
3أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــةاالحد 2018/11/25
في أعقاب انتهاء األزمة المالية

غزة: اإلعداد لسلسلة فعاليات لدفع 
"األونروا" للتراجع عن تقليص خدماتها 

كتب حسن جبر:

تخط���ط جهات ناش���طة في الدف���اع عن حق���وق الالجئين في 
محافظات غزة للبدء باحتجاجات مطلبية ضد وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلس���طينيين "األونروا" لمطالبته���ا بوقف إجراءات 

التقليص التي اتخذتها عقب األزمة المالية التي مرت بها.
وقال���ت مصادر متع���ددة ل�"األي���ام" إن موظفي برنامج 
الطوارئ ف���ي "األونروا" وبالتعاون مع اللجنة المش���تركة 
لالجئين س���يعلنون، الي���وم األحد، عن برنام���ج فعاليات 
احتجاجية لمطالبة إدارة األون���روا بالتراجع عن خطواتها 

وتنفيذ وعودها التي سبقت األزمة المالية.
وأشارت إلى ان لجنة المتابعة لموظفي الطوارئ ستعقد 
مؤتمرا صحافيا وتنفذ اعتصامًا أم���ام بوابة مقر عمليات 
األون���روا في غزة، لمطالبة األون���روا بوقف التقليصات بما 
فيها فصل عشرات الموظفين وإحالتهم إلى العمل وفق 

عقود مؤقتة.
بدورها قررت اللجنة المش���تركة لالجئين في محافظات 

غزة عقد مؤتمر صحافي إلع���الن موقفها المتمثل بعودة 
"األونروا" عن التقليصات التي اتخذتها.

وقال محمود خلف منس���ق اللجنة المش���تركة لالجئين 
ل�"األي���ام" إن الخط���وات االحتجاجي���ة ج���اءت بعد إعالن 
المفوض الع���ام لألونروا بيير كرينيبول عن انتهاء األزمة 
المالية في األونروا بعد نجاحها في تجنيد األموال الالزمة 

لسد العجز.
ونوه بأن اللجنة المشتركة س���تطالب األونروا بالتراجع 
ع���ن كل الخطوات التي اتخذتها وخاصة فصل الموظفين 
وتغيي���ر عقودهم إل���ى جانب التراجع ع���ن خطوة زيادة 

أعداد التالميذ في الفصول الدراسية.
وقال خل���ف بعد ان تمكن���ت إدارة األون���روا من توفير 
الدعم المالي المطلوب لم يعد هناك مبرر لالس���تمرار في 

إجراءات التقليص.
وكانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية طالبت 
األونروا بالتراجع عن إجراءاتها ضد الالجئين والموظفين 

بعد انتهاء العجز المالي.

"القوى" تدعو للمشاركة بفعاليات
التضامن مع الشعب الفلسطيني

رام الل���ه - "األيام": دعت القوى الوطنية واإلس���المية ف���ي محافظة رام الله 
والبيرة، إلى المش���اركة في كافة الفعاليات واألنشطة التي ستنظم لمناسبة 
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واعتبار الخميس المقبل يومًا 
إلعالء صوت الشعب الفلسطيني المطالب بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة 
بحقوق���ه، كما دعت إلى المش���اركة ف���ي االعتصام أمام األم���م المتحدة بحي 
المصيون في رام الله، الساعة الثانية عشرة ظهرًا.                                                                                       
وطالبت "القوى" في بيان لها، أمس، بالمش���اركة، ي���وم الجمعة المقبل، في 
الفعاليات الواس���عة الرافضة لالستيطان في مواقع المغير، والريسان، والخان 
األحم���ر، وتأدية ص���الة الجمعة في ه���ذه المواقع، ثم االنطالق بالمس���يرات 

الشعبية.
وحث���ت عل���ى اس���تنهاض كل اإلمكاني���ات لمواجهة سياس���ات االحتالل 
العنصرية، ال س���يما في القدس المحتلة، واس���تهداف المقدسات اإلسالمية 
والمس���يحية، وكذلك ق���رار إجالء أكثر من 700 مواطن من بلدة س���لوان ضمن 
مخططات تهويد المدينة وتفريغها من سكانها لتكريس األمر الواقع، ورفض 

هذا القرار الجائر والتصدي له بكل قوة وثبات.
وش���ددت "القوى" على ضرورة إتمام مس���يرة المصالحة، وإنهاء االنقس���ام 
والتوح���د خلف برنامج كفاحي ووطني إلفش���ال مش���اريع االحت���الل، واإلدارة 
األميركية لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإزالة العقبات التي 
تحول دون تحقيقها، والترحيب بالجه���ود المصرية إليجاد مقاربات لتحقيق 

مصالحة تصون وحدة الشعب الفلسطيني وحقوقه.

