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"العفو الدولية": إسرائيل تستخدم القوة 
المفرطـة والمـميتـة بشــكـل غيـر قـانوني

رام الل���ه � "وفا": قال���ت منظمة العفو الدولية: إن اس���تخدام 
إسرائيل للقوة المفرطة والمميتة بشكل غير قانوني يثير قلقًا 

خطيرًا.
جاء ذلك في رسالة تلقتها وزارة اإلعالم في دولة فلسطين من 
الناطق الرسمي باسم المنظمة، القائم بأعمال المدير التنفيذي 

للشرق األوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سعيد بومدوحة.
وأش���ارت المنظمة في الرس���الة إلى أنها ما تزال تجمع األدلة 
والوثائق المتعلقة بقتل القاضي رائد زعيتر في معبر الكرامة، 

وساجي درويش في قرية بتين.
وكان���ت وزارة اإلعالم دع���ت المنظمات الدولي���ة التي تعنى 
بحقوق اإلنسان، ومنها منظمة العفو الدولية، إلى اتخاذ خطوات 
أكثر فاعلية لحماية الش���عب الفلس���طيني من جرائم االحتالل 
التي تتصاعد وتأخذ منحى خطيرا،ً حتى باتت المعابر نفس���ها 

عنوانا للموت المعنوي والجسدي.
وقال بومدوحة في الرس���الة: إن منظمة العفو الدولية نشرت 
في ش���باط 2014، تقري���رًا مفصاًل حول الممارس���ات واإلجراءات 
اإلسرائيلية تحت عنوان "سعداء بالضغط على الزناد، استخدام 
إس���رائيل للقوة المفرطة في الضفة"، حيث قامت وزارة اإلعالم 

بنشر التقرير على صفحتها اإللكترونية.
وق���ال وكيل وزارة اإلع���الم محمود خليف���ة: إن منظمة العفو 
الدولية تدعو المؤسس���ات الفلس���طينية لتزويدها بالبيانات 
حول الممارس���ات اإلسرائيلية، وهي مناسبة للتأكيد على كافة 
وس���ائل اإلعالم والزم���الء اإلعالميين على ض���رورة توثيق كافة 
الممارس���ات والجرائم اإلس���رائيلية بحق ش���عبنا ومؤسساتنا، 
حتى يتسنى لنا متابعة االحتالل وقادته وجنوده أمام المحافل 

الدولية.

200 أسـيـر إداري سـيـشـرعــون 
بإضراب مفتوح الخميس المقبل

رام الله - "األيام": كشف األسير المحرر اإلداري يوسف 
اللحام )38 عاما( من بيت لحم لنادي األس���ير، أمس، عن 
أن ما يقارب 200 أسير إداري سيشرعون بإضراب مفتوح 
عن الطعام عنوانه "ثورة حرية وكرامة" إلنهاء االعتقال 

اإلداري، الخميس المقبل.
وأوض���ح النادي ف���ي بيان صحافي، أم���س، أن المحرر 
اللحام قد أفرج عنه من س���جن النقب بعد أن قضى في 

االعتقال اإلداري 14 شهرا بشكل متواصل.
وأض���اف اللح���ام: "أن االعتق���ال اإلداري وصم���ة عار 
على جبين اإلنس���انية وعلى الجميع مس���اندة األسرى 
اإلداريي���ن من أجل إنهائه، فبعض األس���رى اإلداريين 
قضوا أكثر من 10 س���نوات دون أي���ة تهمة توجه لهم 
من قبل س���لطات االحتالل، وإجابة القاضي في جلس���ة 
المحكمة عندما نطالبهم بمحاكمتنا كأس���رى: "ملفكم 
ال يرتقي للمحاكمة"، ويعلن أنه ملف س���ري وأن األسير 

يشكل "خطرًا على أمن وسالمة الجمهور".
وأوضح أن األسرى اإلداريون بدؤوا بخطواتهم منذ 25 
أكتوبر العام الماضي، وهي لم تنتهي، "بل نحن علقنا 

خطواتنا بعد وعود بوضع ح���د لالعتقال اإلداري، إال أنه 
ولألسف ما جرى أن عدد المعتقلين اإلداريين ارتفع من 
95 معتقال إلى 200 معتقل إداري، وهذه رسالة واضحة 

