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الجرحى یتعرضون للخطر بعد إصابة مستشفى القدس:غزة
 تعرض الیوم للقصف عدد من المرافق الطبیة ومراكز –)اللجنة الدولیة للصلیب األحمر(القدس /جنیف

.المساعدة اإلنسانیة بعد تصاعد خطیر للقتال في غزة الیوم 

وأصیب مستشفى القدس الذي تدیره جمعیة الھالل األحمر الفلسطیني في مدینة غزة بقذائف واندلعت 
. مریض والطاقم الطبي الذي یتولى العنایة بھم100النیران فیھ مھددة بذلك أرواح حوالي 

لى المنطقة رئیس اللجنة الدولیة للصلیب األحمر الذي أنھى لتوه زیارة إ"جاكوب كلینبرغر"وقال السید 
"استغرقت ثالثة أیام وشملت محطة لزیارة مستشفى الشفاء في غزة  من غیر المقبول أبدًا أن یصبح :

وشدد على وجوب أن یمتثل جمیع ".الجرحى الذین یتلقون العالج في المستشفیات معرضین للخطر
ة أخرى خالل االجتماعات قد أكد مر"كیلینبرغر"وكان السید .أطراف النزاع للقانون الدولي اإلنساني

أن "تسیبي لیفني"، ووزیرة الخارجیة "إیھود باراك"التي عقدھا في تل أبیب ھذا الصباح مع وزیر الدفاع
قواعد القانون الدولي اإلنساني تجبر أطراف النزاع الحفاظ على أرواح المدنیین وحمایة الطواقم الطبیة 

ورة وصول المساعدات اإلنسانیة وخاصة المساعدات وطالب بضر.والمرافق الطبیة في جمیع األوقات
.الطبیة بدون قیود إلى كل أنحاء غزة

"وقال السید بشار مراد مدیر خدمات الطوارئ الطبیة في الھالل األحمر الفلسطیني  لقد أصیب :
المستشفى بضربة مباشرة واحدة على األقل ھذا الصباح ، واضطررنا إلى نقل جمیع المرضى إلى 

كما أصیبت .واشتعلت النیران فورُا في الطابق الثاني من المبنى.بق األرضي في جو من الذعرالطا
وھرعت إلى المكان خمس سیارات إطفاء ترافقھا فرق من .أیضًا صیدلیة المستشفى بأضرار جزئیة

.اللجنة الدولیة للصلیب األحمر وتمكنت من إطفاء الحریق

:كیلینبرغر"وقال السید .ق الطبیة والمراكز اإلنسانیة آلثار القتالھذا ویزداد باضطراد تعرض المراف "
إن ھذه التطورات األخیرة شدیدة الخطورة وتنذر بعواقب وخیمة ذلك أن مستشفیات غزة تعّج أصًال 

."بالجرحى وتعمل بأقصى طاقاتھا فیما عدد اإلصابات ال یزال یتزاید 

، ووزیر الدفاع "لیفني"صلیب األحمر تعھدات من وزیرة الخارجیة وكان قد تلقى رئیس اللجنة الدولیة لل
بأن یبذل ما أمكن من جھود لتسھیل العمل اإلنساني الذي تقوم بھ اللجنة الدولیة على األرض ، "باراك"

على أھمیة منح اللجنة الدولیة إمكانیة الوصول إلى جمیع األشخاص المحتجزین "كیلینبرغر"وشدد السید 
.لجندي جلعاد شالیطومنھم ا

وأصیب أیضًا بالقذائف ھذا الصباح مستودع من مستودعي الھالل األحمر الفلسطیني االثنین في غزة 
ورتبت اللجنة الدولیة مرورًا آمنًا لشاحنات .وكان المستودع ملیئًا بمواد اإلغاثة.واشتعلت فیھ النیران

كالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین، فرق اإلطفاء إلى المستودع وإلى المجمّع التابع لو
.األونروا الذي أصیب أیضًا ھذا الصباح
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