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من: ابراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة 
كل العرب 

الدكتور  ع��ام��ا( زوج���ة   30( ي��ون��س  أم��ل ش��ك��ري  لقيت 
خالل  حتفها   ، ع���ارة  ب��ل��دة  ف��ي  ي��ون��س  نظير  م��ح��م��ود 
جلطة  إثر  هنغاريا،  في  استجمامية  رحلة  في  تواجدها 
ا ثاكالاً  دماغية مفاجئة. وتركت املرحومة وراءها  زوجاً

وطفلتني
وشارك أمس األول األربعاء في ساعات الصباح، أهالي 

عارة وعرعرة ووادي عارة واملنطقة في تشييع جثمان 
املرحومة أمل شكري يونس الى مثواها االخير في اجواء 

من احلزن واالسى.
هذا، وقد إنطلق موكب اجلنازة من بيت املرحومة ومن ثم 
الصالة على جثمانها في مسجد عارة القدمي ومن ثم الى 
مثواه االخير. وقدم املشيعني تعازيهم لعائلة املرحومة 
وأن  جناته  فسيح  يدخلها  وان  يرحمها  ان  الله  سائلني 

يلهم أهلها الصبر والسلوان.
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 3( اخلطي  محمد  أب��و  يوسف  ميسم  الطفلة  لقيت 
النقب  ف��ي  نبطيم  منطقة  ض��واح��ي  م��ن  س��ن��وات( 
في  حتقق  ال��ش��رط��ة  زال���ت  وم��ا  ��ا،  ده��ساً مصرعها 
تفاصيل ومالبسات احلادث. وكان الناطق بلسان 
وسائل  على  بيانا  عمم  ق��د  احل��م��راء  داوود  جنمة 
العرب  م��وق��ع  ال���ى  ع��ن��ه نسخة  اإلع�����الم، وص��ل��ت 
"وصل  فيه:  جاء  الثالثاء،  العرب،   كل  وصحيفة 
النقب،  ل��واء  احلمراء  داوود  جنمة  مركز  الى  بالغ 

مفاده وصول  اليوم،  17:59 عصر  الساعة  قرابة 
ط��ف��ل��ة )3 س���ن���وات( م��ص��اب��ة ب��ج��راح خ��ط��ي��رة في 
لتابع للمركز، وعليه قدم  الطبي  الى املركز  الرأس 
طاقم من املسعفني واملضمدين اإلسعافات األولية 
للطفلة ومن ثم مت نقلها بوجه السرعة الى مستشفى 
سوروكا لتلقي العالج الالزم، فيما لم تعرف بعد 
يبدو جراء حادث طرق"  ما  اإلصابة وعلى  سبب 

وفقا للبيان.
وجاء الحقا من املتحدث باسم مستشفى سوروكا 
في بئر السبع: "أن الطفلة وصلت الى املستشفى 

وهي متوفية، ومت إقرار ذلك بشكل رسمي من قبل 
لوبا  الشرطة  باسم  املتحدثه  من  األط��ب��اء".وج��اء 
مساء  الشرطة،  في  اخطار  إستالم  "مت  السمري: 
عمرها  م��ن  الثالثة  ف��ي  طفلة  نقل  م��ف��اده  ال��ث��الث��اء، 
مستشفى  في  للعالج  نبطيم  ضواحي  سكان  من 
ب��ح��ال��ه ح��رج��ة ج����راء تعرضها  س���وروك���ا وه����ي 
وفاتها.  عن  الحقا  أعلن  بحيث  هناك  طرق  حلادث 
هذا، وتواصل الشرطة باعمال الفحص مع البحث 
لم  التي  وامل��الب��س��ات  التفاصيل  بكافة  والتحقيق 

تتضح باقي معاملها بعد " بحسب البيان.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
وقع حادث طرق ذاتي مساء  االثنني 
اصطدام  تخلله  ال��ش��ب��ل��ي  ب��ل��دة  ف��ي 
أسفر  ما  إن��ارة،  بعامود  تركتورون 
ع��ن م��ص��رع ش���اب ي��ب��ل��غ م��ن العمر 
ا، وإصابة آخر بجراح بالغة  17 عاماً

اخلطورة. 
 ه��ذا وق��د وص��ل ال��ى م��وق��ع العرب 
صادر  ب��ي��ان  ال��ع��رب  ك��ل  وصحيفة 
ب��اس��م جن��م��ة داوود  امل��ت��ح��دث  ع���ن 
االثنني،  "أصيب،  فيه:  جاء  احلمراء 
ش��اب��ني اث���ر ان��ق��الب ت��رك��ت��رون في 
ب��ل��دة ال��ش��ب��ل��ي. ح��ي��ث ق��ام��ت طواقم 

االس��ع��اف ال��ت��ي وص��ل��ت ال��ى املكان 
بتقدمي االسعافات االولية للمصابني 
ونقلهم الى املستشفى، حيث وصفت 
جراح أحد املصابني والبالغ من العمر 
17 عاما على انها بالغة اخلطورة ومت 
القيام بعمليات انعاش له "، بحسب 

