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مقتل الشاب ايهاب نوفل من مخيم شعفاط
اثر تعرضه إلطالق نار من قبل مجهولني

املرحوم ايهاب نوفل

لقي الشاب إيهاب نوفل من مخيم شعفاط مصرعه  ،أم��س األول
األربعاء  ،اثر تعرضه إلطالق نار من قبل مجهولني  ،بينما كان في
سيارته  .وأفادت الشرطة بأنها تلقت بالغا عن إصابة شاب  ،أُطلقت
عليه عيارات نارية  ،وهو في السيارة  ،في مركز قرية عناتا  .وتُفيد
مراسلة صحيفة بانوراما  ،بان الشاب أصيب إصابة بالغة اخلطورة،
حيث مت نقله ال��ى ع�ي��ادة محلية  ،وه�ن��اك أع�ل��ن ع��ن وف��ات��ه متأثرا
بجراحه .من جانبها  ،فتحت الشرطة حتقيقا باحلادث ومالبساته .
وافاد شهود عيان لصحيفة بانوراما "ان مجهوال كان يستقل دراجة
نارية  ،أطلق عددا من الرصاصات احلية على الشاب إيهاب نوفل ".

مقتل الشاب لؤي ابو
خيط من الطيرة طعنا

املرحوم لؤي ابو خيط

استيقظت مدينة الطيرة  ،أمس األول األربعاء  ،على خبر مقتل
الشاب لؤي ابو خيط طعنا  .وكانت الشرطة قد تلقت بالغا
حول نقل مصاب الى مستشفى مئير في كفار سابا  ،حيث
وصفت جراحه باخلطيرة  ،وق��د اعلن املستشفى بعد وقت
قصير من ذلك عن وفاته متأثرا بجراحه اثر الطعن  .وقال
امل�ت�ح��دث بلسان ال�ش��رط��ة ف��ي ب�ي��ان صحفي مقتضب أن "
التحقيقات في مالبسات احلادث ال زالت مستمرة ".

تصريح مدع ضد مقدسي
بشبهة قتل رجل قبل  17عاما

قدمت النيابة العامة  -لواء القدس  ،في األيام األخيرة  ،تصريح مد ٍع  ،ضد مشتبه به ( 40عا ًما)
من شرقي القدس  ،بشبهة قتل رجل قبل  17عاما  .وقال املتحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي
أن " مت الشروع بالتحقيق في هذه القضية يوم  ،25.08.2001عندما مت العثور على جثة رجل
بالقرب من القدس  ،ومت تعريفها في البداية على أنها جثة مجهولة ومت نقلها إل��ى معهد الطب
الشرعي .وقد متكن محققو الشرطة ،الذين استمروا في القيام بأنشطة حتقيقات مختلفة على
مر السنني حتى األشهر األخيرة من هذا العام  ،إلى حل لغز اجلرمية  ،وإلقاء القبض على املشتبه
به الرئيسي في القضية " .واضاف البيان الصادر عن الشرطة   ":شرطة إسرائيل مستمرة بحل
رموز جرائم القتل والتحقيق الدقيق بها  ،بإستخدام جميع الوسائل املتاحة بهدف تقدمي اجلناة الى
العدالة" .وفق ما جاء في بيان الشرطة " .

السيول
عائلة الطفل حماد خالد الكريشات الذي جرفته ّ
في النقب " :نعيش حياة بدائية وال اعتراض على قضاء الله"
م��ن ح�س�ين ال �ع �ب��رة م��راس��ل
صحيفة بانوراما
ال تزال أجواء احلزن واألسى،
ت� �خ� �ي ��م ع� �ل ��ى ق� ��ري� ��ة وادي
احل �ي �ط��ان غ �ي��ر امل �ع �ت��رف بها
قرب قرية كسيفة في النقب ،
بعد املأساة التي حلت بعائلة
الكريشات ال�ت��ي ف�ق��دت ابنها
الطفل حماد خالد الكريشات
( 4س � �ن� ��وات) وال � � ��ذي ل�ق��ي
مصرعه بعد أن سحبته سيول
األمطار بأحد األودية القريبة
من بيوت العائلة.
ال �ع��ائ �ل��ة ال �ت��ي ت��ؤم��ن بقضاء
الله وق��دره تلقت النبأ املفجع
عائلة الفقيد تتلقى التعازي
بصدمة وذهول .
وش��ارك ع��دد كبير من سكان
املجاورة  ،جاءت األمطار الغزيرة وبعد أن
املنطقة  ،ف��ي األي��ام األخ�ي��رة،
توقفت  ،فقد ك��ان لألطفال حب استطالع
بتشييع ج�ث�م��ان ال�ط�ف��ل ال�ك��ري�ش��ات في
مل �ش��اه��دة ال �س �ي��ول وت��وج �ه��وا إل ��ى ه�ن��اك
مقبرة العائلة.
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أف��راده��ا م��ا
ال ��ذي ن ��زل إل ��ى ال� ��وادي ليلعب وسحبته
أص��ل  2000ش�خ��ص يسكنون القرية
السيول مسافة كيلو متر ".
التي ال تعترف بها دولة إسرائيل وتفتقد
واضاف الكريشات" :على الفور قام شباب
ألبسط االحتياجات .
العائلة مبالحقة الطفل رغ��م ق��وة السيول ،
حتى متكنوا من انتشاله وحتويله إلى سيارة
عم الطفل املرحوم يروي
االسعاف ومن ثم إلى مستشفى سوروكا ،
ما حدث مع الطفل
هناك أعلن طاقم األطباء وفاته ".
م��راس��ل صحيفة ب��ان��ورام��ا ق��ام ب��زي��ارة
القرية والتقى باحلاج موسى
الكريشات " نؤمن بالقضاء والقدر وال
ع��م الطفل امل��رح��وم  ،ليحدثه عما جرى
اعتراض على امر الله "
م��ع الطفل وع��ن صعوبة احل�ي��اة ف��ي ظل
استمرار عمليات هدم البيوت.
واردف احل� ��اج ال �ك��ري �ش��ات" :ه� ��ذه هي
وقال احلاج الكريشات " :القرية شهدت
أوض���اع ال �ق��رى غ�ي��ر امل�ع�ت��رف ب�ه��ا وال�ت��ي
عاصفة وري��اح��ا ق��وي��ة مثل ك��ل املناطق

