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رئيس الدولة يُعزي
عائلة زايد احلمامدة
ضحية انفجار الصاروخ
في قرية صويوين غير
املعترف بها في النقب
من حسني العبرة مراسل موقع بانيت وصحيفة
بانوراما
ح ّل رئيس الدولة رؤوفني ريفلني  ،مطلع األسبوع،
ضيفا على قرية صويوين غير املعترف بها في
النقب  ،معزيا بوفاة املرحوم زايد محمد احلمامدة
( 47عاما)  ،ضحية انفجار القذيفة الصاروخية في
مدينة اشكلون  ،يوم االحد .
راف ��ق رئ�ي��س ال��دول��ة ف��ي زي���ارة ال�ت�ع��زي��ة  ،وزي��ر
الزراعة اوري اريئيل
املكلف بشؤون البدو
ف ��ي ال �ن �ق��ب  ،وي��ائ �ي��ر
م �ع �ي��ان  ،م ��دي ��ر ع��ام
سلطة ت��وط�ين ال�ب��دو،
وم� �ن� �ص���ور اب� � ��و ط��ه
م� �ن� �س ��ق ال � � � � ��وزارات
احلكومية ف��ي النقب
وامل� �ش ��رف ع �ل��ى ه��ذه
الزيارة .
املرحوم زايد احلمامدة
وك� ��ان ف ��ي اس�ت�ق�ب��ال
رئ �ي��س ال��دول��ة وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه  ،أف� ��راد عائلة
املرحوم وع��دد كبير من أهالي املنطقة والوجهاء
واملعزين  ،باإلضافة إل��ى مصلح اب��و عصا نائب
رئيس مجلس تل السبع ون��واف اب��و معمر مدير
عام مصنع "عوف عوز ".
وأع ��رب رئ�ي��س ال��دول��ة ع��ن ح��زن��ه ال�ش��دي��د ل��وف��اة
احلمامدة وضحايا املواجهة العسكرية االخيرة ،
ومتنى الشفاء للمصابني  ،مؤكدا أنه " ال فرق بني
مواطني الدولة العرب واليهود ".
وقال ريفلني  ":قمت ب �ت �ق��دمي ال� �ع ��زاء ل�ع��ائ�لات
ال�ض�ح��اي��ا ف��ي اش �ك �ل��ون واش � ��دود  ،واالن زرت
اخ��وان �ن��ا ال �ب��دو م��ن أج��ل ال�ت�ض��ام��ن م��ع العشيرة
واملجتمع البدوي عامة حيث فقدنا شخصا غاليا
علينا ".

" نتمنى أن نلتقي في مناسبات سعيدة "
أم��ا نايف احلمامدة  ،شقيق امل��رح��وم زاي��د  ،قدم
شكره لرئيس الدولة والوفد املرافق له على زيارة
التعزية  ،وق��ال " نتمنى أن نلتقي في مناسبات
سعيدة ".
الوزير اوري اريئيل قدم التعازي الى العائلة مؤكدا
أن " الدولة ستقف إلى جانبهم في هذه املصيبة
التي أثرت على جميع مواطني الدولة " .
من ناحيته  ،شكر منصور ابو طه  ،رئيس الدولة
على هذه الزيارة ،مؤكدا على " ضرورة الوقوف
إل��ى ج��ان��ب العائلة وم��واس��ات�ه��م ،ومت�ن��ى الشفاء
لعقيلة رئيس الدولة بإسم املواطنني البدو " .
يشار الى أن اآلالف من سكان قرية شقيب السالم
وضواحيها ،والنقب عامة ،كانوا قد شاركوا في
تشييع جثمان املرحوم زايد محمد احلمامدة .
وق��د انطلقت اجل�ن��ازة م��ن بيت امل��رح��وم ف��ي قرية
الصويوين  ،باجتاه مقبرة شقيب السالم  ،حيث
متت مواراة اجلثمان الثرى .

ملتابعة أخبار وحوارات على مدار الساعة
ادخلوا الى موقع بانوراما في االنترنت :
www.panet.co.il
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رئيس الدولة يعزي شقيق املرحوم زايد احلمامدة

يؤدون صالة اجلنازة على جثمان الفقيد

