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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
لقي املأسوف على شبابه نسيم شعبي )23 عاًما( من شفاعمرو مصرعه 
إثر تعرضه للدهس قرب شارع 79، وجاء من املتحدثة باسم الشرطة 
لوبا السمري: "بعد منتصف ليلة اجلمعة املاضية في مدينة شفاعمرو 
حي اجلنود املسرحني عاين افراد من الشرطة مبركبة من طراز باچي 
تسير بصورة متهورة وبعد فترة قصيرة انقلبت املركبة وهرب منها 
عدة شبان ومبا شمل شاب من شفاعمرو )23 عاما( مسحوب الرخصة 
الذي هرب نحو محول الطرقات شفاعمرو الواصل ما بني شارع رقم 
70 وشارع رقم 79 مجتازا جدار االمان مع اصطدام مركبة قادمة من 
اجتاه الناصرة حليفا، حيث أصيب بجروح بالغة اخلطورة أحيل على 
اثرها للعالج في مستشفى رمبام في حيفا حيث اعلن صباح اجلمعة 

عن وفاته هناك.
تفاصيل ومالبسات حادث  كافة  التحقيق في  الشرطة   هذا وتواصل 

السير واملرور"، وفقا للبيان.

ووفقا  أنه  الى  "يشار  البيان:  وتابع 
للتحقيقات االولية لم يتم هناك القيام 
افراد  قبل  م��ن  شرطية  م��ط��اردة  ف��ي 
ال��دوري��ة امن��ا تقدم اف��راده��ا ملساعدة 
انقالب  ف��ي  مالحظتهم  م��ع  الشابني 
معاينني  وب��ال��ت��ال��ي  ال��ب��اج��ي  م��رك��ب��ة 
اللذين  ال��ش��اب��ني  ه����رب  ل��ده��ش��ت��ه��م 
ن��اح��ي��ة مختفيا  ال���ى  ك���ل  اس��ت��ق��اله��ا 
احدهما ع��ن االن��ظ��ار م��ع ع��ب��وره في 
م��ن��ح��در ه��ن��اك والح���ق���ا م���ع استالم 
اخ���ط���ار ف���ي ال��ش��رط��ة ح����ول ح���ادث 

الطرقات الذي اصيب فيه الشاب املرحوم 23 عاما من شفاعمرو الذي 
وصفت اصابته في البداية حتى ما بني متوسطة وبالغة اخلطورة تبني 
والتحقيقات  "الباجي"  مركبة  مستقلي  أح��د  أن��ه  على  التحريات  من 

جارية ومبا يشمل مع سائق املركبة الضالع في حادث الطرقات وهو 
املكان مع وقوع  الذي توقف في  الشمال  اليهودي سكان  الوسط  من 

احلادث"، وفقا للبيان.
من جهة اخرى فقد نفى مواطنون من شفاعمرو رواية الشرطة وقالوا: 
املطاردة  وواصلت  املرحوم،  بها  كان  التي  املركبة  ط��اردت  "الشرطة 
بعد انقالبها، وأفراد الشرطة هم السبب لهذه الكارثة التي أودت بحياة 
الشاب نسيم شعبي". ثم قالوا:" لو لم تكن مطاردة ملا وصل املرحوم 
للشارع، لكن احلادث يؤكد بأّن الشرطة قامت بتصرف غير مسؤول، 
وعليها األعتراف بالذنب الذي ارتكبته ال أن يتم نشر معلومات وكأّن 

الشرطة مسكينة".
وقال البرامديك شاهر محاميد من املركز الطبي حياة: "عندما وصلنا إلى 
مكان احلادث، املرحوم كان مصاًبا في جمبع انحاء جسمه، وقد قدمنا 
له االنعاش وعالجات طبية اخرى ومن ثم نقلناه الى مستشفى رمبام 

بحالة خطيرة جدا وليست بني متوسطة وخطيرة".

من: منى عرموش- مراسلة 
موقع العرب وصحيفة كل 

العرب
باسم  امل��ت��ح��دث��ة  م���ن  ج����اء 
ال��ش��رط��ة ل��وب��ا ال��س��م��ري :" 
م��س��اء ال��س��ب��ت ف��ي ي��اف��ا تل 
ري���ش چلوتا  اب��ي��ب ش����ارع 
للمعلومات  ووف���ق���ا  ب��ي��اف��ا 
املتوفرة  والتفاصيل االولية 
نار  اط���الق  مت س��م��اع دوي 
الى جانب استالم تقرير من 
املستشفى فولفسون مفاده 
وص�����ول م���ص���اب ب��ج��روح 
بالغة جراء اطالق نار وحيث 
كان  اذا  فيما  ال��ف��ح��ص  ي��ت��م 

