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تتمة من صفحة 4
نقل سكان هذا احلي الى مناطق امنة  .أما بالنسبة ملالجئ
االحياء فمن الواضح ان هنالك متييز بني املجتمع العربي
واليهودي  ،وال توجد أية مالجئ عامة في سخنني .
كيف ستتعامل السلطة احمللية في سخنني مع امكانية
اندالع حرب اقليمية في املنطقة كما يجري احلديث في
االعالم ؟
في ح��االت احل��روب وح��االت ال�ط��وارئ  ،السلطة احمللية
مبثابة احلكومة  ،هي التي تتخذ القرارات في بلدها وهي
املسؤولة عن حياة املواطنني  ،لذلك فان املسؤولية الكبرى
خ�لال ح ��االت ال �ط��وارئ تقع على ع��ات��ق رئ�ي��س السلطة
احمللية .

" تخصيص غرفة طوارئ مجهزة
مبعدات وادوية ومواد غذائية "

من ناحيته  ،يقول زاهر صالح – رئيس مجلس كوكب أبو
الهيجاء احمللي أن " قرية كوكب جاهزة للتعامل مع حاالت
الطوارئ واحلروب ".
وتابع صالح يقول  " :قمنا بتوفير كافة املعدات واآلليات
ال�لازم��ة  ،وقمنا ب��اج��راء ال�ع��دي��د م��ن ال�ت��دري�ب��ات لطالب
امل ��دارس مبشاركة املواطنني  ،وقمنا بتخصيص غرفة
ف��ي امل��درس��ة الثانوية  ،مجهزة مب�ع��دات وادوي ��ة وم��واد
غذائية للتعامل مع حاالت الطوارئ  ،اضافة الى اننا نقوم
بتدريبات دورية على التعامل مع حاالت الطوارئ " .
هل تتوفر مالجىء في امل��دارس واملؤسسات العامة
وفي االحياء؟
غالبية املنازل واملؤسسات العامة في كوكب أبو الهيجاء
م� ��زودة مب�لاج��ئ  ،ه�ن��ال��ك ن�ق��ص ف��ي ب�ع��ض امل��ؤس�س��ات
العامة ،وال يوجد مالجئ عامة لالحياء  ،وبهذا اخلصوص
ال شك بان هنالك نقص في كل البلدات العربية في البالد .

" مجموعة متطوعني
للمساعدة في حالة الطوارئ"

وفي حديث ملراسل صحيفة بانوراما مع رئيس مجلس
دبورية زهير يوسف  ،قال  " :اوال نحن نامل من الله عز
وجل ان ال حتل احلرب ويعم السالم في جميع البلدان ،اما
فيما يتعلق بجاهزية مجلس دبورية فنحن لدينا استعداد
كبير حلالة ح��رب حيث أقمنا مجموعة متطوعني حتمل
اس��م "مساعدون في حالة ط��وارئ" مكونة من اطباء ،
مهندسني  ،مقاولني ورجال انقاذ تدربوا برعاية املجلس
احمللي يتدربون بشكل مستمر ".
واضاف يوسف  " :قمنا بتخريج حوالي  25مضمدا من
القرية وسائقي سيارات اسعاف  ،كما اننا نعمل على اقامة
نقطة انطالق لسيارة اطفاء  ،تقوم بتقدمي املساعدة حتى
وصول القوات القطرية  ،كما جهزنا مكانا مخصصا في
بناية املجلس للتعامل مع حالة طوارئ  ،ناهيك عن توفر
مولد كهربائي ضخم يعمل في حاالت طارئة ال قدر الله ".

" طرعان لديها ظرف خاص النها
تقع بني  4معسكرات جيش "

وق��ال رئ�ي��س مجلس ط��رع��ان احمل�ل��ي ع�م��اد ام�ين دحلة
مل��راس��ل صحيفة ب��ان��ورام��ا" :ل ��دى ط��رع��ان ف��ي حالة
نشوب حرب ظرف خاص ،النها تقع بني  4معسكرات
جيش ،االم��ر ال��ذي يزيد اخل�ط��ورة ويرفع من احتمال
وقوع الضرر ال قدر الله  .بالنسبة ملوضوع اجلاهزية،
فانا كرئيس للجنة الطوارئ في املجلس احمللي ،ادأب
على عقد االجتماعات ال��دوري��ة لهذه اللجنة ،حيث يتم
توزيع املهام على املوظفني ،ولدينا خطة حلالة طوارئ،
جاهزيتنا عالية على املستوى احمللي ".
واضاف عماد دحلة ،رئيس مجلس طرعان احمللي ،قائال
ملراسلنا  " :نحن كسائر البلدات العربية ،ال توجد لدينا
مالجئ عمومية  ،واجلبهة الداخلية لم تقم بأمور كثيرة
سوى االرشادات  ،االمر الذي جعلنا نقوم باالستعداد
الذاتي من آليات وجلان طوارئ ومولد كهرباء طارئ ،
ولوازم االسعافات االولية واالنقاذ  ،وفي النهاية نامل
ان ال نحتاج لهذه االمور ".

