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من: منى عرموش - مراسلة موقع 
العرب وصحيفة كل العرب 

ي��ع��ان��ي س���ك���ان أح���ي���اء م��ت��ف��رق��ة في 
في  مزرية  أوض��اع  من   ، اللد  مدينة 
االيام  في  وخاّصة  هناك،  ال��ش��وارع 
تذمرا  املناطق  تلك  وتشهد  امل��اط��رة، 
العائالت  ق��ب��ل  م��ن  ك��ب��ي��را  وإس��ت��ي��اء 
ال��ق��اط��ن��ة ه��ن��اك، م��ش��ي��ري��ن "ال���ى أن 
اجلهات املسؤولة تستهتر في معاناة 
امل��واط��ن��ن وط��ل��ب��ات��ه��م. ف��ف��ي ش��ارع 
"شنير" توجد حفرة كبيرة بعد عملية 
شارع  بينما  شهر،  نحو  قبل  تعبيد 
"رحيل-هموشيررت" السكان هناك 
ال يستطيعون السير على االقدام في 

فصل الشتاء".
عضو بلدية اللد الناشط احملامي عبد 
الكرمي زبارقة قام بجولة تفقدية خالل 
ال��ي��وم، وش��اه��د على ارض  س��اع��ات 
الواقع ما يجري في تلك االحياء، حيث 
قال: "منُذ دخولنا البلدية وعدتنا بأن 
التحتية  البنية  مشاريع  بتنفيذ  تقوم 
لكن  العربية،  االحياء  في  والشوارع 
احلياة  تصبح  ال��ش��ت��اء  ي��أت��ي  عندما 
معاناة وال يستطيع املواطنون السير 
من  العديد  عقدنا  االق���دام.  على  فيها 
رئيس  مع  الشان  ه��ذا  في  اجللسات 
ال��ب��ل��دي��ة، وه���ن���اك ت��خ��ط��ي��ط وأوام����ر 
ملباشرة االعمال، لكن نلمس مماطلة 

وتعويق من جهة البيت اليهودي الذي 
يستعمل الفيتو ضد مشاريع العرب".
ثم قال:" سنستمر الى أن نحقق كل 
ما يستحقه املواطن العربي، ولن نقف 
مكتوفي االيدي أمام تلك املعاناه، بل 
نطالب مبعاجلة كل القضايا الشائكة 
حقوقهم  العرب  السكان  يتلقى  حتى 
ورميها  إهمالها  يتم  أن  ال  الكاملة، 

وكأن هذه االحياء مهجرة".
تعقيب بلدية اللد

هذا، وقد توجهنا لبلدية اللد للحصول 
على تعقيب لكن لم يتسَن لنا احلديث 
مع أي طرف، وفي حال وصول اي 

تعقيب سنقوم بنشره حاال.

ش��ه��دت ع���دة م��ن��ازل في 
مدينة رفح الواقعة جنوب 
، األرب����ع����اء  ق���ط���اع غ�����زة 
إثر  للبيوت  غ��رق  ح��االت 
امل��ن��خ��ف��ض اجل����وي ال���ذي 
وتساقط  املنطقة،  ضرب 
األم��ط��ار ب��غ��زارة وال���ذي 

سيما  وال  ألي����ام  اس��ت��م��ر 
في ساعات املساء والليل. 
البيوت،  ال����ى  وإض����اف����ة 
األمطار  مياه  غمرت  فقد 
منطقة  م��ن  كبيرة  أج���زاًء 
غربي  اجل��م��ي��زة  ش�����ارع 
رف����ح وم��ن��اط��ق م���ن حي 

اجلنينة شرقي احملافظة. 
وف����ي ح���ن ل���م ي��ب��ل��غ عن 
اص��اب��ات ب��ش��ري��ة، إال أن 
ط����واق����م ال����دف����اع امل���دن���ي 
بعض  إخ���الء  م��ن  متكنت 
املنازل والعائالت بواسطة 

قوارب صيد.

