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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــم مـــنـــح اإلقــــامــــة اإلنـــســـانـــيـــة لــبــعــض  ــاهـ سـ
 مشكلة إقامة 

ّ
السورّيني في تركيا في حل

هؤالء بشكل قانوني، في ظل ما يتعرضون 
له من ابتزاز من قبل قنصلية نظام األسد في مدينة 
إســطــنــبــول لــلــحــصــول عــلــى جـــــواز ســـفـــر، والــكــلــفــة 
السفر املستعجل، وهي 800  املرتفعة لجواز  املالية 
عــدا  دور،  لحجز  دوالر   200 إلـــى  بــاإلضــافــة  دوالر، 
الــشــارع وتبديل املواعيد  عــن االنتظار ســاعــات فــي 
واالســـتـــفـــزازات، كــمــا يــقــول صــاحــب مــكــتــب تسيير 
املـــعـــامـــات فـــي مــنــطــقــة اســــن يــــورت فـــي إســطــنــبــول 

حسن محمد.
 »رفــع قنصلية 

ّ
لـ »العربي الجديد« إن ويقول محمد 

نظام األسد رسوم جوازات السفر، أو تأخرها بمنح 
جـــــوازات الــســفــر، دفـــع تــركــيــا إلـــى إعـــطـــاء الــســوريــني 
إقامات إنسانية، بداًل من أّية إقامة سياحية تنتهي 
مــدتــهــا ويـــتـــعـــذر تــجــديــدهــا بــســبــب عـــوائـــق الــنــظــام 
فيروس  ي 

ّ
لتفش نتيجة  ـــه 

ّ
أن إلــى  ويشير  الـــســـوري«. 

ــام املــــاضــــي، وإغــــــاق قــنــصــلــيــة الــنــظــام  ــعـ كــــورونــــا الـ
السوري في إسطنبول، أو رفضها استقبال املراجعني 
مــن حجز مواعيد ودفــع تكاليف مادية،  الــرغــم  على 
انتهت صاحية العديد من جوازات سفر السوريني، 

فكانت اإلقامة اإلنسانية الحل الوحيد. 
وكانت تركيا قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين األول عام 

للمواطنني  اإلنسانية  اإلقــامــة  منح  اعتزامها   ،2019
ــقــــادريــــن عـــلـــى تـــمـــديـــد صــاحــيــة  الـــســـوريـــني غـــيـــر الــ
جوازات سفرهم لدى قنصلية النظام في إسطنبول. 
تركيا  إعــان   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ  وتقول مصادر 

السورية  الجمعيات  منبر  مطالب  خلفية  على  جــاء 
فــي تركيا املــتــكــررة بــإيــجــاد حــل، إذ إن وضــع بعض 
السوريني بات مخالفًا نتيجة انتهاء صاحية جواز 
)وثيقة  السياحية  اإلقامة  تجديد  واستحالة  السفر 
التركية  املــتــواجــديــن على األراضــــي  لــأجــانــب  يمكن 
واملـــســـتـــوفـــني لـــشـــروط مـــحـــددة إصــــدارهــــا فـــي حــال 

رغبتهم بالبقاء في تركيا ملدة تتجاوز 90 يومًا(. 
تضيف املصادر أنه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 
2020، وبعد اجتماع ضم والي إسطنبول علي يرلي 
قايا، ومسؤولني أتراكًا وممثلني عن منبر الجمعيات 
وعز إلى اإلدارة العامة للهجرة 

ُ
السورية في تركيا، أ

اإلنسانية  اإلقــامــة  ملفات  باستام  الــبــدء  تركيا  فــي 
للسوريني. بعدها، أوضح منبر الجمعيات للسوريني 
الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على اإلقامة 
اإلنسانية، والتي تستغرق نحو شهرين، ليحصلوا 

من بعدها على إقامة ملدة عامني.
ويـــقـــول املــتــعــاقــد الــســابــق مـــع املــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لـــأمـــم املــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــني بــصــفــة مــتــرجــم 
 
ّ
ــاع الـــســـوريـــني، شــوكــت أقـــصـــوي، إن ــ لــتــســويــة أوضـ
الخاصة  االتفاقية  على  وبــنــاء  القانوني،  األســـاس 
بـــوضـــع الـــاجـــئـــني، يــمــنــح حـــق اإلقــــامــــة اإلنــســانــيــة 

ملــن ال يمكنه الــعــودة إلــى بــلــده لسبب مــا. ولــم يكن 
من   ،2011 عــام  منذ  تركيا  دخلوا  الذين  السوريون 
بني تلك الجنسيات، بل أصــدرت لهم تركيا إقامات 
سياحية )دفــتــرًا أزرق( حتى عــام 2014، حني صدر 
قانون الحماية املؤقتة الذي منحهم بطاقة الحماية 
املــؤقــتــة )الــكــيــمــلــك(، وبــقــي الــخــيــار بتبديل اإلقــامــة 

القديمة بأخرى سياحية للسوريني.
يضيف أقــصــوي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مــن ميزات 
أنها تخّول حاملها السفر داخل  اإلقامة اإلنسانية 
تــركــيــا مـــن دون إذن، عــلــى عــكــس حــامــل الــكــيــمــلــك. 
ــامـــات  ــوع مـــن اإلقـ ــوري يــحــمــل أي نــ ــ ويـــحـــق ألي سـ
)ســـيـــاحـــيـــة – طـــالـــبـــيـــة – عـــائـــلـــيـــة( الـــتـــقـــدم بــطــلــب 
للحصول على اإلقامة اإلنسانية في حال لم يتمكن 
من تجديد جواز السفر باستثناء أصحاب حاملي 
بطاقة الحماية املؤقتة. كما يمكن ألي عائلة سورية 
 جديدًا 

ً
نــوع مــن اإلقــامــات وتنجب طــفــا تحمل أي 

ال تستطيع استخراج جــواز سفر له، التقدم بطلب 
للحصول على إقامة إنسانية له«.

