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من: منى عرموش مراسلة موقع العرب 
وصحيفة "كل العرب"

لقي الشابان أمير عبد املالك تكروري )24 
 17( عابد  أبو  إبراهيم  ذيب  وأنس  عاًما(، 
عاًما( من قلنسوة ، مصرعهما الثالثاء جراء 
وقلنسوة  الطيبة  هز  ضخم  انفجار  وقوع 
في مخزن لأللعاب النارية في بلدة يهودية 

مجاورة إثر اشتعال النيران في داخله.
وقلنسوة:  ال��ط��ي��ب��ة  م��ن  م��واط��ن��ون  وق����ال 
"صوت االنفجار كان قويا، حيث سمعت 
مصدرها،  معرفة  دون  عديدة  انفجارات 
وخالل ثوان بدأ الدخان االسود يظهر في 
وصلت  عندها  قلنسوة،  من  قريبة  منطقة 
الى  يعود  االن��ف��ج��ار  سبب  ب��أن  معلومات 
حريق في مخزن لاللعاب النارية". يشار 
الى أن الشرطة بالتعاون مع محقق احلرائق 

باشروا التحقيق في اسباب االنفجار.
وأفاد كايد ظاهر املتحدث واملنسق االعالمي 
لسلطة االطفاء واالنقاذ للوسط العربي في 
بيانه أن "عمل في املكان أكثر من 40 طاقما 
النيران في مخزن  السيطرة على  حتى مت 
كبير  اشتعال  ال��ى  ادى  وال��ذي  املفرقعات 
ملنازل  النيران  السنة  وص��ول  جانب  ال��ى 
وبنايات قريبة كما ادى انفجار املفرقعات 
الى حتطيم زجاج نوافذ واضرار في العديد 
م��ن امل��ن��ازل. ه��ذا وق��ام��ت ط��واق��م االطفاء 
واالنقاذ بالتعاون مع جهات مختلفة باخالء 
الشوارع احمليطة في املكان. كما ومت انقاذ 
نقله  مت  حيث  املصنع  داخ��ل  ت��واج��د  عالق 

للمشفى لتلقي العالج. 
من  واالن��ق��اذ  االطفاء  طواقم  ومتكنت  كما 
بورات وعملت  السيطرة على احلريق في 
تعيني  مت  وق��د  للنيران  نهائي  اخماد  على 
جلنة حتقيق خاصه لتقصي اسباب اندالع 

احلريق"، وفقا للبيان.
وأفاد الناطق بلسان جنمة داوود احلمراء 
تلقى   10:44 الساعة  "عند  أن��ه  بيانه  في 
أفراد الطاقم بالغا حول اندالع حريق في 
منطقة الشارون حيث يتم تقدمي االسعافات 
بينهم مصاب  األولية ألربعة مصابني من 
عاما   50 العمر  من  ويبلغ  خطيرة  وحالته 
مستشفى  ال��ى  نقله  ومت  ب��ح��روق  أص��ي��ب 
وموصول  ل��ل��وع��ي  ف��اق��د  وه���و  بيلنسون 

نقل  مت  كما  االصطناعي،  التنفس  بأجهزة 
تعرضها  بعد  مئير  مستشفى  الى  مصابة 
م��ن جسمها  ال��ع��ل��وي  القسم  ف��ي  الص��اب��ة 
حيث وصفت حالتها بالطفيفة. كما وهناك 
طفالن  بينهم  طفيفة  وحالتهم  مصابني   5
في  لهم  العالج  تقدمي  مت  طفيفة  حالتهما 

املكان"، وفقا للبيان.
وذكر الشاب سند غامن من قلنسوة، والذي 
تواجد في العمل خالل االنفجار مستعيًدا 
وصديقي  "أن���ا  ب��أّن��ه:  امل��ؤس��ف��ة  اللحظات 
فقط  يومني  منذ  نعمل  عابد  أنس  املرحوم 
ف���ي ه���ذا امل���خ���زن، وخ����الل ع��م��ل��ن��ا حصل 
الدخان  م��ن  نهرب  أن  وحاولنا  االنفجار 
الكثيف واالنفجارات داخل املخزن لنبتعد 

