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بعد أكثر من شهرين من اصابته بحادث :
كفرقاسم تُفجع بوفاة مفيد عيسى متأثرا بجراحه

يؤدون صالة اجلنازة على جثمان الفقيد

املرحوم مفيد عيسى
من محمد صرصور مراسل صحيفة بانوراما

بأجواء من احلزن واألل��م  ،و ّدع��ت مدينة كفر قاسم
 ،الشاب مفيد عثمان حماد عيسى " ابو راوي " ،
البالغ من العمر  44عاما .
وك ��ان امل��رح��وم ق��د ت��وف��ي  ،م�ط�ل��ع األس �ب��وع  ،في
مستشفى " تل هشومير "  ،متاثرا بحروقه التي

أصيب بها في حادث طرق مروع وقع في الـ  30من
نوفمبر  /تشرين الثاني املاضي .
وك��ان امل��رح��وم مفيد عيسى قد اصيب في احل��ادث
بحروق من الدرجة الثانية والثالثة   ،في جميع انحاء
جسمه نتيجة اشتعال السيارة التي كان يستقلها ،
بعد ان اصطدمت مع حافلة رك��اب  ،وقد لقي شاب
من الوسط اليهودي مصرعه في نفس احلادث .

مصرع شاب من قضاء جنني
جراء تعرضه للدهس قرب برطعة

سيارة اسعاف في مكان احلادث  -تصوير  :بالل كبها
من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما
لقي الشاب محمود يوسف كامل عبادة ( 20عاما)
من قرية يعبد قضاء جنني مصرعه  ،جراء تعرضه
للدهس م��ن قبل مركبة ق��رب م��دخ��ل ب�ل��دة برطعة،
منتصف األس �ب��وع  .وق��ال��ت م �ص��ادر ط�ب�ي��ة أن "
الطواقم الطبية الى وصلت الى مكان احلادث اعلنت

املرحوم محمود عبادة

وفاة الشاب بعد ان فشلت محاوالت انعاشه ".
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا  ،ش��رع��ت ش��رط��ة ال �س �ي��ر بالتحقيق
مبالبسات حادث الدهس .

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

الشرطة  " :الشيخ نصار الوليدي
توفي بحادث طرق قرب شقيب السالم"
مالبسات احل��ادث��ة فقد أظ�ه��رت التحقيقات
ب��أن امل��رح��وم الشيخ نصار الوليدي توفي
ن�ت�ي�ج��ة حل� ��ادث ط ��رق ق ��رب ب�ي�ت��ه  ،ف�ي�م��ا مت
حتويل التحقيقات لشرطة السير ".
وتابع املتحدث بلسان الشرطة  " :في نفس
ليلة احل��ادث��ة مت اعتقال مشتبه به على ذمة
التحقيقات ومت متديد اعتقاله ع��دة م��رات ،
حتى مت التوصل التفاق في محكمة الصلح
في بئر السبع مبوافقة الطرفني على إطالق
سراح املشتبه مع شروط مقيدة ".

من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما
أصدرت الشرطة  ،منتصف األسبوع  ،بيانا
حول مالبسات وفاة الشيخ نصار الوليدي
من النقب  ،قبل أكثر من أسبوع.
وقال الناطق بلسان شرطة النقب في البيان
الذي وصلت نسخة عنه لصحيفة بانوراما:
"ف��ي أعقاب حادثة العثور على جثة الفقيد
بتاريخ  26.1.2019قرب مفترق "سارة"
ف��ي بئر السبع  ،وم��ع تقدم التحقيقات في

www.panet.co.il

ملتابعة املزيد من االخبار
واحلوارات ادخلوا الى
موقع صحيفة بانوراما على
شبكة االنترنت :

املرحوم الشيخ
نصار الوليدي

مصرع عامل عربي
من النقب دهسته
شاحنة مبصانع
البحر امليت

من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما

www.panet.co.il

ل�ق��ي ع��ام��ل ع��رب��ي ( ف��ي ال�ث�لاث�ي�ن��ات من
عمره ) من منطقة النقب مصرعه  ،في
األي� ��ام األخ��ي��رة  ،إث ��ر ت�ع��رض��ه حل��ادث
ده ��س م��ن ق�ب��ل ش��اح�ن��ة داخ ��ل مصانع
البحر امليت .وتضيف املصادر الطبية "
أن الطواقم الطبية التي وصلت إلى املكان
قامت بعمليات إنعاش للفقيد في محاولة
إلنقاذ حياته لكن دون ج��دوى  ،وأعلن
الطبيب املرافق وفاته ".
من جانبها  ،باشرت الشرطة بالتحقيق
في مالبسات احلادث .

صورة من مكان الهدم

عائلة من دير االسد تهدم جزءا من بيتها
من محمد سواعد مراسل صحيفة بانوراما
ق��ام ش�خ��ص م��ن ع��ائ�ل��ة م��وس��ى م��ن ق��ري��ة دي��ر
االسد  ،في األيام األخيرة  ،بهدم جزء من منزله
ال��ذي ك��ان قيد االن �ش��اء  .وق��د ت��واج��د ع��دد من
اهالي حي البيارة في املكان ووجهوا اتهامهم
ل�ل�م�ج�ل��س احمل �ل��ي ال� ��ذي ق ��رر ت��وس �ي��ع ش��ارع
داخلي للحارة ب��ادع��اء ان اجل��زء اجلنوبي من
املنزل يعيق شق الشارع وهو داخل التخطيط
للشارع ،وفق ما قال األهالي .

تعقيب مجلس محلي دير االسد
وفي حديث ملراسل صحيفة بانوراما مع احمد
ذباح رئيس مجلس دير األسد احمللي  ،قال ":

املجلس احمللي ضد هدم اي منزل كان وفي أي
مكان  ،لكن املنزل املذكور هو بناء على جزء من
ش��ارع داخ�ل��ي للحي وم �ص��ادق عليه منذ 20
عاما  ،وهدم اجل��زء من املنزل مت باالتفاق بني
مالكه وب�ين املجلس ودائ ��رة التنظيم والبناء،
اذ ه �ن��اك اي �ض��ا ام��ر ه��دم ك��ان  ،ون �ح��ن علمنا
باملوضوع فقط قبل هدمه بيوم  ،وبعد عقد عدة
جلسات ولقاء مع صاحب البيت مت االتفاق على
هدم اجلزء املوجود في الشارع  .نحن كسلطة
محلية وقفنا ال��ى جانب ال��رج��ل وسنبقى الى
جانبه ".

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

