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ال� � � �ش � � ��رط � � ��ة :وف � � � � � ��اة ال � � �ع� � ��ام� � ��ل س � � ��ائ � � ��د زع � � �ب � � ��ي ف ��ي ي � � � ��اف � � � ��ا ت� � � � ��ل اب � � � � �ي� � � � ��ب :م � � � �ص � � � ��رع ال� � � �ش � � ��اب
م � �ص � �ن� ��ع ق � � � ��رب ب� � �ي� � �س � ��ان ت � � �ع� � ��ود الس� � � �ب � � ��اب ص �ح �ي ��ة ع � � � � � �م� � � � � ��ار ي � � �ت � � �ي� � ��م رم � � � �ي � � � ��ا ب � � ��ال � � ��رص � � ��اص
مكاتب "ك��ل ال�ع��رب" -
الناصرة
انتقل إلى رحمة الله تعالى
م� ��ن ق� ��ري� ��ة ك� �ف ��ر م �ص��ر،
املأسوف على شبابه سائد
فواز علي خليل زعبي عن
عمر يناهز الـ 42ع��ا ًم��ا –
(األسم وفق بطاقة الهوية
"سعيد") .وشيّع جثمانه
ال �ط��اه��ر االث �ن�ين م��ن بيته
الكائن في قرية كفر مصر،
إلى مسجد القرية ومن ثم
إلى مقبرة القرية إلى مثواه

االخير.
وج��اء م��ن املتحدثة باسم
ال �ش��رط��ة ل��وب��ا ال�س�م��ري:
"ص� � �ب�� ��اح االث� � �ن��ي��ن ف��ي
ال �ش �م��ال ف��ي م�ص�ن��ع في
ك �ي �ب��وت��س ح��م��دي��ه وق��ع
ح � ��ادث ت �خ �ل �ل��ه وع��ل��ى ما
يبدو انهيار عامل  42عاما
م ��ن ك �ف��ر م �ص��ر مبنطقة
ب �ي��ت ش ��ان ن�ت�ي�ج��ة وع�ك��ة
ص�ح�ي��ة ط��ارئ��ة أمل ��ت فيه
هاويا مصابا بحروق جراء
ارت �ط��ام��ه ف��ي آل��ة ش��دي��دة

احلرارة بحيث مت حتويله
ل �ل �ع�ل�اج ف ��ي امل�س�ت�ش�ف��ى
وه��و بحالة التي توصف
وع� �ل ��ى م ��ا ي� �ب ��دو ب�ب��ال�غ��ة
اخل � �ط� ��ورة ت ��وف ��ي الح �ق��ا
على أثرها ،هذا وتواصل
ا ل�ش��ر ط��ة التحقيق بكافة
التفاصيل واملالبسات جنبا
ال خ �ط��ار ه��ا ممثلي مكتب
وزارة االقتصاد (الصناعة
وال� �ت� �ج ��ارة وال �ت �ش �غ �ي��ل)
وف �ق��ا ل�ل�م�ق�ت�ض��ى" ،وفقا
ل �ل �ب �ي��ان .وج� ��اء ف��ي ب�ي��ان

املرحوم سائد فواز زعبي

الح ��ق ل �ل �س �م��ري" :وف ��اة
العامل سعيد زعبي تعود
السباب صحية ال غير"،
وفقا للبيان.

مكاتب "ك��ل العرب" -
الناصرة
kul@alarab.net
ع �م �م��ت امل �ت �ح��دث��ة ب��اس��م
ال �ش��رط��ة ل��وب��ا ال�س�م��ري
ب �ي��ان��ا ج� ��اء ف �ي��ه":م �س��اء
السبت (املاضي) في يافا
تل ابيب ش��ارع هدودئيم
مت اس� � � �ت� �ل ��ام اخ� � �ط � ��ار
ب��ال �ش��رط��ة ح���ول اط�ل�اق
نار هناك ومن ثم استالم
اخطار من املستشفى حول
وص � ��ول م� �ص ��اب ع��رب��ي
ح��رج��ا م��ا ل�ب��ث ان توفي
على اثرها ،هذا وتواصل