بعد أيام قليلة من اصابته جراء سقوط بوابة
عليه  :وفاة الطفل نور الدين عاصي من كفر برا

املرحوم نور الدين عاصي

ت � � � ��وف � � � ��ي م � �ن � �ت � �ص� ��ف
األس� �ب���وع ،ال �ط �ف��ل ن��ور
ال � � ��دي � � ��ن ع� � ��اص� � ��ي (3
س� �ن ��وات) م��ن ك �ف��رب��را،
م� �ت ��أث ��را ب� �ج ��راح ��ه ب�ع��د
س� �ق ��وط ب���واب���ة ع �ل �ي��ه .
وكان الطفل املرحوم قد
أصيب ب�ج��روح خطيرة
ي ��وم اجل� �م� �ع ��ة امل��اض��ي
ف�ي�م��ا ك ��ان مي� � ّر بجانب
تلك البوابة  .وقد صارع
االطباء على حياة الطفل
في االي��ام االخيرة  ،في
محاولة الن �ق��اذه ،اال أن
ك� ��ل احمل�� � � ��اوالت ب� ��اءت
بالفشل وأُعلن عن وفاته
في مستشفى " شيبا تل
هشومير " .

املرحوم حماد الكريشات

تفتقد البنى التحتية أو املشاريع أو ألعاب
األطفال وإمنا هي حياة بدائية بدون مالعب
أو ري� ��اض اط� �ف ��ال  .ن �ح��ن ن �ط��ال��ب ال��دول��ة
بالسماح لنا بإقامة املشاريع والسكن مثل
البشر والسماح لنا ببناء البيوت والطرق،
حيث نسكن هنا منذ  70ع��ام��ا ومي�ن��ع منا
البناء ل��زواج األب�ن��اء  ،لكننا ص��ام��دون على
أرض�ن��ا  .وأقولها بصراحة ان حياة البدو
صعبة ويجب أن تعتمد على نفسك من أجل
احلياة بكرامة  .مع العلم ان أطفالنا يفتقدون
أماكن اللعب وأن السيول كانت بالنسبة لهم
مكانا للتسلية" .
ووج��ه الكريشات رسالة إلى سكان القرى
غير املعترف بها ومع بداية موسم الشتاء ،
قائال  " :عليكم أخذ احليطة واحلذر واالنتباه
لالوالد خالل هطول األمطار  ،خاصة يجب
ع�ل��ى األم��ه��ات االن �ت �ب��اه أك �ث��ر ل �ل�اوالد الن
ال��رج��ال ف��ي ال�ع�م��ل .ن�ح��ن ن��ؤم��ن بالقضاء
والقدر وال اعتراض على امر الله ".

مصرع ابراهيم عماش من جسر
الزرقاء بحادث في مدخل كفرقرع

هكذا بدا املنظر في مكان احلادث  -تصوير  :جنمة داود احلمراء
من تامر عازم مراسل صحيفة بانوراما
لقي ابراهيم بديع عماش (في الستينات من عمره)
م��ن س �ك��ان ق��ري��ة ج�س��ر ال ��زرق ��اء م�ص��رع��ه  ،مطلع
األسبوع  ،بحادث طرق وقع في ش��ارع رقم - 65
شارع وادي عارة  ،قرب مدخل بلدة كفر قرع .

املرحوم ابراهيم عماش

وأف��اد املتحدث بلسان جنمة داود احل�م��راء " ان 3
أش�خ��اص آخ��ري��ن اصيبوا ب�ج��راح م��ا ب�ين متوسطة
وطفيفة  ،ومت نقلهم ملستشفى " هيلل يافة " في
مدينة اخلضيرة " .وقال املتحدث بلسان الشرطة في
بيان صحفي أنه " تبني من حتقيق أولي أن احلادث
وقع بني شاحنة و 3سيارات اخرى ".