من: منى عرموش- مراسلة موقع 
العرب وصحيفة كل العرب 

قلنسوة  م��دي��ن��ة  م���ن  س���ك���ان  أع�����رب 
ع��ن ت��ذّم��ره��م ال��ش��دي��د م��ن األوض���اع 
امل���زري���ة ل��ل��ح��ي ال����ذي ي��ق��ط��ن��ون فيه، 
األمطار  "مياه  أّن  الى  أش��اروا  حيث 
لبيوتهم،  امل����ؤدي  ال���ش���ارع  اغ��رق��ت 
وأّنهم يواجهون صعوبة في التنقل". 
وجدير ذكره أّن املنطقة املذكورة تابعة 
ملسطح نفوذ مدينة الطيبة ، والسكان 
أنهم من سكان  هناك مسجلون على 

قلنسوة.
وق����ال أش����رف اب���و ع��ل��ي أح���د سكان 
احلي:"منذ سنوات ونحن نعاني من 
الوضع املزري للشارع، ومع األسف 
ال��ش��دي��د ال ن���رى أي حت���رك م��ن قبل 
اجلهات املسؤولة التي وعدت بتحسن 

ظروفه. فمياه االمطار اغرقت الشارع، 
وال  ف��ي��ه،  امل��ش��ي  نستطيع  ال  ون��ك��اد 
نعرف كيف ميكن معاجلة هذه املعاناة 

الطويلة"، كما قال.
وتابع أبو علي:"اليوم توجهت لشراء 
للبيت،  غذائية  وم��واد  لوالدتي  ادوي��ة 
الشارع  اغ��رق��ت  التي  امل��ي��اه  وبسبب 
حتى  ساعة  نصف  من  اكثر  انتظرت 
وقام  احل��ي  م��ن  بسيارة  شخص  م��ر 
بايصالي للصيدلية، ناهيك عن العقبات 
االخرى التي تواجهنا في اعقاب احلالة 
نبقى  أن  يعقل  ال  للشارع.  املأساوية 
مبثل هذه الظروف، ففي حال حدوث 
نستطيع  ال  الله  سمح  ال  ط��ارئ  أم��ر 
بل  سهولة،  بكل  احل��ي  م��ن  اخل���روج 
سنصطدم بحواجز التي ستضر بنا، 
على  احلصول  حقنا  من  أنه  سيما  ال 

ابسط احلقوق واخلدمات".
تعقيب بلدية الطيبة

وعقب الناطق بلسان بلدية الطيبة فالح 
حجم  تتفهم  الطيبة  بلدية  حبيب:" 
املعاناة نتيجة التراكمية، ولديها خطة 
إلى شق وتعبيد  عمل واضحة ترمي 
الكثير من الشوارع وفقا لبرنامج عمل 
وسلم أولويات. يجب التذكير إلى أن 
املنطقة املذكورة لالسف ال يوجد فيها 
تراخيص بناء، وهي خارج مسطحات 
البلدية  تتفهم  ذل��ك  ورغ���م  التنظيم، 
ضائقة السكن واملعاناة في هذا الشأن 
وتبذل كل جهد وتعمل كل ما بوسعها 
لتقدمي أفضل اخلدمات للمنطقة. سبق 
وذكرنا للبلدية خطة عمل تهدف إلى 
ضمن  جميعها  ال��ط��رق  وتعبيد  ش��ق 

برنامج عمل وسلم أولويات".

ع  ر ا لشو ا ق  تغر ر  مطا أل ا ه  ميا
غزة قطاع  جنوب  رفح  في  واملنازل 
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: قة ر با ز مي  لكر ا عبد  مي  حملا ا  - للد  ا ية  بلد عضو 
الشتاء" في  املزرية  الشوارع  أوضاع  من  السكان  "يعاني 

احملامي عبد الكرمي زبارقة

سكان من قلنسوة: مياه األمطار اغرقت شارع احلي الذي 
نعيش فيه وال نلقى اهتماًما من اجلهات املسؤولة

أشرف أبو علي أحد سكان احلي
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