" ال توجد جاهزية لدينا ابدا  ...لم يتم
تزويدنا مبعدات وال تتوفر لدينا مالجئ "

وفي حديث اخر ملراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما

مع رئيس مجلس عيلوط ،ابراهيم اب��و راس  ،ق��ال ":ال
ت��وج��د جاهزية لدينا اب��دا  ،ل��م يتم جتهيزنا مب�ع��دات او
مالجئ  ،او اليات واالت التي ميكنها ان تقدم لنا العون
في حالة حرب  ،لدينا استعداد حلالة طوارئ بسيطة ".
واس�ت��رس��ل أب��و راس يقول  ":نحن نعاني م��ن فقر في
امليزانية ملثل هذه احلالة ،واجلبهة الداخلية اكتفت بالقيام
بجلسات وارشادات نظرية  ،اما من اجلانب العملي فنحن
غير جاهزين وال يوجد لدينا استعداد ملثل هذه احلاالت،
ال قدر الله".

" املجلس احمللي في البقيعة
بجهوزية كاملة ملواجهة أي طارئ "
ّ

فضول ،ضابط األمن في مجلس البقيعة
وقال عزيز ّ
احمللّي ،في حديثه مع مراسل موقع بانيت وصحيفة
نقسم اجلهوزية في حالة الطوارئ
بانوراما  " :نحن ّ
ال��ى قسمني ،األ ّول هو اجلهوز ّية النفسية وامكانيّة
التص ّرف السليم من قبل املواطنني في حالة حدوث
حالة طارئة  ،وذلك يتم من خالل التوعية للمواطنني
واج��راء تدريبات ط��وارئ لطالب امل��دارس  ،والقسم
الثاني هو جهوز ّية السلطة احملليّة من حيث مع ّدات
وامكانيات التأقلم في حاالت الطوارئ وإعادة احلياة
الى مجاريها في أسرع وقت ممكن  ،وفي هذا القسم
ق��ام املجلس احمللي بع ّدة خطوات من أج��ل أن يكون
ُمستقال ق��در اإلم�ك��ان لعالج أي��ة حالة ط��ارئ��ة ،فمثال
بالنسبة للماء الذي يلزم املواطنني في حاالت الطوارئ
قام املجلس باقتناء  20خزّانا  ،وبتحديد نقاط توزيع
املياه م��ز ّودة بطواقم ط��وارئ من أج��ل تزويد الناس
باملياه في حاالت الطوارئ  ،وبالنسبة للكهرباء فقد
اقتنى املجلس مولّدات كهرباء باهظة الثمن من أجل
تزويد القرية بالكهرباء في حال مت قطعها الي سبب
كان ".
وت��اب��ع فضول  " :أ ّم��ا بالنسبة للمالجئ ف��ان الدولة
ومنذ  20عام أوقفت امليزانيات املخصصة لبناء مالجئ
عامة ،وبدأت جتبر كل من يبني بيتا ان يبني فيه ملجأ
أو غرفة آمنة  ،ومع ذلك فان البقيعة يوجد فيها ملجئ
كبير في وسط البلدة  ،ومالجئ عامة في املؤسسات
التربو ّية وهي جاهزة الستيعاب العائالت ".
�ض��ول حديثه ب��ال�ق��ول  " :نستطيع
وأن �ه��ى ال�س�يّ��د ف� ّ
التلخيص أن��ه وبعد استخالص العبر والنتائج من
احلرب سنة  ، 2006فان املجلس احمللي في البقيعة
بجهوز ّية كاملة ملواجهة أي طارئ ".