ــك، يــقــول مــديــر تــجــمــع املــحــامــني الــســوريــني  إلـــى ذلــ
فــي تــركــيــا، غـــزوان قــرنــفــل: »اإلقــامــة اإلنسانية تعّد 
جــئــني إلـــى تــركــيــا وفــق 

ّ
مــن الــحــقــوق الــتــي تمنح لــا

االتــفــاقــيــة الــخــاصــة بــوضــع الــاجــئــني«، مشيرًا إلى 
أن »ميزة هذه اإلقامة تتمثل في شرعنتها الوجود 
الــقــانــونــي على األراضــــي الــتــركــيــة. كما أنــهــا تخول 
دون  مــن  التركية  األراضــــي  ضمن  السفر  صاحبها 

الحصول على إذن سفر، وحتى لو كان جواز سفر 
منتهي الصاحية، كونها تمنح للسوريني الذين لم 

يستطيعوا تجديد جوازات سفرهم«.
وحول ما يخسره السوري حامل اإلقامة اإلنسانية 
الكيملك،  بــهــا حــامــل  مــن خــدمــات ومـــيـــزات يتمتع 
إلــى أن »اســتــخــراج اإلقــامــة اإلنسانية  يشير قرنفل 
على عكس  تأمينًا صحيًا  مــن صاحبها  يتطلب  ال 
ــيـــة. كـــمـــا يـــحـــق لـــحـــامـــل اإلقــــامــــة  ــيـــاحـ ــة الـــسـ ــ ــامـ اإلقـــ
دون  مــن  مجاني،  تعليم  على  الحصول  اإلنسانية 
الطبابة والعاج، وهي ميزة  أن ينسحب ذلك على 

يحصل عليها حامل الكيملك«.

مجتمع
ر على املصابني بكوفيد-19 أو أولئك الذين تعافوا من املرض، 

ّ
تواجه الهند عدوى فطرية قاتلة تؤث

وسط أزمة كورونا التي أّدت إلى ارتفاع عدد الوفيات في الباد إلى نحو 300 ألف شخص. والحالة 
 
ّ
املهددة للحياة املعروفة باسم »الفطر األسود« أو »فطر الغشاء املخاطي« هي نادرة نسبيًا، لكن
 الزيادة املفاجئة في العدوى قد تزيد من تعقيد مكافحة الهند لوباء كورونا. 

ّ
األطباء يقّدرون أن

وقد تّم اإلباغ عن نحو تسعة آالف إصابة في الهند حتى اآلن، ما أّدى إلى نقص العقار املستخدم 
)أسوشييتد برس( لعاج هذا املرض. 

 لقاَحي »فايزر-بيونتيك« و»أوكسفورد-
ّ
أظهرت دراسة أعّدتها وكالة »الصحة العامة في إنكلترا« أن

الجديد،  كــورونــا  فيروس  من  الهندي  املتحّور  ضــّد  فــّعــاالن  لكوفيد-19  املضاَدين  أسترازينيكا« 
البريطاني مات هانكوك  الصحة  البريطاني. ورّحــب وزيــر  املتحّور  فعاليتهما ضّد  تقريبًا مثل 
املتحّور  ملكافحة  الوطنية  التحصني  حملة  على  الحكومة  تــعــّول  حــني  فــي  تأتي  التي  بالنتائج 
وا الجرعة األولى من اللقاح في بريطانيا تخطت 70 في 

ّ
 نسبة البالغني الذين تلق

ّ
الهندي. ُيذكر أن

)فرانس برس( ني 40 في املائة. 
َ
وا جرعت

ّ
املائة، فيما تخطت نسبة الذين تلق

لقاحا فايزر وأسترازينيكا فّعاالن ضّد المتحّور الهنديالهند: »الفطر األسود« يهدد مصابي كورونا

تشير أرقام غير رسمية في تركيا إلى أّن أكثر من 20 
ألف سوري تقّدموا في خالل عام واحد بطلبات 
اإلقامات  وإلغاء  اإلنسانية  اإلقامة  على  للحصول 
ــوازات  ج تجديد  تــعــّذر  بعد  ــك  وذل السياحية، 
تكاليف  تأمين  على  قدرتهم  لعدم  أو  سفرهم 
اإلنسانية  اإلقامة  أّن  خصوصًا  السياحية،  اإلقامة 

تصدر مجانًا.

20 ألفًا

مايو/أيار،  من  والعشرين  الثالث  في  األحــد،  أمــس 
ــّصــص للسالمة 

ُ
انــتــهــى األســـبـــوع الــعــاملــي الـــذي خ

املــروريــة، ابــتــداًء مــن اإلثــنــن فــي السابع عشر من 
ــبـــوع الــــذي تــحــتــفــل بـــه األمـــم  ــكــّن هـــذا األسـ مـــايـــو. ل
ــة مـــوضـــوعـــه، لم  املـــتـــحـــدة، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــّي
فالعالم  الــعــام.  هــذا  ه 

ّ
يستحق الــذي  بالتقدير   

َ
يحظ

وفــي كيفية  املــســتــجــدة،  الجائحة  فــي  ــه منهمك 
ّ
كــل

مستجدات  وفــي  الجديد،  كورونا  فيروس  تطويق 
الــلــقــاحــات املــضــادة لــكــوفــيــد-19. صحيح أّن أزمــة 
وأكثر،  املبذولة  الجهود  تستوجب  العاملية  كورونا 
مماثلة  تستأهل جهودًا  املرورية  السالمة  أّن  غير 
وأكثر. فحوادث الطرقات، بحسب البيانات األخيرة 
املـــتـــوفـــرة، تــحــصــد أعـــــدادًا كــبــيــرة مـــن األرواح في 
واحــد  ثانية يقضي شخص   24 

ّ
كــل ففي  الــعــالــم، 

الحوادث  تلك  أّن  علمًا  العالم،  في  في حادثة سير 
ــل الــســبــب األّول لــلــوفــيــات بــن الــشــبــاب. كذلك 

ّ
تــمــث

الــحــوادث مــن ضمن األســبــاب العشرة  ـــدرج تلك 
ُ
ت

األولى للوفيات في العالم، بحسب ما تفيد منظمة 
تحت  أتــت  التي  العام  هــذا  وحملة  العاملية.  الصحة 
السرعة  أّن  للحياة«، شــّددت على  »طــرقــات  عنوان 
 إلى عدم تجاوز 30 

ً
املنخفضة تنقذ األرواح، داعية

الطرقات، حيث تختلط  كيلومترًا في الساعة على 
الــســيــارات بــالــنــاس، وطــالــبــت واضــعــي السياسات 
 في نطاقه. 

