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

رغ���م ال��ت��ح��ذي��رات م��ن ح����وادث العمل 
والنتائج الكارثية الناجمة عنها، اال أّنها 
ال تزال مستمرة وبازدياد أيًضا، حيث 
تشير معطيات "منظمة محاربة حوادث 
العمل"، إلى أّنه منذ بداية العام احلالي 
18 شخًصا مصرعهم في  2017 لقي 
عمال   8 منهم  مختلفة،  عمل  ح���وادث 
بجراح  عامًل   40 وأصيب  كما  ع��رب، 

خطيرة وبالغة اخلطورة.
ح��وادث  في  العرب  الضحايا  أّن  يذكر 

العمل منذ بداية العام هم:
م��ن بسمة  ع��ام��ا(  زب���ي���دات )46  أم���ن 

طبعون توفي بعد سقوطه عن ارتفاع.

من  ع��ام��ا(   64( شواهنة  الرحيم  عبد 
جلجولية توفي بعد سقوطه عن ارتفاع.
ماجد زيداني )49 عاما( من طمرة توفي 

بعد أن اصيب خلل اعمال تطوير.
قرية  م��ن  ع��ام��ا(   47( سويطات  خ��ال��د 
حلف طباش، توفي اثناء تعبيد شارع.

م��ن مجدل  ع��ام��ا(  ع��وي��دات )31  زهير 
خلل  البلدة  في  مصرعه  لقي  شمس، 

العمل.
ثائر أبو سنيني )26 عاما( من جلجولية، 
لقي حتفه خلل اعمال تطوير شوارع.

البعينة،  من  عاما(   27( حمودة  محمد 
ترميمات  اع��م��ال  خ��لل  مصرعه  لقي 

في الناصرة.
جميل حسن )65 عاما( من ابو سنان 

لقي مصرعه بعد أن سقط في بئر.
وتشير املعطيات إلى أّن غالبية حوادث 
ال��ع��م��ل ن��اج��م��ة ع��ن س��ق��وط ع��ّم��ال عن 
ارتفاع، سقوط اجسام ثقيلة على عمال، 
سقوط عمال داخل حفر، إصابات خلل 
اعمال تعبيد شوارع وغيرها. هذا وقد 
ذكر عدد كبير من العمال أّنه "يتوجب 
ع��ل��ى ك��ل ع��ام��ل االن��ت��ب��اه خ���لل العمل 
داخل ورشات بناء، وعدم املخاطرة من 
اجل احلفاظ على سلمة اجلميع". كما 
اشاروا إلى أّن:"على اجلهات املسؤولة 
احل���وادث،  ه��ذه  م��ن  العبر  استخلص 
وتعمل على توفير اليات حلماية العمال 
وليس  حياتهم،  وفقدان  االصابات  من 

االستهتار بهم كما يحصل اليوم".

ع�����م�����ل  ح����������������������������وادث  ف��������������ي  ض��������ح��������ي��������ة   18
ع�������رب م������ن������ه������م  ث������م������ان������ي������ة   2017 خ��������������ال 

عبد الرحيم شواهنةماجد زيدانيمحمد حمودة

أمني زبيدات جميل حسن ثائر أبو سنيني زهير عويدات يسعى املجلس احمللي في اكسال منذ سنوات طويلة لطرح أفكار وتقدمي اقتراحات حلول للجان 
التنظيم والوزارات إليجاد احللول اللزمة، وقد مت حتقيق اجنازات جيدة ولكنها جزئية وأهمها 
اإلسكان  والتي تساهم في حل مشكله   2013 الهيكلية إلكسال سنه  اخلارطة  املصادقة على 
ألصحاب األراضي مبلكيه خاصة ولكنها ال تخدم كثيرا األهالي الذين ال ميلكون أراض خاصة، 
وكان ال بد من إيجاد حل لهذه الفئة من السكان وهي كبيرة ، وذلك عبر أراض مبلكية مديرية 

أراضي اسرائيل ليتسنى تسويقها .
وقد قام املجلس احمللي في السنوات األخيرة بتقدمي عدة اقتراحات وجتهيز خطط ملناطق تخطيط 
جديدة ومنها احلي اجلديد لألزواج الشابة في سفح اجلبل احملاذي للمنطقة املسماه "كحيل 
العن" ، وفي جلسة اللجنة العليا لإلسكان ملديرية التخطيط في القدس مبشاركة رئيس املجلس 
احمللي احملامي عبد السلم دراوشة والقائم بأعمال الرئيس احملامي باسل دراوشة وسكرتير 
املجلس عبد السلم دراوشة ومهندس املجلس وائل حبشي وطاقم من املخططن واملستشارين 
مت انتزاع املوافقة النهائية على اخلارطة التفصيلية لهذا احلي والذي يشمل أيًضا القسيمة رقم 2 
بلوك 16905 وهي مبلكية خاصة ألهل اكسال باإلضافة إلى توسيع املنطقة الصناعية وقررت 