على تجاهل مطالبنا العادلة والمحقة".
ولفت إلى أن االحتالل لم يحترم حتى قانونه؛ فحسب 
القانون العس���كري يعتقل األسير إداريا لمدة 6 شهور 
ويجدد بش���روط وبعدها يتم اإلفراج عنه إال أن ما يجري 
هو أداة لقهر أبناء ش���عبنا وتقوي���ض للقيادات بهذا 

النوع من االعتقال.
ونقل اللحام رس���الة من األس���رى اإلداريين في سجن 
"النقب"، وهي دعوتهم في مساندتهم شعبيا ورسميا 

من أجل تحقيق مطالبهم العادلة بالحرية.
يذكر أن عدد األسرى اإلداريين في النقب )55( أسيرا، 
وباقي المعتقلين موزعون على سجني "عوفر" و"مجدو" 

وتتركز نسبتهم في سجن "عوفر".
الجدي���ر بالذك���ر أن المح���رر اللحام اعتق���ل لمدة 10 
سنوات متفرقة في س���جون االحتالل منها ثالث مرات 

إداريا.

العيزريــة: ورشــة فــي "القــدس المفتوحــة" 
حول انضمام فلســطين للمعاهــدات الدولية

رام الل���ه - "األي���ام": نظ���م مرك���ز إع���الم حق���وق اإلنس���ان 
والديمقراطية "شمس" ورشة عمل في جامعة القدس المفتوحة 
فرع العيزرية، أول من أمس، حول أهمية انضمام دولة فلسطين 

إلى االتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ودعا المشاركون في الورشة إلى ضرورة إنشاء دائرة في وزارة 
الخارجية الفلس���طينية باسم "دائرة حقوق اإلنسان والمنظمات 
الدولية يكون مهامها إلى جانب المهام األخرى صياغة وإعداد 
التقارير النهائية التي سترفقها دولة فلسطين إلى المنظمات 
الدولية ال س���يما وأن دولة فلس���طين مطالبة بإعداد وتس���ليم 
تقاريره���ا الت���ي تتعلق بحالة حقوق اإلنس���ان في فلس���طين 
بع���د مضي عام من انضمام فلس���طين إلى بع���ض االتفاقيات، 
كما يمكن أن تق���وم هذه الدائرة بالتواصل م���ع كافة الوزارات 
المختصة في دولة فلسطين من أجل أن تكون حلقة وصل ما بين 

هذه الوزارات والمنظمات المعنية.
ودع���ا المش���اركون إلى ض���رورة أن تس���تفيد وزارة الخارجية 
من الخبراء في منظمات حقوق اإلنس���ان لجه���ة إعداد التقارير 
وصياغته���ا، كما دعوا إلى ض���رورة االطالع على تج���ارب الدول 

الشقيقة في هذا المجال.
كم���ا أوصى المش���اركون بض���رورة رف���ع الوع���ي المجتمعي 
باالتفاقي���ات والمعاه���دات الدولية التي ت���م االنضمام إليها، 
والعمل على مواجهة االنته���اكات التي يقوم بها االحتالل من 
خالل القانون الدولي وال���ذي أصبح جزءا ال يتجزأ من االتفاقيات 

الموقع عليها من قبل الس���لطة. وضرورة النظر في وضع ميثاق 
جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية يتالءم مع طبيعة المرحلة، 

والعمل على إنجاز وثيقة الدستور في أسرع وقت ممكن.
وكان إبراهيم العبد من مركز "شمس" قد افتتح الورشة معرفًا 
بمركز "شمس" ونشاطاته الالمنهجية وأهمية المركز وأهدافه 
الت���ي تصب ف���ي تعزيز المش���اركة الش���بابية وزي���ادة الوعي 