ّ
في العالم بالعمل في هــذا االتــجــاه، كــل

ثلث  تتسّبب في  املالئمة  أو غير  الزائدة  فالسرعة 
الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات، وفقًا لبيانات 

منظمة الصحة العاملية.
)العربي الجديد(

Monday 24 May 2021
االثنين 24 مايو/ أيار 2021 م  12  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2457  السنة السابعة

)سيرغي سوبنسكي/ فرانس برس(



الغربية  الضفة  العاملة في   طواقمه 
ّ

في حــق
وبعض مناطق القدس، من خالل االستهداف 
املباشر بــالــرصــاص الــحــّي واملــعــدنــي املغلف 
بــاملــطــاط. وهـــو مــا تــســّبــب فــي إصــابــات لــدى 
مسعفني، بالرصاص املعدني املغلف باملطاط 
في البطن والقدَمني، وكذلك إصابات بقنابل 
أشكال  »مــن   

ّ
أن العباسي  يضيف  الــصــوت«. 

اعتداءات االحتالل على طواقم الهالل األحمر 
ــاف مــن  ــعــ الــفــلــســطــيــنــي، مـــنـــع مـــركـــبـــات اإلســ
الوصول إلى مناطق املواجهات أو األحداث، 
وإعــاقــة عمل طــواقــم اإلســعــاف الراجلة كذلك 
ومنعها من الوصول إلى املصابني، والضرب 
املباشر بــاأليــدي أو بــاألرجــل أو بــالــهــراوات، 
مــثــلــمــا حـــصـــل مــــع بـــعـــض مــســعــفــي الـــهـــالل 
األحمر الفلسطيني في منطقة باب األسباط 

بالقدس املحتلة«.
في مدينة القدس املحتلة التي انطلقت منها 
إلى  الشعبية األخــيــرة، تنشط  الــهــّبــة  ــرارة  شـ
الفلسطيني  األحـــمـــر  الـــهـــالل  طـــواقـــم  جـــانـــب 
في  تعمل  صغيرة  وخيرية  أهلية  جمعيات 
مــجــال اإلســـعـــاف وتــقــديــم الــخــدمــات الطبية 
املسجد  في  واملصلني  للمرابطني  والصحية 
القدس، وكذلك  في  القديمة  والبلدة  األقصى 

 مــع 
ً
فــــي أحــــيــــاء تــشــهــد احـــتـــكـــاكـــا مـــتـــواصـــال

ــّي الــشــيــخ جـــراح  ــا حــ ــرزهــ املــســتــوطــنــني، وأبــ
أخيرًا.

جـــمـــعـــيـــة »األمـــــــــل لـــلـــخـــدمـــات الـــصـــحـــيـــة فــي 
 

ّ
ــــي تـــشـــّكـــل بــكــل الــــقــــدس« واحـــــــدة مـــنـــهـــا، وهـ
أفرادها وموظفيها طاقما لإلسعاف امليداني 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــتـــمـــاس فــــي الــــقــــدس املــحــتــلــة. 
يــــوضــــح مــــديــــر الــجــمــعــيــة عـــبـــد املـــجـــيـــد طــه 
ـــهـــا »تـــضـــّم نــحــو 50 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لـــ

العامود في مدينة  مسعفا، وتتخذ من باب 
ــقــــدس مـــقـــرًا لـــهـــا، حـــيـــث بــــــدأت انــتــهــاكــات  الــ
ــقــــدس«.  االحــــتــــالل عـــلـــى املـــصـــلـــني وأبــــنــــاء الــ
ر األوضاع في منطقة 

ّ
ه »مع توت

ّ
يضيف طه أن

بــاب الــعــامــود أخــيــرًا، اضــطــررنــا إلــى تحويل 
مـــقـــّر الــجــمــعــيــة هـــنـــاك إلــــى عـــيـــادة مــيــدانــيــة، 
عنا طواقمنا على أماكن عّدة بسبب 

ّ
كذلك وز

اتساع نطاق املواجهات مع االحتالل، ليشمل 
أبــوابــا أخــرى فــي البلدة القديمة مــن القدس 
ــصــرارة وشــارع 

ُ
مثل بــاب الــزاهــرة ومنطقة امل

»انتهاكات   
ّ
أن طه  ويؤكد  وغيرها«.  نابلس 

 ُمسعفي الضفة 
ّ

االحتالل اإلسرائيلي في حق
الــغــربــيــة لـــم تــخــتــلــف عـــن تــلــك الــتــي طــاولــت 
زمـــالءهـــم فــي مــديــنــة الـــقـــدس، وأبـــرزهـــا منع 

رام اهلل ـ فاطمة مشعلة

تفصل  كــانــت  قليلة  سنتيمترات 
نــــــــادر ُمـــــــــــرار، ضــــابــــط اإلســــعــــاف 
ــة الـــــــهـــــــالل األحـــــمـــــر  ــيــ ــعــ ــمــ فـــــــي جــ
الــفــلــســطــيــنــي، عــن رصــــاص جــنــود االحــتــالل 
مباشر  بشكٍل  استهدفوا  الذين  اإلسرائيلي 
ها 

ّ
الــتــي كــان يستقل أبـــواب مركبة اإلســعــاف 

اشـــتـــعـــال  ــــي خــــــالل ذروة  فـ مــــــــرار وزمــــيــــلــــه، 
مواجهات حاجز بيت إيل املقام على املدخل 
ــي رام الــلــه والــبــيــرة وســط 

َ
الــشــمــالــي ملــديــنــت

الضفة الغربية املحتلة. حصل ذلك قبل أيام، 
وفــي خــضــّم مــواجــهــات غاضبة على خلفية 
عدوان االحتالل متعدد األشكال على مدينة 
القدس املحتلة وقطاع غزة املحاصر والداخل 
الفلسطيني املحتل في عام 1948. وعلى الرغم 
من وضــوح الــشــارة املعترف بها عامليا على 
االتحاد  من  جــزءًا  الجمعية  بوصف  املركبة، 
والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الــدولــي 
 جنود االحتالل لم يكترثوا لذلك 

ّ
األحمر، فإن

انتهاكاتهم  وال لسالمة املسعفني، وواصلوا 
الفلسطينية في  اإلســـعـــاف  طــواقــم   

