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يشيعون جثمان املرحوم عبادة
املقدسيون ّ
صبري جنل الشيخ عكرمة صبري بأجواء حزينة

مصرع سائد " سعيد " فواز زعبي
من كفر مصر مبصنع في الشمال

من حسني العبرة وعلي مغربي
مراسلي صحيفة بانوراما

أجواء حزينة خالل تشييع اجلثمان
م��ن أح �م��د ج�لاج��ل م��راس��ل
صحيفة بانوراما
ش� � ��ارك امل� �ئ���ات م���ن م��دي �ن��ة
القدس واملنطقة  ،في األي��ام
األخ��ي��رة  ،بتشييع جثمان
املرحوم عبادة صبري جنل
الشيخ عكرمة سعيد صبري
رئ� �ي ��س ال �ه �ي �ئ��ة االس�لام �ي��ة
ال��ع��ل��ي��ا وخ� �ط� �ي ��ب امل �س �ج��د
الشيخ عكرمة صبري
االقصى املبارك .
وان�ط�ل��ق م��وك��ب التشييع م��ن مستشفى امل�ق��اص��د ب��اجت��اه
املسجد االق�ص��ى امل�ب��ارك للصالة على اجلثمان  ،وم��ن ثم
توجه املشيعون الى مقبرة باب الرحمة االسالمية في باب
االسباط  ،حيث ووري اجلثمان الثرى .
وألقى الشيخ عبد الله علقم االم�ين العام لعشائر فلسطني
والقدس كلمة قدم فيها التعازي لسماحة الشيخ الدكتور

ع�ك��رم��ة ص �ب��ري وعائلته
الكرمية  ،كما عدد مناقب
الفقيد  ،حيث ك��ان يرافق
وال� � � ��ده ال� �ش� �ي ��خ ع �ك��رم��ة
صبري في كل املناسبات
ال��دي��ن��ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
والثقافية .
وب� � �ع � ��د ال� � ��دف� � ��ن ت ��وج ��ه
املشيعون الى قاعة القلعة
في القدس لتقدمي واجب
املرحوم عبادة صبري
ال � �ع� ��زاء ل �ل �ش �ي��خ ع �ك��رم��ة
صبري وابنائه واشقائه ولعموم العائلة .
يذكر ان املرحوم عبادة صبري توفي بعد صالة اجلمعة
عن عمر يناهز  49عاما  ،اثر نوبة قلبية حادة  ،حيث كان
والده سماحة الشيخ عكرمة صبري يلقي خطبة اجلمعة
ام��ام منزل عائلة شماسنة في حي الشيخ ج��راح املهدد
باملصادرة واالستيالء .

والداه قطعا احلج لوداعه ...

مجد الكروم تفجع بوفاة الشاب هاني
زهراوي جراء تعرضه لنوبة قلبية حادة

ل �ق��ي س��ائ��د " س�ع�ي��د " ف��واز
زع �ب��ي (  42ع��ام��ا) م��ن كفر
م � �ص� ��ر م � �ص� ��رع� ��ه  ،م �ط �ل��ع
األس � �ب� ��وع  ،ف ��ي م �ص �ن��ع ف��ي
ك��ي��ب��وت��س " ح� �م ��دي ��اه "
في منطقة املجلس االقليمي
"ب ��ارك ه� �م� �ع� �ي� �ن ��وت"  ق ��رب
مدينة بيسان .
وق��ال��ت م �ص��ادر ط �ب �ي��ة ان "
امل ��رح ��وم ك� ��ان ق ��د س �ق��ط عن
ارتفاع بحيث هوى على ماكينة
ش ��دي ��دة احل� � ��رارة " .وق��ال��ت
نفس امل �ص��ادر أن " الطواقم
الطبية الحظت وجود عالمات
ص�ع�ق��ة ك�ه��رب��ائ�ي��ة ع�ل��ى جسد
املرحوم ".
م��ن ج��ان�ب�ه��ا  ،ق��ال��ت املتحدثة
ب � � ��اس � � ��م ال � � �ش� � ��رط� � ��ة ل� ��وب� ��ا
السمري في بيان صحفي أنه
" وعلى ما يبدو فان املرحوم
سائد زعبي انهار نتيجة وعكة
صحية ط��ارئ��ة امل��ت ب��ه  ،حيث
صورة من مكان احلادث
س �ق��ط م ��ن ارت � �ف� ��اع واص �ي��ب
املرحوم سائد زعبي
ب� �ح ��روق م ��ن ج� ��راء ارت �ط��ام��ه
بآلة ش��دي��دة احل ��رارة  ،بحيث
حتقيقات الشرطة ومراجعاتها االولية  ،فان وفاة
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كبير من االهالي الى بيت عائلة الفقيد للوقوف الى
وق��ال��ت ال �س �م��ري ف��ي ب �ي��ان الح ��ق  " :وف �ق��ا لنتائج
جانبها في مصابها األليم .