وتعميق الثقافة في مجاالت حقوق اإلنسان.
من جانبه، قال الناش���ط الحقوقي ماجد العاروري، إن االنضمام 
إل���ى 15 اتفاقية دولية، أولى المحاوالت لتعزيز مكانة فلس���طين 
كدولة في األمم المتح���دة، وانضمامها إلى 63 منظمة واتفاقية 
دولية، خصوصًا أنها حصلت على مس���مى دولة مراقب في األمم 
المتحدة عام 2012، واعترفت بها الجمعية العامة على أنها دولة.
وأضاف: وبالتالي بات من المس���موح لها قانونًا االنضمام إلى 
المعاهدات واالتفاقات الدولية التي تشترط أن تكون االتفاقات 
هذه بين دول، واليوم بات بإمكان الس���لطة الفلسطينية توفير 

هذا الشرط.
وقال العاروري إن انضمام فلس���طين إلى المعاهدات الدولية 
له فوائد كثيرة، في حال ت���م تطبيقها ومتابعتها، إذ يفترض 
أن يؤثر ذلك بش���كل مباش���ر عل���ى الصراع الدائ���ر مع االحتالل 
اإلس���رائيلي، كاتفاقية الهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب 
البرية، واتفاقي���ات جنيف األربع والبروتوك���ول اإلضافي األول 

الملحق بها.

لقاء في بلدية طولكرم يبحث مشروع تأهيل 
ميـــدان جمـال عـبـد النـاصـر وســـوق الـذهـب

طولكرم - "األيام": عقد إياد الجالد رئيس بلدية طولكرم امس، 
اجتماعا موسعا مع أصحاب المحالت التجارية الواقعة في محيط 
ميدان جمال عبد الناصر وس���وق الذهب، وذلك لمناقشة أعمال 

البلدية لتأهيلها وتجميلها.
وحضر االجتماع مؤيد ش���عبان أمين س���ر حركة فتح بطولكرم 
وحس���ن القيس���ي رئيس الغرفة التجارية وممثلين عن شرطة 
المحافظة وعدد من أعضاء المجلس البلدي وعدد من مهندس���ي 

وموظفي البلدية ذوي العالقة.
وأكد الج���الد على ضرورة تعاون التجار مع البلدية من أجل تنفيذ 
أعم���ال تأهيل وتطوي���ر وتجميل ميدان جمال عبد الناصر وس���وق 
الذهب والذي يهدف إلى تغيير المش���هد العام لوسطها التجاري، 
والترويج لمدينة طولكرم وتنش���يطها سياحيا وتجاريا واقتصاديا 
بما يعود بالمنفعة العامة على التجار واألهالي والمتسوقين والزوار.

وبين رئيس البلدية على أن اللقاء يأتي ضمن سياسة البلدية وخطتها 
إلش���راك وإطالع المجتمع المحلي على أعم���ال البلدية، من منطلق تعزيز 

المشاركة المجتمعية وتكريس المواطنة واالنتماء لمدينة طولكرم.
بدوره، أكد ش���عبان على ضرورة تع���اون التجار مع البلدية في 

إنجاز هذا المش���روع ألنها تعمل من أجلهم في منطقة السوق 
وذلك لتنشيط الحركة التجارية. 

ورحب التجار بمبادرة البلدية لعقد اللقاء، مبدين استعدادهم 
للتعاون، حيث تم اب���داء العديد من اآلراء واألفكار والمقترحات 

التي تساعد على إنجاز المشروع على أكمل وجه. 
وتم خالل اللقاء اس���تعراض األعمال التي ستقوم بها البلدية 
لتجميل وتأهيل وتطوير منطقة ميدان جمال عبد الناصر والتي 
تش���مل تنظيف حج���ر البناء الخاص بميدان جم���ال عبدالناصر 
وواجهات المح���ال التجارية المحيطة بالميدان ومحالت س���وق 
الذهب بطريق���ة رش الرمل، باإلضافة إلى إزال���ة كافة التندات 

العشوائية وتركيب مظالت موحدة ومتناسقة. 
من جانب آخر تم اس���تعراض أعمال المرحلة الثانية من مش���روع 
إعادة تأهيل وسط المدينة في شارع سوق الذهب وساحة المسجد 
القدي���م والممول من قبل صندوق النقد العربي من خالل مؤسس���ة 
التعاون حيث س���يتم فتح العطاء في الوقت المحدد ، حيث تشمل 
أعمال المش���روع إعادة تأهيل البنية التحتية وأعمال بالط وأرصفة 

الشوارع والساحات واألدراج وتنظيف واجهات المحالت التجارية.

