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من: إبراهيم أبو عطا مراسل 
موقع العرب وصحيفة كل 

العرب
من  االثنني  يوم  مبنى  انهار 
هذا االسبوع في ورشة بناء 
ف��ي ح��ي رم���ات هحيال في 
مدينة تل أبيب ، والذي أودى 
بحياة 3 أشخاص، إضافة إلى 
إصابة العشرات، واستمرار 
حيث  آخرين،   3 عن  البحث 
من  أكثر  املكان  في  وتواجد 
150 عامل إنقاذ، من اجليش 
واجلبهة الداخلية والشرطة 

اإلطفاء  وسلطة  واإلسعاف 
واإلنقاذ.

الناجون  ع���اش  وق���د  ه����ذا، 
ال���ك���ارث���ة حلظات  ه����ذه  م���ن 
طويلة  دق��ائ��ق  ج���ًدا،  صعبة 
النور  ي���روا  أن  قبل  مرعبة 
مجدًدا ويتنفسوا هواٍء يؤكد 
قيد  على  زال��وا  ما  أنهم  لهم 
احلياة. مراسل موقع العرب 
الطوارئ  غ��رف��ة  إل��ى  ت��ّوج��ه 
ايخليوف  م��س��ت��ش��ف��ى  ف���ي 
في مدينة تل أبيب، وأجرى 
مقابالت حصرية مع بعض 

امل���ص���اب���ني ال����ع����رب، ال����ذي 
اخلوف،  حلظات  استذكروا 
حيث أكدوا جميعهم أّن "الله 
عز وجل قد حماهم وأنقذهم 
من موت شبه مؤكد بعد هذا 

احلادث الصعب".
الشاب املصاب أحمد منصور 
في  اجل����وز  وادي  ح���ي  م���ن 
ال��ذي تواجد داخل  ال��ق��دس، 
تل  في  إنهارت  التي  البناية 
داخل  قال:"تواجدت  أبيب، 
 11 الساعة  وق��راب��ة  املبنى، 
وبتيار  ق��وي��ة  ب��ه��زة  شعرنا 

ق���وي ج����ًدا، وطرنا  ه��وائ��ي 
ف���ي ال���ه���واء م���ن م��ك��ان إلى 
انني  لله  احلمد  آخ��ر.  مكان 
متكنت من النهوض، ووجد 
إل��ى جانبي ش��اب آخ��ر كان 
ف���اق���دا ل��ل��وع��ي ح��م��ل��ت��ه على 
كتفي وحاولت اخلروج من 
املبنى الذي حتول فجأة إلى 
ح���ط���ام"، ب��ح��س��ب م��ا رواه 

أحمد. 
وفي حديث آخر مع الشاب 
حسن كبها من برطعة، أحد 
املصابني في حادث ال إنهيار 

م���ن: م��ن��ى ع���رم���وش- م��راس��ل��ة موقع 
العرب وصحيفة كل العرب

وصل الى مراسلة موقع العرب وصحيفة 
كل العرب، مساء االربعاء، بيان صادر عن 
املثلث اجلنوبي  الهستدروت في  مسؤول 
املبنى  "إنهيار  فيه:  جاء  راس،  ابو  جميل 
في ورشة العمل في رمات هحيال في تل 
أبيب، كشف اإلهمال الصارخ املتراكم في 
األمن واألمان لعمال فرع البناء. اننا نقدم 
الشفاء  الضحايا ومتمنني  تعازينا ألهالي 

العاجل للجرحى".
كراج  مبنى  إنهيار  "إن  البيان:  وأض��اف 
ال��س��ي��ارات امل��ؤل��ف م��ن 4 ط��واب��ق وذهب 
ضحيته 6 عمال وعشرات املصابني، يتطلب 
إقامة جلنة حتقيق رسمية وملزمة لفحص 
اإلهمال املتراكم في فرع البناء منذ سنوات 
إصابة  ثالثني  م��ن  أكثر  نفقد  سنة  وبكل 
وآالف  الصارخ  اإلهمال  هذا  نتيجة  عمل 
اجلرحى، لكل واحد له اسم وقصة وحالة 
الضحايا  ه��ذه  للحكومة  بالنسبة  ول��ك��ن 

املأساة األخيرة في رمات  أرقام. في  هي 
التراجيديا  ن��ت��ائ��ج  جميعا  رأي��ن��ا  ه��ح��ي��ال 
لسياسية احلكومة لكن اآلن لدينا فرصة 
النضال  م��ن خ��الل  ال��ق��ادم��ة  امل��أس��اة  ملنع 
اجلماهيري امليداني لفرض حلول لألمان 

في ورشات البناء".
وتابع البيان: "من اجلدير بالذكر أن 57% 
من إصابات العمل تقع لعمال يعملون من 
بنية  أن  ي��دل  ه��ذا  ثانويني  مقاولني  خ��الل 
البناء لشركات املبادرة  التشغيل في فرع 

املقاولني  عشرات  تشغل  املشاريع  ببناء 
إهمال  ال��ى  ي��ؤدي  ال��ذي  األم��ر  الثانويني، 
أرباح  الوقاية واألمان من أجل زيادة  في 
من  القليل  العدد  أيضا  الكبيرة.  الشركات 
املراقبني لدى وزارة العمل الذي ال يتعدى 
17 مراقبا، يعاجلون 13000 ورشة عمل 
لم  العمل  أماكن  أغلب   أن  ال��ى  يشير  مما 
وسالمة  األمان  لفحص  املراقبون  يصلها 
العمال في كل ورشات العمل، غياب املراقبة 
عن  للخارجني  العقوبات  ف��ي  والتساهل 

