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مصيبة ته ّز حيفا وبسمة طبعون:
مصرع إبني عم ب ُعمر الورد بفارق ايام

مصرع الشاب عدنان امين
عكري من كابول بحادث طرق

صورة من مكان حادث الغرق  -تصوير جنمة داود احلمراء
ف�ج�ع��ت ب�س�م��ة ط �ب �ع��ون ،
منتصف األسبوع ،بوفاة
ال��ش��اب ع �ب��د ال��ك��رمي اب��و
ك�ل�ي��ب ( ف��ي ال�ث�لاث�ي�ن��ات
من عمره ) ال��ذي تعرض
ل�ل�غ��رق ق�ب��ل اي� ��ام ،وذل��ك
بعد فشل الطواقم الطبية
من انقاذ حياته .
املرحوم عبد الكرمي ابو كليب
وك��ان��ت م��دي �ن��ة ح�ي�ف��ا قد
فجعت قبل ايام مبصرع الشاب فادي كامل ابو
كليب (  36عاما ) من حيفا  ،اثر تعرضه حلادث
طرق مروع  .وذكرت مصادر في حيفا وبسمة
طبعون ان احلديث يدور عن ابني عم .
وأفاد مراسل صحيفة بانوراما أن املرحوم عبد
الكرمي ابو كليب كان قد تعرض عصر يوم االحد

األخ� �ي ��ر ل �ل �غ��رق ب�ش��اط��ئ
"ج��ال مرين" في مدينة
ح�ي�ف��ا  ،وق ��د مت انتشاله
ف � ��اق � ��دا ل�� �ل� ��وع� ��ي ودون
ت�ن�ف��س .ال �ط��واق��م الطبية
ال �ت��ي وص �ل��ت إل��ى امل�ك��ان
ق��ام��ت ب�ع�م�ل�ي��ات إن �ع��اش
املرحوم فادي ابو كليب ل� �ل� �غ ��ري ��ق ف� ��ي م� �ح ��اول ��ة
إلن�ق��اذ حياته لكنه توفي
بعد ذلك بيومني  .وكان الشاب فادي ابو كليب
من حيفا قد لقي مصرعه بحادث طرق مروع،
وقع على  مدخل مدينة حيفا ،حيث اصطدمت
مركبة خصوصية بجدار ومركبة ،مما  أسفر
ع��ن إصابته بجروح ب��ال�غ��ة اخل��ط��ورة توفي
متأثرا بها الحقا.

مصرع الشاب شادي خوالدي
من ابطن بحادث طرق في حيفا

املرحوم شادي خوالدي

من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما
لقي الشاب ش��ادي خوالدي (  28عاما ) من
بلدة ابطن مصرعه ،بحادث طرق ذات��ي وقع
خ�لال قيادته ل��دراج��ة ن��اري��ة ي مدينة حيفا،
منتصف األسبوع.
وق��ال��ت م�ص��ادر طبية " أن ال��دراج��ة النارية
التي ك��ان يقودها الفقيد اصطدمت بعامود

الدراجة النارية في مكان احلادث

في شارع هاشالك  ،مما أدى الصابته بجراح
بالغة اخل �ط��ورة ،ت��وف��ي متأثرا بها بعد وقت
قصير ".

ملتابعة أخبار وحوارات على مدار الساعة
ادخلوا الى موقع بانوراما في االنترنت :
www.panet.co.il

سيارة شرطة في مكان احلادث  -تصوير  :الشرطة

من فتح الله مريح مراسل صحيفة بانوراما
ًفجعت ك��اب��ول ،ف��ي األي��ام األخ �ي��رة ،مبصرع
الشاب عدنان امين عكري (  19عاما ) بحادث
ط��رق وق��ع ب�ين م��رك�ب��ة ودراج� ��ة ن��اري��ة على
مفترق بلدة شعب .
وق��ال الناطق بلسان الشرطة في بيان حول
احل��ادث " ان احل��ادث وق��ع على ش��ارع 805
ق��رب ب�ل��دة شعب بني دراج ��ة ن��اري��ة وس�ي��ارة
خصوصية".

املرحوم عدنان عكري

وأض� ��اف امل �ت �ح��دث ب �ل �س��ان ال �ش��رط��ة ق��ائ�لا :
" أفراد من الشرطة هرعوا إلى مكان احلادث،
وقاموا بإبعاد الفضوليني من املكان ،كما قام
خ �ب��راء ح� ��وادث ال �ط��رق ف��ي ال �ش��رط��ة بجمع
البينات واألدل ��ة وش��رع��وا بالتحقيق لفحص
مالبسات احلادث " .

ملتابعة أخبار وحوارات على مدار الساعة
ادخلوا الى موقع بانوراما في االنترنت :
www.panet.co.il

اكسال تفجع بوفاة العريس
علي دراوشة بحادث عمل

خالل انتشال جثمان الفقيد في مكان احلادثة  -تصوير  :جنمة داود احلمراء

من حسني العبرة وصالح معطي مراسلي
صحيفة بانوراما
فجعت اكسال ،منتصف االسبوع ،مبصرع
الشاب علي احمد الفي دراوشة ( 25عاما)
ب��ح��ادث ع �م��ل ح �ي��ث ت��دح��رج��ت م��اس��ورة
تصريف مياه كبيرة عليه خ�لال عمله في
مدينة أشكلون جنوبي ال�ب�لاد ،مم��ا اسفر
أيضا عن اصابة عامل اخر بجروح خطيرة
 .وقالت مصادر طبية أن " طواقم اإلنقاذ

املرحوم علي دراوشة

وال�ط��واق��م الطبية التي ت��واج��دت ف��ي املكان
ع�م�ل��ت ع �ل��ى ت�خ�ل�ي��ص ال �ع��ام �ل�ين مب�س��اع��دة
معدات ثقيلة ".
يشار ال��ى أن الفقيد علي دراوش ��ة ك��ان قد
احتفل بزفافه قبل نحو شهر .

ملتابعة أخبار وحوارات على مدار الساعة
ادخلوا الى موقع بانوراما في االنترنت :
www.panet.co.il

