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موقع  مراسلة  ع��رم��وش-  منى  م��ن: 
العرب وصحيفة كل العرب 

العربي  املجتمع  داخ��ل  كثيرون  اطفال 
ل��م ي��ق��ض��وا ع��ط��ل��ة ال��ص��ي��ف ك��م��ا كانوا 
الشديد،  بامللل  ش��ع��روا  ب��ل  يتوقعون، 

في  جت��ول  منهم  كبيًرا  قسًما  أن  حيث 
الشوارع ولعب في الطرقات وفي أماكن 
أخ���رى، مم��ا شكل خ��ط��ًرا على  ممنوعة 
املرافق  إن��ع��دام  بسبب  وذل��ك  حياتهم، 
معظم  لدى  املفقودة  العامة  حدائق  وال 

البلدات العربية.
ميدانية  بجولة  قمنا  قلنسوة  مدينة  في 
في عدد من األحياء السكنية، وشاهدنا 
األطفال  م��ن  الكثير  ال��واق��ع  ارض  على 
ال��ذي��ن ي��ل��ع��ب��ون ك���رة ال��ق��دم ف��ي وسط 
أطفال شوهدوا وهم  الشوارع، وهناك 
ساحات  ف���ي  ومي����رح����ون  ي���س���رح���ون 
البيوت القريبة من الشوارع التي تشهد 
كانوا  وآخ���رون  مستمرة،  سير  حركة 
للدخول  امل��دارس  يتسلقون من جدران 
الرياضات املختلفة،  اليها كي ميارسوا 
وهنالك اطفال قادوا دراجاتهم الهوائية 
بحركات  ي��ق��وم��ون  وه��م  والكهربائية 

خطيرة نوعا ما.
وفي حديث خاص ملوقع العرب وصحيفة 
كل العرب مع يوسف شريف قال: "انا 
شخصيا أطفالي ال يجدون مرافق عامة 
فراغهم  أوق���ات  لقضاء  أو  فيها  للعب 
بصورة سليمة ومريحة، وفي كثير من 
االطفال  يتوجه  كيف  نعلم  ال  األح��ي��ان 
للعب في الشوارع ويعرضون حياتهم 

داخل  اختناقهم  نتيجة  وذل��ك  للخطر، 
الى مدى احتياجهم  البيوت، مما يشير 
حتتوي  التي  العامة  واحلدائق  للمرافق 

ايضا على العاب مختلفة". 
مع  النقص،  هذا  من  "بالرغم  قال:  كما 
األسف الشديد هنالك مواطنون يلقون 

أي  وب��دون  الطرقات  بجانب  باألوساخ 
قد  ال��ت��ي  ل��أض��رار  وع��ي  أو  مسؤولية 
تنجم عن تلك األفعال، حتى أن ال بلدية 
البلدة،  نظافة  حيث  من  بواجبها  تقم  ال 
حواشي  في  منتشرة  األع��ش��اب  فنرى 
الطرقات، مما يصعب على املشاة السير 
الصناديق  بعض  وبجانب  خاللها،  من 
البريدية جند أعشابا طويلة، االمر الذي 
إليها،  الوصول  أصحابها  على  يصعب 
وهي  إال  األخ����رى  القضية  ننسى  وال 
مكبات  ع��ن  املنبعثة  الكريهة  ال��روائ��ج 
ال��ن��ف��اي��ات ال��ت��ي حت��ي��ط ب��ال��ب��ل��دة، فنحن 
البيت  ب��اح��ة  ف��ي  اجل��ل��وس  نستطيع  ال 

ال��روائ��ح التي جتلب لنا  م��ن ش��دة ه��ذه 
االمراض وتلوث البيئة وهوائها".

بلدية  عضو  م��ع  لنا  آخ��ر  ح��دي��ث  وف��ي 
"بالفعل  ق���ال:  ت��اي��ه،  ع��ص��ام  قلنسوة 
بلدتنا قلنسوة تنقصها األماكن واملرافق 
العامة حتى ينعم االطفال واالهالي بها، 
وه���ذا امل���وض���وع ي��ج��ب أن ي��وض��ع في 
سلم األولويات ويجب معاجلته بالشكل 
ي��ع��ق��ل أن يبقى  ال��س��ل��ي��م وامل��ه��ن��ي، ف��ال 
اطفالنا مشتتون في الشوارع دون إيجاد 
دينية،  تربوية،  رياضية،  ثقافية،  اط��ر 
ترفيهية، فنية، وغيرها من األطر األخرى 