كيفية
" حرب  2006علّمت الناس ّ
التصرف في احلاالت الطارئة "
ّ

وق��ال الشيخ ركن امل� ّن ،ضابط األم��ن في مجلس كسرى
سميع احمللي  " :استطيع القول بان حرب  2006علّمت
الناس كيفيّة التص ّرف في احلاالت الطارئة وازداد الوعي
لدى الس ّكان  .املجلس احمللي ب��دوره جاهز قدر االمكان
لكل سيناريو ح��رب ،ولكن املشكلة هي مشلكة املالجئ
�ان البيوت
الغرف االمنة حيث أ ّن��ه ،وكما هو معروف ،ف� ّ
اجل��دي��دة حتتوي على مالجئ وغ��رف آمنة  ،أ ّم��ا البيوت
القدمية فهي تخلو من هذه الغرف ".

" مجلس املغار احمللي
يتابع الوضع عن كثب "

أما زياد دغش ،رئيس مجلس املغار احمللي ،فقال  " :تأخذ
منحى تصاعديا ً على اجلبهة الشمالية  ،وترتفع
االوضاع
ً
نسبة امل �خ��اوف م��ن ت��ده��ور واس��ع بسبب حجم التوتر
في املنطقة واحتمال تفجر االوض��اع  .السلطة احمللية ،
وبحسب توجيهات ق�ي��ادة اجلبهة الداخلية ،تجُ ��ري بني
احلني واآلخر تدريبات للوقوف على مدى جاهزية طواقم
األم��ن واإلن�ق��اذ للتعامل مع ح��االت ال�ط��وارئ  ،ومحاكا ٍة
حلاالت اندالع حربٍ او هجو ٍم صاروخي ".
واسترسل دغش يقول  " :في هذه االي��ام يتابع مجلس
املغار احمللي الوضع عن كثب  ،ويخضع لتوجيهات قيادة
اجلبهة الداخلية واملُنتدب من قبلها الضابط فاروق حامد،
وال ��ذي يشكل حلقة وص� � ٍل ب�ين املجلس احمل�ل��ي وق�ي��ادة
اجلبهة الداخلية  ،وحتى هذا احلني لم تصدر أي توجيهات
ٍ
تعليمات بهذا الصدد " .
وأي

مصرع الشابة زبيدة منصور
(19سنة) رميا بالرصاص في الطيرة

ُفجعت مدينة الطيرة مبقتل الشابة
احلادث ".
زب �ي��دة عقل منصور ( 19سنة)،
وكانت مدينة الطيرة قد فجعت العام
وذل��ك ج��راء تعرضها الط�ل�اق نار
املاضي  ،خالل شهر رمضان الفائت،
في ساعة متأخرة من ليلة اخلميس.
ب��وف��اة عقل اب��راه�ي��م منصور (والد
ووف� �ق ��ا ل�ل�م�ع�ل��وم��ات ال �ت��ي وردت
امل��رح��وم��ة ) ب�ع��د س��اع��ات م��ن وف��اة
م��ن الطيرة ف��إن الشابة املرحومة
زوج� �ت ��ه ي��اس �م�ين م �ن �ص��ور (وال� ��دة
اصيبت بصورة بالغة  ،ومت نقلها
امل��رح��وم��ة) ،ال�ب��ال�غ��ة م��ن ال�ع�م��ر 51
الى مستشفى " مئير " في مدينة
ع��ام�ا ً  ،والتي ك��ان��ت ق��د توفيت قبله
ك�ف��ار سابا  ،اال ان ال�ط��اق��م الطبي
بساعات اثر مرض كانت تعاني منه .
اعلن وفاتها متاثرة بجراحها  ،بعد
املرحومة زبيدة منصور م��ن ن��اح �ي��ة أخ� ��رى  ،أع �ل��ن امل�ت�ح��دث
فشل محاوالت انعاشها.
بلسان الشرطة أنه "مت استصدار أمر
من جانبه  ،ق��ال املتحدث بلسان الشرطة في بيان
حظر نشر حول تفاصيل التحقيقات في هذه القضية
صحفي أن " الشرطة فتحت حتقيقا ً في مالبسات
حتى يوم االربعاء القادم املوافق .16.5.2018

"ملاذا أطلقتم النار على طفلي الصغير؟"
نعمان أبو صويص من الرملة يتحدث لبانوراما عن
الرعب الذي يعيشه بعد اصابة ابنه بعيار ناري

الطفل ربيع في احضان والده
من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما

