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من: منى عرموش مراسلة 
وصحيفة  ال��ع��رب  م��وق��ع 

"كل العرب"
االئتالف  معطيات  اظ��ه��رت 
العمل-  ح�����وادث  حمل���ارب���ة 
فرع البناء انه منذ بداية عام 
اليوم  هذا  حتى  قتل   2016
اصيب   فيما  بناء  عامل   33
155 عامال بجراح وصفت 
وخطيرة،  م��ت��وس��ط��ة  ب���ن 
عملهم  اداء  خ����الل  وذل�����ك 
داخ�����ل ورش������ات ع��م��ل في 
كان  والتي  متعددة،  مناطق 
اخرها حادث انهيار موقف 
اربع  م��ن  مكون  للسيارات 
ابيب،  تل  طوابق في منطقة 
بينما في العام املاضي وصل 
عدد الضحايا من العمال الى 

38 عامال.
ايضا  امل���ع���ط���ي���ات  وت���ش���ي���ر 
الضحايا  من   75% ان  ال��ى 
ه��م م��ن ال��ع��م��ال ال��ع��رب في 
الضفة  اسرائيل وعمال من 
الغربية، و %20 من هم من 
هم   5% و  االجانب  العمال 

*والد الضحية مجدي سالم من دير حنا: "القتلى هم شهداء واستغرب من هذا االستهتار"

العرب من  هم  بناء  ورشات  في  العمل  حوادث  ضحايا  من   75%

عمال من الوسط اليهودي.
اسماء الضحايا

جير بالذكر ان العمال الذين 
لقوا مصرعهم خالل العمل 
هم: عمر صالح )43 عاما( 
من اجلديدة مكر، اشرف طه 
قاسم،  كفر  من  عاما(   50(
عاما(   34( راس  ابو  قاسم 
من عيلوط، ظاهر شبلي )37 

عاما( من دير حنا، ربيع ابو 
ذيبة )37 عاما( من طرعان، 
مجدي سالم )25 عاما( من 
دير حنا، سليمان فايد )46 
الناصرة،  ي��اف��ة  م��ن  ع��ام��ا( 
من  عاما(   25( عزب  يحيى 
ع���رع���رة، خ��ال��د ع��اب��د )43 
عاما( من الناصرة، موسى 
من  ع���ام���ا(   50( غ��ن��ط��وس 

سخنن.
لم يعرف مصيرها

كما ويشار الى انه  منذ عام 
مت   2016 عام  حتى   2011
21 الئحة اتهام  تقدمي فقط 
البناء،  مب��ج��ال  يتعلق  فيما 
بينما بقية القضايا لم يعرف 

ما هو مصيرها.
ضحايا العمل هم شهداء

العرب  مل��وق��ع  وف���ي ح��دي��ث 
وص��ح��ي��ف��ة ك���ل ال���ع���رب مع 
خ����ال����د س����ال����م وه������و وال�����د 
الذي  س��ال��م  م��ج��دي  الفقيد 
ورشة  في  عمله  خ��الل  قتل 
بناء قال:" منذ ان قتل ابني 
ونحن نعاني من حالة نفسية 
صعبة، وحتى هذا اليوم نكاد 
ال نستوعب فقدانه. مؤسف 

جدا باننا أصبحنا نسمع عن 
عمال يقتلون بورشات عمل 
تأثرت  ف��ق��د  ي��وم��ي،  بشكل 
كثيرا عندما علمت بالكارثة 
ابيب،  تل  في  حصلت  التي 
متر  ال��ذي  باأللم  اشعر  فانا 
به عائالت الضحايا التي لن 
مواجهة  سهال  عليها  يكون 