ال �ش��رط��ة اع� �م ��ال ال�ب�ح��ث
والتحقيق بكافة التفاصيل
واملالبسات التي لم تتضح
اي من باقي معاملها بعد".
واض� ��اف� ��ت ال� �س� �م ��ري":
الح� �ق ��ا ت �ب�ي�ن ان ال �ش��اب
املرحوم هو " عمار يتيم

" بالثالثينات م��ن عمره
م��ن س �ك��ان ي��اف��ا واع �م��ال
ال� �ب� �ح���ث وال��ت��ش��خ��ي��ص
اجل �ن��ائ��ي وال �ت �ح �ق �ي��ق في
كافة تفاصيل ومالبسات
ش� �ب� �ه ��ات ج ��رمي ��ة ال �ق �ت��ل
جارية".

م � � � �ص� � � ��رع ف� � � � � � � ��داء ن� � � ��اص� � � ��ر ب � � �ع � � ��د ت � � �ع � � ��رض � � ��ه ل � �ل � ��ده � ��س
اث � � � � ��ر س� � �ق� � ��وط� � ��ه ع� � � ��ن دراج � � � � � � ��ة ن� � � ��اري� � � ��ة ف� � � ��ي اجل � � � � ��والن أم ال� �ف� �ح ��م :إص� ��اب� ��ة ش � ��اب ج � � ��راء ت �ع��رض��ه
م�ك��ات��ب "ك ��ل ال��ع��رب" -
إلط� � � ل� � ��اق ن� � � � ��ار ق� � � � ��رب م � �ب � �ن� ��ى ال � �ب � �ل� ��دي� ��ة
الناصرة
kul@alarab.net
لقي الشاب فداء ناصر (22
ع��ا ًم��ا) م��ن بقعاتا مصرعه
 ،بعد تعرضه للدهس من
س � �ي� ��ارة خ �ص��وص �ي��ة اث��ر
سقوطه ع��ن دراج ��ة نارية
في منطقة اجلوالن بالقرب
من مفرق االمير ،في نهاية
االسبوع املاضي .وباشرت
الشرطة التحقيق في اسباب
احلادث .
وج ��اء م��ن امل�ت�ح��دث��ة باسم
الشرطة ل��وب��ا السمري ":

مساء اجلمعة ،على ش��ارع رقم  978قرب
مفترق هشريون بالشمال وقع حادث طرق
تخلله وعلى ما يبدو سقوط راك��ب دراج��ة
نارية من على منت دراجته ومن ثم اصطدام

سيارة عابرة فيه ومما اسفر عن مصرعه.
بينما باشرت الشرطة التي هرعت الى املكان
باعمال التشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل
واملالبسات ".

م��ن :ابراهيم أب��و عطا  -مراسل موقع
العرب وصحيفة كل العرب
أفاد مراسلنا نقال عن جنمة داوود احلمراء
أن شخصا ق��د تعرض إلص��اب��ة وصفت
ّ
باملتوسطة جراء إطالق النار عليه بالقرب
من الدوار االول مبدخل مدينة أم الفحم.
هذا وقد هرعت قوات اإلسعاف الى املكان
وباشرت بتقدمي العالج األولي للمصاب
بينما باشرت الشرطة بأعمال التمشيط
والتحقيق باحلادث .ويفيد مراسلنا وفق
أن رجال
التحقيقات األولية للشرطة إلى ّ
ك��ان في طريقة للدخول إل��ى البلدية من