ّ
حـــق فــي 

القدس والضفة الغربية وغيرهما.
 »صـــوت 

ّ
يــخــبــر مــــرار »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن

كـــان متقطعا وحـــاولـــت وزمــيــلــي  الـــرصـــاص 
 ،

ً
املــســعــف الــــذي يــقــود املــركــبــة الــتــقــّدم قــلــيــال

عندما تعالت أصــوات الشبان إلسعاف أحد 
ه 

ّ
املصابني. فقام أحــد جنود االحــتــالل، وأظن

ــاصــا، بــاســتــهــداف الـــبـــاب املـــحـــاذي لجهة 
ّ
قــن

الــســائــق مــبــاشــرة بــالــرصــاص الــحــّي، بقصد 
صاب، 

ُ
تأخير إسعاف الحالة وضمان قتل امل

ــر كــذلــك اســتــهــدافــا لــنــا.  ــِعـــّد األمــ ـ
ُ
ـــنـــا ن

ّ
عــلــمــا أن

حينها، قررنا النزول من جهتي والتقّدم نحو 
الــشــاب املــصــاب لــإلســراع فــي إنــقــاذ حياته«. 
ــّص مــــــرار وهـــــو يــعــيــد ســـــرد الـــواقـــعـــة،  ــغــ ويــ
ــــه أيــقــن مـــن خــــالل التشخيص 

ّ
خــصــوصــا أن

ـــه قد 
ّ
ــهــا قاتلة وأن

ّ
السريع إلصــابــة الــشــاب أن

يــرتــقــي شــهــيــدًا. وهـــذا مــا حــصــل بــالــفــعــل، إذ 
اســتــشــهــد الـــشـــاب مــحــمــد حــمــيــد )25 عــامــا( 
وهو من بلدة بيت عنان شمال غربي القدس.
ُيــَعــّد اســتــهــداف املسعفني بــالــرصــاص الحّي 
وبــطــريــقــة مــبــاشــرة، أحـــد أبــــرز الـــطـــرق الــتــي 
الفلسطينيني  االحتالل جعل  عبرها  يحاول 
املــتــظــاهــريــن فــي خـــالل املــواجــهــات يــدفــعــون 
سعفني عن 

ُ
امل مــواقــفــهــم، مــن خــالل ردع  ثمن 

وحرمان  للمصابني،  طبية  خدمة  أّي  تقديم 
إلنقاذ  العاجلة  الطبية  الخدمات  مــن  هــؤالء 
حياتهم. ويأتي ذلك انتهاكا واضحا ملبادئ 
املبادئ  الرابعة وكل  الدولية  اتفاقية جنيف 

اإلنسانية.
يــوضــح املــتــحــدث اإلعـــالمـــي الــرســمــي بــاســم 
مأمون  الفلسطيني،  األحــمــر  الــهــالل  جمعية 
 »أشــكــااًل 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــعــبــاســي، لـــ

ــرى مـــن االنـــتـــهـــاكـــات يــرتــكــبــهــا االحـــتـــالل  ــ أخـ

على 
خط النار
مسعفون 

فلسطينيون 
في مواجهة 

رصاص االحتالل

لم يكِف قوات االحتالل اإلسرائيلي استهدافها المدنيين 
في عدوانها األخير على مناطق فلسطينية عديدة، 
اإلسعاف،  طواقم  كذلك  طاولت  فاعتداءاتها 

منتهكة بذلك القوانين واألعراف الدولية

اسُتهدف مسعفون 
بالرصاص الحّي والمعدني 

المغلف بالمطاط

ُمنعت مركبات اإلسعاف 
من الوصول إلى مناطق 

المواجهات أو األحداث

1819
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وصولهم إلى الحالة )التي تحتاج مساعدة( 
بأّي طريقة. كذلك لم يتردد الجنود في رمي 
واستهدافنا  صوبنا  والــغــاز  الــصــوت  قنابل 

بالرصاص املطاطي«.

اعتقال وتشويش للعمل
فت 

ّ
القدس، كث الشعبية في  الهّبة  في بداية 

اعــتــقــاالتــهــا بطريقة  االحــتــالل حملة  قـــوات 
 
ّ
ــه أن ــد طــ ــؤكــ »االنـــتـــقـــامـــيـــة«، ويــ ــت بــــ ــفــ ُوصــ

»مــــن بـــني املــعــتــقــلــني عـــــددًا مـــن املــســعــفــني«. 
املــســعــف  ــقـــل  ــتـ اعـ ــــالل  ــتــ ــ  »االحــ

ّ
أن ويــــوضــــح 

محمد مــســودة، مــن أمـــام مــقــّر الجمعية في 
منطقة بــاب الــعــامــود. وبــعــد االعــتــداء عليه 
صـــيـــب بــتــشــنــجــات 

ُ
بـــالـــضـــرب عــلــى رأســــــه، أ

إلى مركز  االحتالل  اقتاده جنود  ثّم  الحقا، 
املنزلي  الحبس  إلــى  التحقيق وتــّم تحويله 
ــام، مـــع إبــــعــــاده عـــن منطقة  ــ ــّدة خــمــســة أيــ ــ ملـ
باب العامود وشارع صالح الدين ومنطقة 
ــزاهــــرة لــخــمــســة عــشــر يـــومـــا«. كــذلــك  بــــاب الــ
يستهدف االحتالل املسعفني بالرصاص في 
ويحاول  املصابني،  إنــقــاذ  محاولتهم  أثــنــاء 
لحق 

ُ
ت بــقــنــابــل صــوتــيــة  عليهم  الــتــشــويــش 

بهم شظاياها الصغيرة أذى جسديا كذلك. 
غمي على 

ُ
وفي إحــدى الــحــوادث، حصل أن أ

الجمعية  مسعفو  فنقلها  الــشــابــات،  إحــدى 
إلى العيادة امليدانية، فعمد جنود االحتالل 
املتمركزون عند باب العامود إلى رمي قنبلة 
ــــذي ألــحــق  ــر الـ ــ صــوتــيــة فـــي اتــجــاهــهــم، األمـ
أربعة منهم. ومثل  فُجرح  األذى باملسعفني 
هــذه االعــتــداءات قــد تـــؤّدي كذلك إلــى تفاقم 

حالة املصابني الذين ينقلهم املسعفون.
ــذا اإلطـــــــــــار، وقــــبــــل نــــحــــو شــــهــــر مــن  ــ ــ فـــــي هـ
الشابة  املسعفة  انــضــمــت  الــشــعــبــيــة،  الــهــبــة 
ــــدك إلـــــى عــمــلــهــا املـــيـــدانـــي،  ــيـ ــ ســمــيــحــة إدكـ
ــذه الــهــبــة  ــام مـــن هــ ــ ــهــا أصــيــبــت بــعــد أيـ

ّ
لــكــن

بــحــروق مــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة والــثــالــثــة في 
ذراعـــهـــا الــيــســرى، خـــالل مــحــاولــتــهــا تقديم 
ــيـــة واملــيــدانــيــة للمصلني  اإلســـعـــافـــات األولـ
ليلة  فــي  الصخرة،  قبة  مــن مسجد  بالقرب 
الرغم  املــاضــي. وعلى  القدر بشهر رمضان 
ها مصرة على مواصلة عملها. 