مشاركون في اللقاء، امس.

االنتهاء من تصوير حلقتين من المسلسل 
الرمضاني "ع بياض" في سلفيت

سلفيت - "وفا": تم االنتهاء من تصوير الحلقتين األولى 
والثانية من المسلس���ل الفلسطيني الرمضاني )ع بياض( 
في س���لفيت، وهو من بطولة وإخراج الفنان الفلس���طيني 

باسل عطا لله، وبمشاركة مجموعة من الفنانين.
المسلسل من تأليف وس���يناريو وحوار الكاتب األردني 
مصطفى بكر، ويأتي على حلق���ات منفصلة، وتم تصوير 

حلقتين في مدينة س���لفيت تحاكي األوضاع والمش���اكل 
التي تعاني منها المدينة بصورة درامية وهادفة، إضافة 
إل���ى أهم االحتياجات التي تحتاجه���ا المدينة، ويتناول 
بع���ض المواضي���ع االجتماعي���ة والسياس���ية الهادفة، 
وسوف يعرض في رمضان المقبل على تلفزيون فلسطين 

وفضائيات أخرى.

مفوض "األونروا" يطلع على أوضاع مخيم عايدة
بي���ت لح���م � "األي���ام": اطلع المف���وض الع���ام لوكالة 
غوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين "األونروا" بيير 
كراهينب���ول، أمس، على أوضاع الالجئين في مخيم عايدة 

بمحافظة بيت لحم.
وأطل���ع مدير خدم���ات مخيم عايدة إبراهيم أبو س���رور، 
المف���وض كراهينب���ول عل���ى أوض���اع المخي���م والحياة 
المعيشية لسكانه، مشيرا إلى اجتياحات جيش االحتالل 
للمخيم وإعاقة الدراس���ة في مدرس���ة الذكور، واستخدام 

القوة المفرطة ض���د أهالي المخيم، باس���تعمال األعيرة 
المعدني���ة والمطاطي���ة وقناب���ل الغاز الس���ام والصوت 

والعقاب الجماعي.
من جهة أخرى، زار كراهينبول بعض األس���ر المتضررة 
في المخي���م، معلنا تضامنه مع أس���رة الش���هيدة نهى 
قطامش، التي استشهدت األسبوع الماضي نتيجة قنابل 
الغاز المس���يل للدموع التي أطلقها جيش االحتالل قرب 

منزلها وعلى أحياء المخيم.

"ثقافة طولكرم" تنظم ندوة شعرية 
فـي عتيـل لـمنـاســـبـة يـوم األســـيـر
طولكرم � "األيام": نظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم 
في محافظة طولكرم، ندوة شعرية لمناسبة يوم األسير في مدرسة بنات عتيل 

الثانوية، للشاعرْين خضر سالم ومحمد علوش.
وحضر الندوة منتص���ر الكم مدير مكتب وزارة الثقاف���ة، والمربية نجاح أبو 
ش���مس مديرة المدرس���ة، وخيرية حنون أمينة المكتب���ة، وأعضاء الهيئتين 

اإلدارية والتدريسية وعدد من طالبات المدرسة.
وأكدت مديرة المدرس���ة على ضرورة توفير بيئة تعليمية مناس���بة للطالب 
 
ً
والطالبات من خالل إقامة أنشطة وبرامج ذات طابع تعليمي وترفيهي، مشيرة

إلى التعاون المش���ترك بين وزارة الثقافة ومديرية التربية والتعليم في هذا 
المجال.

وقال الكم: أن هذا اللقاء الش���عري يأتي ضمن خطة مكتب وزارة الثقافة في 
إحياء المناسبات الوطنية المختلفة.

