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وفاة الشاب بشار نصار من طرعان متأثرا بجراحه
اخلطيرة بعد ان تعرض للدهس خالل شجار

الشرطة اغلقت مكان احلادثة للتحقيق
من علي مغربي مراسل صحيفة
تخلله  ،على ما يبدو ،قيام شابني من
بانوراما
اقرباء العائلة هما في العشرينات
من اعمارهما  ،بدهس الشاب مما
ت�س��ود منذ أم��س األول ال�ث�لاث��اء ،
ت�س�ب��ب ب��اص��اب �ت��ه ب� �ج ��روح ب��ال�غ��ة
أج� ��واء ح��زي�ن��ة ف��ي ب �ل��دة ط��رع��ان ،
اخلطورة ومن ثم هربا بسيارتهما
اثر وفاة الشاب بشار نصار ( 24
وارتطما بطريقهما بسيارة اخرى
ع��ام��ا ) م�ت��أث��را ب�ج��راح��ه اخلطيرة
وبشخصني اخرين اللذين اصيبا
ال� �ت ��ي اص� �ي ��ب ب �ه��ا ب �ع��د ت �ع��رض��ه
ايضا طفيفا ".
ل �ل��ده��س خ �ل�ال ش �ج��ار وق� ��ع في
كما قالت السمري في بيان الحق أن
قرية طرعان  ،مساء ي��وم السبت
املشتبهي ( 21
"الشرطة اعتقلت
نْ
املرحوم بشار نصار
املاضي .
عاما و  24عاما ) بدهس قريبهما
وك ��ان ��ت م� �ص ��ادر ف ��ي ط ��رع ��ان قد
 ،وك ��ذل ��ك مت ض �ب��ط س�ي��ارت�ه�م��ا
ذك��رت أن "الشجار وق��ع ب�ين اف��راد عائلة  ،حيث
الضالعة وحتويلهما للتحقيقات اجلارية ".
حضر ال��ى مكان الشجار شخصان م��ن االق��ارب
ّ
كما قالت السمري أن " خلفية الشجار تعود
وق��ام��ا بدهس ال�ش��اب وف��را م��ن امل�ك��ان بسيارتهما
وعلى ما يبدو خلصومة حول اراض".
اخلاصة " .
وأعلنت الشرطة فيما بعد عن اعتقال مشتبه آخر
م��ن جانبها  ،ق��ال��ت املتحدثة ب��اس��م ال�ش��رط��ة لوبا
يبلغ من العمر  19عاما بشبهة الضلوع بهذه
السمري في بيان صحفي أن " الشجار العائلي
احلادثة.

مصرع الشاب فداء ناصر من
بقعاثا بحادث طرق في اجلوالن

املرحوم فداء ناصر

هكذا بدا منظر الدراجة النارية في مكان احلادث

من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما
ل�ق��ي ال �ش��اب ف ��داء ن��اص��ر (  22ع��ام��ا ) م��ن قرية
بقعاثا في اجلوالن مصرعه بحادث طرق وقع  ،في
األيام األخيرة  ،قرب بلدة مجدل شمس .
وح� � ��ول م�ل�اب� �س ��ات احل � � ��ادث  ،ق ��ال ��ت امل �ت �ح��دث��ة
باسم الشرطة لوبا السمري في بيان صحفي :
"احل��ادث وقع على شارع رقم  978قرب مفترق

"ه�ش��ري��ون" حيث تخلله ،على م��ا ي�ب��دو ،سقوط
راكب دراجة نارية من على منت دراجته  ،ومن ثم
اصطدام سيارة عابرة به  ،مما اصابه بجراح بالغة
احيل على اثرها للعالج باملستشفى  ،لكنه توفي
متأثرا بجراحه ".
واضافت السمري  " :باشرت الشرطة التي هرعت
ال��ى امل �ك��ان ب��اع�م��ال التشخيص والتحقيق بكافة
التفاصيل واملالبسات ".