ّ
من ذلك، فإن

»أصبت  الجديد«:  »العربي  لـ إدكيدك  تقول 
بـــحـــروق فـــي أثـــنـــاء إســعــافــي مــصــابــني، في 
حني أصيبت زميلتي راما الطويل بدورها، 

عــنــد اســتــهــدافــنــا بــقــنــبــلــة صــوتــيــة بــشــكــٍل 
ــيـــدك شــعــورهــا  ــكـ ــبـــاشـــر«. وال تــخــفــي إديـ مـ
إلى بذل مزيد من  بحماسة كبيرة تدفعها 
الــطــارئــة  الطبية  الــخــدمــات  لتقديم  الــجــهــد 
 تلك الحماسة 

ّ
إلى املصابني في القدس، لكن

اصــطــدمــت بــمــحــاوالت االحــتــالل مــنــع عمل 
فــرص وصولهم  تقليل  وأبــرزهــا  املسعفني، 
 في خالل اللحظات 

ّ
إلى الحاالت، على األقل

األولى من اإلصابة.
ــدك: »أحـــــــاول حــمــايــة نفسي  ــيــ تــضــيــف إدكــ
قدر املستطاع من الضرر املحتمل من جّراء 
اعتداءات جنود االحتالل في خالل عملنا، 
هم وفي حال وصولنا يطلقون 

ّ
خصوصا أن

ــلـــى الــــرغــــم مــن  قـــنـــابـــل كـــثـــيـــرة صـــوبـــنـــا. وعـ
محاولتنا في بعض األحيان مخاطبتهم من 
بالوصول  اإلســعــاف  لطواقم  السماح  أجــل 
هم ال يستجيبون«. صحيح 

ّ
إلى الحالة، فإن

 
ّ
أن إال  تـــتـــواصـــل،  ــتــــالل  االحــ انـــتـــهـــاكـــات   

ّ
أن

املسعفة الشابة ال تفكر في التخلي عن ذلك، 
الــرغــم من   »املــهــنــة ممتعة عــلــى 

ّ
وتــؤكــد أن

بها  التشبث  إلــى  يدفعني  ومــا  صعوبتها. 
ضرورة خدمة الناس واملصابني«.

في خالل األعوام األخيرة املاضية، وبحسب 
ما يقول العباسي، »رصدت طواقم اإلسعاف 
ــــالل األحـــمـــر  ــهـ ــ ــــي جـــمـــعـــيـــة الـ والـــــــطـــــــوارئ فـ
املباشرة  مــن اإلصــابــات  مــزيــدًا  الفلسطيني 
في منطقة العيون، وذلــك في خالل اشتداد 
املــواجــهــات مــع قــــوات االحـــتـــالل«. ويــوضــح 
 »طــواقــم اإلســعــاف املــيــدانــي نقلت ثــالث 

ّ
أن

إصابات على أقل تقدير في منطقة العيون، 

بــاإلضــافــة إلـــى إصــابــات أخـــرى فــي مناطق 
الـــصـــدر والـــجـــزء الــعــلــوي مـــن الــجــســم عند 
اشــتــداد املــواجــهــات. وقــد استشهد عــدد من 
الــشــبــان نتيجة هــذا الــنــوع مــن االســتــهــداف 
 آخرين يرقدون 

ّ
املباشر والقاتل، في حني أن

 
ّ
فـــي املــســتــشــفــيــات«. يــضــيــف الــعــبــاســي أن
»االحــتــالل يقصد مــن خــالل ذلــك إّمـــا القتل 
ــا إلــحــاق أكــبــر ضـــرر جــســدي بالشبان،  وإّمــ
ــواء بـــإحـــداث عــاهــة أو إعـــاقـــة دائـــمـــة، مع  ســ
 اإلصابات منذ بداية الهبة الشعبية 

ّ
العلم أن

استهدفت بمعظمها األطراف«.

غزة

القدس المحتلة

فلسطين
االردن

مصر

سورية

لبنان

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ــزة، وتـــحـــديـــدًا فـــي إحـــدى  ــ فـــي مــديــنــة غـ
املدارس التابعة لوكالة إغاثة وتشغيل 
الالجئني الفلسطينيني )أونروا( والتي 
تحّولت إلى مركز إيــواء للنازحني على 
خلفية العدوان اإلسرائيلي األخير على 
الـــقـــطـــاع املـــحـــاصـــر، فــــرح هـــــؤالء أخــيــرًا 
بــــــوالدة مــحــمــد الـــضـــيـــف. أتــــى ذلــــك في 
 
ّ
أوضـــــاع حــرجــة وصــعــبــة، ال ســّيــمــا أن

بأيام  الوضع  عملية  قبل  عانت  والدته 
ــــف. وقـــــد أطــلــقــت 

ّ
وســـــط الـــقـــصـــف املــــكــــث

الجديد  مولودها  على  الصفدي  عائلة 
اســــم مــحــمــد الـــضـــيـــف، تــيــّمــنــا بــالــقــائــد 
العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح 
الــعــســكــري لــحــركــة »حـــمـــاس«. واألخــيــر 
الفلسطينية  للمقاومة  رمــزًا  ُيــَعــّد  صــار 
في قطاع غزة، إلى جانب الشعبية التي 
عن  الكشف  عــدم  خلفية  على  اكتسبها 
وجــهــه. وقــد بــرز دوره فــي إدارة كتائب 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــاومــ ــقــ ــام واملــ ــقـــسـ الـ
هــذا الــعــدوان، من خــالل الدفاع عن حّي 
الشيخ جّراح في مدينة القدس املحتلة 
وفرض حظر تجّول في مدن إسرائيلية، 
في حني ال يعلم االحتالل مكان وجوده.
وفــجــر يـــوم الخميس فــي الــعــشــريــن من 
 