مصرع ثالثة اشخاص واصابة العشرات في انهيار مبنى في تل ابيب
الرعب  من  حلظات  يستذكرون  أبيب  تل  في  املبنى  إنهيار  من  ناجون  *مصابون 
واملوت*أحمد منصور من حي وادي اجلوز في القدس: "تواجدت داخل املبنى، وقرابة 
الساعة 11 شعرنا بهزة قوية وبتيار هوائي قوي جًدا، وطرنا في الهواء من مكان إلى 
مكان آخر"*وجدت إلى جانبي شاًبا آخر كان فاقًدا للوعي حملته على كتفي وحاولت 
اخلروج من املبنى الذي حتول فجأة إلى حطام*بسام احلاج من سكان بيت رميا قضاء 
رام الله: "تواجدت في الطابق األرضي ، وكان بقربي 3 اشخاص آخرين، وأذكر أنني 
خرجت من املبنى املنهار برفقة 2 منهم إال أنني ال أعلم ما حصل مع الثالث"*الشاب 
حسن كبها من برطعة: "ال أذكر شيئا مما حدث، كل ما أذكره أّنني شاهدت البناية 

وهي تنهار علينا ونحن بداخلها"

، قال:"ال أذكر شيئا مما حدث، كل ما أذكره 
البناية وهي تنهار علينا ونحن  أّنني شادت 
كما  اآلن"،  بخير  أنني  الله  وأحمد  بداخلها. 

قال.
أّما بسام احلاج من سكان بيت رميا قضاء رام 

الله، حتّدث عن اللحظات املروعة قائاًل:"كنت 
أتواجد في الطابق األرضي ، وكان بقربي 3 
من  خرجت  أنني  وأذك��ر  آخ��ري��ن،  اشخاص 
2 منهم إال أنني ال أعلم  املبنى املنهار برفقة 

ما حصل مع الثالث".

 أحمد منصور

خالل عمليات االنقاذ - تصوير جنمة داوود احلمراء

حسن كبهابسام احلاج

جميل أبو راس 

"ما يجري في فرع البناء مأساة تتحمل مسؤوليتها احلكومة"
مسؤول الهستدروت في املثلث اجلنوبي جميل ابو راس

والسالمة  الوقاية  ق��ان��ون 
ف�����ي ال���ع���م���ل ي�������ؤدي ال���ى 
اإلستهتار بحياة العاملني. 
كفى لضحايا حوادث العمل 
رسمية  حتقيق  جلنة  لتقم 
اإلهمال  لفحص  وم��ل��زم��ة 
البناء"  ف��رع  ف��ي  امل��ت��راك��م 

كما جاء في البيان.

من: منى عرموش مراسلة موقع 
العرب وصحيفة "كل العرب" 
ب��ع��د ج��ه��د ك��ب��ي��ر اس��ت��م��ر لعدة 
سنوات، صادقت اللجنة اللوائية 
على اخلارطة الهيكلية م.ح"255 
، ما يعني  " في قرية جلجولية 
750 دومًنا ملسطح بناء  اضافة 
القرية .هذه املصادقة متت بشق 
االن���ف���س وج��ه��د ع��ظ��ي��م ب���دأ في 
عام 2000 حتى متت املصادقة 

على اخلارطة اجلديدة في جلنة 
التنظيم والبناء احمللية والقطرية 

واللوائية.
املجلس  ق����ال رئ���ي���س  ذل����ك  ع���ن 
احمللي فائق عودة: "بعد معاناة 
استمرت لكثر من 16 عاًما جنحنا 
بفضل الله وعونه على املصادقة 
الهيكلية  اخلارطة  على  النهائية 
والتي تضيف الى مسطح البناء 
القرية مساحة ما يعادل  ونفوذ 

750 دومنا. هذا االمر من شأنه 
التي  السكنية  الضائقة  يحل  ان 
ع��ان��ت م��ن��ه��ا ال��ب��ل��دة ع��ل��ى م���دار 

سنوات خلت". 
وتابع عودة: "مت شطب وازالة 
200 دومن من اخلارطة الهيكلية 
وذل���ك الرض���اء خ��واط��ر القرى 
واملجلس  امل���ج���اورة  ال��ت��ع��اون��ي��ة 
هشارون"،  "دروم  االقليمي 
العمل  انتهى  فقد  السبب  ولهذا 

واملصادقة على اخلارطة الهيكلية 
2020 .ونوه  ب��دل ع��ام  م��ؤخ��را 
ع��ودة أّن��ه جت��ري ات��ص��االت بني 
جلجولية  ف���ي  احمل��ل��ي  امل��ج��ل��س 
للشروع  االسكان  وزارة  وب��ني 
الشمالية  املنطقة  تخطيط  ف��ي 
التي تربو على 200 دومن والتي 
س��ل��خ��ت ف���ي امل���اض���ي م���ن أجل 
ايجاد احللول للضائقة السكنية 

لألعوام القادمة".

جلجولية: املصادقة على توسيع اخلارطة الهيكلية وإضافة 750 دومنا ملسطح البناء
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