الخليل: "القدس المفتوحة" 
تحيي ذكرى استشهاد عرفات

الخلي���ل - "األيام": نظم مجل���س اتحاد طلبة جامعة الق���دس المفتوحة في 
الخليل، وحركة الش���بيبة الطالبية، أمس، مهرجانًا في ذكرى استشهاد ياسر 
عرفات، وذكرى إعالن االس���تقالل، بحضور عضو اللجن���ة المركزية عباس زكي، 
ومدير ف���رع الخليل عبد الق���ادر الدراويش، وممثلي األقالي���م في المحافظة، 

وأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية، وطلبة الجامعة.
واستعرض زكي تاريخ الشهيد ياسر عرفات باعتباره مفجر الثورة، ومحطات 
االنطالق���ة، ومعرك���ة الكرامة، وتش���كيل الخالي���ا الفدائية، وصم���ود بيروت، 
ومعارك الدفاع عن القرار الفلس���طيني المستقل، واندالع االنتفاضة، والعودة 
إلى فلسطين، وقال: قضى عرفات ش���هيدًا دفاعًا عن فلسطين، ونعاهده على 

المضي على نهجه وثوابته التي ضحى بروحه من أجلها.
من جهته، قال الدراويش: إن إعالن وثيقة االستقالل من الجزائر شكل محطة 
مفصلي���ة في الطريق إلى الحرية، فيما أكد رئيس مجلس الطلبة صالح جابر أن 
طلب���ة الجامعة يؤكدون التفافهم حول القيادة وعلى رأس���ها الرئيس محمود 

عباس.
بدوره، أش���ار منسق حركة الشبيبة الطالبية سفيان زيدات إلى أن "الشبيبة" 
س���تبقى عنوانًا للصمود والثبات والدفاع عن قضايا الش���عب الفلسطيني في 

إقامة الدولة والعودة وتحرير األسرى.
وتخللت االحتفال، الذي أداره الطلبة: س���امر النتش���ة، وأنور المطور، ومؤمن 
حالحلة، قصيدة في رثاء الش���هيد ياس���ر عرفات للشاعر عدنان بالونة، مذكرًا 
بصموده األس���طوري وبطوالته في جميع المنعطف���ات التي مرت بها القضية 
الفلس���طينية، إضافة إلى فقرة فنية وطنية لفرقة العاصفة، كما ألقت الطالبة 

زهيرة الجعبري كلمة باسم "أخوات دالل".

االحتالل يعتقل 
ين من الخليل

َ
مواطن

الخليل - وفا: اعتقلت قوات 

المواطنين  أم���س،  االحتالل، 

عدلي عدنان غيث، وإسماعيل 

غال���ب الجعبري، م���ن مدينة 

الخليل.

كما دهمت ق���وات االحتالل 

عدة أحياء في مدينة الخليل، 

ونكلت، مس���اء أول من أمس، 

بمواطنين أثناء خروجهم من 

ديوان آل غي���ث في المنطقة 

الجنوبية من المدينة وعرقلت 

حواجزها  ونصب���ت  مرورهم، 

بلدة  العس���كرية على مدخل 

سعير وجس���ر حلحول شمااًل، 

المواطنين  مركب���ات  وأوقفت 

وفتشتها ودققت في بطاقات 

راكبيها، ما تس���بب في إعاقة 

مرورهم.

ســلطات االحتالل تفرج عن ثالثة صيادين
غزة - خليل الش���يخ: أفرجت سلطات االحتالل عن ثالثة صيادين بعد ساعات 

من اعتقالهم أثناء مزاولتهم عملهم قبالة بيت الهيا.
وكان���ت بحرية االحت���الل اعتقلت الصيادي���ن: محمد الس���لطان )27 عامًا(، 
ويوسف فريد س���عد الله )27 عامًا(، وفارس أحمد سعد الله )18 عامًا(، أول من 
أمس، بعد أن أجبرتهم على خلع مالبس���هم والسباحة باتجاه زورق حربي على 

الرغم من األجواء الباردة، وصادرت مركبهم. 
وقال���ت مصادر محلية ل�"األيام": إن س���لطات االحت���الل أخضعت الصيادين 
لتحقيق دام نحو 15 س���اعة قبل أن تقوم باإلفراج عنهم وإعادتهم إلى القطاع 

عبر حاجز بيت حانون "إيريز".
يش���ار إلى أن قوات االحتالل اعتقلت منذ بداية العام نحو 60 صّيادًا من بحر 
قطاع غزة، وتعمد سلطات االحتالل غالبًا إلى اإلفراج عنهم بعد التحقيق معهم 

ولكنها تبقي على مراكبهم مصادرة. 

أســير من جنين يدخل عامه الـ14 بالسجون
جني���ن - وفا: دخل األس���ير إياد محمد أحمد أبو الرب، من بلدة جلبون ش���رق 

جنين، أمس، عامه الرابع عشر في سجون االحتالل.
وأش���ار مدير نادي األسير في جنين، منتصر س���مور، إلى أن األسير إياد أبو 
الرب، دخل، أمس، عامه الرابع عشر في سجون االحتالل، الفتًا إلى أن األسير أبو 

الرب محكوم بالسجن مدى الحياة.

