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سلطة السكان 
والهجرة

الشتاء، هذا هو 

الوقت املناسب 

لتجديد جواز السفر

سلطة السكان والهجرة تدعوكم للتمتع من خدمة ارخص، ارسع واسهل بكثري!
من اليوم وحتى نهاية شهر شباط تدفعون عىل طلب لتجديد جواز سفر يف موقع السلطة ويف مواقع الخدمة 

الذاتية املوجودة يف معظم مكاتب السلطة وتتمتعون من تكلفة رسوم  منخفضة ومعقولة.
ال تنتظروا حتى اللحظة االخرية لتجديد جواز السفر.

ميكن حجز دور الصدار جواز سفر يف موقع السلطة عىل االنرتنت 
دفع الكرتوين حتى يوم االربعاء املوافق 28.2.18، وتقديم طلب لجواز سفر يف املكتب حتى يوم الخميس املوافق 15.3.18.

سلطة السكان والهجرة - تتطور من اجلك
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م���ن: م��ن��ى ع��رم��وش م��راس��ل��ة م��وق��ع ال��ع��رب 
وصحيفة "كل العرب"

يافا  الشاب رمي��ون خ��وري )20 عاًما( من  لقي 
والشاب علي أبو جامع من الطيبة والشاب محمد 
إثر حادثة  ياسني من مدينة طولكرم مصرعهم 
أبيب  تل  يافا  في  سكنية  بناية  وانهيار  انفجار 
ليلة الثالثاء من هذا األسبوع، كما أصيب آخرون 
املستشفيات  ال��ى  نقلهم  ومت  متفاوتة  ب��ج��روح 
ملعرفة  الشرطة  حتقق  فيما  ال��ع��الج  الستكمال 
أسباب االنفجار علًما أن سلطة االطفاء واالنقاذ 
وقع  "االنفجار  أن  ال��ى  أش��ارت  التحقيق  وبعد 
البناء  م���واد  لبيع  محل  م��ن  غ��از  ت��س��ّرب  بسبب 

بالقرب من البناية"، بحسب بيانها. 
وجاء من املتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: 
"اندلع حريق في بناية سكنية في شارع ييفت 
في يافا تل أبيب إثر انفجار قد حصل في دكان 
لبيع مواد بناء األمر الذي أدى الى انهيار البناية، 
حيث وصلت قوات االنقاذ واالسعاف واالطفاء 
هناك  الصلة  ذات  مهامها  وتنفيذ  بأعمالها  كل 
اص��اب��ات   4 م��ع تسجيل  امل��رح��ل��ة  ل��ه��ذه  صحيح 
بشرية شملت مواطن في االربعينات من عمره 
وبالغة  متوسطة  ب��ني  م��ا  حالته  وص��ف��ت  ال���ذي 

اصابة  وايضا  بحروق  اصابته  ج��راء  اخلطورة 
بحاالت  أصيبوا   3 وك��ذل��ك  طفيفة  ب��ج��روح   3
في  الطبي  العالج  لتلقي  اثرها  على  احيلو  هلع 

املستشفيات"، وفقا للبيان.
ال��ع��ث��ور ع��ل��ى جثثني  ال��س��م��ري: "مت  واض��اف��ت 
وم��ص��اب ث��ال��ث ت��وف��ي ف��ي امل��س��ت��ش��ف��ى م��ت��أث��را 
مواطنون  هم  الضحايا  أن  يذكر  حيث  بجراحه، 
الطيبة واالخير  يافا وآخر من  احدهم من  عرب 

فلسطيني"، وفقا للبيان.  
وج���اء ف��ي ب��ي��ان ك��اي��د ظ��اه��ر امل��ت��ح��دث والناطق 
االعالمي لسلطة االطفاء واالنقاذ للوسط العربي: 
3 اشخاص مصرعهم وهم مواطنون  "انه لقي 
عرب واالنفجار سببه تسرب غاز في محل مواد 

البناء غير املرخص.
 على صعيد اخر اوقفت الشرطة للتحقيق صاحب 
ال���ذي اح��ت��رق وت��س��ب��ب بانفجار  ال��ده��ان  م��ح��ل 
شبّان.   3 مصرع  ع��ن  وأس��ف��ر   ، املبنى  وانهيار 
أّن��ه:"مّت  يفتاح  بلسان شرطة  الناطق  وج��اء من 
توقيف صاحب احملل التجاري في شارع ييفت 
70 في يافا - تل أبيب، للتحقيق معه في أعقاب 
ح���ادث���ة احل���ري���ق واالن���ف���ج���ار ه���ن���اك"، بحسب 
الشرطة.وتعيش عائلة أبو جامع من الطيبة حالة 

