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 נהרגו בתאונה בזנזיבר9טרגדיה: אב ובנו בן ה-
, ובנו הקטן אדהם נהרגו בתאונת דרכים45אחמד חג'אזי, בן 

במהלך טיול במדינה האפריקנית לרגל עיד אל-פיטר. האם
נפצעה באורח בינוני

חסן שעלאן
00:53, 21.08.12עדכון אחרון: 

, נהרגו אמש (ב')9, ובנו אדהם בן ה-45שני ישראלים, אחמד חג'אזי, בן 
. האם נפצעה באורח בינוני ואושפזה בביתאפריקהבתאונת דרכים בזנזיבר שב

חולים מקומי.
 

עוד בערוץ החדשות:
אובמה במסר לאסד: נתקוף אם הנשק הכימי יוזז

 ימים: שושן ברבי נעצר במחסן גרוטאות3אחרי 
 

ממשרד החוץ נמסר כי השגרירות הישראלית הפעילה איש קשר שיטפל
בהעברת הגופות לארץ

והיא עוקבת אחר
הטיפול באם שנפצעה. בני המשפחה במקור מטמרה שבצפון, והתגוררו בנווה

שלום.
 

: "קיבלנו את ההודעה על מותם קשהynetקרוב משפחה של ההרוגים אמר ל-
מאוד. הם נסעו לחו"ל לבלות לרגל עיד אל-פיטר והיו מאושרים, אבל לצערי

הרב שמחתם ושמחתנו הפכה לאסון שלא היה צפוי".
 

האיש הוסיף כי המשפחה לא קיבלה פרטים על התאונה. הוא סיפר כי בשעות
האחרונות התקשרו לבני המשפחה מאות מכרים כדי לנחם ולהתעדכן

בהתפתחויות. לדבריו, הם מתקשים להאמין לבשורה המרה.
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