املدخل الرئيسي ،وجاء شخص ملثم وأخذ
منه املال بالقوة وقام باطالق الرصاص
على قدمه وفر من املكان".
وأفاد الناطق بلسان جنمة داوود احلمراء
أنه" :استلم مركز جنمة داوود احلمراء
في منطقة اجللبوع بال ًغا قرابة الساعة
( 08:33األحد) حول إصابة شاب جراء
تعرضه لعيارات نارية في أم الفحم ،هذا
وعمل الطاقم الطبي على تقدمي االسعافات
األولية للمصاب وال��ذي وصفت جراحه
باملتوسطة م��ع إص��اب��ات ف��ي األط��راف"
وف ًقا للبيان.
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مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
أفاد الناطق بلسان جنمة داوود احلمراء
أنّه" :استلم مركز جنمة داوود احلمراء
ف��ي منطقة ال�ن�ق��ب ب�لا ًغ��ا ق��راب��ة الساعة
( 15:07من يوم السبت املاضي) حول
رضيعة (سنة ونصف) فقدت وعيها داخل
عيادة في شقيب السالم ،هذا وعمل الطاقم
ال�ط�ب��ي ع�ل��ى ت �ق��دمي االس �ع��اف��ات األول �ي��ة
للمصابة والتي وصفت حالتها باحلرجة
وي �ت��م ت �ق��دمي ع�م�ل�ي��ات االن��ع��اش للطفلة
وأسباب احل��ادث ال زالت غير معروفة"

سطو مسلح على وكيل مبيعات تبغ وسجائر
ف� ��ي أم ال �ف �ح ��م وإص ��اب� �ت ��ه ب� �ع� �ي ��ارات ن ��اري ��ة

صور من املكان  -تصوير :الشرطة
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
ك �ش �ف��ت امل �ت �ح��دث��ة ب��اس��م ال �ش��رط��ة،
لوبا السمري ،في بيان وصلت عنه
نسخة إل��ى م��وق��ع ال �ع��رب وصحيفة
كل العرب أنّه":استمرارا لتحقيقات
شرطة الشمال في ملف العثور على
جثة س�ي��دة وعليها ع�لام��ات ح��روق

وف ًقا للبيان.
وفي بيان من املتحدثة باسم الشرطة لوبا
السمري جاء فيه ما يلي" :احيلت طفلة
رضيعة نحو عام للعالج باملستشفى مع
وصف حالتها باحلرجة وذلك نتيجة وعلى
ما استشف من رواية والديها سقوط سلم
عليها في منزلهم هناك وبحيث باشرت
الشرطة باعمال البحث والتحقيق بكافة
التفاصيل واملالبسات" وف ًقا للبيان .الح ًقا
اعلن في مستشفى سوروكا في بئر السبع
عن وفاة الرضيعة متأثر ًة بجراحها.

في منطقة مفتوحة ق��رب تل العدس
بالشمال ،األح��د ،وكذلك العثور على
سيارتها مركونة في اجل��وار ،والتي
تبينّ الح ًقا أنّها تعود الى سيدة (54
مت مؤخرا
عا ًما) من سكان اكسال ،فقد ّ
وم��ن بعد اس�ت�لام نتائج فحوصات
م�ع�ه��د ال �ط��ب ال �ع��دل��ي أب ��و ك�ب�ي��ر نفي

ال�ش�ب�ه��ات اجل�ن��ائ�ي��ة م��ن وراء وف��اة
السيدة املرحومة" ،بحسب الشر طة.
وزادت السمري":هذا وبطبيعة احلال
م��ن امل �ق��رر ال �غ��اء أم ��ر ح�ظ��ر ال�ن�ش��ر،
الذي كان قد مت فرضه على مجريات
التحقيقات في ملف هذه القضية" ،إلى
هنا بيان الشرطة.

مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
وصل بيان من املتحدثة باسم الشرطة
ل��وب��ا ال �س �م��ري ج��اء ف�ي��ه م��ا ي �ل��ي" :ف��ي
أم الفحم قامت الشرطة بالبحث وراء
مشتبهني بالسطو ا مل�س�ل��ح ع�ل��ى وكيل
مبيعات لفائف سجائر وتبغ بالستينات
من عمره من السكان هناك وذلك صباح

االح��د باملدينة مطلقني املشتبهني النار
اجت��اه��ه خ�ل�ال ال�ع�م�ل�ي��ة م�ص�ي�ب�ين اي��اه
بجروح متوسطة احيل على اثرها للعالج
باملستشفى متمكنني وهاربني مع مبلغ
م��ن ال�ن�ق��ود ،محصالت مبيعاته ،ال��ذي
كانت بحوزته والتحقيقات جارية" وف ًقا
لبيان الشرطة.

