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م���ن: ان���ور ام����ارة م��راس��ل م��وق��ع العرب 
وصحيفة "كل العرب"

 65( بكر زعبي  إبراهيم  األعمال  لقي رجل 
الناعورة صاحب مطعم سهارى  عاًما( من 
اجلليل في منطقة نني مصرعه يوم الثالثاء 
في حادث مروع بني سيارة وشاحنة على 
الناطق  العفولة، هذا وأفاد  71 قرب  شارع 
"حادث  أن  بيانه  في  اإلنقاذ  وح��دة  بلسان 
طرق وقع على شارع 71 قرب مفرق نفوت 
وإصابة  س��ي��ارة  سائق  مصرع  ع��ن  أسفر 
سائق شاحنة بجروح طفيفة، هذا ووصلت 
ال���ى م��ك��ان ط���واق���م اإلن���ق���اذ واإلط���ف���اء من 

وقوع  أسباب  الشرطة  وتفحص  اجللبوع 
احلادث".

وأفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة 
في بيانها  أنه "وقع حادث طرق مروع على 
ش���ارع رق���م 71 ب��ني ال��ع��ف��ول��ة ون��ب��وت بني 
شاحنة وسيارة، حيث عكفت طواقم اإلنقاذ 
وهو  العربي  ال��س��ي��ارة  س��ائ��ق  اخ���راج  على 
بحالة حرجة توفي على أثرها، وهو يدعى 
اب��راه��ي��م زع��ب��ي وال��ب��ال��غ ب��وف��ات��ه ن��ح��و 65 
منطقة  في  الناعورة  بلدة  سكان  من  عاما 
تشديد  وسط  جارية  والتحقيقات  العفولة 
مسؤول  الشيخ  أمجد  كولونيل  اللفتنانت 

الشمال  السير وامل��رور في  ملفات ح��وادث 
على ضرورة مراعاة السائقني كافة قوانني 
ومع  القيادة  خالل  واليقظة  واملرور  السير 
وحالة  ال��ط��ري��ق  ظ���روف  باحلسبان  االخ���ذ 
الشاحنة  ، وكذلك متت احالة سائق  الرؤيا 
الذي اصيب وعلى ما يبدو بجروح بني طفيفة 
وفقا  املستشفى"،  في  للعالج  ومتوسطة 
للبيان.وأضافت السمري: "تبني أن املرحوم 
كان يقود سيارة مرسيدس انحرف خالل 
قيادته عن املسار لسبب لم يجزم بخصوصه 
بعد وارتطم وجها بوجه مع الشاحنة القادمة 

من االجتاه املعاكس"، وفقا للبيان.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
الناصرة وأقرباؤهم وأنسباؤهم  آل عبد اخلالق في  نعى 
مبزيد من احلزن واألسى وفاة فقيدهم الغالي الدكتور خالد 

عبد اخلالق )أبو يزيد( عن عمر ناهز ال�62 عاًما.
هذا وشيّع جثمانه الّطاهر األربعاء من بيت والده في احلي 
الشرقي في الناصرة إلى مسجد السالم ومن ثّم إلى مثواه 
األخير في املقبرة اجلديدة في الناصرة عند صالة الظهر. 
وتقبل التعازي في قاعة اجلامع األبيض حتّى يوم السبت 
23.07.2016، من الساعة العاشرة صباًحا حتّى الساعة 
الواحدة الساعة الواحدة ظهرا، ومن الساعة الرابعة عصًرا 

حتّى الساعة التاسعة مساء. 

الناصرة: وفاة الدكتور خالد مصرع إبراهيم بكر زعبي من الناعورة في حادث مروع قرب العفولة
عبد اخلالق )أبو يزيد( عن 

عمر ناهز الـ62 عاًما


