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وّجه رئيس مجلس محلي شعب ، فيصل شحيبر رسالة الى مدير عام احتاد املياه والصرف الصحي ملنطقة 
شفاعمرو، طالبه فيها باالنفصال عن احتاد املياه ، وذلك على خلفية تلوث املياه في القرية ما قاد الى اعالن 

االضراب العام في البلدة )هذا األسبوع( وذلك بقرار من اللجنة الشعبية في القرية.
وفي حديث ملوقع العرب مع رئيس املجلس احمللي ، فيصل شحيبر قال:"هذا الطلب جاء بسبب تلوث املياه 
واستهتار احتاد املياه بأهالي شعب،نحن ننظر بخطورة بالغة الى تلوث املياه ، احتاد املياه لم يتعامل مع 
هذه املسألة بجدية ،ادارة االحتاد فاشلة ومستهترة باملواطنني ، اليوم اعلنت وزارة الصحة ان املياه صاحلة 
للشرب ، لكن على املواطن فتح انبوب املياه ملدة خمس دقائق على االقل كي يتغير لون املياه ، من سيعوضنا 

عن املياه املهدورة ؟ هم يتسببون باملشكلة ويطالبونني بإيجاد احلل".
وأوضح شحيبر انه سيتوجه للقضاء بهذا اخلصوص وهو جاد بطلبه االنفصال عن احتاد املياه في منطقة 
معه  متفقون  وجميعهم  لالحتاد  تتبع  التي  احمللية  السلطات  كل  مع  بالتنسيق  يعمل  انه  ،واك��د  شفاعمرو 

ويطالبون بحل االحتاد.

وأضاف شحيبر انه كرئيس للمجلس فانه يطالب بحق اهالي 
القرية باملياه اجلوفية في شعب ، اذا ال يعقل ان تقوم سلطة املياه 
بسلب اهالي شعب حقهم باملياه اجلوفية في ارض شعب وان 

تعطي للقرية مياه البحر.
وحول مطالبة مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم 
، د.اورن��ا سمحون رئيس املجلس بوقف االض��راب بقولها ان 
الطالب ليسوا وسيطا حلل املشكلة وليسوا جزءا من هذه املشكلة 
رد بالقول :" كما يبدو ان السيدة سمحون تعاني من مشكلة اما 
بفهم املقروء او فهم املسموع، بعد تفاقم مشكلة املياه تشكلت 
جلنة متثل كل اهالي شعب مبن فيهم اعضاء من املجلس ومن 
جلنة االولياء ونحن تعهدنا االلتزام بقرارات اللجنة ومن اتخذ 

القرار باإلضراب هي اللجنة رغم معارضتي للقرار بشكل شخصي وعلّي االلتزام بالقرار ، من املقرر ان 
تعقد اللجنة اجتماعا وهي ستقرر اما ان يستمر االضراب ام ال وأنا ملزم بقرار اللجنة "، كما قال.
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امل��اض��ي،  السبت  ج��رت 
ت������ظ������اه������رة، ح�����اش�����دة 

اله����ال����ي ب���ل���دة ش��ع��ب، 
ب��ع��د ت���ل���وث امل���ي���اة منذ 
اك��ث��ر م��ن اس��ب��وع دون 
وج����ود ح����ل.  ومت رف��ع 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ش��ع��ارات 

املطالبة  املظاهرة،  خالل 
مب��ع��اجل��ة االم���ر ووق��ف 
حتول  التي  املياه  تلوث 
لونها الى االحمر بحسب 

املتظاهرين.

امل���������������ق���������������روء ب����������ف����������ه����������م  ام�����������������������ا  م���������ش���������ك���������ل���������ة  م�����������������ن  ت������������ع������������ان������������ي  س������������م������������ح������������ون  ال��������������س��������������ي��������������دة  ان  ي���������������ب���������������دو  "ك���������������م���������������ا 
ال����������ش����������ع����������ب����������ي����������ة" ال�������������ل�������������ج�������������ن�������������ة  ات�����������������خ�����������������ذت�����������������ه  االض�������������������������������������������������راب  وق������������������������������������������رار  امل�����������������س�����������������م�����������������وع  ف��������������ه��������������م  او   

رئ������ي������س م����ج����ل����س ش������ع������ب، ع�����ل�����ى خ����ل����ف����ي����ة اإلض���������������راب اح�����ت�����ج�����اج�����ا ع�����ل�����ى م����ش����ك����ل����ة امل������ي������اه: 

ت������������ظ������������اه������������رة ح����������������اش����������������دة اله����������������ال����������������ي ب��������ل��������دة 
ش���������ع���������ب اح���������ت���������ج���������اج���������ا ع���������ل���������ى ت�����������ل�����������وث امل���������ي���������اه

تعرضت لإلصابة في البيت، أثناء 
الُعطلة أو في ساعات الفراغ؟

يبدو أنك تستحق الحصول 
على مخصصات من 

مؤسسة التأمين الوطني

أدخلوا إلى موقع مؤسسة 
التأمين الوطني وافحصوا 
حقوقكم بسرعة وسهولة!

في  بكم  تهتم  الوطني  التأمين  مؤسسة 
ليست  التي  الشخصية،  الحوادث  حاالت 

حوادث عمل أو حوادث ُطُرق
البيت،  في  حادث  بسبب  لإلصابة  تعرضتم  إذا 
الشارع، أثناء عطلة داخل البالد أو خارجها، أدت 
إلى تضرر أدائكم الوظيفي، افحصوا استحقاقكم 

لرسوم الحوادث!
يستحق رسوم الحوادث كل مقيم في إسرائيل 
من جيل ١٨ وحتى جيل التقاعد (٦٢ للنساء و ٦٧ 

للرجال).
الطبية  الفحوص  بإجراء  مشروط  االستحقاق 
وال  الحادث،  وقوع  لحظة  من  ساعة   ٧٢ خالل 
أي  أو  إضافيًا كرسوم مرضية  تعويضًا  تستحق 

تعويض آخر.
وقوع  من  يومًا   ٩٠ خالل  الدعوى  تقديم  يجب 

الحادث.
أيام  وعدد  الحادث  رسوم  مبلغ  تحديد  سيتم 
في  المسجلة  لحالتكم  وفقا  االستحقاق 

مؤسسة التأمين الوطني:
مستقل، عامل أجير، عاطل عن العمل، طالب، 

ربة بيت.
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إلى جانبك، في اللحظات الھامة في الحیاةالتأمین الوطني


