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وال � � � � � � � � � ��داه ع � � � � � � ��ادا م � � � ��ن ال� � � �س� � � �ع � � ��ودي � � ��ة وق � � �ط � � �ع� � ��ا اداء ف� � ��ري � � �ض� � ��ة احل� � � � � ��ج ل� � �ل� � �م� � �ش � ��ارك � ��ة ف � � � ��ي ج� � �ن � ��ازت � ��ه

م � �ج� ��د ال � � �ك� � ��روم ت� �ف� �ج ��ع ب� � ��وف� � ��اة ال� � �ش� � ��اب ه � ��ان � ��ي خ� �ل� �ي ��ل زه� � � � � ��راوي اث � � ��ر ن � ��وب � ��ة ق� �ل� �ب� �ي ��ة ح� � ��ادة
م��ن:م �ح��اس��ن ن��اص��ر م��راس��ل موقع
العرب وصحيفة كل العرب
فجعت قرية مجد الكروم بوفاة املأسوف
على شبابه هاني خليل زهراوي ( 43
عاما ً ) نتيجة نوبة قلبة حادة أملت به .
وقد وقع خبر وفاته على مجد الكروم
كالصاعقة ال سيما وان امل��رح��وم من
خيرة شباب مجد الكروم ومن الشباب
املتعلمني واملثقفني بالبلدة ومعروف
بسيرته احلسنة واخ�لاق��ة احلميدة .
ويذكر ان والديه تواجدا عند وفاته في
الديار املقدسة الداء فريضة احلج .
وعلم موقع العرب أن وال��دي املرحوم
هاني ،املربي خليل زه��راوي وزوجته
امل��رب�ي��ة زادة زه� ��راوي ق��د قطعا اداء
فريشة احل��ج ف��ي السعودية ووص�لا
الى البالد وذلك لتشييع جثمان فقيدهم
الغالي.
وتعيش قرية مجد الكروم منذ سماع
خ�ب��ر ال��وف��اة ح��ال��ة م��ن ال��ذه��ول إذ أن
املرحوم هاني يعتبر من خيرة شباب
القرية ويتحلى بحسن اخالقة وثقافته

وتعليمه العالي .فهو خسارة ليس فقط
ملجد الكروم بل لكل الوسط العربي عامة
اذ يعتبر هاني زهراوي من الرائدين في
مجاله في عالم الهايتك في البالد .
امل��رح��وم ه��ان��ي خليل زه� ��راوي أنهى
دراسته الثانوية في ثانوية حنا مويس
في قرية الرامة بعدها التحق بالتعليم
اجلامعي في معهد التخنيون وهناك
ت�خ��رج بامتياز وت �ف��وق وح�ص��ل على
شهادة مهندس بعلم احلاسوب.
و ق��د التحق ا مل��ر ح��وم بعالم الهايتيك
وبرز مبجاله بشكل ملفت للنظر بفضل
ق��درات��ه واب ��داع ��ه .وق��د ع�م��ل ف��ي ع��دة
شركات رائ��دة في مجال الهاتيك في
ال �ب�لاد وس��اف��ر ال��ى ال��والي��ات املتحدة
ليعود بعدها للعمل بشركة أمدوكس في
الناصرة -احلديقة الصناعية .املرحوم
عشق التصوير والتجول بني احضان
الطبيعة وك��ان يلتقط الصور اخلاصة
واملميزة بشكل ملفت للنظر.وشارك
االالف من اهالي مجد الكروم وابناء
املجتمع العربي في البالد وشخصيات
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صحـافــة نــت
جــول ــة الصبــاح االخبــاريــة
على االجنــدة
عالم األبراج  /إبراهيم حزبون
مجــزيــن – سوزان حجار جنار
جــولــة الظهيــرة االخبــاريــه
حديث الشمــال – يـوسف شـداد
فقرة أغاني الزمن اجلميل
على الطريق – مع شادي بالن
كل القصائد/رانيا ارشيد أبو منر
حــديــث اجلنــوب – حسن أبو زايد
مقهى االطــالل  /ام كلثوم
جــولــة املســاء االخبــاريــه
س ــهرة حــب  /سوزان دبيني
نقطــة جــدل  /اميان القاسم سليمان
فــن فنـانينـا  /شادي بالن
اقتصـادكــم  /رائد دياب
واحد اكس اثنني /محمد الشخ خليل
هـايـد بـارك  /سوزان ديبيني
تعـوا نحكـي بصـراحة /سوزان دبيني
نسيـم الصبـاح  /اميان القاسم سليمان
نور على نور  /سليم شحاده
صـدى االسبـوع /ماريا عبد ربه
كـوكتيـل اغان قدميـة وجديـدة
الصحـة غـاليــة  /غالية ناطور قدور
ع املكشوف  /محمد بكـريـة

