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الجمعة 2018/11/9

الرئيس يستقبل الصحافية الجريحة
دعاء زعرب ويوعز بالتكفل بعالجها

اإلفراج عن األسيرة فيروز نعالوة بغرامة مالية
رام الله " -األيام" :قال محامي مؤسس���ة الضمير س���امر س���معان :إن محكمة
"الجلمة" العس���كرية ،قررت ،أمس ،اإلفراج عن الدكتورة فيروز ش���قيقة أشرف
نعالوة ،الذي تتهمه س���لطات االحتالل بتنفيذ عملية إطالق نار في مس���توطنة
"بركان" ،بعد قضائها  28يومًا في التحقيق ،بغرامة مالية قيمتها  4500شيكل.
وكانت ق���وات االحتالل أعادت اعتقال فيروز ف���ي  ،2018/ 10/ 11بعد مداهمة
منزلها فجرًا في مدينة نابلس ،وتم نقلها لمركز تحقيق "الجلمة".
وأوضح محامي "الضمير" أن التحقيق كان قاسيًا مع فيروز ،وتعرضت للمنع من
زيارة المحامي لـ 9أيام ،وتم التحقيق معها لساعات طويلة وصلت إلى  20ساعة
متواصلة ،وتعرضت لسوء معاملة وتهديد وضغط نفسي.
وتس���تمر قوات االحتالل بفرض جملة من العقوبات الجماعية بحق عائلة أش���رف
نعالوة من ضاحية شويكة في طولكرم ،وتشديد إجراءاتها العسكرية على الحواجز
في المدن والبلدات المحيطة بمكان سكن عائلة نعالوة في ضاحية شويكة.

بلدية الخليل تشرع بتمديد شبكة
مياه جديدة لمنطقة البويرة
الرئيس ،خالل استقباله الصحافية زعرب ،أمس.

رام الله  -وفا :اس���تقبل رئيس دولة فلس���طين محمود
عباس ،أمس ،الصحافية دعاء زعرب ،التي أصيبت برصاص
جيش االحتالل خالل تغطيتها للمس���يرات األس���بوعية
شرق قطاع غزة.
واطمأن الرئيس على صحتها ،وأصدر تعليماته بمتابعة
عالجها ،والتكفل بالمصاريف.
وأش���اد الرئيس بدور الصحافي الفلسطيني في تغطية

(عدسة :ثائر غنايم)

األح���داث الميداني���ة ف���ي األرض الفلس���طينية ،وفضح
انتهاكات االحتالل بحق أبناء شعبنا.
وحض���ر اللقاء أمين عام الرئاس���ة الطي���ب عبد الرحيم،
ونائب رئيس الوزراء ،وزير اإلعالم نبيل أبو ردينة ،وقاضي
قض���اة فلس���طين ،مستش���ار الرئيس للش���ؤون الدينية
والعالقات اإلسالمية محمود الهباش ،ونائب رئيس حركة
"فتح" محمود العالول ،ووكيل وزارة اإلعالم فايز أبو عيطة.