البيان. 
 وفي بيان الحق عممته لوبا السمري 
فيه:  ج��اء  الشرطة،  بلسان  الناطقة 
���ا ل��ل��م��ع��ل��وم��ات االول���ي���ة، وقع  "وف���قاً
الشبلي  ع��رب  بلدة  ف��ي  الشمال  ف��ي 
حادث طرق ذاتي داٍم تخلله إصطدام 
تراكتورون يستقله شابان صغيران 

إنارة  عامود  في  هناك  السكان  من 
املسافر  وف��اة  ع��ن  ا  مسفراً وبالتالي 
على الفور بينما أصيب سائقه بجراح 
اخلطورة،  وبالغة  املتوسطة  بني  ما 
وأحيل على أثرها للعالج في مسشفى 
مواصلة  وس���ط  ب��ال��ع��ف��ول��ة  هعيمق 
التفاصيل  بكافة  التحقيق  الشرطة 

واملالبسات"، الى هنا نص البيان.
باسم  للمتحدثة  الح���ق  ب��ي��ان  وف���ي 
الشرطة لوبا الّسمري جاء فيه ما يلي: 
"يشار إلى أّن املرحوم ابن بلدة عرب 
الشبلي هو الشاب عثمان شبلي البالغ 

ا. من العمر 17 عاماً

 - العرب"  "كل  مكاتب 
الناصرة

kul@alarab.net
تعالى  رحمته  ال��ى  إنتقل 
رئيس  ال���ف���ري���دي���س  ف���ي 
يونس  احمل���ل���ي  امل��ج��ل��س 
مرعي - ابو كمال عن عمر 
وشيع  ع��ام��ا  ال�67  ن��اه��ز 
جثمانه الى مثواه االخير  
الثالثاء من مسجد الهدى 
القدمي. وكان املرحوم قد 
عانى من مرض لم ميهله 

طويال.
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عنه  وصلت  بيانا،  النيابة،  عّممت 
وصحيفة  العرب  موقع  إلى  نسخة 
"قدمت  ف���ي���ه:  ورد  ال����ع����رب،  ك���ل 
النيابة،  للمحكمة املركزية في مدينة 
قاصر  ضد  اتهام  الئحة  الناصرة، 
��ا( م��ن ط��وب��ا ال��زن��غ��ري��ة ،  )16 ع��اماً
تتهمه فيها بقتل مسن مريض يالزم 
البلدة طعناًا  ا( من  فراشه، )76 عاماً

بالّسكني" بحسب الئحة االتهام.
املتهم  ق��رر  االت��ه��ام،  لالئحة  ووفقا 
ولسبب   ،27.07.2016 ي�����وم 

املسن  قتل  للنيابة،  م��ع��روف  غير 
ا  ا ومالزماً املرحوم الذي كان مريضاً
فراشه، ويحتاج إلى مساعد ليقوم 
اليومية، وفي يوم غير  باحتياجاته 
حتت  مطبخ  سكني  خبأ  م��ع��روف، 
منزله،  ق��رب  احلطب  من  مجموعة 
وت��وج��ه ص��ب��اح ي��وم 27 م��ن متوز 
امل��اض��ي، إل��ى منزل امل��رح��وم حيث 
كان مستلقياًا على الفراش في ساحة 
م��ن��زل��ه، وج��ل��س ق��رب��ه، وق��ّدم��ت له 
زوجة املرحوم القهوة، وبعدها ترك 
قرب  بالتجول  استمر  ولكنّه  املكان 
املنزل، وما أن خرجت زوجة الفقيد 

وجود  من  املتهم  وتأكد  البيت  من 
امل��رح��وم ف��ي امل��ن��زل ل��وح��ده، حتّى 
إلى املرحوم  أخرج السكني وتوجه 
وطعنه مّرات عّدة في رقبته وصدره 
وظهره ورأسه، وعلى الرغم من أن 
ج����زءاًا م��ن ال��س��ك��ني ع��ل��ق ف��ي جسم 
املرحوم، استمر املتهم بطعنه" وفقاًا 

لالئحة االتهام.
ولفتت الئحة االتهام إلى أن "املتهم 
ذل���ك، وبحوزته  ب��ع��د  امل��ك��ان  غ���ادر 
احالة  ال��ق��اض��ي  ق��رر  ال��س��ك��ني، كما 
املتهم للفحص النفسي ملعرفة مدى 

آهليّته" بحسب البيان.

جماهير غفيرة تشارك في تشييع جثمان املرحومة أمل 
شكري يونس التي توفيت خالل رحلة في هنغاريا

مصرع الطفلة ميسم يوسف أبو محمد اخلطي من ضواحي نبطيم في النقب بعد تعرضها للدهس

الشبلي: مصرع عثمان شبلي )17 عاًما( إثر إنقالب تراكترون وإصابة آخر بجراح خطيرة
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وفاة رئيس مجلس محلي الفريديس 
يونس مرعي بعد معاناة مع املرض

إّتهام قاصر من طوبا الزنغرية بقتل مسن 
مريض طعًنا بالسكني 