اليوم

كل األيام
كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت
كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت
االحد
من االثنني حتى اخلميس
يوميا ً ما عدا اجلمعة والسبت
االحــد
كل األيام
كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت
كل األيام
الثــالثــاء
كل االيـام
كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت
االثنيــن
الثــالثــاء
االثنيـن
والسبــت
األربعــاء
األربعـاء واخلميـس
األربعـاء
اخلميـس
اجلمعــة
اجلمعة
اجلمعة
السبت
السبـت
السبـت
السبت

الساعة
6:37 - 7:30
7:30 - 8:30
8:30 - 10:30
10:35 - 12:30
10:35 - 12:30
12:30 - 13:30
14:35 - 15:30
18:00 - 18:30
15:35 - 16:35
بعد 19:30
16:35 - 17:30
18:35 - 19:30
17:30 - 18:00
21:35 - 23:00
14:35 - 15:30
16:35 - 17:30
12:35 - 13:30
14:35 - 15:30
16:35 - 17:30
21:35 - 23:00
13:30 - 14:30
8:00 - 10:00
12:00 - 12:30
12:35 - 12:50
13:35 - 13:50
8:30 - 9:30
10:35 - 11:30
11:35 - 12:30

دينية وتربوية وسياسية بجنازة
امل ��رح ��وم امل �ه �ن��دس ه��ان��ي خليل
زه� ��راوي ال��ى م �ث��واه االخ �ي��ر في
مقبرة الشهداء في القرية .
س �ل �ي��م ص �ل �ي �ب��ي م ��ن ال ��والي ��ات
املتحدة  :خبر وف��اة ابن مجدنا
البار هاني زه��راوي وق��ع علي
كالصاعقة
رئيس مجلس مجد الكروم والذي
يتواجد في الواليات املتحدة على
رأس بعثة متثل السلطات احمللية
العربية عبر عن صدمته بعد وفاة
املهندس هاني الذي يعتبر صديقه
وز م�ي�ل��ه و ك�ت��ب الكلمات التالية:
"ك��ال�ص��اع�ق��ة او ال �س��راب تلقيت
خ �ب��ر ق� ��رار امل��ن��ون إخ �ت �ي��ار اخ��ي
وص��دي�ق��ي وإب ��ن ه��ذا ال�ب�ل��د ال�ب��ار
امل �ع �ط��اء"..اب��و خ �ل �ي��ل" ...ارف��ض
اخل �ب��ر وأك ��ذب ��ه ل�ل�ح�ظ��ة وأح� ��اول
التعايش معه للحظات .لكني ال
أستطيع ...امياننا بالله ال متناهي
لكن الفراق صعب وقاس وخاصة
عندما يكون مفاجئا ودون سابق
إن ��ذار .ع��زائ��ي ان وال��دي��ه املربيني
يصليان ف��ي رح ��اب رس ��ول الله
وعند الكعبه املشرفه وبحضور
أك���ارم وم��ؤم�ن�ين م��ن اه��ل بلدهم

معهم ليواسوهم ويتقاسموا معهم
ثقل اخلبر .عرفتك يا هاني صديقا
عزيزا وأخا كرميا وإبن بلد معطاء
موهوب أفق واسع في املهنة وفي
املجتمع ...للوالدين املربني  :كما
ق��ال ال �ص��اب��رون{ :إ ِ َّن� ��ا لِ �ل َّ � ِه َوإ ِ َّن���ا
إِلَ�يْ� ِه َر ِ
اج ُعونَ }[ .]2فانت يا ابا
هاني من علمتنا املعنى احلقيقي
"احل �م��د ل�ل��ه رب أل �ع��امل�ين" .وأم
ه��ا ن��ي الصديقه الغاليه ا ن��ت من

