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ت��وف��ي ال���ش���اب ت��وف��ي��ق اب���و ج���ارور 
 ، البالغة  بجراحه  متأثرا  عاما(   22(
التي اصيب بها خالل عمله بتصليح 
هذا   . الفحم  ام  مدينة  في  االط���ارات 
وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب 

احلادث .
داوود  جنمة  ب��اس��م  املتحدث  وك���ان 
اف���اد :" اص��ي��ب مساء  احل���م���راء ق��د 
اجلمعة ، شاب بجراح بالغة اخلطورة 
، ع��ل��ى م���ا ي��ب��دو ب��ع��د ان��ف��ج��ار اط���ار 

، ومت  الفحم  ام  ، في مدينة  تراكتور 
ال���ى ع��ي��ادة ، فيما  اح��ض��ار ال��ش��اب 
تقدمي  على  االس��ع��اف  ط��واق��م  عملت 
ل��ل��ش��اب ونقله  االس��ع��اف��ات االول��ي��ة 
الستكمال  هعيمك  مستشفى  ل���ى  ا
ال���ع���الج ". وب���أج���واء ح��زي��ن��ة وأل���م 
كبير شارك أهالي أم الفحم واملنطقة 
جثمان  تشييع  ف��ي  امل��اض��ي  السبت 
جارور  اب��و  توفيق  الشاب  امل��رح��وم 
املرحوم  أّن  علما  األخير،  مثواه  الى 
عرف بعالقاته الطيبة مع كل من عرفه 

وبأخالقه الرفيعة.

من: محاسن ناصر مراسل 
وصحيفة  ال��ع��رب  م��وق��ع 

"كل العرب"
انتقلت الى رحمة الله تعالى 
غنامة  احمد  ميسم  الشابة 
من مدينة عكا عن عمر ناهز 
ال�27 عاما، متأثرة بجراحها 
نتيجة  ب��ه��ا  اص��ي��ب��ت  ال��ت��ي 
س��ق��وط��ه��ا ع��ن ارت���ف���اع في 

سوق البلدة القدمية في عكا 
قبل عدة ايام من وفاتها. ومت 
تشييع جثمانها الطاهر الى 
اجلمعة  ي��وم  االخير  مثواه 
اجلزار  مسجد  من  املاضي 
الى  القدمية  عكا  مدينة  في 
مبشاركة  ال��ب��ل��دة،  م��ق��ب��رة 
املدينة  من  غفيرة  جماهير 

واملنطقة.

من: انور امارة مراسل موقع العرب 
وصحيفة "كل العرب"

اصيب ثالثة اشخاص بجراح طفيفة 
، اث���ر ان��ف��ج��ار اس���ط���وان���ات غ���از في 

بلدة عني ماهل، في  امل��ن��ازل في  اح��د 
املاضي،وهرعت  االس���ب���وع  ن��ه��اي��ة 
ال��ى امل��ك��ان ط��واق��م االط��ف��اء واالنقاذ 
.  ومت  ل��ف��ح��ص االم�����ر  واالس����ع����اف 

للمصابني  االولية  االسعافات  تقدمي 
الستكمال  املستشفى  ل���ى  ا ونقلهم 
التحقيق  الشرطة  وباشرت   . العالج 

في احلادث . 

من: ابراهيم أبو عطا مراسل موقع 
العرب وصحيفة كل العرب

أفاد مراسل موقع العرب وصحيفة 
ل��ق��ي املرحوم  ب���أّن���ه:  ال��ع��رب  ك��ل 
هشام سعايدة من بلدة الفريديس 
البالغة  بجراحه  متأثًرا  مصرعه 
ج�����ّراء ح����ادث ط���رق ذات����ي وقع 
صباح األربعاء بعد فقدان املرحوم 
السيطرة على الشاحنة التي كان 
 ،443 ي��ق��وده��ا على ش���ارع رق��م 
واصطدامها  وموديعني  اللد  بني 