بدوره، قال الش���اعر علوش: إن يوم األس���ير يحمل في طيات���ه كافة معاني 
الصمود والمقاومة والثقة بالنفس لحماية األرض التي نعتبرها شريان حياتنا 

ومصدر إلهامنا وإبداعنا الوطني والفني والثقافي.
واس���تذكر الشاعر س���الم، عضو المجلس االستش���اري الثقافي، نتاج أسرى 
الس���جون من أدب وفن، وقال: إن أدب الس���جون من أرق���ى ما كتب عن القضية 

والوطن.
وألقى الش���اعران: خضر س���الم ومحمد علوش قصائد عبرت عن أجواء الحرية 

والسجون والمنفى، في قوالب فنية رائعة.

اختتام مخيم الخدمة االجتماعية 
فـي مـقـام الـنـبـي مـوســى

أريحا - "األيام": اختتمت مفوضية كش���افة ومرشدات محافظة أريحا واألغوار 
مخيم الخدمة االجتماعية األول والذي حمل شعار "حماية المقدسات الدينية" 

في مقام النبي موسى عليه السالم بالقرب من أريحا.
وش���ارك في المخيم كل من مجموعة كشافة ومرشدات النضال الفلسطيني 

ومجموعة كشافة أريحا األولى.
وأوض���ح بيان صادر عن مفوضية أريحا، أم���س، أن المخيم تضمن العديد من 
األنشطة كان منها تنظيف أروقة المقام والمسجد، وتم تقسيم الكشافة إلى 
أرب���ع طالئع وزعت عليهم المهام المتعددة، إضافة إلى انتخاب القائد س���ائد 
بليالت قائدًا للمخيم والقائد محمد مغير نائبًا له، وأش���رف على المخيم رئيس 

المفوضية القائد محمد خشان.

جملة من المشاريع سننفذها قريبًا 

الشكعة: االنتخابات قادمة وليس لدينا شرطة بلدية
نابل����س � "مع����ا": قال غس����ان الش����كعة عض����و اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلس����طينية ورئيس بلدية 
نابل����س: إن مهمة الوفد الفلس����طيني الذاهب الى قطاع 
غزة برئاسة عزام األحمد هي السماع من حماس موافقتها 
عل����ى تطبيق المصالحة الفلس����طينية وإج����راء انتخابات 

وليس التفاوض على ذلك.
وأكد الش����كعة أن ذلك يعني بشكل فوري تحديد موعد 
االنتخابات خالل ستة اشهر وتشكيل حكومة تكنوقراط 
برئاس����ة الرئيس محمود عباس وإجراء انتخابات رئاسية 
وتش����ريعية وانتخاب����ات للمجلس الوطني الفلس����طيني 
التي س����تفرز لجن����ة تنفيذية جديدة لمنظم����ة التحرير 

الفلسطينية ورئيسا للمجلس الوطني.
وأضاف الش����كعة خالل لقاء مع عدد من الصحافيين في 
مكتبه في بلدية نابلس: اذا ما رفضت حماس هذا الطرح- 
متمني����ا ان ال ترفض- ولك����ن أعتقد انه س����تكون هناك 
انتخاب����ات بدون قطاع غزة ال س����يما وان اجراء االنتخابات 
ب����ات مطلبا جديا يطرح على طاولة القيادة الفلس����طينية 
ضم����ن آليات جديدة ف����ي الضفة الغربي����ة والقدس وقد 
تكون هناك مشاركة بآليات جديدة للمواطنين في قطاع 

غزة.
وحول توقعات الشكعة باتمام المصالحة الفلسطينية 
قال: "اتمنى ذلك ولكن على االرض يبدو ان االمور مختلفة".
وح����ول المفاوض����ات مع اس����رائيل ق����ال الش����كعة: ان 
المفاوض����ات بي����ن الس����لطة الفلس����طينية والحكوم����ة 
االس����رائيلية لن تمدد باي شكل من االشكال اذا ما بقيت 
اس����رائيل مصرة على مواقفها المتعنت����ة، مضيفا "نحن 
مع التمديد على اس����س واضحة مثل الحديث عن الحدود 
والدولة فنحن نرحب به على اس����اس جدي ومحدد بفترة 

