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مصرع الشاب محمد كمال
ريان من كابول بحادث طرق

رئيس حزب العمل جباي ورئيس املعارضة
هرتسوغ يزوران عائلة املرحوم أمين جابر في الطيبة

هرتسوغ وغباي يقدمان العزاء الشقاء املرحوم في الطيبة

املرحوم محمد ريان

هكذا بدا منظر السيارة في مكان احلادث  -تصوير  :الشرطة
م��ن ج��ان�ب��ه  ،قال املتحدث ب��إس��م ال �ش��رط��ة أن
"احل � ��ادث وق ��ع ف��ي أرض زراع��ي��ة ب�ين طمرة
وك��اب��ول  ،ح�ي��ث ان�ق�ل�ب��ت ال �س �ي��ارة لسبب غير
واضح ".
وأضاف املتحدث بلسان الشرطة أن " محققني
مختصني في حوادث ط��رق ش��رع��وا بالتحقيق
مبالبسات احلادث ".

لقي ال�ش��اب محمد كمال (أبو خضر) ريان (
 23عاما ) من كابول مصرعه  ،جراء انقالب
سيارة ،في األيام األخيرة .
وعلمت صحيفة ب��ان��ورام��ا م��ن الدكتور محمد
عواد أن " املرحوم عانى من نزيف في الرأس
ومنطقة الصدر ،ومت تقدمي العالج االول��ي له ،
ووصله بأجهزة التنفس االصطناعي ونقله الى
املستشفى في حالة حرجة ".
وأض�� ��اف د .ع� ��واد أن " ش� ��اب آخ� ��ر أص�ي��ب
باحلادث ووصفت جراحه بالطفيفة "  .

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

االالف يشاركون بتشييع جثمان
احلاج حماد ابو كوش في النقب

املرحوم حماد ابو كوش

أجواء حزينة خالل تشييع اجلثمان

من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما
ش��ارك االالف م��ن أه��ال��ي ع��رع��رة النقب والنقب
ومن مختلف انحاء البالد  ،بتشييع جثمان احلاج
حماد ابو كوش " ابو مصعب " ال��ذي توفي في
األي��ام األخ�ي��رة عن عمر يناهز  54عاما  ،متاثرا
بجراحه التي اصيب بها بحادث ده��س وق��ع في
مدينة بئر السبع .

وب ��رز ب�ين امل�ش�ي�ع�ين ع ��دد م��ن ق �ي��ادات احل��رك��ة
االسالمية في البالد  ،حيث ك��ان امل��رح��وم احد
كوادرها .
والقى الشيخ حماد اب��و دعابس رئيس احلركة
االسالمية في البالد كلمة تأبينية دعا فيها للفقيد
بالرحمة  ،وعدد مناقب الفقيد ودوره في املجتمع
وخاصة في املشاريع اخليرية ودع��م العائالت
املستورة  ،ورفع كلمة االسالم .

قام رئيس حزب العمل افي جباي  ،ورئيس املعارضة
في اسرائيل يتسحاق هرتسوغ  ،مطلع األسبوع ،
بزيارة لتقدمي واجب العزاء لعائلة املرحوم الشاب
امين جابر  ،الذي انتقل الى جوار ربه بعد ان جرفت
املياه الشاحنة التي كان يقودها في اجلنوب قبل أكثر
من أسبوع .
كما ض��م ال��وف��د امل ُ�ع��زي عضوتي الكنيست ميخال
بيران وليئة بديدة .
استهلت الزيارة التي بادر لها رئيس حزب العمل
اف��ي جباي  ،بالتوجه ال��ى بلدية الطيبة  ،حيث كان
في استقبالهم رئيس البلدية احملامي شعاع منصور
م�ص��اروة  ،وع��دد م��ن اع�ض��اء البلدية  ،وسكرتيرة
حزب العمل في الطيبة نازك منصور .
ث��م ت��وج��ه اجلميع ال��ى "ب�ي��ت الضيافة اجلنوبي"
ل �ي �ق��دم��وا ال� �ع ��زاء ل �ع��ائ �ل��ة ال �ف �ق �ي��د  ،ح �ي��ث ك���ان في
استقبالهم هناك افراد من األسرة الثاكل  ،كما كان

املرحوم أمين جابر

في استقبالهم املهندس محمد عمشة  ،قريب العائلة
الذي كان على اتصال دائم مع العائلة الثاكل طوال
مدة محنتهم باملصاب اجللل.
وق��د اس��ت��ف��س��ر ال� �ض� �ي ��وف أث � �ن� ��اء ت ��واج ��ده ��م ف��ي
ب��ي��ت ال��ض��ي��اف��ة ع� ��ن ال��ع��ائ��ل��ة وك� �ي ��ف م � ��رت ه��ذه
التراجيديا عليهم ،كما اس�ت�ف�س��روا ع��ن ت�ط��ور هذا
احلدث والظروف الصعبة التي مرت بها العائلة ريثما
مت العثور على جثمان الفقيد امين جابر .
م��ن ن��اح�ي�ت��ه  ،ان�ت�ق��د رئ �ي��س ب�ل��دي��ة ال�ط�ي�ب��ة احمل��ام��ي
شعاع منصور م�ص��اروة " ك��ون اجلهات الرسمية
االسرائيلية على املستوى احلكومي التي لم تتواصل
مع العائلة ولم تستفسر طوال هذا احلدث الرهيب"،
ق��ائ�لا ان " ه ��ذه ال ��زي ��ارة الف ��ي ج �ب��اي ويتسحاق
هرتسوغ ه��ي ال��وح�ي��دة ال�ت��ي ت�ن��درج ضمن اهتمام
املجتمع لهذا احلادث املأساوي  ،وذلك بكونهم قاموا
بزيارة خاصة للعائلة الثاكل ".

مصرع الطفلة خديجة طلعت ابو
القيعان جراء تعرضها للدهس في حورة

سيارة اسعاف في حورة
من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما
لقيت الطفلة خديجة طلعت ابو القيعان ( سنة وعشرة
أش �ه��ر) مصرعها  ،مطلع األس �ب��وع  ،ج ��راء تعرضها
للدهس من قبل شاحنة في حي  10في حورة .
وق��ال الناطق بلسان جنمة داود احل�م��راء " أن الطفلة
املرحومة نقلت وه��ي ف��اق��دة للوعي لعيادة محلية في
ح��ورة  ،حيث ح��اول الطاقم الطبي انعاشها  ،لكن كل

املرحومة خديجة ابو القيعان
احمل ��اوالت ب��اءت بالفشل ومت اع�لان وف��ات�ه��ا "  .من
جانبه  ،قال املتحدث بلسان الشرطة " أنه بعد تلقي
ب�لاغ ع��ن ت�ع��رض الطفلة للدهس  ،ه��رع��ت ق��وات من
الشرطة ومعها محقق م��ن شرطة امل ��رور ال��ى مكان
احل��ادث  .وتابع املتحدث بلسان الشرطة يقول " أنه
تبني م��ن التحقيق األول ��ي أن س��ائ��ق الشاحنة دهس
الطفلة ونقلها على الفور ملركز طبي في البلدة حيث
أعلن عن وفاتها هناك ".