التي نحن بأمس احلاجة لها". 
املرافق  إنعدام  "بسبب  قائال:  وأضاف 
ن�����رى األط����ف����ال ي��ت��س��ل��ق��ون اجل������دران 
لقضاء  امل��دارس  باحات  ال��ى  ويدخلون 
القدم  ك��رة  كممارسة  ف��راغ��ه��م  أوق���ات 
وعمليا  أخرى،  ورياضات  السلة  وكرة 
تسلقهم من فوق اجلدران لهو أكبر خطر 
اجلهات  نناشد  هنا  م��ن  حياتهم.  على 
تخصص  أن  خ��اص  بشكل  احلكومية 
متنزهات  إلقامة  خاصة  ميزانية  للبلدة 
االطفال  رغ��ب��ات  خلدمة  عامة  وم��راف��ق 

وأهاليهم".
واختتم حديثه قائال: "إذا بقيت األوضاع 
ع��ل��ى م���ا ه���ي، ف���إن ه���ذا ي��ع��ت��ب��ر إهماال 
وإستهتارا من ِقبل الوزارات املسؤولة. 
البلدية أيضا من واجبها متابعة مثل هذه 
املواضيع التي باتت تشغل املواطنني". 
هذا، وكان رئيس بلدية قلنسوة قد صّرح 
في مناسبات عديدة "بحوزتنا مشاريع 
والقسم  منها  قسما  نفذنا  التي  عديدة 

اآلخر سنخرجه الى حيز التنفيذ".

وصل بيان صحفي صادر عن شركة مياه 
اجلليل في سخنني ، جاء فيه: "قامت شركة 
مياه اجلليل بتنظيم جولة تفقدية في مدينة 
سخنني بهدف تسليم مشاريع بنيوية قامت 
بها على مستوى شبكات الصرف الصحي. 
وبعد عملية الفحص والتقييم التي قامت به 
املختصني  واملراقبني  املهنيني  مع  الشركة 
أعلنت الشركة عن االنتهاء من التنفيذ وعبر 
امل��س��ؤول��ون ف��ي ال��ش��رك��ة ع��ن رض��اه��م من 

جودة العمل ومستوى العمل والتنفيذ".
وتابع البيان:  "حيث تخللت اجلولة امليدانية 
زيارة ملواقع تنفيذ املشاريع وقامت الطواقم 
اهتمامها  جل  بتركيز  اجلولة  في  املشاركة 
باملشروع الذي مت تنفيذه والواقع في منطقة 
اجلنوبية  الغربية  املنطقة  أي  صخر  خلة 
في سخنني.  وقد مت االنتهاء من مد شبكة 
الذي  امل��ج��اري  لهذه  امل��ج��اري وخ��ط مجمع 
للخط  الغربية  اجلهة  من  احلي  هذا  يوصل 
تكرير  مبعمل  وكرميئيل  سخنني  املجمع 
ألزمت  وق��د  لقرية شعب  امل��ج��اور  امل��ج��اري 
شركة مياه اجلليل باالبتعاد املسافة القانونية 
البئر  )هذا  املنطقة  الشرب في  مياه  بئر  عن 
% من سخنني( وكذلك   30 أكثر من  ي��زود 
مت تنفيذ املشروع عن طريق أنابيب خاصة 
ذات غالف مضاعف لتأكيد منع تسرب أي 
ومياه  اجلوفية  املياه  إلى  تصل  قد  مجاري 

الشرب".
ونّو البيان: "هذا وشارك في اجلولة امليدانية 
السيد  اجلليل  مياه  شركة  مهندس  من  كل 
فؤاد خاليلة، مديري التفعيل في مياه اجلليل 

السيد غسان عساف والسيد شريف عكرية، 
مدير املشروع السيد حسام عبادي، املراقب 
املنفذ  امل��ق��اول  إل��ى  ن��ادر زب��ي��دات باإلضافة 
املخطط  فيها  وش��ارك  كما  شواهنة،  بسام 
موطي شوفمان. يشار إلى أنه مت مد أنبوب 
بقطر 8" وطول 1100 متر، تكلفة املشروع 
االجمالية بلغت أكثر من مليون و 400 الف 

