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مقتل الشاب محمد الشمالي من
الرملة باطالق نار قرب نتانيا

م ��ن ح �س�ين ال �ع �ب��رة
م�� ��راس�� ��ل ص �ح �ي �ف��ة
بانوراما

ل �ق��ي ال� �ش���اب م�ح�م��د
الشمالي ( 33عاما)
م� ��ن م ��دي� �ن ��ة ال��رم �ل��ة
م�ص��رع��ه  ,ف��ي االي��ام
االخ � � � �ي� � � ��رة ،ج � � � ��راء
ت�ع��رض��ه الط�ل�اق ن��ار
ع�ل��ى ش ��ارع رق��م 57
ق ��رب م��دي�ن��ة ن�ت��ان�ي��ا ،
فيما اصيبت زوجته
بجراح بالغة اخلطورة
جراء اطالق النار.
صورة من مكان اطالق النار  -تصوير  :جنمة داود احلمراء
وذكرت مصادر طبية
مدينة ال��رم�ل��ة  ،فيما
ان��ه مت نقل املصابة الى مستشفى "ليونادو" في نتانيا ،
ق � �ت� ��ل اب�� � ��ن ع �م �ه �م��ا
فيما تواجدت في املكان ق ّوات من الشرطة التي شرع رجالها
املرحوم محمد الشمالي
سعيد الشمالي أيضا
بالتحقيق في مالبسات احلادثة .
بإطالق ن��ار بعد ي��وم واح��د خ�لال تشييع جثمان املرحوم
يشار الى أن شقيق املرحوم محمد الشمالي ،املرحوم معتز
معتز الشمالي .
الشمالي ،كان قد لقي مصرعه قبل أشهر بإطالق نار في

مأساة في رهط  :مصرع الرضيعة
حنان ابو هواش اثر احتراق منـزل

م��ن حسني العبرة
م���راس���ل ص�ح�ي�ف��ة
بانوراما

ل� �ق� �ي ��ت ال��رض��ي��ع��ة
حنان عبد الرحمن
اب��و ه ��واش البالغة
م ��ن ال �ع �م��ر ن �ح��و 8
أش� �ه���ر ،م�ص��رع�ه��ا
ج ��راء ح��ري��ق اندلع
مب�ن��زل عائلتها في
م��دي �ن��ة ره� ��ط  ،في
االيام األخيرة.
وقد ومتكنت طواقم
االط � �ف� ��اء واالن� �ق ��اذ
سيارات اسعاف في رهط
م ��ن ت �خ �ل �ي��ص ع��دد
الطواقم
قامت
بحيث
،
العائلة
أفراد
من املصابني من
للمعطيات فقد مت تخليص الرضيعة قبل وصول
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الطبية ال�ت��ي و
طواقم اإلطفاء .وعملت الطواقم على اخماد النيران
األولية لهم .
وإخراج الدخان الكثيف من املنزل .ويجري حتقيق
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م��ن ج��ان �ب�
ملعرفة أسباب اندالع احلريق".
واإلن �ق��اذ ل�لإع�لام العربي كايد ظ��اه��ر ،ان��ه "وفقا

مصرع الشاب ميام حامد من املغار بحادث طرق

م��ن حسني العبرة
وع � �م� ��اد غ �ض �ب��ان
م��راس�ل��ي صحيفة
بانوراما

ل�ق��ي ال �ش��اب مي��ام
ك� �م ��ال ح ��ام ��د من
املغار ( 31سنة )
م �ص��رع��ه ب �ح��ادث
ط � ��رق وق� � ��ع ،ف��ي
االي� � ��ام األخ� �ي ��رة،
بني مركبتني على
م� � �ف � ��رق ح��ن��ان��ي��ا
ق��رب بلدة املغار .
وذك� ��رت م�ص��ادر
صورة من مكان احلادث
ط�ب�ي��ة " ان شابا
املرحوم ميام حامد
آخ��ر ( 19عاما ) اصيب ب�ج��راح متوسطة ج��راء وه��و ي�ع��ان��ي من
احلادث ومت نقله ملستشفى زيف في مدينة صفد إصابات في البطن والصدر ".

اليوم ،كما هو الحال دائما،
صحتكم مهمة لنا
في أعقاب تفشي فيروس كورونا،

ابتداء من يوم االحد،15.3.20 ،
لن يتم استقبال الجمهور.
على ضوء ذلك ،في هذه االيام تتخذ اجراءات
لتعزيز مراكز الرد الهاتفي لصالح المواطنين.
بسبب كثرة االتصاالت للمراكز نحن نطلب
منكم الصبر والتفهم.
زبائن املساعدة في ايجار الشقة ،باالمكان احلصول على معلومات
بواسطة موقع االنترنت ومراكز الرد الهاتفي *5442
سنواصل اتخاذ كل اخلطوات املطلوبة من أجل تزويد كامل اخلدمات
لكم من دون احلاجة لوصولكم للفروع.
شركات لالسكان
لن يجري استقبال اجلمهور في مراكز اخلدمة للشركات في أنحاء
البالد .الشركات تستعد من أجل تقدمي خدمة كاملة للزبائن بواسطة
خدمة هاتفية وبواسطة موقع االنترنت التابعة للشركات.
نذكركم ان��ه اعتبارا من اليوم باالمكان فحص معلومات وتنفيذ
نشاطات ف��ي خ��دم��ة ذات�ي��ة م��ن دون اخل ��روج م��ن البيت بواسطة
الهاتف وفي مواقع االنترنت التابعة للشركات.
بيوت الجيل الذهبي
متت حتلنة التوجيهات اخلاصة لبيوت اجليل الذهبي حسب اجراءات
ال��وزارة والتي يسكن بها مواطنون مسنون املوجودون في خطر
لالصابة ولتعقيدات نابعة من العدوى بالفيروس .باالمكان قراءة
التوجيهات في موقع الوزارة.
مسجل المقاولين
ال يجري استقبال اجلمهور في وحدة سجل املقاولني حتى اشعار
آخر.
من متت دعوته جللسات في اللجان االستشارية حصل على بالغ
عن الغاء اللجنة وعن التواصل الحقا.
ق�س��م س�ج��ل امل �ق��اول�ين ي�ط�ل��ب م��ن اجل �م �ه��ور اس �ت �خ��دام ال��وس��ائ��ل
الديغتالية الرسال الوثائق .من اجل ذلك اعطيت االمكانية الرسال
توجه بواسطة م��وق االنترنت التابع ل �ل��وزارة ،باستمارة توجه
للجمهور بحيث ان امل��وض��وع الرئيسي هو "مسجل املقاولني"،
ومتاحة االمكانية الرفاق وثائق.