م�����������ص�����������رع رمي���������������������ون خ���������������������وري م�������������ن ي�����������اف�����������ا وع�����������ل�����������ي أب�����������������و ج�����������ام�����������ع م�������������ن ال��������ط��������ي��������ب��������ة وم���������ح���������م���������دي���������اس���������ن م�������������ن ط�������ول�������ك�������رم
ت��وق��ي��ف ص��اح��ب احمل���ل ال��ت��ج��اري ف��ي ي��اف��ا – ت��ل اب��ي��ب ال���ذي ان��ف��ج��ر وادى ال���ى م��ص��رع 3 ش��ب��ان!
*امل������رح������وم رمي��������ون خ��������وري ك������ان ف�����ي ط���ري���ق���ه إلرس���������ال ط���ل���ب���ي���ة ط�����ع�����ام، ول��������دى وص�����ول�����ه م����وق����ع احل���������ادث ح���ص���ل اإلن����ف����ج����ار ول����ق����ي م��ص��رع��ه
ال���������ط���������ري���������ق" ع���������ل���������ى  م�������ه�������ل�������ك  ل�������������ي "ع�����������ل�����������ى  ق�����������������ال  ات�������������رك�������������ه  أن  ق���������ب���������ل  أب�����������������و ج���������������ام���������������ع:   ع���������ل���������ي  امل���������������رح���������������وم  *ص�������������دي�������������ق 

أفرادها خبر  أن استلم  من احلزن واألل��م بعد 
صديق  وق��ال  ج��ام��ع.  أب��و  علي  ابنهم  مصرع 
يافا،  الضحية: "املرحوم يعمل في مطعم في 
ويبيت في غرفة تقع بجانب املكان الذي حصل 

فيه اإلنفجار. 
ل��زي��ارة  ه��ش��وم��ي��ر  ت��ل  ال���ى مستشفى  ذه��ب��ن��ا 
مريض، وبعد ذلك عدت به الى يافا، وذكر لي 
دير  الطريق  على  مهلك  "على  اتركه  أن  قبل 

بالك". 
ثم قال: "عندما وصلت الى املنزل سمعت عن 
االنفجار، وعلى الفور بعثت رسالة لعلي لكنه 
لم يجب، فإعتقدت بأنه خلد للنوم، وبعد ساعة 
ف��ارق  ق��د  بأنه  وعلمت  هاتفيا  ات��ص��اال  تلقيت 

احلياة".
كما قال: "حتى االن اكاد ال استوعب ما حصل، 
اخالق  صاحب  عزيز  صديق  عن  احتدث  فأنا 

صاحب مسؤولية كبيرة، انسان احبه اجلميع. 
هذه فاجعة كبيرة جدا".

وجاء في بيان السمري الثالثاءأنه "مت حتويل 
اجلثث الى معهد التشريح في أبو كبير كما وأن 
االسباب التي أدت الى حدوث االنفجار نفسه 
لم تتضح بعد والتحقيقات جارية بالتعاون مع 
تواصل  ذلك  كل  والى  احلرائق.  اخماد  خبراء 
الشرطة ايضا بأعمالها هناك ووفقا للمقتضى 
بتأمني اعمال اجلهات التنفيذية في ابعاد الركام 
وكذلك بتنظيم حركة السير واملرور في املنطقة 
هناك جنبا الى جنب مع احلرص واحلفاظ على 
على  املستطاع  ق��در  والعمل  العامة  السالمة 
اعادة احلياة هناك ملجرياتها الطبيعية".علمت 
مراسلتنا أن "املرحوم رميون خوري كان في 
وصوله  ول��دى  طعام،  طلبية  إلرس��ال  طريقه 
موقع احلادث حصل اإلنفجار ولقي مصرعه".

صورة للمكان من تصوير: الشرطة

الشاب املرحوم رميون 
خوري من يافا

املرحوم محمد ياسني من 
طولكرم

الشاب املرحوم علي أبو 
جامع من الطيبة