شمالي" :األونروا تعاني عجزًا ماليًا قدره  64مليون دوالر
غزة  -حس���ن جبر :قال ماتياس شمالي مدير عمليات "االونروا
"ف���ي قطاع غزو ان األونروا ما زال���ت تعاني من عجز مالي يقدر بـ
 64مليون دوالر.
واكد شمالي خالل رسالة وجهها للعاملين ان "األونروا" تلقت
دعم���ًا قويًا من كافة أنحاء العال���م تمكنت من خالله من تحقيق
نتائج غير اعتيادية ،حيث س���اهم حش���د التمويل في تقليص
عجز ه���ذا العام إلى  64ملي���ون دوالر مقارنة م���ع العجز الكبير
الذي واجهته االونروا بداية العام والذي قدر بـ  446مليون دوالر،
منوهًا الى ان ذلك أتاح فتح المدارس وبدء العام الدراس���ي في
موعده ،إلى جانب ابقاء جميع البرامج الرئيس���ية بما في ذلك 22
مركزا صحيا مس���تمرة في تقديم الخدمات األساسية ألكثر من
 1.3مليون الجئ فلسطيني في قطاع غزة.
وتابع :بالرغم م���ن النجاح الباهر في الحص���ول على التمويل
واالستمرار في تقديم الخدمات إال أننا نواجه أيضًا مشكلة حادة
في السيولة المالية المتوفرة.
وتوق���ع أن يكون العام المقبل مثقال بنف���س التحديات التي
تتعلق بف���رص الحصول عل���ى التمويل المطلوب ،مش���يرًا الى
ان الرؤي���ة المتمثلة بتعزيز االس���تدامة المالية لألونروا تحتم
التص���رف بحذر لتقييم انعكاس���ات وآثار ما نق���رره اليوم على
المس���تقبل .وقال :إن االون���روا تتبع نهجا متأني���ًا ،وحذر فيما
يخص عملية التخطيط وإعداد الموازنة للعام القادم ،وفي إبقاء
األون���روا على إجراءات التقش���ف مثل تجميد مليء الش���واغر أو
تحويل وظائف المياومة إلى وظائف دائمة.
واكد ش���مالي في رس���الته ان وضع الموارد فيما يخص النداء
الطارئ مأساوي بش���كل خاص ،ما اضطر االونروا التخاذ إجراءات
مؤلم���ة في كل من الضف���ة الغربية وقطاع غ���زة كنتيجة لنفاد
التمويل في نهاية شهر حزيران الماضي.
ونوه الى أن المفوض العام في ش���هر تموز قد تحمل مخاطرة
كبيرة تمثلت في تحويل قرابة  45مليون دوالر من موازنة البرامج
بهدف االستمرار في توزيع المساعدة الغذائية المنقذة للحياة،
والتي يس���تفيد منها أكثر من مليون الجئ فلسطيني في قطاع

غ���زة وحتى نهاية الع���ام وبهدف حماية أكب���ر عدد ممكن من
الوظائف بما في ذلك تلك المتعلقة بترتيبات العقود الجزئية.
وتط���رق ش���مالي الى االتف���اق الذي ت���م توقيعه م���ع اتحاد
الموظفين ،مؤكدًا ان االتفاق يشمل الموظفين البالغ عددهم 68
موظفا الذين تم فصلهم اعتبارًا من  30أيلول والمستحقين من
الذين تقدموا للترك الطوعي المبكر ،مؤكدًا انه س���يتم منحهم
مكاف���أة وفرصة للحصول عل���ى دخل ،على س���بيل المثال على
شكل عمل بعقد المياومة .وأضاف "بالنسبة للعدد القليل لغير
المس���تحقين للترك الطوعي المبكر مم���ن خدموا لفترة طويلة،
فإن اإلدارة في إطار عملية تحديد بدائل لهم في المستقبل.
وش���دد ش���مالي على م���ا يخص ال���ـ  510موظفي���ن الذين تم
س���ار اعتبارًا من  1تش���رين
منحهم ،وقبلوا العقود بدوام جزئي
ٍ
االول ،منوه���ًا ال���ى إن اإلدارة ملتزمة بالبحث ع���ن فرص لزيادة
أجرهم بش���كل مؤقت عبر األموال المخصصة للمشاريع ،ومثال
على ذل���ك االنخراط في نش���اطات الدعم النفس���ي االجتماعي
لألطف���ال الممولة من اليونيس���يف والتي ستس���مح في زيادة
نس���بة األجر إلى  %70وذلك لفترة محددة م���ن الزمن .وقال إن
الموظفي���ن الذين تم فصله���م من الوكالة س���يتم معاملتهم
كمرش���حين داخليين ،وتلقائيًا س���يتم وضع أس���مائهم ضمن
قائمة المرشحين في حالة كانت مؤهالتهم تتوافق مع الوظيفة
المستقبلية المعلن عنها وذلك في حدود عام من تاريخ تركهم.
واضاف :نظ���رًا للظروف االجتماعية االقتصادية الصعبة التي
يم���ر بها قطاع غزة ،وحقيقة أن الكثير من الموظفين المتأثرين
عليهم التزامات مالية ،ف���إن إدارة األونروا تتواصل مع الجهات
المعني���ة الرئيس���ية مثل محافظ س���لطة النقد الفلس���طينية
ومس���ؤولين ممثلين ع���ن البنوك لدعم جهود بن���اءة للتخفيف
من أعباء س���داد الدفعات المالية/القروض ،الفتًا الى ان االونروا
ستعدل داخليًا ،آلية سداد الدفعات المستحقة لكل من صندوق
االدخ���ار وبرنامج الق���روض الصغيرة ،إضافة الى النظر بش���كل
إيجابي إلى طلب لتحويل مجمل الدفعات المستحقة إلى دفعات
شهرية لمدة عام.