ّ
مـــايـــو/ أيـــــار الــــجــــاري، فـــي غـــرفـــة صــف
فــي مــدرســة ذكـــور الــرمــال اإلعــداديــة »أ« 
الواقعة في شارع الشفاء في حّي النصر 
بمدينة غزة، علت زغاريد النساء، إذ ُرزق 
أدهم الصفدي وزوجته أنسام الصفدي 
وقـــّرروا تسميته محمد  بمولود جديد، 
ــه الــثــالثــة  الـــضـــيـــف، لــيــنــضــّم إلــــى إخـــوتـ
ــــوام( ورهــف  اآلخـــريـــن هــيــام )ثــمــانــيــة أعـ

)ستة أعوام( ورمضان )أربعة أعوام(.
مـــدرســـة   60  

ّ
أن إلــــــى  اإلشـــــــــــارة  تــــجــــدر 

تــابــعــة لـــوكـــالـــة أونـــــــروا فـــي قـــطـــاع غــزة 
استقبلت نحو 60 ألف نازح من مناطق 
العدوان  القطاع، في خــالل  مختلفة في 
اإلســـرائـــيـــلـــي الــــــذي اســـتـــمـــر 11 يـــومـــا، 
بحسب ما تفيد بيانات الوكالة األممية 
ــراد عــائــلــة الــصــفــدي التي  ــ فــي غــــزة. وأفـ
إلــى شمال  األمــيــركــيــة  فــي منطقة  تقيم 
منطقة العطاطرة في شمال قطاع غزة، 
الـــنـــازحـــني. فاملنطقة  كـــانـــوا مـــن هــــؤالء 
التي يسكنون فيها تعّرضت منذ اليوم 
األول من العدوان إلى قصف إسرائيلي، 
وفي اليوم الثاني اضطرت إلى النزوح 
ــقـــصـــف مــــع إطــــالق  ــى شـــــــّدة الـ ــ ــرًا إلــ نــــظــ
أدهــم  يــقــول  الــحــارقــة.  املضيئة  القنابل 
ــانـــت زوجــتــي  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـ لــــ
أنـــســـام، وهـــي زوجــتــي الــثــانــيــة، تعاني 
آالمـــا شــديــدة فــشــعــرُت بقلق شــديــد من 
نا نازحون. 

ّ
وقوع مكروه لها، ال سّيما أن

وهـــذا أحــد األســبــاب الــتــي دفعتني إلى 
النزوج بسرعة وعدم املخاطرة بالبقاء 
فــي املــنــزل. أردت إنــقــاذ الــجــنــني وكــذلــك 
 »زوجتي 

ّ
إخــوتــه«. ويلفت أدهــم إلــى أن

 ليلة 
ّ

كانت خائفة من الـــوالدة، وفــي كــل
ــهــا ســوف تلد. 

ّ
بــأن كــانــت تتألم وتشعر 

ـــي وعـــن 
ّ
ــهــا كـــانـــت تــخــفــي ذلـــــك عـــن

ّ
لــكــن

األربعاء  مساء  ها، 
ّ
لكن وتكابر.  والــدتــي 

19 مايو، راحت تصرخ ونحن في غرفتة 
ــواء، وأخــبــرتــنــي  ــ الــعــائــلــة فــي مــركــز اإليــ
 األلم 

ّ
ها غير قادرة على الحركة وأن

ّ
بأن

شديد وتشعر بالطلق. فاتصلت سريعا 
باإلسعاف«.

تأمني  أّي  مــن  ال يستفيد  الــصــفــدي   
ّ
وألن

صـــحـــي، تــكــفــلــت وكـــالـــة أونـــــــروا بعملية 

الوضع في مستشفى العودة في منطقة 
 الزعتر شمالي غزة. وفي اليوم التالي، 

ّ
تل

عادت أنسام مع صغيرها لتحمل البهجة 
إلى جميع الالجئني في املدرسة، وصارت 
التي  الــصــف  غــرفــة  فــي  املهنئني  تستقبل 

ّصصت للعائلة.
ُ

كانت قد خ
 
ّ
ــــم شـــعـــوره بــالــضــيــق ألن ال يــخــفــي أدهـ
أيــامــه األولـــى فــي مركز  الصغير قضى 
ه يؤكد 

ّ
إيواء بداًل من منزل العائلة، لكن

إلــّي،  بالنسبة  »بهجة  لت 
ّ
مث والدتـــه   

ّ
أن

عــلــى الـــرغـــم مــّمــا نــعــيــشــه مـــن آالم. وقــد 
ــف حــضــوره عــن كــثــيــريــن فــي مركز 

ّ
خــف

اإليـــــــواء، فــيــمــا تـــوافـــد األطـــفـــال لــرؤيــتــه 
 
ّ
ــيـــف أدهـــــــــم أن وفــــــرحــــــوا بــــــذلــــــك«. يـــضـ
»زوجــتــي كــانــت تشعر بــألــم فــي بطنها 
مـــع كـــل جـــولـــة قــصــف إســـرائـــيـــلـــي، هــذا 
ــــوالدة. وفــيــمــا كــان  مــا قــالــتــه لــي بــعــد الــ
املقاومون واملرابطون في امليدان، كانت 
هــي مــن جهتها تــقــاوم اآلالم والــظــروف 
جنينها«.  على  تحافظ  حتى  الصعبة 
ــقــــت عـــلـــيـــه اســــــم مــحــمــد  ــلــ ــتــــابــــع »أطــ ويــ

الضيف حتى يعلم حينما يكبر معاناة 
والدته وكيف جاء إلى الدنيا، باإلضافة 
ــم الـــدفـــاع عــن حــقــه وعـــن الحق 

ّ
إلـــى تــعــل

الفلسطيني وكذلك القدس«.
من جهتها، رافقت الجدة هيام الصفدي 
زوجــــة ابــنــهــا فــي أثــنــاء الـــــوالدة، وتــقــول 
محمد  »حفيدي   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

الــضــيــف لـــم يــولــد فـــي ظــــروف أســــوأ من 
 الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي 