زمنية واضحة".
واكد الشكعة اذا ما استمرت اسرائيل في عدوانها على 
الشعب الفلس����طيني فان ذلك يعطينا الحق بالتوجه الى 
مؤسس����ات اخرى في االمم المتحدة الن الخيارات ستكون 
محدودة امام السلطة، ونحن ندرس كافة اإلجراءات التي 
قد تتخذها اس����رائيل تجاه الش����عب الفلسطيني ومنها 
الحصار المالي، واعرب الش����كعة عن ثقته بالدول العربية 
قائال "ان العرب لن يتركوا الس����لطة الفلسطينية تعاني 

بالرغم من االوضاع العربية السائدة".
وحول تحمل مسؤولية فشل المفاوضات، كشف الشكعة 
قائال انه اطلع ش����خصيا على محاضر المفاوضات بحضور 
الوس����يط االميركي، مؤك����دا ان الجان����ب االميركي يحمل 
اسرائيل مس����ؤولية فشل المفاوضات، وعدم احراز تقدم، 
وهذا مثبت ولكن في االع����الم الموقف االميركي مختلف 
وبالرغم من ذل����ك هناك ضغوط اميركية على اس����رائيل 

ولكن هذه الضغوط ليست بالشكل المطلوب.

تشكيل جهاز لمفتشي البلدية
وفي رده على س����ؤال حول تش����كيل جهاز شرطة خاص 
بالبلدية قال الش����كعة: ال يوجد جهاز شرطة تابع للبلدية 
على االطالق، هناك جهاز مفتش����ين تابع للبلدية وهناك 
البعض حاول تش����وية الصورة، ولكن تشكيل المفتشين 
هو قرار ضم����ن القانون، نحن ال نعتقل وال نحاكم احدًا وال 
نقوم بدور جهاز الش����رطة، وعدد المفتش����ين 62 مفتشًا 
فقط تق����ع مهامهم ضم����ن دائرة التفتيش والحراس����ة 

ومتابعة العدادات.
واكد الشكعة ان من يتحدث في هذا الموضوع ال يعرف 
واقع الحال، ال يوجد احد ف����وق القانون، ونحن مع القانون 
وتطبيقه على الجميع دون استثناء، مؤكدا ان المفتشين 
مهمته����م متابع����ة الع����دادات وإجراء مخالفات حس����ب 

القانون وعن طريق الجهاز القضائي.
وأضاف أن االعتراض ليس على مبدأ تشكيل المفتشين 
بل على طبيعة األش����خاص الذين يعملون في هذا الجهاز 
وعددهم 62 ش����خصًا بس����بب أنهم يعمل����ون في وظائف 
خرى مثل األجهزة األمنية وع����دد من الوظائف المدنية 

ُ
أ

األخرى.
وأضاف الش����كعة: هذه ليس����ت وظيفة البلدية بل هي 

خرى، 
ُ
وظيف����ة الس����لطة أن تخير عناصره����ا أو األجهزة األ

وقال أنا شخصيًا مع ان يتم تغيير جميع الموظفين الذين 
يعملون في وظيفتين، ألننا سنوظف أشخاصًا آخرين ولكن 
نحن اعتمدنا األش����خاص كما كان����وا ايام المجلس البلدي 
السابق لم نغير شيئًا. دورنا مناط في مهام البلدية ليس 
شيء آخر قائال "نحن لسنا بديال او رديفا وال موظفين عند 

احد بل دورنا تعزيز اداء السلطة".

العدادات التابعة للبلدية
وقال الشكعة إن العدادات التي قامت البلدية بتركيبها 
هي 500 عداد قام����ت البلدية بصيانتها وإعادة تركيبها 
من جديد في شوارع المدينة دون اي استثناء ألي شخص 

بما فيهم أنا شخصيا.
واك����د ان هن����اك العدي����د م����ن قط����ع األراض����ي التي 
استأجرتها البلدية لمدة خمس سنوات ستقوم بفتحها 
أمام المواطنين إليقاف س����يارتهم مقابل 2 شيكل يوميا 

للتخفيف من أعباء االزدحام في شوارع المدينة.
وقال "قمنا بحل العدادات وإزالتها من المدينة نتعرض 
النتقادات وان قمنا بتركيب العدادات نتعرض النتقادات 

ايضا، ال اعرف ما هو الحل الذي يرضي البعض؟"