اللجنة املصادقة على نشر وإيداع اخلارطة التفصيلية .
900 شقة سكنية مختلفة األحجام واألشكال، وتشمل اخلريطة اجلديدة  ويدور احلديث عن 
إضافة 6000 متر مربع )6 دومنات( كمناطق مخصصة للتجارة و42 دومًنا كمناطق صناعية 
ومخصصة لألعمال ضمنها توسيع املنطقة الصناعية القائمة في اكسال . وكتبت وسائل إعلم 
عبرية عن هذا االجناز بالغ األهمية الذي يعتبر اخلطوة األهم باجتاه املصادقة النهائية للخارطة 
مما يتيح للمجلس البدء بتطوير املنطقة عبر شق الشوارع وتنفيذ أعمال البنى التحتية قبل البدء 
بتسويق القسائم.من اجلدير بالذكر أن املجلس احمللي صادق على ميزانية كبيرة لتنفيذ أعمال 
التطوير لهذا احلي والذي يحظى باهتمام خاص وأفضلية كبيرة من إدارة املجلس احمللي ، كما 
تسويقها  ليتسنى  اسرائيل  أراض��ي  لدائرة  تابعة  إضافية  أراض  إدخ��ال  على  املجلس  ويعمل 
كقسائم بناء لألزواج الشابة في املستقبل، وجاء كل هذا نتيجة للعمل اجلاد واملتواصل إلدارة 

املجلس احمللي وقسم الهندسة من اجل إيجاد حلول الزمة السكن لألزواج الشابة في القرية.

اك���������س���������ال: امل�������ص�������ادق�������ة ع�����ل�����ى م�����ش�����روع 
ل������������������������أزواج ال��������ش��������اب��������ة ي������ش������م������ل ع����ل����ى 
ج�������دي�������دة س������ك������ن������ي������ة  ش�������ق�������ة   900

ال����ش����رط����ة: ش������اب ي���ع���ت���دي ع���ل���ى ط��ب��ي��ب 
ف�����ي اح��������دى ال�����ع�����ي�����ادات ف�����ي ش���ف���اع���م���رو 
وي����ل����ح����ق اض��������������رارا ب�����امل�����ع�����دات ال���ط���ب���ي���ة

 – ال��ع��رب"  مكاتب "ك��ل 
الناصرة

kul@alarab.net
ج�����اء ف����ي ب����ي����ان ال���ن���اط���ق 
ب��ل��س��ان ش��رط��ة ال��ش��م��ال ، 
أمس اخلميس، أنه "وصل 
مكابي  ع���ي���ادة  ال���ى  ش���اب 
ف���ي ح���ي ع���ن ع��اف��ي��ة في 
ش��ف��اع��م��رو وب���ع���د ت��ط��ور 
جدال بينه وبن طبيب في 
اخلمسينات من عمره، قام 
االول باالعتداء على الطبيب 
والتسبب باضرار للعيادة، 
حيث وصل افراد الشرطة 
باعتقال  وقاموا  املكان  الى 

املشتبه"، وفقا للبيان.
لوطني  ا مني  لتأ اللحظات املهمة يف الحياةا بجانبك، يف 

* 6 0 5 0  w w w . b t l . g o v . i l

منحة دراسية 
من التأمني الوطني

ألوالد عائلة أحادية الوالد 
وأيضاً ألوالد عائالت مع أربعة أوالد  

وأكرث التي تحصل عىل مخصصات معيشة 

لألوالد  منحة  ُتدفع   2017/2018 الدراسية  السنة  يف 
 31.12.2011 ولغاية   1.1.2000 بالتواريخ  ُولدوا  الذين 

ولد   لكل  ش.ج   1.003  – املنحة  قيمة 
 *2017 11 آب / أغسطس  الجمعة املوافق  التابع لكم لغاية يوم  البنك  ُتدفع املنحة لحساب 

لفحص إذا ما كنتم تستحقون املنحة ولالستفسار 
إذا كنتم ملزمون بتقديم طلب للمنحة ادخلوا موقع انرتنت 

التأمني الوطني أو اتصلوا للمركز الهاتفي 6050*
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