اء 
لكنها قد فارقت احلياة  القدس  شرقي 
إثر حريق شّب في منزل هناك، كما ويتم 

التحقيق ملعرفة أسباب اندالع احلريق"، 
وفقا للبيان.

 وأض���اف: "ط��واق��م االط��ف��اء واالنقاذ 
البناية  في  احلريق  اخماد  من  متكنت 
سيدة  وف���اة  اق����رار  مت  لكنه  السكنية 
واصابة 3 اشخاص جراء استنشاقهم 
قيادة  املكان  الى  وصلت  وقد  الدخان. 
س��ل��ط��ة االط���ف���اء واالن���ق���اذ ف��ي منطقة 
ان���دالع  اس��ب��اب  ف��ي  للتحقيق  ال��ق��دس 
لوبا  ل��ل��ب��ي��ان.وأف��ادت  وفقا  احل��ري��ق"، 
في  الشرطة  بلسان  الناطقة  السمري 
اجلمعة  ي��وم  صباح  "ش��ّب  أن��ه  بيانها 
ف��ي ح��ي بيت  ف��ي شقة سكنية  ح��ري��ق 
قوات  هرعت  حيث  ال��ق��دس  ف��ي  حنينا 

االطفاء واالنقاذ وقامت باخماد احلريق 
وانقاذ فاطمة درباس سياج )40 عاما( 
توفيت  باحلرجة  وصفت  بحالة  وهي 
فيما بعد وأصيب 3 اشخاص وحالتهم 
طفيفة، بينما تواصل قوات من الشرطة 
ف��ي م��ع��اجل��ة ك��اف��ة ال��ض��روري��ات ذات 
الصلة هناك"، وفقا للبيان.وأفاد الناطق 
بيانه  داوود احلمراء في  بلسان جنمة 
أفراد  تلقى   07:12 الساعة  "عند  أن��ه 
في  حريق  ان���دالع  ح��ول  باغا  الطاقم 
ساحة منزل في بيت حنينا حيث هرع 
وفاة  وأق���روا  املكان  ال��ى  الطاقم  اف��راد 
سيدة بعد محاولة انعاشها التي باءت 

بالفشل"، وفقا للبيان.
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عمم كايد ظاهر املتحّدث واملركز لاعام العربي في 
من  "الكثير  فيه:  جاء  بياناًا  واإلنقاذ  االطفاء  سلطة 
بداية  منذ  احلرائق  بسبب  حياتهم  فقدوا  املواطنني 
بيّنت  حيث  القدس،  في  كانت  آخرها  احلالي،  العام 
اندالع حريق في منزل في  التحقيقات االخيرة بعد 
أسفر  وال��ذي  املاضي،  اجلمعة  ي��وم  حنينا  بيت  حي 
أن  بعد  ا(،  عاماً  40( عربية  سيدة  مصرع  عن  ا  ايضاً
للحرارة  م��وزع  استعمال  بسبب  النيران  إشتعلت 
)وهي وسيلة للتدفئة خطير جداًا، وكان قسم السامة 
استعماله(،  قد حّذر من  االطفاء واالنقاذ  في سلطة 
بحيث تواجد هذا املوزع بالقرب من السرير، وبسبب 

موجات احلرارة الصادرة عن اجلهاز اشتعلت النيران 
بالفراش وبدأت تنتشر بجميع أرجاء املنزل. وبحسب 
ما افاد به مواطنون في املكان أن السيدة خرجت بعد 
اندالع احلريق في املنزل الى اخلارج، إالّ انها بعد ان 
شعرت أن أحدا من أطفالها موجود في الداخل عادت 

بسرعة وعلقت بني ألسنة اللهب والدخان".
ا في حادث آخر في القدس  وأضاف كايد ظاهر: "ايضاً
ا( مصرعه بعد اندالع  لقي يوم االحد، مسن )80 عاماً
 4 م��ن  م��ك��ون  مبنى  ف��ي  السكنة  ف��ي شقته  ال��ن��ي��ران 
طوابق في حي جيا، وكانت طواقم االنقاذ واالطفاء 
قد وصلت الى املكان والنيران تلتهم املنزل، بحيث مت 
اقتحام الشقة التي كانت مغلقه ومت العثور على املسن 
مت  حيث  للوعي  وفاقداًا  عجات  كرسي  على  جالسا 