ّ
ــن ــ غــــيــــره. فـــكـــثـــيـــرات هـ

 
ّ
 في خالل العدوان الرابع، وقبلهن

َ
أنجنب

ــا 
ّ
ــى ثـــّم ثــانــيــة وكــن ــا فــي انــتــفــاضــة أولـ

ّ
كــن

 األمهات الفلسطينيات«.
ّ
نلد. هكذا هن

ــفـــدي عــــــادت إلـــى   عـــائـــلـــة الـــصـ
ّ
ــر أن ــذكــ ــ ُي

منزلها بعد يــوم واحـــد مــن اتــفــاق وقف 
ــقــــاومــــة  ــائــــل املــ اطـــــــــالق الـــــنـــــار بـــــني فــــصــ
ــتــــالل اإلســرائــيــلــي،  الــفــلــســطــيــنــيــة واالحــ
على الرغم من تعّرض منزلها إلى أضرار 
إلــى أدهــم، من األفضل  جزئية. بالنسبة 
الــعــودة إلـــى املــنــزل واالســتــقــرار فــيــه مع 
في  الضيف  محمد  يعيش  وأال  العائلة، 

داخل مركز إيواء مدة أطول.

محمد الضيف مولودًا نازحًا بغزة

ال بّد من أن يدافع عن حقه وعن الحق الفلسطيني )محمد الحجار(

فخوران به رغم كل الظروف الصعبة )محمد الحجار(

)Getty /في مرمى االحتالل )لوران فان دير ستوكت

6225
عدد اإلصابات التي تمّكنت طواقم 

الهالل األحمر الفلسطيني من التعامل 
معها في الضفة الغربية والقدس

لم يُعرف بعد عدد 
المواليد الجدد الذين 

أبصروا النور في 
قطاع غزة، في خالل 

العدوان اإلسرائيلي 
األخير. لكّن محمد 

الضيف واحد منهم 
وقد بلغ يومه الرابع

تعاني مؤسسات القطاع 
الحكومي في العراق، 
من بينها المستشفيات، 
إهماًال كبيرًا قد يتسبب 

في اندالع حرائق. وهذا 
ما يحصل بالفعل، إذ 

تجاوز عدد الحرائق في 
البالد سبعة آالف منذ 

بداية العام الجاري

الحرائق تهّدد مؤّسسات العراق الحكومية
شروط السالمة في 

المؤسسات العراقية 
مفقودة منذ عهود

مسؤولون حكوميون 
أشاروا إلى أرقام مرعبة 

للحرائق في الفترة األخيرة

بغداد ـ سالم الجاف

عــّبــر مــســؤولــون عــراقــيــون عــن مــخــاوف من 
ــي املـــؤســـســـات  ــرار حــــــــوادث الــــحــــرائــــق فــ ــكــ تــ
العراقية الحكومية، على غرار حريق اندلع 
إبــريــل/ نيسان املاضي في  في نهاية شهر 
ــــط بـــغـــداد  ــن الـــخـــطـــيـــب« وسـ ــ مــســتــشــفــى »ابــ
 
ّ
وأوقــــــــع عــــشــــرات الـــضـــحـــايـــا، مـــؤكـــديـــن أن
غالبية مؤسسات الدولة تفتقر إلى شروط 
ــان، مــا يجعلها عــرضــة ملثل  ــ الــســالمــة واألمـ
الحوادث. وقد كشف حريق املستشفى  تلك 
ــــدى ضــعــف  ــق أخـــــــرى عــــن مــ ــ ــرائـ ــ أخــــيــــرًا وحـ
الحكومية،  الدوائر  في  الوقائية  اإلجـــراءات 
الحكوميني  املــســؤولــني  مـــن  ــددًا  عــ  

ّ
أن حــتــى 

تحدثوا عن أرقام مرعبة لحرائق ُسّجلت في 
وزارة  باسم  املتحّدث  وقــال  األخيرة.  الفترة 
الــداخــلــيــة الـــلـــواء خــالــد املــحــنــا فــي تصريح 
 »البالد شهدت سبعة آالف حريق 

ّ
سابق إن

بــحــســب مــديــريــة الـــدفـــاع املـــدنـــي فـــي عــمــوم 
ــبـــالد فـــي خــــالل الـــعـــام الــحــالــي«،  مــنــاطــق الـ

فــي ظل  املقبلة  الفترة  فــي  زيــادتــهــا  متوقعا 
 
ّ
ارتفاع درجــات الحرارة. وعلى الرغم من أن
 أحـــدًا ال 

ّ
اإلهــمــال واضـــح فــي هــذا املــلــف، فـــإن

يتحمل املسؤولية.
الداخلية  وزارة  فــي  حكومي  مــســؤول  يــقــول 
»الــعــربــي  ــظ عــلــى الــكــشــف عــن هــويــتــه لـــ

ّ
تــحــف

ــــروط الــســالمــة فـــي الـــدوائـــر   »شـ
ّ
الــجــديــد« إن

واملـــؤســـســـات الـــعـــراقـــيـــة كـــانـــت مـــفـــقـــودة في 
ــي تــركــة  ــ عــــهــــود الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة، وهــ
النهوض  الحالية  للحكومة  يمكن  ال  ثقيلة 
ــة  ــ ــــرى واألزمـ بــهــا فـــي ظـــل املـــســـؤولـــيـــات األخــ
الــوزراء  »رئيس   

ّ
أن الحالية«. يضيف  املالية 

مصطفى الكاظمي وّجه املؤسسات والدوائر 
باتخاذ إجراءات السالمة من الحرائق، وهدد 
بعقوبات  والتقصير  اإلهمال  عن  املسؤولني 
 »املــؤســســات العراقية 

ّ
رادعــــة«، الفــتــا إلــى أن

مــتــهــالــكــة بــشــكــل عـــــام، وذلـــــك نــتــيــجــة فــســاد 
الحكومات السابقة، وال يمكن أن ُيحسب ذلك 
على حكومة الكاظمي كونها حكومة مؤقتة، 
وقد ُكلفت على أساس التمهيد لالنتخابات. 