عن اخلطر ".
أمير  "املرحومان  قائاًل:  غامن  سند  وتابع 
في  صعوبة  واجها  عابد،  وأنس  تكروري 
اخلرو ج وصرخا طالبني النجدة، وعملت 
لكنّني  لهما  املساعدة  لتقدمي  بوسعي  م��ا 
لم استطع الدخول إلى املكان الذي تواجدا 
بإخراجي  وق��ام  شخص  ج��اء  عندها  فيه، 
الحقا  علمته  وما  املخزن،  داخ��ل  من  بقّوة 
أنهما قد فارقا احلياة، هذا حادث مؤسف 
وال نستطيع حتمل ما حصل وجميعنا هنا 
شيء"  أي  نستوعب  وال  كبيرة  بصدمة 

كما قال.
وفي حديث مع أقرباء أحد املرحومني: "ال 
مخزن  داخ��ل  عمااًل  يشغلون  كيف  نعرف 
بهذه اخلطورة، إذ أّنه ال يشكل خطًرا فقط 
على حياة العمال، إّنا على حياة املواطنني 
الذين يسكنون بالقرب من املخزن، نحن ال 
نعرف أسباب وقوع هذا احلادث وجميعنا 
بوفاة  علينا  حلّت  التي  بالكارثة  منشغلني 

الشابني" كما قال.
في  يعمل  "ابننا  تكروري:  عائلة  وذك��رت 
هذا املخزن منذ سنوات واجتهد كثيًرا من 
أجل بناء مستقبله كما وكان يحضر نفسه 
حلفل زفافه الذي كان من املتوقع ان يقام 
أّيام تقريبا وكم كان سعيدا بهذه   10 بعد 
ولكن  وحياتنا،  حياته  في  املهمة  اللحظة 
وفاته  خبر  علينا  وقع  الشديد  األسف  مع 
فقدنا  بأننا  ن��ص��دق  ال  ون��ك��اد  كالصاعقة 
وقالوا  جميعا".  قلوبنا  على  الغالي  االبن 

*ال���ع���ام���ل س��ن��د غ����امن جن���ا ب��أع��ج��وب��ة م���ن ان���ف���ج���ار م���خ���زن األل����ع����اب ال���ن���اري���ة: "ح����اول����ت م���س���اع���دة ام���ي���ر وأن�����س ول����م أجن���ح"
*ع������ائ������ل������ة ت����������ك����������روري: "اب������ن������ن������ا ي����ع����م����ل ف��������ي ه����������ذا امل��������خ��������زن م�����ن�����ذ س��������ن��������وات واج������ت������ه������د ك������ث������ي������ًرا م��������ن أج����������ل ب����ن����اء 
ت���ق���ري���ب���ا"   10 أّي������������ام  ب����ع����د  ي�����ق�����ام  ان  امل�����ت�����وق�����ع  م������ن  ك��������ان  ال����������ذي  ل�����زف�����اف�����ه  ن����ف����س����ه  ي����ح����ض����ر  ك��������ان  ك����م����ا  م���س���ت���ق���ب���ل���ه، 

م�������ص�������رع أم�������ي�������ر ت����������ك����������روري وأن��������������س أب�����������و ع�������اب�������د م��������ن ق�����ل�����ن�����س�����وة ف��������ي ان�������ف�������ج�������ار م�������خ�������زن األل����������ع����������اب ال��������ن��������اري��������ة ف��������ي ب�����������ورات

ام����������������ي����������������ر م�������������������������ات ق�������������ب�������������ل م����������������وع����������������د زف�������������������اف�������������������ه ب�������������ع�������������ش�������������رة أي�������������������ام