173 إصابة في حوادث 
السير األسبوع الماضي

رام الله - "األيام": أصيب 173 مواطنًا بجروح مختلفة، جراء 234 حادث س���ير 

وقعت في محافظات الضفة، خالل األسبوع الماضي.

وذكر بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة، أمس، أن إدارة شرطة 

المرور س���جلت وقوع 234 حادث س���ير في محافظات الضفة، األسبوع الماضي، 

نت���ج عنها إصابة 173 ش���خصًا بج���روح مختلفة، وصفت حال���ة واحدة منهم 

بالخطيرة، ووصفت إصابات 15 ش���خصًا بالمتوسطة، فيما وصفت إصابات 157 

شخصًا بالطفيفة.

وأشار البيان إلى أن ش���رطة المرور فحصت، األسبوع الماضي، 13532 مركبة، 

وأنزلت عن الشارع 212 مركبة ال تتوافر فيها شروط السالمة العامة، فيما حررت 

6206 مخالفات مرورية، وحج���زت 144 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 62 

مركبة غير قانونية.

31 ألف مسافر تنقلوا على 
معبر الكرامة األسبوع الماضي

أريح���ا - "األيام": تنقل أكثر من 31 ألف مواطن ومواطنة وزائر، عبر معبر 

الكرامة الحدودي في أريحا، خالل األس���بوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 

76 مطلوبًا جنائيًا.

وذكر بي���ان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الش���رطة، أمس، أن عدد 

المغادرين عبر معبر الكرامة، بلغ األس���بوع الماضي، 14925 ش���خصًا، فيما 

بلغ عدد القادمين 15985 شخصًا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأشار البيان إلى أن ش���رطة المعبر قبضت، خالل الفترة ذاتها، على 76 

مطلوبًا جنائيًا وممنوعًا من الس���فر، س���واء أثناء محاولتهم المغادرة عبر 

المعب���ر، أو ترقب وصوله���م أثناء دخولهم لألراضي الفلس���طينية، مبينًا 

أنه���م مطلوبون في قضاي���ا مرفوعة أم���ام المحاكم الفلس���طينية، على 

اختالف تقسيماتها.

وأوض���ح البيان أن األجهزة األمنية والمدنية ف���ي اإلدارة العامة للمعابر 

والحدود قدمت العديد من التسهيالت والخدمات لكافة المواطنين، حيث 

تم التنس���يق ل� 11 حالة مرضية للس���فر بين جانبي المعبر في س���يارات 

اإلس���عاف الفلس���طينية، الفتًا إلى أن الجانب اإلس���رائيلي أعاد، األسبوع 

الماضي، 20 مواطنًا بذرائع أمنية.

بلدية الخليل تختتم دورة 
لموظفي خدمات الجمهور

الخلي���ل - "األي���ام": اختتمت بلدية الخلي���ل، أم���س، دورة تدريبية مكثفة 
لموظفي خدمات الجمهور، تحت عنوان "التميز في خدمة العمالء"، اس���تمرت 
س���تة أيام، بواقع 18 س���اعة تدريبية، وعقدت بمركز إس���عاد الطفولة التابع 
لبلدية الخليل، تحت إشراف مدرب التنمية البشرية المهندس نديم أبو خلف.

وأوضح مدي���ر دائرة خدمات الجمهور، علي الصغي���ر، أّن التدريب يأتي بناًء 
على توجيهات المجلس البلدي الذي أقر ضرورة تدريب الموظفين على كيفية 
التعامل مع الجمهور، نظرًا لعالقتهم المباش���رة مع المواطنين، وحرصهم على 
إعطاء ص���ورة وانطباع جميل ع���ن تعامل الموظفين م���ع المواطنين، وتقديم 

خدمة مميزة لهم.
م���ن جانبه، قال رئيس البلدية تيس���ير أبو س���نينة إّن ه���ذه الخطوة تأتي 
تتويجًا للخطة والدراسات التقييمية التي يقوم بها المجلس البلدي، الهادفة 
لتطوير أقس���ام البلدية كافة، من ناحية تطوير الكادر البشري، وتوفير كل ما 
يلزم لالرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وكسب رضا الجمهور، ما ينعكس 
إيجاب���ًا على عالقة المواطنين بالبلدية، الفتًا إلى أّن التدريب تطرق إلى كيفية 

التعامل مع األنماط المختلفة للعمالء وتقديم خدمة مميزة.
ودعا أبو س���نينة المش���اركين بالدورة إلى توظيف كافة الفنون التي تدربوا 

عليها في التعامل مع الجمهور خالل عملهم اليومي. 
وفي ختام الدورة، جرى توزيع الشهادات على المشاركين فيها.