مصرع الشاب محمد سوريكي
من الطيرة بحادث طرق

من حسني العبرة مراسل
صحيفة بانوراما

لقي الشاب محمد سوريكي
( 25ع ��ام ��ا ) م� ��ن م��دي �ن��ة
ال� �ط� �ي ��رة م �ص��رع��ه  ،أم��س
األول ال� �ث�ل�اث ��اء  ،ب �ح��ادث
طرق وقع بني دراجة نارية
ك��ان يستقلها وج��راف��ة على
ش� � ��ارع  554ب �ي�ن م��دي �ن��ة
الطيرة وبيت بيرل .
وك��ان��ت ال�ط��واق��م الطبية
ال�ت��ي وص�ل��ت إل��ى املكان
 ،ق� ��دم� ��ت اإلس� �ع ��اف ��ات
األول�ي��ة للمرحوم محمد
س� ��وري � �ك� ��ي  ،ون �ق �ل �ت��ه
ب �س �ي��ارة اإلس �ع��اف إل��ى
املستشفى لتلقي العالج
 ،اال أن ��ه ت��وف��ي م�ت��أث��را
بجراحه .
م���ن ج��ان �ب �ه��ا  ،ش��رع��ت

صورة من مكان احلادث  -تصوير  :مركز متيم الطبي

املرحوم محمد سوريكي

الشرطة بالتحقيق مبالبسات احل��ادث  .وق��د س��ادت أج��واء
حزينة في بيت عائلة املرحوم في الطيرة  ،حيث توافد االهالي
لتقدمي العزاء لها .

مصرع رضيعة (عام ونصف ) جراء
سقوطها من ارتفاع في شقيب السالم

من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما

لقيت طفلة تبلغ من العمر عام ونصف مصرعها  ،في االيام
األخيرة  ،جراء سقوطها من ارتفاع في شقيب السالم ،
وفق ما ذكرت مصادر طبية .
وقالت نفس املصادر أن " الطفلة اصيبت بجروح بالغة
اخل�ط��ورة  ،وأن الطواقم الطبية التي وصلت إل��ى املكان
قامت بنقلها بسيارة اسعاف إلى مستشفى " سوروكا "
في بئر السبع  ،لكنها توفيت متأثرة بجراحها " .

وق ��ال ��ت امل �ت �ح��دث��ة ب��اس��م ال �ش��رط��ة ل��وب��ا ال� �س� �م ��ري أن "
الشرطة شرعت باعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل
واملالبسات " .من جانبه  ،ق��ال رج��ل االسعاف في جنمة
داود احلمراء ياسر ابو رجال  " :رأيت الطفلة قرب مبنى
العيادة التي كانت مغلقة  ،بينما كانت فاقدة للوعي  ،بدون
نبض وبدون تنفس  .لقد اخبروني ان الطفلة اصيبت خالل
لعبها قرب اسطبل للخيول  .بدأت فورا مبحاوالت انعاشها
ومت نقلها للمستشفى بسيارة االسعاف املكثف حيث كانت
حالتها بالغة اخلطورة ".

مصرع الشاب عمار يتيم
من يافا اثر تعرضه الطالق نار

الشرطة أغلقت مكان احلادثة للتحقيق
من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما
ت��واص��ل ال �ش��رط��ة التحقيق مب�لاب �س��ات مصرع
الشاب عمار يتيم ( في الثالثينات من عمره ) جراء
تعرضه الط�لاق ن��ار في ش��ارع " دودئ�ي��م " في
مدينة يافا .
وقالت املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في
بيان صحفي أن " الشرطة شرعت ف��ور وق��وع

املرحوم عمار يتيم
احلادثة باعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل
واملالبسات ".
وأضافت السمري قائال في بيان الحق  " :اخللفية
تعود ،على ما يبدو ،الى شبهات جنائية ".
ي��ذك��ر أن��ه وب �ن��اء على طلب ال�ش��رط��ة م��ن محكمة
الصلح ف��ي ت��ل ابيب  ،مت اص��دار ام��ر حظر نشر
ح��ول تفاصيل التحقيقات في ملف ه��ذه القضية
حتى يوم غد اجلمعة املوافق . 1.9.2017

