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عقد راية الصلح بني عائلة املرحوم خالد احمد
ذباح في دير االسد وعائلة بدران من البعنة
من فتح الله مريح مراسل صحيفة بانوراما
مت في األي��ام األخيرة  ،عقد راية الصلح بعد احل��ادث املؤسف الذي راح
ضحيته الفتى خالد احمد حسن ذب��اح من دي��ر األس��د  ،وال��ذي تعرض
ل �ل��ده��س ب �ي �ن �م��ا ك��ان
يقود دراجة هوائية.
ومت عقد راي��ة الصلح
ب �ي��ن ع ��ائ� �ل ��ة ال �ف �ق �ي��د
وع � ��ائ� � �ل � ��ة ال� �س���ائ���ق
ال� �ض���ال���ع ب� ��احل� ��ادث
"عائلة بدران" من
ال �ب �ع �ن��ة ،ب�ح�ض��ور
ج �م �ه��ور ك�ب�ي��ر من
أه��ال��ي دي ��ر االس��د
والبعنة واملنطقة.
وق� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ال
امل� ��رب� ��ي م �ح �م��ود
ذب� ��اح ع��ري��ف ل�ق��اء
ال� �ص� �ل ��ح" :جت �ل��ت
اليوم أسمى معاني
الرجولة والصفح
املرحوم خالد احمد ذباح
والعفو والتسامح
في نفوس احل��اج أب��و خالد حسن ذب��اح وأوالده وال ذب��اح وأهالي دير
األسد عامة ".
وبدأ اللقاء بتالوة آيات من الذكر احلكيم بصوت احلاج محمود أبو
اللوز ،وق��ال احمد ذب��اح رئيس مجلس دير االس��د  ":من يبحث عن
اصالح ذات البني يجده  ،وبحمد الله ورعايته ها نحن نعقد راية الصلح
بني أبناء العائلة الواحدة ،ونصبو الى اإلصالح بني كافة املتخاصمني
من أبناء شعبنا الطيبني ،ونبارك بهذا الصلح االخوي الذي عقد في
بيت اخلال أبو خالد حسن ذباح جد الفقيد ،بحضور وجهاء وقيادات

بارزين من دير األسد والبعنة وخارجها ،وأشكر كل من وقف أمام
احل��ق ،حيث أن عائلة ب��دران وقفت أم��ام احل��ق واعترفت بالذنب،
والشكر العظيم للوالد الثاكل والعائلة التي تنازلت عن حقها وقبلت
الصلح والعفو والغفران لوجه الله تعالى ومن أجل السلم االهلي
وح�ي��ا ًة آمنة ألبناء
البلد الواحد " .
أم��ا ال��دك�ت��ور محمد
ب� � � � � ��دران ف� �ت� �ح ��دث
ع��ن ع��ائ�ل��ة ب� ��دران ،
وش� � � � �ك � � � ��ر وال � � � � ��د
امل � ��رح � ��وم وع��ائ �ل��ة
ذب� ��اح وأه ��ال ��ي دي��ر
األسد على "كرمهم
وعفوهم وصفحهم
واس� � �ت� � �ق� � �ب � ��ال� � �ه � ��م
األخ� ��وي وال �ت �ن��ازل
ع � � ��ن ح � �ق � �ه� ��م " ،
ومتنى أن " يحذوا
ح� � ��ذو ه� � ��ذا ال� �ك ��رم
وال � �ص � �ف� ��ح ج �م �ي��ع
جانب من احلضور في دير االسد الناس " .
وأض��اف د .ب��دران:
"دير األسد أصبحت مدرسة للخير والسلم والعفو والتسامح  ،كيف
ال ونحن نشهد اليوم صلحا ولم مير على احل��ادث املأساوي اكثر من
أسبوع " .
من جانبه  ،قال والد املرحوم خالد ذباح  " :الصلح خير واخلير يطلبه
كل عاقل ويرغب فيه كل لبيب ،كيف ال وق��د أم��ر الله به وح��ثّ عليه ،
فال شك أن على االنسان أن يزداد طلبا ً له ورغبة  ،وأعلن أمامكم انني
مسامح ومتنازل عن احلق الشخصي جتاه السائق الذي تسبب بوفاة
ابني خالد إكراما لله تعالى واحلاضرين" .