الخليل " -األيام" :ش���رعت بلدية الخليل بتمديد شبكة مياه جديدة لمنطقة
البويرة ،الواقعة شرق المدينة ،وذلك بالشراكة مع مؤسسة العمل ضد الجوع،
حي���ث تعتبر ه���ذه المنطقة من المناط���ق المغلقة ،والت���ي تصلها الخدمات
بصعوبة ،نظرًا للظروف السياسية التي تخضع لها.
وأش���ار مدير دائرة المياه والصرف الصحي ف���ي البلدية ،المهندس جاد أبو
صبيح ،أمس ،إلى أنه سيس���تفيد من المشروع أكثر من ألفي مواطن ،مؤكدًا أن
ش���بكة المياه س���تعمل على إيصال المياه للمواطنين بنوعية جيدة ومراقبة،
وبين ّ
ّ
أن البلدية تعكف حاليًا على تمديد شبكات مياه في مناطق أخرى ،أبرزها
منطقة خلة الدار جنوب المدينة بطول  5كم ،والتي ستخدم شريحة كبيرة من
المواطنين ،إضافة إلى تمديد ش���بكة أخ���رى تخدم المواطنين داخل المنطقة
المغلقة في خلة حاضور والمسماة "جعبرة".
ّ
م���ن جهتهّ ،
أكد رئيس بلدية الخليل تيس���ير أبو س���نينة ،أن البلدية تولي
اهتمامًا كبيرًا بالمناط���ق المغلقة والمحاذية للمس���توطنات ،تعزيزًا لصمود
المواطنين والسكان فيها ،مش���يرًا إلى ّ
أن هذه الشبكة ستعمل على تحسين
إمكاني���ات البلدية في إيصال المياه للمن���ازل والمناطق البعيدة والتي كانت
محرومة من الخدمة ،وتخفيف معاناة المواطنين في مجال التزود بخدمات مياه
الش���رب ،وأشاد بدعم مؤسس���ة العمل ضد الجوع شريك بلدية مدينة الخليل،
وتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية واألساسية للمواطنين.

معرض في نابلس حول معاناة
أهالي األسرى خالل الزيارات
نابلس  -وفا :اثنتان وثالثون صورة تحمل معاناة أهالي
األسرى خالل رحلة زيارتهم ألبنائهم في سجون االحتالل،
عرضته���ا اللجنة الدولي���ة للصليب األحم���ر في معرض
نظمته وسط مدينة نابلس.
صور وثقت خمس���ين عامًا من العمل اإلنس���اني للجنة
الدولية للصليب األحمر في األرض الفلسطينية.
وافتتحت رئيس بعث���ة اللجنة الدولية للصليب األحمر
في ش���مال الضفة كلير أميلي ،المع���رض الذي أقيم في
ميدان مدينة نابلس ،بحضور محافظ نابلس أكرم الرجوب،
وممثلين عن الفعاليات والمؤسسات المختلفة.
وقال المسؤول اإلعالمي للصليب األحمر في نابلس فهد
وهب���ة :إن المعرض أطلق عليه "زي���ارة عائلية" ألن جميع
العائلة تقاس���ي عندما يتم الس���ماح لها بزيارة أبنائها
معاناة تس���تمر مدتها  12س���اعة ،للقائه لمدة  45دقيقة
فقط.
وتم خالل المعرض الذي استمر يومًا واحدًا فقط ،عرض
صور منذ العام  1971حتى العام الحالي.
وتقل حافالت اللجنة الدولية للصليب األحمر كل عام ما
يزيد على  100ألف شخص من الضفة وقطاع غزة ،والقدس
الشرقية لزيارة أقربائهم األسرى في سجون االحتالل.