ال ي��زال الطفل ربيع نعمان أب��و صويص من مدينة
ال��رم�ل��ة (  6س�ن��وات ) يتماثل للشفاء بعد إصابته
برصاصة طائشة ،خالل شجار وقع في احلي الذي
يسكنه  ،واستعملت خالله العيارات النارية.
ونقل الطفل إلى املستشفى لتلقي العالج ومت حتريره
بعد يومني  ،إال أن عائلته غاضبة ج��دا وتعتبر بأن
ابنهم كتبت له حياة جديدة وتربط ما حدث بظاهرة
العنف التي يعيشها املجتمع العربي عامة في البالد .
مراسل صحيفة بانوراما زار العائلة واستمع الى
األوضاع التي تعيشها منذ وقوع احلادثة  .
وحت ��دث ن�ع�م��ان اب��و ص��وي��ص  ،وال ��د ال�ط�ف��ل رب�ي��ع،
لصحيفة ب��ان��ورام��ا ق��ائ�لا  " :ب��ال�ن�س�ب��ة ل� � ّ�ي ،بعد
إص��اب��ة اب �ن��ي ب �ح��ادث��ة إط�ل�اق ال �ن��ار  ،ف��إن�ن��ي أق��ول
ب��أن الله وهبني م��ول��ودا ج��دي��دا  ،وأش �ك��ر ال�ل��ه عز
وج ��ل م�ل�ي��ون م ��رة ع�ل��ى ه ��ذه ال�ن�ع�م��ة  ،واش �ك��ر كل
من قام بالدعاء البني بالشفاء  .يبدو انه بات من
الصعب أن يلعب أي طفل في الشارع أو في احلارة
او ح�ت��ى يفتح ال �ن��اف��ذة ليشاهد زف��ة ع��رس بسبب
ظاهرة إط�لاق النار واخل��وف والرعب ال��ذي نعيشه
ف��ي ح��ي غريب ج��دا مي�لأه ال��رع��ب .لألسف الشديد
اليوم كل شاب يبلغ  17سنة  ،اذا لم يحمل سالح
ف��إن��ه ال يعتبر رج�ل�ا بنظر ال�ب�ع��ض  .واط�ف��ال�ن��ا هم
الضحية  ،حيث نخاف نحن وأبناؤنا ان نخرج من
البيت إلى الدكان خاصة في ساعات الليل ".

"ابني خرج للدكان فأصيب"
ويضيف اب��و صويص" :ابني خ��رج من البيت إلى
الدكان ال��ذي يبعد فقط  70مترا عن البيت  ،وكانت
مشكلة بني شباب مت خاللها استعمال الرصاص،

مم��ا أسفر ع��ن إص��اب��ة ابني برصاصة طائشة  .لقد
تلقيت اخلبر خالل تواجدي في العمل وال أمتنى ألي
شخص أن يشعر بنفس الشعور واالح�س��اس الذي
م��ررت به في تلك اللحظات ،حيث متنيت من الله ان
ارى ابني فقط المتكن من انقاذ حياته  .واحلمد لله
انني متكنت من الوصول إليه ونقله إلى املستشفى
لتلقي العالج ،وهو االن بصحة جيدة وعاد إلى البيت
بعد يومني في املستشفى ".
وي��وج��ه ال��وال��د اب��و صويص رس��ال��ة للمجتمع قائال:
"ال أحد يستطيع أن مينع املشاكل في مجتمعنا حتى
ال�ك�ب��ار  ،وال�ش��رط��ة فشلت ف��ي ذل��ك  ،وعليه اتوجه
برسالة إلى كل شخص أن يهتم بأبنائه ومينعهم من
الوقوع باخلطأ ويبعدهم عن الزفة التي فيها إطالق
نار او السهر خارج البيت من أجل سالمتهم ".

"فقدنا األخالق واإلنسانية"

الناشط السياسي واالجتماعي نايف ابو صويص،
قريب الطفل امل�ص��اب ق��ال" :نحن ننظر لهذا الطفل
ككل طفل من مجتمعنا ،وليس فقط ألنه من العائلة
الكرمية ،حيث اننا نعاني ،ككل وسطنا العربي ،من
العنف املستشري الذي وصل إلى كل مدينة وكل حي،
هذا الطفل البريء ذهب ليقضي حاجة في الدكان واذا
به مصاب وينقل إلى املستشفى بسبب إط�لاق النار
خالل شجار عائلي .ه��ذا نتيجة العنف املستشري
ونتيجة الفلتان اإلنساني واألخالقي .نحن أمة فقدنا
األخالق واإلنسانية .ومن هنا نريد أن نبعث برسالة
إلى كل مجتمعنا وخاصة لشريحة الشباب حول ما
يحصل من عنف ،بأن هذا الطفل أصيب برصاصة في
صدره واحلمد لله على كل حال"  .
جدير بالذكر ان الشرطة اعتقلت مشتبها بإطالق النار
ومت متديد اعتقاله في احملكمة على ذمة التحقيق.