طريقة عمل المجلس البلدي
وقال الش����كعة ان المجلس البل����دي احتاج الى فترة من 
الوقت حتى يتم االنس����جام بين أعضاء المجلس الننا من 
مشارب سياس����ية واجتماعية مختلفة لذلك احتجنا وقتا 
حتى نتمكن من االنس����جام وعمل االولوي����ات وفي بداية 
عملنا تعرضنا الى هجوم كبير من البعض ولكننا صمدنا، 
واعتق����د اننا احتجنا الكثير من الوق����ت حتى نقوم بفتح 
عالق����ات جديدة خاصة مع الدول المانحة كانت قد اغلقت 
مع البلدية خالل الس����نوات االخيرة وقمنا باس����ترجاعها، 
ونحن نس����تعد للذهاب الى ايطاليا خ����الل االيام القليلة 
القادمة واعتقد ان مدينة نابل����س بحاجة الى الكثير من 

العمل منها انهاء البطالة.

ديون البلدية
وح����ول أوضاع البلدية المالية قال الش����كعة ان البلدية 
لها ديون تق����در ب� 500 مليون ش����يكل منها 170 مليون 
ش����يكل على السلطة الفلس����طينية لوحدها والباقي على 
المواطنين، ولك����ن نحن بدأنا بعدد من المش����اريع ضمن 
اتفاقية مع صندوق البلديات منها إقامة جسر مشاة أمام 
المستشفى الوطني وخط تصريف المياه وصرح الشهيد 
وغيرها من المش����اريع، مث����ل القاعة المغلق����ة متعددة 
االغ����راض لكافة القطاعات بتكلفة بلغ����ت 7 ماليين يورو 
دفعت البلدية ما يقارب 2 مليون يورو وقمنا يتوفير هذا 
المبلغ عن طريق توفير االرض والخدمات والبنية التحتية 
وواجبنا خلق فرض عمل للمواطن وتحقيق اكبر دخول من 

المواطنين الى نابلس حتى تكتمل الدورة المالية.

مشاريع مستقبلية 
وحول المشاريع المستقبلية قال الشكعة هدفنا إقامة 
ش����راكة حقيقية مع القطاع الخاص مثل مشروع التخلص 
من النفايات الطبية ومش����روع حدائ����ق جمال عبد الناصر 
ومش����روع المنطقة الحرفية ولدينا خطة إلنش����اء ش����ركة 
تطوير نابلس بش����راكة المواطن بشكل أساسي عن طريق 
اس����هم ب� 25% والبلدية والقطاع الخاص تتكفل بالباقي 
ولدينا مش����روع إلقامة فندقين أحدهما في س����ما نابلس 
واآلخ����ر في جبل الطور وعمل تلفريك بين الجبلين وال زلنا 

نخطط لذلك.

مشروع سما نابلس
وقال الش����كعة هذا مشروع كبير قامت البلدية بتنفيذه 
وتطويره بالش����راكة مع القطاع الخاص باس����تثمار تجاوز 
2 مليون دينار اردني، وس����يكون مرك����زا ترفيهيا وحيويا 
في مدينة نابل����س يضم ثالثة مطاعم في س����ما نابلس، 
احدها مطعم درجة ممتازة ومطعم شعبي ومطعم يقدم 

مش����روبات وأراجيل، وهن����اك مكان مخصص للجلس����ات 
العائلي����ة مجانا وهناك ألعاب أطفال مجانا، وهناك ألعاب 

جديدة تدخل ألول مرة الى نابلس.
وأضاف الش����كعة ان هناك مكانا مخصصا لعامة الناس 
ومواق����ف للس����يارات مخصصة ل� 500 س����يارة، س����تقوم 
البلدي����ة بأخذ 10 ش����يكل من كل س����يارة مقابل الدخول 
وهناك ألعاب مجانية والشركة ستستفيد برقابة البلدية 
من الخدم����ات التي تقدمه����ا للمواطنين مث����ل المطاعم 
واأللعاب، ونحن س����نكون ش����ريكين رئيسيين في اإلدارة 
منها توظيف 40 ش����خصا تقوم الش����ركة بدفع رواتبهم 

ولكن تحت اشراف البلدية .
ونفى الش����كعه نفيا قاطعا ان يكون ل����ه او ألي أحد من 
أفراد اسرته شراكة او عالقة بالمشروع، وقرار الشراكة في 

سما نابلس قرار اتخذ من المجلس البلدي .