بأشجار في املنطقة هناك.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان ال��ن��اط��ق بلسان 
جنمة داوود احلمراء الذي وصل 

"استلم  األرب��ع��اء:  ال��ي��وم  صباح 
في  احل��م��راء  داوود  جنمة  مركز 
منطقة أيالون بالًغا قرابة الساعة 
يبدو،  م��ا  وع��ل��ى  ح���ول   04:57
سائق شاحنة فقد السيطرة، حيث 
واصطدمت  ال��ش��اح��ن��ة  ان��ح��رف��ت 
 443 ب����أش����ج����ار، ع���ل���ى ش������ارع 
هذا  جيمزو،  م��ف��رق  م��ن  بالقرب 
تقدمي  على  الطبي  الطاقم  وعمل 
اإلسعافات األولية للمصاب )40 
عاًما( بجراح خطيرة، ولكن باءت 
ومّت  بالفشل،  إسعافه  محاوالت 
إقرار وفاته على الفور" كما ورد 

في بيان اإلسعاف.
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ب��ع��د أك��ث��ر م���ن ع���ام من 
امل���ع���ان���اة وامل����ك����وث في 
امل����س����ت����ش����ف����ى، ان���ت���ق���ل 
السبت  تعالى،  لرحمته 
امل��اض��ي،  ال��ش��اب أحمد 
ص�����الح ج����رب����ان )أب����و 
املرحوم  وك����ان  زرد(. 
أحمد قد تعرض العتداء 
ال��زرق��اء، قبل  في جسر 
ع����ام وأص���ي���ب ب��ج��راح 
خ����ط����ي����رة ف�����ي رأس�������ه، 
وخ���ض���ع م��ن��ذ احل����ادث 
املستشفى  ف��ي  ل��ل��ع��الج 
وبقي فاقدا للوعي دومنا 

حتسن صحته.

وقال سامي العلي رئيس 
اللجنة الشعبية في جسر 
الزرقاء :"زرت املرحوم 
وشهدت  م��رة،  من  أكثر 
الوالدين.  وأل����م  دم����وع 
وشعور  م��ؤل��م  م��ش��ه��د 
شابا  ت����رى  أن  ص��ع��ب 
يرقد على السرير جسدا 
دون أن يتحرك أو يفتح 
عينيه.تراجيديا ومصاب 
لنا  يبق  ل��م  وأل��ي��م،  جلل 
لله  سوى رفع صلواتنا 
داعني للمرحوم الرحمة 
في  يدخله  وأن  والعفو، 

فسيح جنانه ".
واضاف سامي العلي :" 
رسالة للشباب ، املرحوم 
ضحية العنف املستشري 

عمله خالل  تراكتور  اطار  انفجار  بعد  الفحم  ام  من  جارور  ابو  توفيق  الشاب  مصرع 

مصرع هشام سعايدة من الفريديس متأثًرا 
بجراحه في حادث ذاتي على شارع 443

في عني ماهل: 
اصابة 3 اشخاص اثر انفجار اسطوانات غاز بأحد املنازل

في جسر الزرقاء
عام  بعد  جربان  احمد  الشاب  وفاة 
ة لبلد ا في  ء  ا عتد ال ضه  تعر من 

ف��ي ال��ق��ري��ة، ال���ذي يهدد 
أدعوكم  شبابنا..  حياة 
الت�����ب�����اع ل���غ���ة احل������وار 
وال���ت���س���ام���ح وال���ع���ف���و، 
العنف  وم��ح��ارب��ة  ون��ب��ذ 
واجلرمية، ألن سالمتكم 
غ��ال��ي��ة.. ودع��ون��ا نحمي 
حياة أبنائنا وبناتنا.. من 

حقنا العيش بأمان ".

وفاة الشابة ميسم غنامة من عكا متأثرة 
بجراحها إثر سقوطها في سوق البلدة القدمية
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