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نشر موقع عكا نت تقريرا حول السيدة فاطمة 
س���رح���ان م���ن س��ك��ان م��دي��ن��ة ع��ك��ا وال���ت���ي تنام 
آخر  بيت  توفير  ع��ن  عجزها  بعد  ال��ش��ارع  ف��ي 
إلستئجاره بعد إنتهاء عقد أجار بيتها املستأجر، 
فوجدت نفسها بالشارع مع جميع أغراضها دون 

أي مأوى أو مكان تلجأ إليه.
سكان  من  عاما(   61( سرحان  فاطمة  السيدة 
أيام  ع��دة  املستشفى  في  مكثت  القدمية  البلدة 
مع  ال��ش��ارع  ف��ي  نفسها  لتجد  تسريحها  ومت 
حاليا  فاطمة  ومتكث  البيتية،  أغراضها  جميع 
في الشارع دون أي مأوى وتنام في أحد أزقة 

البلدة القدمية.
ُي��ذك��ر أّن ص��اح��ب امل��ن��زل ك���ان ق��د ب���اع الشقة 
فترة  سرحان  فاطمة  بها  مكثت  التي  السكنية 
طويلة، وقدم لها صاحب املنزل كل التسهيالت 
ومد لها يد العون خلدمتها إال أن املشتري طلب 
ببعض  القيام  على  سيقدم  كونه  املنزل  إخ��الء 

التصليحات فيه.
وقبل  سنتني  قبل  عكانت  موقع  أن  ويذكر  هذا، 
عندما  سرحان  فاطمة  قصة  وتابع  كتب  سنة 
إحدى  في  السماء  والتحفت  االرض  افترشت 
واليوم  ع��ك��ا،  بلدية  وأم���ام  ع��ك��ا،  مدينة  ح��دائ��ق 
القصة تتكرر، اال يوجد حل جذري لهذه السيدة 

املسكينة ؟!

تعقيب بلدية عكا
قال نائب رئيس البلدية احملامي أدهم جمل معقبا: 
"قبل أن يتم إخراج األخت فاطمة من بيتها توجه 
الي صاحب املنزل وأخبرني بأنه يريد إخراجها 
الفور  على  إليها  فتوجهت  التصليحات  بسبب 
وطلبت منها املجيء الى البلدية لفحص املوضوع 
ول��ك��ن ل��أس��ف ل��م ت��أت��ي وم��ع ذل��ك قمت ببعث 
طلب مستعجل ملكتب وزارة اإلسكان ملساعدتها 
متت  شعبان  مروة  األخت  ومبساعدة  وبالفعل 
املوافقة على املساهمة بدفع اإليجار حتى إيجاد 
دفع  أو  عميدار  ش��رك��ة  ِق��ب��ل  م��ن  لها  دائ���م  بيت 
لأسف  ولكن  الشهري  اإلي��ج��ار  لقسط  كامل 
األخت استمرت باملكوث في الشارع دون فهم 

في مدينة عكا: فاطمة سرحان تنام في الشارع  "البلدية: وافقنا على مساعدتها ولكنها رفضت"

السبب".
تعقيب شركة 

"م.ج.ع.ر"
ل���ش���رك���ة  رد  وف�������ي  ه�������ذا 
"م.ج.ع.ر" املسؤولة على 
السكن  اجرة  في  املساعدة 
م���روة:  ق��ال��ت  للمحتاجني 
"لقد وفرنا لها بيت لإليجار 
مع مبلغ شهري 700 ش.ج 
وميكن تكملة األجرة ايضا 
يبقى  وم��ا  البلدية  قبل  من 
على فاطمة فقط دفع مبلغ 
شهريا  ش.ج   -300  200
اإلنتقال  رف��ض��ت  ان��ه��ا  إال 
اليه النها تصر أن حتصل 
على بيت من شركة عميدار، 

ونحن نعمل على توفير لها 
اال  عميدار  م��ن  بيت  ايضا 
وحيدة  كونها  بسبب  انها 
النقاط  ع��ل��ى  حت��ص��ل  ل���م 
العائالت  م��ق��اب��ل  ال���الزم���ة 
الكاملة مع اوالدها فهي لها 
حق األولوية، وبالرغم من 
ذلك نحن نعمل على توفير 
بيت من عميدار وننتظر رد 
مكتب االسكان بعد أن جاء 
لها رفض في املرة السابقة، 
عليها  اإلق���ت���راح  ومت  ك��م��ا 
السكن في فندق حتى جند 
حل جذري إال انها رفضت 
هذا اإلقتراح وأصرت النوم 

في الشارع".

السيدة فاطمة سرحان 

من: منى عرموش مراسلة 
موقع العرب وصحيفة كل 

العرب
أعرب عدد من مواطني الطيبة 
عن تذمرهم الشديد من سوء 
الطريق في حي "  اوض��اع 
واد حمدان "، مشيرين إلى 
يواجهون  اصبحوا  "أّن��ه��م 
صعوبة كبيرة للسير في هذا 
املقطع، امللئ باحلفر الكبيرة 
قالوا.  كما  باملياه"،  املغطاه 
وجدير بالذكر أّن الصعوبة 
األكبر تواجه بعض السكان 
احلي  ف��ي  يسكنون  ال��ذي��ن 

املذكور.
وق����ال امل���واط���ن رب����اح عبد 
القادر في حديثه ملوقع العرب 
وصحيفة كل العرب:"نعاني 
من هذا الشارع منذ سنوات، 
ال��ش��ارع أصبح  لكن وض��ع 
ال يطاق اليوم، فقد اصبحنا 
نواجه صعوبة في الوصول 
ب��ي��وت��ن��ا ب��س��ب��ب احلفر  ال���ى 

وال  ب��امل��ي��اه،  املليئة  الكبيرة 
من  اك��ث��ر  نتحمل  أن  مي��ك��ن 
ان  ذل��ك، فمن حقنا كسكان 
نحصل على خدمات الئقة، 
شارع  حيّنا  في  يكون  وأن 
ف��ي��ه بصورة  ال��س��ي��ر  مي��ك��ن 

مريحة"، كما قال.
عبد  امل������واط������ن  وأض���������اف 
وأن  ال���������رازق:"س���������ب���������ق 
من  الطيبة  لبلدية  توجهنا 
اج���ل م��ع��اجل��ة اخل��ل��ل لكنها 
ونحن  القضية،  في  متاطل 
املواطنون ندفع الثمن بسبب 
شارع مهمل يخدم عدد كبير 
م��ن امل��واط��ن��ني وه���ذا أم��ر ال 

يعقل". 
بلدية  م����ن  ت��ع��ق��ي��ب  وج������اء 
ابلغنا  وأن  الطيبة:"سبق 
البلدية  ب���أن  احل���ي  س��ك��ان 
س���ت���ب���اش���ر خ�����الل ال��ف��ت��رة 
ترميم  على  العمل  القريبة 
من  ورد  ك��م��ا  ال����ش����ارع"، 

البلدية.

 : لطيبة ا من  ر  د لقا ا عبد  ح  با ر
ل  صو لو ا في  بة  صعو جه  ا نو
الشارع وضع  سوء  بسبب  لبيوتنا 

رباح عبد الرازق
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سيجري السحب النهائي على الجائزة الكبرى يوم 28/9/2016  
كل غطاء بزيد من فرصك للفوز! أكسلها ومزكها مع الشلة!

وعشرات جوائز قيمة إضافية 

اجمعوا ا�غطية وادخلوا على موقع:
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