يدور حول مصاب  احلديث 
النار بيافا  من واقعة اطالق 
وتبني  جارية.  والتحقيقات 
ب��ج��روح عربي  امل��ص��اب  ان 
ي���اف���ا ت���ل ابيب  م���ن س���ك���ان 
وان���ه ت��ع��رض الط���الق النار 
بكافة  وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  ب��ي��اف��ا 
التي  واملالبسات  التفاصيل 
تعود خلفيتها وعلى ما يبدو 
الحقا  ومت   ." جنائية   ال��ى 
املصاب  الشاب  وف��اة  اق��رار 
ويدعى  ب���ج���راح���ه  م���ت���أث���را 

محمد إبراهيم سقا .
وشاركت جماهير غفيرة من 
سكان مدينة يافا في جنازة 

محمد  القتل  جرمية  ضحية 
ابراهيم سقا )22 عاما( هذا 
وق��د أع��رب امل��ش��ارك��ون عن 
"اس��ت��ن��ك��اره��م ال��ش��دي��د من 
أشار  فيما  العنف"،  أعمال 
اق���رب���اء ال��ض��ح��ي��ة "أّن���ه���م ال 
يعلمون األسباب التي دعت 
إل��ى ارت��ك��اب اجل��رمي��ة، وأّن 
امل���رح���وم ك���ان ع��ل��ى عالقة 
طيبة مع اجلميع، ولم يكن له 
اعداء". كما طالب املشاركون 
من الشرطة العمل على وقف 
املجرمني  واعتقال  اجلرمية 
فوضى  ي��ن��ش��ر  م����ن  وك�����ل 

العنف.
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أف��ادن��ا م��رك��ز ح��يّ��ان ال��ط��ب��ي، ف��ي ب��ي��ان وص��ل��ت عنه نسخة 
حيّان  أّن:"ط��واق��م  العرب  كل  وصحيفة  العرب  موقع  إل��ى 
للعالج املكثّف هرعت إلى اجلديدة املكر، عصر االثنني، بعد 
استالم بالغ حول وجود امرأة فاقده للوعي، بجانب منتزه 
الفردوس سابقا. هذا، وبعد وصول الطواقم إلى املكان واجراء 
الفحوصات الطبية االولية، مّت إقرار وفاة السيدة )46 عاًما( 

في املكان"، بحسب البيان.
ظروف  ح��ول  معلومات  االن  حتى  تتوفر  ال  أّن��ه  إل��ى  يشار 
من  ق��وات  احل��ادث  مكان  إلى  وصلت  وقد  الوفاة،  وأسباب 

الشرطة وباشرت التحقيقات.

السمري،  لوبا  الشرطة،  باسم  املتحدثة  أوضحت  هذا، وقد 
أّنه:"مّت العثور على جثة مواطنة عربية في اواسط االربعينات 
من عمرها، عصر االثنني، في مبنى في اجلديدة املكر. هذا، 
فإّنه  اجلنائية  والتشخيصات  االول��ي��ة  للتحقيقات  ووف��ق��ا 
ووفقا  اّن��ه  اال  املرحومة،  وف��اة  وراء  من  جنائية  شبهات  ال 
الطب  معهد  ال��ى  الحقا  جثتها  حتويل  املقرر  من  للمقتضى 
العدلي بابو كبير للجزم بأسباب وظروف الوفاة"، بحسب 

الشرطة.
الحًقا، أفادت املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري أّنه:"تبنّي 
أّن اجلثة تعود لسيدة من البعينة جنيدات في األصل، وقد مّت 
العثور عليها داخل غرفة في مبنى منتزه البردايس املهجور 

في مدخل املكر"، بحسب البيان.

م����ن: م��ن��ى ع���رم���وش م��راس��ل��ة م���وق���ع العرب 
وصحيفة "كل العرب"

قالت املتحدثة باسم الشرطة ، لوبا السمري، في 
بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة 
إعتقلت شاًبا  إّن:"ال��ش��رط��ة  االث��ن��ني،  ال��ع��رب،  كل 
عربيًا )25 عاًما( من مدينة الرملة بشبهة ضلوعه 
بتنفيذ جرمية قتل املرحوم عصام مصاروة )42 
عاًما( من الطيبة في مدينة تل أبيب - شارع هجليل، 

مساء االحد"، وفًقا للشرطة.
املشتبه  اعتقال  أّن���ه:"مّت  الشرطة  بيان  في  وج��اء 

ايخلوف  مستشفى  إل��ى  توجهه  عند  الرملة  م��ن 
جروح  بسبب  الطبي  العالج  لتلقي  ابيب  تل  في 
وتواصل  الشرطة:"هذا  بيان  واختتم  اصابته". 
الشرطة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل 
تعود  التي  القتل،  جرمية  بشبهات  وامل��الب��س��ات 
خلفيتها وعلى ما يبدو خلصومة على خلفية جنائية 
طعن  تخللها  ابيب،  تل  في  واملرحوم  املشتبه  بني 

مصاروة، والتحقيقات جارية"، إلى هنا البيان.
لقي  قد  )ط��يّ��ار(،  مصاروة  عصام  املواطن  وك��ان 
مصرعه، متأثًرا بجراحه البالغة التي تعّرضه لها 

جراء طعنه خالل شجار نشب في مدينة تل أبيب، 
وفًقا ملا أفادت به الشرطة اإلسرائيلية.