مثل هذه الظروف".
ومضى وهو يقول:" بالرغم 
قاتلة،  ح����وادث  وق����وع  م��ن 
احلكومية  اجل���ه���ات  ان  اال 
ت��زال تستهتر  ال  امل��س��ؤول��ة 
نرى  وال  ي���ج���ري،  م���ا  ب��ك��ل 
اجل  من  القضية  يعالج  من 
توفير مناخ عمل امن ومريح 
من  حياتهم  إلن��ق��اذ  للعمال 
يكون  ان  يعقل  فال  اخلطر، 
ه��ن��ال��ك ن��ق��ص ف���ي األي����دي 
ال��ع��ام��ل��ة ال��ت��ي ت��ش��رف على 
ال��ع��م��ل وع����دم ت��وف��ي��ر خطة 
ع��م��ل ال���ت���ي م���ن ش��ان��ه��ا ان 
مناسبة  عمل  ش��روط  توفر 
للعمال، فاذا بقي احلال على 
البالد  ما هو فسوف تشهد 

كوارث اصعب، والعمال هم 
بحياتهم  الثمن  يدفعون  من 

الغالية".
ك��م��ا ق������ال:" ح��س��ب راي���ي 
يجب ان نطلق على الضحايا 
شهداء، وحسب اعتقادي على 
ويعلنوا  يتحدوا  ان  العمال 
العودة  عن االضراب وعدم 
على  يحصلوا  حتى  للعمل 
يتطلعون  كما  عمل  ظ��روف 
اقل  ليست  فحياتهم  عليها، 
داخل  يجلسون  ممن  اهمية 
غ����رف م��ك��ي��ف��ة".وج��اء من 
االئ��ت��الف حمل��ارب��ة ح��وادث 
العمل:" كل يوم وكل ساعة 
وكوارث  عمل  ح��وادث  تقع 
البناء،  ورش  داخ��ل  كبيرة 
واننا دائما نحذر من ظروف 
مع  لكن  االم��ن��ة،  غير  العمل 
يهتم  م���ن  ن����رى  ال  االس����ف 
ف��ي االم���ر ب��ل ان احل���وادث 
يحرك  م��ن  جن��د  وال  تتكرر 
نتابع  ب��دورن��ا  نحن  ساكنا. 
من  ووناضل  القضايا  هذه 

اجل حقوق العمال".

السمري،  ل��وب��ا  ف����ادت 
الشرطة  بلسان  الناطقة 
شكوى  أعقاب  "في  أنه 
تلقتها الشرطة قبل أيام 
تعقب  مفادها  معدودة، 
الهوية  مجهول  مشتبه 
ل��ط��ف��ل��ة ل���م ت��ت��ج��اوز من 
سنوات،  التسع  العمر 
حيث   ، أب���ي���ب  ت����ل  ف����ي 
ك��������ان ي����ف����اج����ئ����ه����ا ف��ي 

عليها  ل��الع��ت��داء  منزلها 
بحقها  ومنفًذا  جنسيًا، 
أمس  مت  مشينة،  أعماال 
األرب���ع���اء، ال��ت��وص��ل من 
خالل تقصي وحتريات 
وحت���ق���ي���ق���ات ال��ش��رط��ة 
املشتبه  إل����ى  احل��ث��ي��ث��ة 
أنه  وت���ب���ن  واع���ت���ق���ال���ه، 
ال��ع��م��ر نحو  ي��ب��ل��غ م���ن 
سكان  م���ن  ع���ام���ا،   33

يافا،  اب��ي��ب-  ت��ل  منطقة 
متديد  طلب  املقرر  ومن 
ذمة  على  الحقا  اعتقاله 
التحقيقات اجلارية، كما 
من  كل  الشرطة  تناشد 
ق��د ي��ك��ون وق���ع ضحية 
اجلمهور  م���ن  امل��ش��ت��ب��ه 
بالتوجه الى اقرب مركز 
شرطة وتقدمي شكواه" 

وفقا للبيان.

إعتقال شاب بشبهة االعتداء اجلنسي 
على طفلة في تل أبيب

موسى غنطوسقاسم ابو راسسليمان فايدربيع ابو ذيبة

ظاهر شبلي اشرف طه خالد عابد مجدي سالم

نقابة المعلمين في اسرائيل
مركز نقابة المعلمين يتقدم باحر التهاني واطيب 
التمنيات الى جميع العاملين المسلمين والدروز 
في حقل التعليم وابناء عائالتهم  بمناسبة حلول

عيد االضحى المبارك
اعاده ا� على الجميع بالخير واليمن والبركة 


