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من: محاسن ناصر مراسل موقع 
العرب وصحيفة كل العرب 

خمس  العمر  من  يبلغ  طفل  أصيب 
ال��ك��روم بجروح  س��ن��وات م��ن مجد 
أن  بعد  احل��وض  في  وبكسر  بالغة 
ت��ع��رض حل���ادث ده���س ف��ي ساحة 
التي  احلافلة  م��ن  ن��زول��ه  م��ع  العني 
اقلته بعد انتهائه من دورة السباحة 
ال��ت��ي ش���ارك ب��ه��ا، وع��ل��ي��ه ن��ق��ل إلى 
مستشفى اجلليل الغربي في نهاريا 
للعالج حيث مت وضع اجلبص حول 

حوضه نتيجة الكسر.
الطفل قال:  وال���د  م��ع  وف��ي ح��دي��ث 

سباحة  دورة  ف��ي  ي��ش��ارك  "إب��ن��ي 
ح��ي��ث ي��ت��م ن��ق��ل��ه م���ن وال�����ى بركة 
التي  ح��اف��الت  خ��الل  م��ن  السباحة 
الى  واعادتهم  الطالب  بجمع  تقوم 
يكون  أن  امل���ف���روض  وم���ن  امل���ن���زل 
يهتم  احلافلة  داخل  للطالب  مرافًقا 
ب��س��الم��ة االط���ف���ال وب��إن��زال��ه��م من 
ع��ل��ى عبورهم  احل��اف��ل��ة واحل����رص 
هذا  ولكن  أمن  مكان  حتى  للشارع 

لم يتوفر لألسف".
وتابع والد الطفل: "ال أريد توجيه 
بكل  اهمال  هناك  لكن  ألح��د،  التهم 
من  حتى  االط��ف��ال  بنقل  يتعلق  م��ا 

وال��ى امل���دارس وال��روض��ات وليس 
وهذه  ال��س��ب��اح��ة،  دورة  ال���ى  ف��ق��ط 
احلافالت  اصحاب  ملناشدة  فرصة 
واملسؤولني االهتمام بهذا املوضوع 
فاليوم الضحية هو ابني ورمبا غًدا 
شخص  إب��ن  سيكون  الله  سمح  ال 
بهذا  االه��ت��م��ام  جميعا  علينا  آخ���ر. 
داخل  السير  حركة  ألن  امل��وض��وع 
م��ج��د ال���ك���روم ت��ش��ك��ل خ���ط���ًرا على 
الشرطة  أن  ال��ص��غ��ار".وع��ل��م��ن��ا 
وقد  ب��احل��ادث  بالتحقيق  ب��اش��رت 
في  الضالع  السائق  استجواب  مت 

احلادث وسائق احلافلة.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
لقي حسني زيادات )أبو عبد الله( البالغ 
األول  أمس  مصرعه  عاًما   41 العمر  من 
وأفاد  شاحنة،  إطار  انفجار  إثر  األربعاء 
في  احلمراء  داوود  بلسان جنمة  الناطق 
تلقى   10:03 ال��س��اع��ة  "ع��ن��د  أن���ه  ب��ي��ان��ه 
أفراد الطاقم بالًغا عن إصابة رجل على 
ما يبدو جراء انفجار إطار شاجنة في بلدة 
املقيبلة حيث هرع أفراد الطاقم الى املكان 
وقاموا بتقدمي اإلسعافات األولية لرجل 
اال أنها باءت بالفشل ومت اقرار وفاته"، 

وفقا للبيان.
وق���ال أح���د امل��س��ع��ف��ني م��ن جن��م��ة داوود 
احلمراء: "عندما وصلنا الى املكان رأينا 
 41( لرجل  انعاش  بعمليات  يقوم  طبيبا 
األرض  ع��ل��ى  ملقى  ك���ان  وال����ذي  ع��اًم��ا( 
في  ج��روح  هناك  وكانت  للوعي  وف��اق��دا 
الرجل  ك��ان  جسمه،  م��ن  العلوي  القسم 

في  عطل  بتصليح  يقوم  يبدو  م��ا  وعلى 
له  اإلن��ع��اش  باستكمال  قمنا  الشاحنة، 
إق���رار وف��ات��ه في  لكن دون ج���دوى، فتم 

املكان".
الشرطة: التحقيقات جارية

أف����ادت ل��وب��ا ال��س��م��ري ال��ن��اط��ق��ة بلسان 
الشرطة في بيانها أنه "عند الساعة 10:03 
من صباح االربعاء، وقع حادث عمل في 
بلدة املقيبلة تخلله وعلى ما يبدو اصابة 
املواطن حسني زيادات وهو صاحب كراج 
تصليح بناشر سيارات وذلك إثر انفجار 
انهماكه  خ��الل  شاحنة  إط��ار  ف��ي  حصل 
أسفر  وبالتالي  ه��ن��اك  ب��ال��ه��واء  بتعبئته 
امل��واط��ن سالف الذكر  احل��ادث عن وف��اة 
في املكان هناك - هذا وتواصل الشرطة 
التحقيق بكافة التفاصيل واملالبسات مع 
مكتب  ممثلي  للمقتضى  ووفقا  اخطارها 

وزارة االقتصاد"، وفقا للبيان.

الفلسطينية  ال��ص��ح��ة  وزارة  أع��ل��ن��ت 
استشهاد الطفل محيي صدقي الطباخي 
إصابته  جراء  الثالثاء،  مساء  عاما،   12
اإلسرائيلي،  اجل��ي��ش  ق���وات  ب��رص��اص 
خالل مواجهات اندلعت مع قوات اجليش 

في بلدة الرام شمال مدينة القدس.
في  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وقالت 

ال��ط��ب��اخ��ي اصيب  ال��ط��ف��ل  ل��ه��ا ان  ب��ي��ان 
في  باملطاط  مغلفة  معدنية  برصاصة 
صدره، أدت إلى توقف القلب عن العمل 
نقل على إثرها إلى مجمع فلسطني الطبي 
األطباء  جهود  أن  إال  ال��ل��ه،  رام  مبدينة 
عن  أعلن  حيث  تفلح،  ل��م  حياته  إلن��ق��اذ 

استشهاده.

مصرع حسني زيادات  من املقيبلة إثر إصابة طفل دهًسا في ساحة العني في مجد الكروم
انفجار إطار شاحنة

استشهاد الطفل محيي الطباخي )12 عاما( 
من بلدة الرام برصاص اجليش االسرائيلي

صورة من املكان - تصوير: جنمة داوود احلمراء
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