شاقل".
وإختتم البيان: "وفي أعقاب اجلولة امليدانية 
أبو  مصطفى  السيد  قال  املشروع  وتسليم 
"هذا  اجلليل:  مياه  شركة  ع��ام  مدير  رّي���ا، 
م��ش��روع اخ���ر واجن����از ي��ض��اف إل���ى قافلة 
شركة  وتنفذها  لها  تخطط  التي  املشاريع 
مياه اجلليل من أجل حتسني سلك خدمات 
الظروف  الشركة وحتسني  بلدات  املياه في 
بتطوير  وثيًقا  ارت��ب��اًط��ا  املرتبطة  املعيشية 
للمواطنني  الشركة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات 
أبو رّيا:  في هذا املجال حتديًدا". كما وأكد 
"هذا املشروع مبثابة حل للمكرهة الصحية 
التي كانت في املنطقة حيث مت الغاء احلاويات 
التي كانت تستخدم للحي وتنقل عن طريقها 
بواسطة املضخات". وأضاف أبو رّيا: "منذ 
تسلمنا إدارة الشركة ونحن نقوم مبشاريع 
رفاهية  ولضمان  الشركة  لبلدات  حيوية 
أهلنا، لقد أجنزنا العديد من املشاريع وهنالك 
حتتم  التي  والعقبات  التحديات  من  الكثير 
علينا جميًعا توحيد اجلهود وتنظيم الرؤى 
تنفيذها  على  والعمل  لها  سوياً  والتخطيط 
حلل كافة مشاكل البلدات وفتح افاق ومنافذ 

جديدة لتطورها وضمان رفعتها".

م����ي����اه اجل���ل���ي���ل ت���س���ّل���م م����ش����روًع����ا ه���اًم���ا 
ف�����ي م���ن���ط���ق���ة خ���ل���ة ص���خ���ر ف�����ي سخنني

مصطفى أبو رّيا

ف�����������ي ق��������ل��������ن��������س��������وة: إس���������ت���������ي���������اء ب�������س�������ب�������ب إن�������������ع�������������دام احل����������دائ����������ق 
وإن���������ت���������ش���������ار ال�������ن�������ف�������اي�������ات وان�����������ت�����������ق�����������ادات الذع����������������ة ل����ل����ب����ل����دي����ة

م����س����ؤول����ي����ة  أي  وب����������������دون  ال�������ط�������رق�������ات  ب������ج������ان������ب  ب�����������األوس�����������اخ  ي������ل������ق������ون  م�������واط�������ن�������ون  ال������ش������دي������د ه������ن������ال������ك  األس�������������ف  م��������ع   : ش�������ري�������ف  ي�������وس�������ف   
ال�����ب�����ل�����دة ن������ظ������اف������ة  ح������ي������ث  م���������ن  ب������واج������ب������ه������ا  ت������ق������م  ال  ال������ب������ل������دي������ة  أن  ح������ت������ى  األف�����������ع�����������ال،  ت������ل������ك  ع���������ن  ت�����ن�����ج�����م  ق���������د  ال�������ت�������ي  ل����������أض����������رار  وع�����������ي  أو 

 ع������������ص������������ام ت������������اي������������ه ع���������ض���������و ب���������ل���������دي���������ة ق���������ل���������ن���������س���������وة: ب��������س��������ب��������ب إن����������������ع����������������دام امل����������������راف����������������ق ن������������������رى األط����������������ف����������������ال ي��������ت��������س��������ل��������ق��������ون اجل�����������������������دران 
وي���������دخ���������ل���������ون ال�������������ى ب����������اح����������ات امل����������������������دارس ل�������ق�������ض�������اء أوق�������������������ات ف��������راغ��������ه��������م ك�������م�������م�������ارس�������ة ك�������������رة ال����������ق����������دم وك����������������رة ال�������س�������ل�������ة وري�������������اض�������������ات أخ����������رى

عصام تايه يوسف شريف

س���������ح���������ب رخ�����������ص�����������ة س�����������ائ�����������ق ال�������ش�������اح�������ن�������ة 
ك���������������������م���������������������ال ذي�����������������������������������������اب م�������������������������ن ح���������ي���������ف���������ا

"احملكمة  أن  احمل��ك��م��ة،  ب��ي��ان  أف����اد 
املركزية في حيفا ، "أمرت بسحب 
رخصة سائق الشاحنة كمال ذياب 
اإلج����راءات  ان��ت��ه��اء  حتى  حيفا،  م��ن 
خلفية  على  وذل��ك  ض��ّدة،  القانونية 
ح���ادث ال��ط��رق ال��دام��ي ال���ذي أودى 
ب��ح��ي��اة س��ي��دت��ني وط��ف��ل��ة م���ن يافا، 
القتل  تهمة  النيابة  له  تنسب  حيث 
دون عمد، السفر في شارة ضوئية 

حمراء" بحسب البيان.