وكانت املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري قالت 
في بيان لها أّنه:"بعد منتصف )ليلة االثنني( في 
وفاة  ع��ن  أع��ل��ن  اب��ي��ب،  ت��ل   - ايخلوف  مستشفى 
املواطن املرحوم عصام مصاروة )42 عاًما( من 
الطيبة، والذي كان قد وصل الى املستشفى برفقة 
شقيقه وهو بحالة خطيرة، نتيجة وعلى ما يبدو 
لتعرضه للطعن خالل شجار توسع في تل ابيب 

في شارع هچليل، مع ضالعني اخرين".

79  م���������ص���������رع ن������س������ي������م ش������ع������ب������ي م����������ن ش�������ف�������اع�������م�������رو إث��������������ر ت�������ع�������رض�������ه ل�������ل�������ده�������س ق��������������رب ش�����������������ارع 
*م����واط����ن����ون م����ن ش���ف���اع���م���رو: "ال���ش���رط���ة ط�������اردت امل����رح����وم ن��س��ي��م ش��ع��ب��ي وك����ان����ت ال���س���ب���ب ف����ي ده���س���ه وم���ص���رع���ه"
*الشرطة: "لم تكن مطاردة من قبل افراد الدورية امنا تقدم افرادها ملساعدة الشابني مع مالحظتهم في انقالب مركبة الباجي"

اع�����ت�����ق�����ال ش���������اب ع������رب������ي م�������ن ال�����رم�����ل�����ة ب����ش����ب����ه����ة ال�����ض�����ل�����وع ب����ق����ت����ل ع������ص������ام م��������ص��������اروة م�������ن ال���ط���ي���ب���ة

املرحوم عصام مصاروة 

املرحوم نسيم شعبي

ي����������اف����������ا- ت����������ل اب����������ي����������ب: م��������ص��������رع ال�������ش�������اب 
م���ح���م���د س����ق����ا اث�������ر ت����ع����رض����ه الط��������اق ن����ار

وف�������������������������������اة ال���������������ق���������������اض���������������ي امل�������������ت�������������ق�������������اع�������������د خ�������ل�������ي�������ل 
ع������������ب������������ود ع��������������ن ع����������م����������ر ن������������اه������������ز ال�����������������������������91 ع����������اًم����������ا
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انتقل الى رحمة الله تعالى الثالثاء القاضي 
املتقاعد خليل توما عبود )أبو توما( عن عمر 

ناهز ال�91 عاًما من الناصرة. 
ومت تشييع جثمانه الطاهر األربعاء من قاعة 
الروم  كنيسة  إل��ى  ال��رام��ة  ف��ي  م��وي��س  حنا 
األورث���وذوك���س ُث���ّمً إل��ى م��ث��واه األخ��ي��ر في 

مسقط رأسه في الرامة.
ويذكر ان القاضي خليل عبود ولد في قرية 
علومه  وتلقى   1926 ع��ام  اجلليلية  ال��رام��ة 
الثانوية في الكلية العربية في القدس، سافر 
بعدها الى بريطانيا حيث حصل على شهادة 
أوائل  من  وك��ان   1950 ع��ام  هناك  احملاماة 

احملامني العرب في البالد.
حيث  ال��ش��ام،  ب��الد  ال��ى  سافر  تخرجه  بعد 
الليبية  للحكومة  مبعوث  على  هناك  تعرف 
ومستشارين  ُخ��ب��راء  عن  يبحُث  ك��ان  ال��ذي 
معه  التعاقد  ومت  ليبيا،  ف��ي  للعمل  أج��ان��ب 
لدى احلكومة  يكون مستشاًرا قضائيًا  كي 
سافر   .1952 ل��غ��اي��ة  ع��م��ل  ح��ي��ث  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
أيًضا في سوريا  البرازيل وعمل  الى  أيًضا 
واألردن وعاد أخيًرا الى البالد مسقط رأِسه 
ِب��داي��ًة قاضيًا في محكمة   َ ُع��نينِّ  .1952 ع��ام 
العمل ُثمَّ قاضيًا في محكمة الصلُح في لِواء 
لواء  في  الصلح  حملاكم  رئيًسا  ُث��مَّ  الشمال 
الشمال ُثمَّ قاضيًا مركزًيا لغاية عام 1996. 
ترأَّس القاضي خليل عبود نادي الروتاري 

فترات،  لعدة  الناصرة  ف��ي 
رئيس  منصب  وأشغل  كما 
العاملية  املسيحية  اجلمعية 
لغاية عام 2012. ترك الفقيد 
وبنتني  وابنًا  زوج��ة  وراَءُه 

وعشرة أحفاد.

ال���ع���ث���ور ع��ل��ى ج��ث��ة س���ي���دة ف���ي م��ب��ن��ى م��ج��ه��ور ف���ي اجل����دي����دة املكر

امل���������������رح���������������وم ال�������ق�������اض�������ي 
عبود ت���وم���ا  خ��ل��ي��ل  امل���ت���ق���اع���د 