إخراجه والقيام بعمليات إنعاش حتى قدوم الطواقم 
وفاته  إقرار  ومت  املستشفى  الى  نقلته  والتي  الطبية 
بعد وقت قصير جراء استنشاقه الكثير من الدخان. 
التحقيقات حول أسباب احلريق اشارت الى انه اندلع 
بسبب انفجار امليكروجال اثر ترك اداة معدنية داخله 
وهو يعمل مما أّدى الى انفجاره واشتعال النيران في 

املطبخ وبعد ذلك في أرجاء املنزل".
الفترة  في  ناحظ  احلظ  "لسوء  ظاهر:  كايد  وتابع 
االخ���ي���رة إرت���ف���اع ك��ب��ي��ر ف��ي ع���دد ال��ض��ح��اي��ا نتيجة 
احلرائق، ومعظم القتلى واجلرحى في هذه احلرائق 
يكون بسبب استخدام غير صحيح وبصورة خطيرة 
العام  في  انه  الى  االش��اره  وجتدر  التدفئة.  لوسائل 
املباني  4 اشخاص بسبب احلرائق في  املاضي قتل 

ا  السكنية، ولكن منذ بداية العام ولاسف 14 شخصاً
فقدوا حياتهم في حرائق عديدة، والتي كانت اسبابها 
استخدام وسائل التدفئة بشكل غير آمن ومنها أفران 
الغاز وموزعات حرارة غير آمنة او  احلطب وأفران 

مدافئ كهربائية".
املواطنني  ونحث  نناشد  "نحن  ظاهر:  كايد  وإختتم 
جميعا استعمال وسائل التدفئة اآلمنة فقط وبحسب 
تعليمات وتوصيات الشركة املصنعة، وايضا بحسب 
االطفاء  سلطة  في  احلرائق  مكافحة  قسم  تعليمات 
املبكر  الكشف  اج��ه��زة  بتركيب  ون��وص��ي  واالن��ق��اذ، 
ا وسهلة  كثيراً تكلف  والتي ال  والدخان  احلرائق  عن 
الكثير  انقاذ  اثبت ايضا جدارته في  التركيب والذي 

من االرواح".

مصرع فاطمة درباس سياج إثر اندالع حريق في منزل في بيت حنينا

مكان احلريق- تصوير: سلطة االنقاذ

املرحومة فاطمة سياج

"  2017 عام  بداية  منذ  منازلهم  في  حرًقا  مصرعهم  لقوا  شخًصا   14" االطفاء:  سلطة 

وفاة مفتش املعارف يوسف 
جميل أبو مخ من باقة
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ت  ا يد عو هير  ز ب  لشا ا ة  فا و
ا  ثر متأ شمس  ل  مجد من 
عمل ث  د حا ثر  إ حه  ا بجر
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توفي االثنني الشاب زهير عويدات )29 عاما( من مجدل 
شمس اثر تعرضه حلادث عمل هذا الشهر، وأفادت لوبا 
السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها  أنه "استمرارا 
حلادث العمل الذي حصل يوم 07.02 اجلاري في مجدل 
عاما(   31( عويدات  زهير  العامل  سقوط  وتخلله  شمس 
ورشة  في  ركائز  سقاالت-  اعلى  من  هناك  السكان  من 
بناء، حيث اصيب بجراح خطيرة أحيل على أثرها للعاج 
في املستشفى، أقر املستشفى وفاته مثأثرا بجراحه، هذا 
ووفقا للمقتضى تواصل الشرطة التحقيق بكافة تفاصيل 

ومابسات وقوع احلادث"، وفقا للبيان.

ر  د نا لني  مر بية  ملر ا ة  فا و
ة صر لنا ا من   ) ا حّو ( مقلشة 

املرحوم زهير عويدات

املرحومة مرلني نادر مقلشة )حّوا(

املرحوم يوسف جميل أبو مخ