النفسية  "احل���ال���ة  أي���ًض���ا: 
للغاية  سيئة  العائلة  ل��دى 
واجلميع هنا ال يصدقون ما 
حصل وخاصة أّن احلديث 
ي�����دور ح����ول ش����اب ال���ذي 
وحمل  بنفسه  طريقه  شّق 
من  االيجابية  الصفات  كل 
تواضع واحترام وعالقات 
طيبة مع اآلخرين ال سيما 
الستقبال  نستعد  كنا  أننا 
حفل  في  للمشاركة  الناس 
يتوافد  األن  ل��ك��ن  زف���اف���ه، 
إلينا املئات من سكان البلدة 
في  ملواساتنا  وضواحيها 
عزائنا بوفاته. نسأل الله أاّل 
يصيب أي عائلة أي مكروه 
ألم  من  اآلن  به  نشعر  فما 
وصفه  مي���ك���ن  ال  وح������زن 
األلم  ف��ص��اح��ب  بالكلمات 
هو أكثر من يشعر باملعاناة 
وال��ك��ارث��ة احل��ق��ي��ق��ة". هذا 
وأع���رب���ت ع��ائ��ل��ة ع��اب��د من 
أسفها  عن  قلنسوة  سكان 
وأملها لفقدان ابنها أنس ذيب 
عابد، حيث يتوافد سكان من 
قلنسوة ملواساة العائلة في 
مصابها اجللل. وقال ذيب 
أنس:  الضحية  وال���د  ع��اب��د 
الوفاة  خبر  استلمنا  "لقد 

عبد املالك تكروري والد املرحوم امير املرحوم أنس أبو عابد

لو  ومتنيت  أي��ام  بعد  ك��ان  "زفافنا 
مّت مكانه"

مدينة  سكان  من  عاًما(   19( عودة  وصال  تعيش 
خطيبها  فقدت  أن  بعد  وأل��م  ح��زن  بحالة  قلنسوة 
في  مصرعه  لقي  ال��ذي  عاًما(   24( تكروري  أمير 
حادث انفجار مخزن املفرقعات، وتكاد ال تستوعب 
حول  بينهما  دار  ال��ذي  األخير  واحلديث  الكارثة، 
بعد  يقام  أن  امل��ق��رر  م��ن  ك��ان  ال��ذي  زفافهما  حفل 

ايام قليلة.
وقالت وصال في حديثها: "حفل زفافنا أنا وأمير 
كان من املفروض أن يقام بعد أيام قليلة، وقد قمنا 
بتجهيز أنفسنا وطوال الوقت كنا نتحدث عن الزواج 

وحياتنا املستقبلية، وذكرت له بأنني اقوم بتجهيز 
االنفجار  ح��ادث  وقبل  فيه،  سنسكن  ال��ذي  بيتنا 
حافظي  لي  قال  املكاملة  نهاية  وفي  قليال،  حتدثنا 

على نفسك جيدا". 
اصوات  سمعت  املكاملة  أنهينا  أن  "بعد  قالت:  ثم 
يدور  احل��دي��ث  ب��أن  واعتقدت  ج��دا،  قوية  انفجار 
عن رعد بسبب حالة الطقس، وبعد حلظات تلقيت 
اتصاالت من عائلتي وأخبروني بأن املخزن الذي 
يعمل فيه أمير قد وقع فيه انفجار، وعلى الفور بدأت 
اتصل به م��رارا وت��ك��رارا لكن دون ج��دوى، وفي 
وقتها تركت كل شيء ومتنيت أن أسمع صوته حتى 
اطمئن بأنه لم يصب بأذى، لكن في نهاية املطاف 

قد  أمير  بأن  أخبروني  حيث  الكارثة،  خبر  وصل 
فارق احلياة، وبدأت اصرخ واقول "ال اصدق فأنا 
اللحظات"،  هذه  ينتظر  وهو  ال��زواج،  نريد  وامير 
وكم متنيت أن أموت مكان أمير وأن يبقى هو على 
قيد احلياة".وواصلت حديثها قائلة: "قبل يومني 
فستان  إلختيار  األزي���اء  حملل  التوجه  أن��وي  كنت 
الزفاف، كذلك األمر بالنسبة للمرحوم أمير الذي 
قرر شراء بدلة، وقد حتدثنا ايضا عن النية للسفر 
خارج البالد بعد زفافنا، لكن جميع احالمنا تدمرت 
خالل ثوان".كما قالت: "املرحوم أمير كان انسانا 
متواضعا ويساعد الغير، وقبل وفاته بيومني كان 
في بيتنا. لم أتوقع بأنني لن أقابله مرة اخرى، حتى 