علم األج �ي��ال "أل�ق�ب��ول وأل��رض��ى
�ج �بً��ا ألم� � ِر امل��ؤم� ِن
وأم ��ر ال �ل��ه" ( َع� َ
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كلمات ع��زاء ت��وازي جزء الفقدان

لكنك دائما األب وأألخ والصديق
والزوجه فلك منه أجمل ما اعطانا
ال �ل��ه األوالد وأل�ع��ائ�ل��ه وال��ذاك��رة
اجل�م�ي�ل��ه...ن��زار وح �ن��ان وغسان
 :ل��ه ال��رح�م��ه ول�ك��م حسن ال�ع��زاء
وجميل الصبر.ألصدقائه ومحبيه
أق��ول :عزاؤنا ان��ه حتت كنف ربه
يتنفس امل�غ�ف��رة وال��رح �م��ه ..وم��ا
علينا جميعا اال ضمان عملية دفن
محترمه،مرتبه تليق بشهيد ذاهب
ليلقى رب��ه بعطر وإمي��ان .عزائي
انا في وحدتي دمعتي تسيح الى
ذك��ري��ات جميله أب�ن��ي فيها قصة
انسان رائ��ع ك��ان بيننا وسيضل
فينا النه أجمل ما فينا ...كنت ارغب
ان اكون بينكم في هذه األيام لكن
تواجدي بعيدا وملهام صعبه يتعذر
ذلك مني .لذلك أطلب منكم جميعا
وكعادتنا أهل مجد الكروم ان نبقى
حضنا دافئا للعائله ونأخذ على
عاتقنا جميع املهام ونيسر جميع
املتطلبات وأ ن��ا على ثقه بهممكم
العاليه ومسؤوليتكم الكبيره ..
رحمة الله عليك يا هاني وأسكنك
فسيح جنانه وأمتنى لكم جميعا
الصبر وحسن العزاء
إبنكم سليم صليبي".

ك� � ��رمي� � ��ة اب � � � ��و ع � �ط � ��ا ت � � � � ��ؤدي م � �ن � ��اس � ��ك احل � � � � ��اج ع � � ��ن روح
اب �ن �ه��ا ال� ��ذي ل �ق��ي م �ص��رع��ه ف ��ي ح� ��ادث ان �ف �ج��ار ب ��ال ��ون ��ات غ��از
م�� ��ن :م� �ن ��ى ع���رم���وش-
م��راس �ل��ة م��وق��ع ال �ع��رب
وصحيفة كل العرب
اع ��رب ��ت احل ��اج ��ة ك��رمي��ة
ابو عطا من كفر قرع عن
فرحتها ال�ك�ب�ي��رة ب�ع��د ان
وص�ل��ت م�ك��ة امل�ك��رم��ة في
االراضي احلجازية لتأدية
ف��ري �ض��ة احل ��ج ع��ن روح
ابنها امل��رح��وم ب��دري ابو
ع�ط��ا ،ال��ذي لقي مصرعه
قبل  5سنوات في حادث
انفجار ب��ال��ون��ات غ��از في
ن �ت��ان �ي��ا ال � ��ذي اس� �ف ��ر عن
انهيار مبنى وم�ص��رع 4
اشخاص.
وقد حتدثت احلاجة بالم

وه��ي تبكي وق��ال��ت ":ما
زال ج ��رح ��ي ي� �ن ��زف امل��ا
منذ ان فقدت ابني ،الذي
ستبقى ذ ك� ��راه محفورة
ف��ي قلبي .وك��م ان��ا فرحة
ج ��دا ل��وص��ول��ي ال ��ى مكة
حتى اؤدي مناسك احلج
ع��ن روح��ه ال�ط��اه��رة ،وما
زلت مستعدة بان اضحي
من اجله حتى بعد ان فارق
احلياة ،اذ انني اشعر بقربه
مني ،وفي كثير من االحيان
اراه في املنام ،وفي كل يوم
ات��ذك��ر االي���ام واللحظات
اجل�م�ي�ل��ة ال �ت��ي قضيناها
سوية على م��دار سنوات
منذ طفولته حتى وفاته".

كما ق��ال��ت ":اود ان اوجه
سالمي احلار جلميع افراد
عائلتي واقربائي ،ونسأل

الله ان يوفق اجلميع وان
يكون حجا مبرورا وسعيا
مشكورا".