وتؤكد اللجنة الدولية للصليب األحمر أن إبقاء التواصل
مع أفراد العائلة حاجة إنس���انية أساس���ية ،وحق ممنوح
للمعتقلين بموجب القانون الدولي اإلنساني.
ّ
وس���هلت اللجنة الدولي���ة للصليب األحمر اس���تصدار
تصاري���ح وتنظيم المواصالت ،ومس���اعدة األس���رى على
تب���ادل األخبار م���ع أقربائهم من خالل رس���ائل الصليب
األحمر ،وتمكنت من تيس���ير  3.5مليون زيارة عائلية منذ
العام .1968
وكتب أس���فل بعض الصور مالحظات بقل���م أصحابها،
فإح���دى النس���اء كتبت أنه���ا اصطحبت ابنته���ا حديثة
ال���والدة معها لزي���ارة زوجها ،وبعد أن رآه���ا ألول مرة من
خل���ف الزجاج ،بكى ،وكانت المرة األول���ى التي تراه فيها
يبكي.
وتش���ير إح���دى األمهات تعقيب���ًا على ص���ورة لها" :ال
أس���تطيع النوم خالل الليلة التي تس���بق موع���د الزيارة،
ينتابني ش���عور بالتوتر وش���رود الذهن ،أخاف دائمًا أن
أنسى شيئًا وأال أتمكن من اللحاق بالحافلة".
وعقبت إح���دى األمهات" :عندما ب���دأت أفقد بصري لم
أخب���ر ابني ألنني لم أرد أن يقلق علي ،كنت أتظاهر بأنني
ما زلت أراه خالل الزيارات".

ّ
"الضمان" و"الصحة" توقعان اتفاقية
ّ
للمؤمن عليهم
لتوفير الخدمات الطبية

معاناة األسرى في "عتصيون"
تتفاقم مع عودة الشتاء
رام الل���ه " -األيام" :قال نادي األس���ير ،أمس :إن معاناة األس���رى في معتقل
"عتصيون" العس���كري ،جنوب بي���ت لحم ،تفاقمت مع عودة الش���تاء ،وارتفاع
الرطوبة ،وانتشار العفن في الزنازين.
وذكر األس���رى لمحامية نادي األسير جاكلين فرارجة ،حسب بيان للنادي ،أن
ُ
الفرش���ات التي ال يتجاوز سمكها  2س���م قذرة ورائحتها ال تطاق جراء انتشار
العفن عليها ،كما أن الطعام المقدم لهم س���يئ كمًا ونوعًا ،فهو عبارة عن أرز
غير ناضج ،وكخطوة احتجاجية قام األس���رى بإرجاع وجب���ات الطعام المقدمة
لهم خالل اليومين الماضيين.
ّ
وجدد نادي األس���ير مطالباته المؤسس���ات الحقوقية الدولي���ة العاملة في
فلس���طين بالتوقف عن الصمت حيال ما يجري في سجون االحتالل ،وما يرافق
ذلك من ظروف حياتية قاس���ية ومأس���اوية ،علمًا أن معتقل "عتصيون" يعتبر
من أسوأ مراكز االعتقال ،والتي يستخدمها االحتالل الحتجاز األسرى مؤقتًا في
الفترة األولى من االعتقال.
وأش���ار النادي إلى أن عدد األس���رى في معتقل "عتصيون" يبلغ ستة أسرى،
بينهم النائب في المجلس التشريعي ،محمد أبو جحيشة.

توقيع االتفاقية.

ّ
رام الل���ه " -األيام" :وقعت مؤسس���ة الضم���ان االجتماعي
ممثل���ة برئي���س مجلس إدارته���ا مأمون أبو ش���هال ،ووزارة
الصحة ممثلة بالوزير جواد ع���واد ،اتفاقية تضمنت التزام
وزارة الصحة بتقديم جميع الخدمات المنصوص عليها في
قانون الضمان االجتماعي في حاالت إصابات العمل وأمراض
المهنة ،وذلك بحضور مدير عام مؤسسة الضمان االجتماعي
أسامة حرز الله ،ووكيل وزارة الصحة أسعد رمالوي.
وأشارت المؤسسة في بيان لها ،إلى أن االتفاقية تشمل
العالج بكافة مراحله حتى لو اس���تدعى األمر التحويل إلى

مؤسسات طبية أخرى داخل فلسطين وخارجها ،بما يغطي
ه���ذا الجانب المهم م���ن المنافع ،التي تلتزم مؤسس���ة
الضمان االجتماعي حس���ب القان���ون بتقديمها للمؤمن
عليهم.
وأوضح���ت أن االتفاق بات س���اري المفع���ول منذ لحظة
التوقي���ع عليه ،وأن اللجان الطبي���ة المختصة التي تعمل
في وزارة الصحة باتت جاهزة لتس���هيل كافة اإلجراءات،
ّ
للمؤمن عليهم في مؤسسة
وتقديم العالج بش���كل كامل
الضمان االجتماعي.