العثور على جثة امراة من اكسال
خالل اخماد حريق مبنطقة مفتوحة

رجال شرطة في مكان العثور على اجلثة  -تصوير  :الشرطة

املرحوم هاني زهراوي

يقدمون العزاء لعائلة الفقيد في مجد الكروم

من محمد سواعد مراسل صحيفة بانوراما
بقلوب خاشعة وعيون دامعة واميانا بالقضاء والقدر،
شارك عدد كبير من أهالي مجد الكروم واملنطقة  ،مطلع
األسبوع  ،تشييع جثمان املرحوم املأسوف على شبابه
هاني خليل زهراوي  ،من بيته إلى مقبرة الشهداء في
القرية.
يذكر أن وال��د امل��رح��وم هاني ووال��دت��ه كانا ق��د غ��ادرا
البالد  ،مؤخرا  ،الداء فريضة احلج  ،لكن شاء القدر
ان تخطف يد امل��وت ابنهم هاني اث��ر نوبة قلبية حادة

وهما متواجدان في الديار احلجازية  ،فقطع الوالدان
رح�ل�ت�ه�م��ا ل�ل�ح��ج  ،وع� ��ادا إل ��ى ال �ب�لاد ل �ت��ودي��ع فلذة
كبدهما وإلقاء النظرة االخيرة عليه  ،واملشاركة في
تشييع جثمانه .يذكر أنه كان من بني املشيعني عضو
الكنيست امين عودة  ،ووجهاء وشخصيات من شتى
القرى واملدن العربية.
يشار ال��ى أن امل��رح��وم هاني زه��راوي ُع��رف بدماثة
اخالقه وحبه لكل من عرفه  ،وكان من خيرة شباب
مجد الكروم  ،وق��د ت��رك املرحوم خلفة زوج��ة ثاكلة
وطفلني .

م��ن ح �س�ين ال �ع �ب��رة ون �س��ري��ن ب �خ��اري م��راس�ل��ي
صحيفة بانوراما
أعلنت الشرطة أن اجلثة التي مت العثور عليها في
منطقة مفتوحة قرب " تل عدسيم" في الشمال  ،هي
المرأة من اكسال تبلغ من العمر  54عاما  ،وقد كان
على اجلثة عالمات حروق .
وق��ال��ت املتحدثة ب��اس��م ال�ش��رط��ة ل��وب��ا ال�س�م��ري في
بيان صحفي  ":بعد استالم نتائج فحوصات معهد
الطب العدلي في ابو كبير  ،مت نفي الشبهات اجلنائية
م��ن وراء وف��اة امل��رح��وم��ة " .وك��ان��ت ط��واق��م اإلن�ق��اذ
واالطفائية  ،التي وصلت الى إخماد حريق في منطقة

اح��راش في " تل عدسيم " القريبة من الناصرة ،
عثرت خالل إخماد احل��ري��ق على جثة امل��راة بجانب
مركبة مركونة هناك .
من جانبه  ،اشار كايد ظاهر املركز واملتحدث باسم
سلطة االط �ف��اء ل�لاع�لام ال�ع��رب��ي أن " ط��اق��م حتقيق
خاص من سلطة االطفاء واالنقاذ تواجد في املكان بعد
احلريق  ،وأجرى حتقيقا ملعرفة اسباب اندالع النيران
" .كما قالت املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري
أنه " بناء على طلب توجهت به الشرطة الى محكمة
الصلح في الناصرة مت اص��دار امر حظر نشر حول
اي من تفاصيل التحقيقات في ملف هذه القضية حتى
يوم االحد املوافق ." 3.9.2017