 األزمة املالية التي يمّر بها العراق 
ّ
كذلك فإن

الحكومية  الحلول  يجعل  مــا  مسبوقة،  غير 
 
ّ
غــيــر مـــجـــديـــة«. ويـــؤكـــد  املـــســـؤول نــفــســه أن
 
ّ
وأن املــلــف«،  بهذا  جهودها  تبذل  »الحكومة 
البرملان  قبل  مــن  تكاتف  إلــى  »املــلــف يحتاج 
والقوى السياسية املؤثرة في عمله، ونحتاج 

صـــفـــاء الـــعـــزي، فــيــحــّمــل مـــديـــريـــات الـــدفـــاع 
الحرائق،  مسؤولية  املؤسسات  في  املدني 
 »ثّمة ضرورة 

ّ
مؤكدًا لـ »العربي الجديد« أن

الـــدوائـــر، وتنظيم  كــل  فــي  الــرقــابــة  لتفعيل 
الرقابية  الجهات  قبل  من  ميدانية  زيــارات 
ــرى كــالــبــرملــان والــجــهــات الــحــكــومــيــة،  ــ األخـ
ــان،  ــر شـــروط الــســالمــة واألمــ

ّ
ومــتــابــعــة تــوف

ــقــــّصــــريــــن فــي  ــبـــة املــــســــؤولــــني واملــ ومـــحـــاسـ
 »اإلهــــمــــال قـــد يــكــون 

ّ
الــــدوائــــر«. ويـــقـــول إن

أحيان  فــي  متعمد  غير  أو  أحيانا  متعمدًا 
أخــــرى، لــجــهــة تــوفــيــر شــــروط الــســالمــة في 
واملــــدارس  املستشفيات  فــي  كــافــة،  الـــدوائـــر 
والــدوائــر األخــــرى«، مــشــددًا على »ضـــرورة 
ــراءات وقــائــيــة بــــداًل مــن انــتــظــار  ــ اتــخــاذ إجــ
وقــــوع الــكــارثــة، ومـــراعـــاة شــــروط الــســالمــة 
لوقوع  تالفيا  املستشفيات  كــل  فــي  العامة 
الـــحـــوادث«. ويــدعــو الــعــزي إلـــى »محاسبة 
شـــديـــدة لــلــمــقــّصــريــن واملــهــمــلــني فـــي داخـــل 
ــــل شــخــص  ــــات، حـــتـــى يـــتـــحـــّمـــل كـ ــــسـ ــــؤسـ املـ
مسؤوليته وواجباته«. في املقابل، حاولت 

لجنة األمـــن الــبــرملــانــيــة ربـــط تــلــك الــحــرائــق 
ها »عمل إرهابي« في 

ّ
بامللف األمني، ورأت أن

وقت أبعدت املسؤولية عن أّي جهة أخرى. 
ــّرح عــضــو الــلــجــنــة الــنــائــب محمد  ــ وقــــد صـ
 »األعــمــال اإلرهــابــيــة قد 

ّ
حسني أبــو ذر بـــأن

تكون بأشكال عــّدة، منها القتل أو الخطف 
الــتــخــريــب  أو  الــكــهــربــاء  أو  أو األوكــســجــني 
واألفـــــكـــــار الـــســـامـــة الــــتــــي تــــدخــــل لــلــشــبــاب 
 مـــن بــيــنــهــا الــحــرائــق في 

ّ
وغــيــرهــا، كــمــا أن

لجنته   
ّ
أن وأوضــح  وغيرها«.  املستشفيات 

»أوصــت اللجان األمنية األخــرى بأن يكون 
لــهــا دور فـــي تــتــّبــع حـــرائـــق املــســتــشــفــيــات، 
وفــحــص أنــابــيــب األوكــســجــني والــكــهــربــاء. 
فتلك الحوادث ال تتعلق بالجانب الصحي 
األمني  ما بالجانب 

ّ
الخدماتي فقط، وإن أو 

ـــه فــي ظــل تلك التجاذبات، 
ّ
أيــضــا«. ُيــذكــر أن

والخوف  القلق  العراقي يشعر  املواطن  بدأ 
فــي خـــالل مــراجــعــتــه أّي دائــــرة حكومية أو 
 تلك 

ّ
ــن الــجــمــيــع أن

ّ
مــســتــشــفــى، بــعــدمــا تــيــق

الدوائر فاقدة إلجراءات السالمة واألمان.

مــالــيــة، خصوصا  مـــوازنـــات  إلـــى تخصيص 
لجهة دعم هذا املفصل املهم في الدولة«.

مــن جــهــتــه، يــحــّمــل الــنــائــب جـــواد املــوســوي 
ويرى  املسؤولية،  الدولة  إدارات مؤسسات 
ــا تــابــعــة  ـــــه »مــــن املـــفـــتـــرض أن تـــضـــم فـــرقـ

ّ
أن

للمتابعة،  املــدنــي ولــجــانــا خــاصــة  لــلــدفــاع 
ــدات فـــي كل  ــذه الــــوحــ  هــ

ّ
لــكــن لـــأســـف، فـــــإن

املؤسسات تشكو من اإلهمال وعدم الجدية 
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ ويؤكد  العمل«.  في 

»ثـــّمـــة عـــدم جــديــة فـــي صــفــوف تــلــك الــفــرق، 
فــي ظــل إهــمــال إدارات املؤسسات مــن جهة 
واإلهـــمـــال الــنــاتــج عـــن عــنــاصــر تــلــك الــفــرق 
ــر  ـ

ّ
ــوف ــدم تـ  عــــن عــــ

ً
ــة أخــــــــرى، فــــضــــال ــهـ مــــن جـ

مـــخـــصـــصـــات مـــالـــيـــة كـــافـــيـــة لـــهـــذا املـــلـــف«. 
 »الـــفـــســـاد هـــو أحــد 

ّ
ويـــوضـــح املـــوســـوي أن

ــــي هــــــذا الـــجـــانـــب.  ـــر فـ ــؤثـ ــي تــ ــتــ ــل الــ ــاكــ املــــشــ
فــمــؤســســات عــراقــيــة كــثــيــرة هــي مؤسسات 
قديمة، األمر الذي يؤدي إلى زيادة احتمال 
انــــدالع الــحــرائــق فــي خـــالل فــصــل الــصــيــف، 
وغيرها من الحوادث«. أّما النائب العراقي 

في أحد المستشفيات 
العراقية )صباح عرار/ 

فرانس برس(

Monday 24 May 2021 Monday 24 May 2021
االثنين 24 مايو/ أيار 2021 م  12  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2457  السنة السابعة االثنين 24 مايو/ أيار 2021 م  12  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2457  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