سند غامن

كالصاعقة، حتى أّننا ذهلنا 
م��ن ه��ذه احل��ادث��ة املؤسفة 
شابني  بحياة  أودت  ال��ت��ي 
في ريعان شبابهما". وعن 
املخزن  ف��ي  امل��رح��وم  عمل 
ق��ال: "ف��ي احلقيقة ال علم 
ل��ن��ا ب����أّن اب��ن��ن��ا ك���ان يعمل 
ف���ي امل���خ���زن، وح��ت��ى هذه 
اللحظة ال نعرف كيف قرر 
هنالك  حاليا  هناك،  العمل 
ل��ن��ا بها  م��ع��ل��وم��ات ال ع��ل��م 
الكثير  على  ال���رد  وننتظر 
من االسئلة لكن في الوقت 
احلالي نريد انهاء اجراءات 
وبيت  اجل���ن���ازة  م��راس��ي��م 
العزاء ومن ثم سندرس ما 

حصل في املكان".
ووص�����ل امل���ئ���ات إل����ى بيت 
العزاء لدى عائلة تكروري 

ابنهم  مبصرع  ملواساتهم 
ام����ي����ر ت������ك������روري، وق����ال 
والد  ت��ك��روري  امل��ال��ك  عبد 
ايام  ع��دة  "ق��ب��ل  الضحية: 
أنس  والضحية  ابني  ك��ان 
بيتنا،  ف����ي  س���وي���ة  ع���اب���د 
وضحكنا،  حت��دث��ن��ا  وق����د 
ول��م أت��وق��ع ان ت��ك��ون هذه 
بيننا،  األخ��ي��رة  ال��ل��ح��ظ��ات 
ح��ي��ث ذه��ل��ت ج���دا ب��ع��د ان 
ابني".  وف��اة  بخبر  علمت 
ثم قال: "ابني ذكر لي بأّنه 
غور  منطقة  إل��ى  سيسافر 
سيعود  ث���م  وم���ن  االردن 
إلى  سافر  وبالفعل  للعمل، 
منطقة الشمال، وكما يبدو 
بعد عودته حصلت الكارثة، 
ال سيما أّننا ال نعلم ما هي 
لذلك،  ادت  التي  االس��ب��اب 

فكل ما سمعناه من صديق 
كهربائيًّا  مت��اًس��ا  ان  ل��ه��م 
كان سبب االنفجار". أحد 
"املرحوم  ق���ال:  األق���رب���اء 
لبيته  ن���وم  غ��رف��ة  اوص����ى 
وك�����ان م���ن امل����ف����روض أن 
كما  ال������ي������وم،  ي��س��ت��ل��م��ه��ا 
ترتب  ك��ان��ت  خ��ط��ي��ب��ت��ه  أن 
استعدادا  ال��ب��ي��ت  أغ����راض 
كان  ال���ذي  زفافهما  حلفل 
من املتوقع ان يقام بعد اقل 
من عشرة أّيام". عم الفقيد 
قال:  ت��ك��روري  اس��م��اع��ي��ل 
جدا  خطير  امل��خ��زن  "ه���ذا 
ويحمل موادا خطرة، لذلك 
طرق  فحص  يتم  ان  ب��د  ال 
تشغيله من تراخيص عمل 
وحتى املكان املقام فيه بني 

البيوت".

"ب������ع������د ان أن����ه����ي����ن����ا امل�����ك�����امل�����ة س����م����ع����ت أص�������������وات ان�������ف�������ج�������ارات ق������وي������ة وب�����ع�����ده�����ا أخ������ب������رون������ي ب���������أن امل�������خ�������زن ال�����������ذي ع�����م�����ل ف�����ي�����ه ام������ي������ر ان����ف����ج����ر"
وص�����������ال ع�����������ودة م�������ن ق����ل����ن����س����وة خ����ط����ي����ب����ة امل��������رح��������وم أم�����ي�����ر: 

أنني لم استطع توديعه في جنازته، كما أن خطيبي كان ينوي 
ترك عمله في مخزن املفرقعات ويستعد إلفتتاح كراج لتصليح 
طموحاته".في  يحقق  أن  قبل  تركنا  لكنه  السيارات،  كهرباء 
نهاية حديثها قالت: "أنا منهارة جدا، وال اعرف كيف ميكن 

لي أن استمر بهذه احلياة دون أمير".

وصال عودة املرحوم امير