أسعار الكهرباء والمياه 
وقال الشكعة أن أسعار الكهرباء تحددها سلطة الطاقة 
وليس البلدية، ونحن ملتزمون باألسعار وال نملك قرار رفع 
األس����عار، ولكن شهريا هناك رسوم النفايات تضاف على 
فاتورة الكهرباء وهي 15 شيكال شهريا وهذه تم إقرارها 
من المجلس السابق وليس من هذا المجلس، مضيفا " نحن 
لنا ديون كبيرة ال تصدق م����ن الكهرباء على المواطنين"، 
مؤكدا ان شركة كهرباء الشمال لم تتجاوز أرباحها العام 

الماضي سوى 7 ماليين شيكل.
وحول أس����عار المياه قال إن البلدية تخس����ر سنويا من 
مشروع المياه 6 ماليين شيكل وعلى الرغم من ذلك فإننا 
نعاني من شح المياه بسبب قلة األمطار هذا العام وهناك 
باألصل مش����اكل كبيرة في تحصيل فواتير المياه، ونحن 
نتجه الى حل المش����كلة من خالل تركيب عدادات مسبقة 
الدفع للمياه من خالل ش����ركة ونحن نقوم اآلن بدراس����ات 

حول الموضوع .

ميزانية البلدية والتوظيف
وأكد الش����كعة أن ميزانية البلدية الي����وم مديونة ب� 21 
مليون ش����يكل، مؤكدا ان التوظيف في البلدية يتم بقرار 
من المجلس البلدي واننا نقلنا 120 حارسا من البلدية الى 
المدارس ورواتبهم من التربية والتعليم، وقمنا بتوظيف 
عدد آخر بدال منهم وايضا أوقفنا العمل بالعمل اإلضافي 
والعمل س����بعة أيام وقمنا بتوظي����ف آخرين حتى نوظف 
ع����ددا اخر للقضاء على البطالة، ول����م تكلف البلدية ماليا 

ولكن هذه كانت رؤيتنا وسياسية جديدة.
وأكد الشكعه أن عمال النظافة في البلدية يجب ان يكون 
عددهم 400 موظف وعامل ولكن عددهم اليوم  140 عامال 
فقط، ونحن نعمل ارش����يفا للمحكمة وبحاجة للموظفين، 
ولكن عملنا على توظيف 6 اش����خاص م����ن الموظفين في 
الفترة المس����ائية حتى ننتهي من ه����ذا الموضوع، ولم 
نوظف اش����خاصًا مختصين بهذا المجال، وكشف ان احد 
المواطني����ن فكر أن يطلق النار عليه ش����خصيًا ألنه رفض 

تلبية طلب له من البلدية.
ودعا الش����كعة كاف����ة المواطنين الى العم����ل جنبا الى 
جنب من اجل إرجاع نابلس الى مكانتها الحقيقية، ألنها 
تس����تحق اكثر من ذلك، ويجب ان نغير الثقافة السائدة 
بي����ن المواطنين، وان نعمل جميعا حتى تعود نابلس الى 

مكانتها التى تستحق.
وفي سؤال اذا ما كان الش����كعة حقق وعوده االنتخابية 
التي وعد بها الناخبين أجاب الشكعة "عندما ترشحنا الى 
االنتخابات اعلن ان173 مليون شيكل موجود في صندوق 
البلدية، وتفاجأنا عندما اس����تلمنا لها عدم وجود اي مبلغ 

مالي .
وأض����اف ان المواطني����ن والجهات الرس����مية ال يريدون 
االلتزام بتسديد ما عليهم من أموال حتى ضريبة األمالك 
الت����ي جمعت 4 ماليين دينار لبلدي����ة نابلس حصة منها 
لم تحول لنا ش����يء، واذا ما حولت شهريًا ستنتهي ازمتنا 
ولكن ف����ي العام األول من عملنا س����يرنا االمور، وفي هذه 

الفترة نقوم باإلنجازات.

جانب من التصوير.