اختفاء الفتى القاصر طه العموري من اللد

ناشدت الشرطة اجلمهور الواسع ،باملساهمة بالبحث عن الفتى القاصر
طه العموري ( 16عاما) من اللد ،والذي اختفت اثاره ،بعد ان شوهد للمرة
األخيرة في شارع "ستروما" في املدينة في تاريخ . 28.10.2019
وبحسب بيان الشرطة الذي وصلت نسخة عنه لصحيفة بانوراما فإن طول الفتى
هو نحو  1.78متر ،وهو نحيف البنية ،لون شعره اسود ،ولون عينيه بني.
وجاء في بيان صادر عن املتحدث بلسان شرطة إسرائيل" :يرجى من َمن رأى
الفتى أو يعرف عنه أي معلومة أو متكن من التواصل معه ..االتصال مبركز
شرطة اللد على الرقم  08-9782444أو على مركز الطوارئ للشرطة ." 100
م��ن جانبها ،ذك��رت صحيفة "ه��آرت��س" ،ف��ي تقرير لها ان " الفتى طه
ال �ع �م��وري ك��ان م��ن امل�ف�ت��رض أن يشهد األس �ب��وع امل��اض��ي ض��د شقيقه،
ال ��ذي ات�ه��م بقتل أخ�ت��ه ف��ي ش�ه��ر أب��ري��ل
امل���اض���ي  ،وم� �ن ��ذ ذل� ��ك احل�ي��ن اخ �ت �ف��ت
آث� ��اره" .واحل��دي��ث ه��و ع��ن ج��رمي��ة قتل
ال �ش��اب��ة جن�ل�اء ال �ع �م��وري ( 19ع��ام��ا )
وب �ح �س��ب ال�ص�ح�ي�ف��ة ال �ع �ب��ري��ة " ت �ق � ّدر
ال�ش��رط��ة أن ح�ي��اة ال�ص�ب��ي ال ��ذي يعتبر
ال�ش��اه��د ال��رئ�ي�س��ي ف��ي ال�ق�ض�ي��ة ،ليست
في خطر ،لكنها أش��ارت إلى أنه رمبا مت
تهريبه ملنعه من اإلدالء بشهادته .وقد
وصل والده إلى مركز شرطة اللد صباح
االح� ��د ،وق ��دم ش �ك��وى ب �ش��أن اخ�ت�ف��ائ��ه.
طه العموري
وكانت النيابة قد قدمت الئحة اتهام في
احملكمة املركزية ،في يونيو املاضي ،ضد
محمد العموري شقيق الفتى املفقود  ،بتهمة قتل شقيقته جنالء ".

" العثور على اجلثة مدفونة قرب تل حديد "
وكانت الشرطة قد كشفت في حينه انه "مع تلقي املعلومات ،مت فتح حتقيق
س��ري لفحص ظ ��روف اخ�ت�ف��اء جن�لاء ال�ع�م��وري  ،حيث مت��رك��زت جهود
التحقيق وشملت استخدام أنظمة تكنولوجية متقدمة  ،مما ادى في بداية
الطريق الى حتديد املناطق املفتوحة شرق مدينة شوهام كاملنطقة التي من
املفترض ان تعثر الشرطة فيها على املرحومة .الشرطة اقامت مركز قيادة

وسيطرة في املناطق املفتوحة شرقي شوهام  ،وقامت مبشاركة قوات
كبيرة من الشرطة واملتطوعني والكالب البوليسية في عمليات مسح
ومتشيط مبحاولة لتحديد مكان املفقودة ،حيث ركيزة العمل اعتمدت
االمكانية ان املفقودة قد فارقت احلياة .في يوم  ، 24/4/2019بعد
ثالثة أيام من البحث املكثف ،مبا في ذلك استخدام وسائل تكنولوجية
متقدمة جدا ،جنحت الشرطة في العثور على جثة املفقودة  ،وهي مدفونة
في حفرة في منطقة مفتوحة بالقرب من تل حديد".

"املشتبه به خنق شقيقته"
وج��اء ف��ي بيان م��ن الشرطة ف��ي حينه :
"م��ع العثور على اجل�ث��ة ،أل�ق��ت ق��وة من
الشرطة القبض على شقيقي املرحومة
وشقيقتها وزوج��ة اخيها ووالدتها .مع
التقدم في التحقيق مت متديد فترة توقيف
املشتبهني م��ن وق��ت آلخ��ر  ،وف��ي وق��ت
الحق مت إطالق سراح أربعة منهم :األم ،
وزوجة األخ  ،والشقيق األصغر واألخت
الكبرى  -ام��ا املشتبه محمد العموري
البالغ من العمري  30عا ًما بقي معتقال
على ذم��ة التحقيق .من التحقيق تبينت
املرحومة جنالء العموري
ش �ك��وك ح ��ول غ �ض��ب ع��ائ �ل��ة امل��رح��وم��ة
ال �ش��دي��د ،ح���ول من ��ط ح �ي��ات �ه��ا وك��ون �ه��ا
اختارت قضاء أي��ام طويلة خ��ارج منزل العائلة .وفق م��واد البينات التي مت
جمعها تبني وف��ق الشبهات ان��ه في مساء من ي��وم  ، 11/4/2019وصل
املشتبه محمد العموري إلى منزل والدته حيث مكثت فيه الضحية وشقيقها
األصغر .ووفقا للشكوك ،دخل املشتبه به إلى الغرفة التي مكثت فيها أخته
املرحومة وبدأ في خنقها بيديه حتى توفيت .بعد قتل أخته ،نقل املشتبه اجلثة
إلى سيارته ونقلها إلى منطقة مفتوحة في منطقة شوهام  ،حيث وضعها
هناك  .وكشف التحقيق ً
أيضا أن املشتبه أخذ في اليوم التالي "مجرفة"
(طورية  -احملرر) وتوجه إلى املكان الذي وضع فيه اجلثة ونقلها إلى منطقة
بالقرب من تل حديد  ،حيث حفر هناك حفرة ودفن املرحومة فيها ".

أم الفحم  :وفاة أم لطفلني
جراء تعرضها لنوبة قلبية
وسقوطها من ارتفاع

م��ن ص��ال��ح معطي م��راس��ل صحيفة
بانوراما

س � ��ادت ف ��ي األي� � ��ام االخ � �ي� ��رة أج� ��واء
ح��زي �ن��ة ف ��ي ام ال��ف��ح��م ،ج � ��راء وف ��اة
ال �ش��اب��ة م ��ي ري� ��اض ع �ي��اش م�ح��ام�ي��د
(ام م �ح �م��ود) ال�ب��ال�غ��ة م��ن ال�ع�م��ر 25
ع��ام��ا ،وال��ت��ي ت �ع��رض��ت ل �ن��وب��ة قلبية
ادت ال� ��ى س �ق��وط �ه��ا م ��ن ارت� �ف ��اع في
منزلها ف��ي ح��ي اخل�لاي��ل ف��ي امل��دي�ن��ة.
املرحومة مي محاميد
ي��ذك��ر أن��ه مت نقل الفقيدة وه��ي بحالة
خطيرة ال��ى املستشفى ،ومت اع�لان وفاتها بعد ذل��ك متأثرة باصابتها
اخلطيرة.

مصرع بسمة مصطفى نصار
من عرابة بحادث طرق

ل��ق��ي��ت ب��س��م��ة م �ص �ط �ف��ى ن � �ص� ��ار (ف� ��ي اخل��م��س��ي��ن��ات م� ��ن ع��م��ره��ا)
من عرابة مصرعها ،جراء تعرضها حلادث طرق ،وقع في األيام األخيرة.
وذكرت مصادر طبية " انه مت نقل الفقيدة لعيادة في املدينة ،حيث قامت
الطواقم الطبية بتقدمي اإلسعافات األولية لها ،ومن ثم مت نقلها بسيارة
االسعاف الى املستشفى اال انها توفيت متأثرة بجراحها ".

مصرع الشاب باسل سلمان من الناصرة
بحادث طرق قرب كفرمندا

م��ن حسني ال�ع�ب��رة م��راس��ل صحيفة
بانوراما

لقي الشاب باسل عفيف سلمان من
الناصرة (في الثالثينات من عمره)
مصرعه بحادث طرق مروع وقع ،
منتصف األسبوع ،على شارع 784
قرب بلدة كفرمندا .
وق�� ��د وق�� ��ع احل� � � ��ادث ب �ي �ن �م��ا ك ��ان
ال�ف�ق�ي��د ي �ق��ود دراج� ��ة ن��اري��ة وال�ت��ي
املرحوم باسل سلمان
اص �ط��دم��ت مب��رك �ب��ة خ �ص��وص �ي��ة،
ك�م��ا أص �ي��ب رج��ل وط �ف�لان م��ن رك ��اب امل��رك�ب��ة ب �ج��روح طفيفة ،
ومت نقلهم ب�س�ي��ارات اإلس �ع��اف ال��ى املستشفى لتلقي ال �ع�لاج .
جدير بالذكر ان الفقيد باسل سلمان كان يسكن في حيفا .

مصرع حسني عباس جراء
انقالب جرار زراعي في املغار
من حسني العبرة وفتح الله مريح
مراسلي صحيفة بانوراما

لقي احل��اج حسني ي��وس��ف عباس
ابو عرفات من املغار (في الستينات
من عمره  ،مصرعه  ،جراء انقالب
جرار زراعي في أرضه في املغار ،
منتصف االسبوع.
وذك��رت مصادر طبية ان " الفقيد
املرحوم حسني عباس
اصيب بجراح بالغة اخلطورة ،حيث
قامت طواقم االسعاف التي وصلت الى املكان بعمليات انعاش له،
لكنها اضطرت الى اعالن وفاته بعد فشل هذه احملاوالت " .جدير
بالذكر أن الفقيد هو عم عضو الكنيست د .منصور عباس .

