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اإحتفاالت التفوق لتكرمي اأوائل الطلبة مبحافظات غزة ت�شهد 
م�شاركة وح�شور كبري للنواب 

شهدت احتفاالت التفوق السابع عشر لتكريم أوائل الطلبة 
“فوج انتفاضة القدس” والتي نظمتها الكتلة االسالمية 
بمختلف محافظات قطاع غزة مشــاركة كبيرة وواســعة 
لنــواب كتلة التغييــر واالصالح ، مهنئيــن أوائل الطلبة 

بتفوقهم في مختلف المراحل الدراســية ، مؤكدين على 
أهمية دور الكتلة االســالمية في رعاية التفوق واالبداع، 
حاثين كل الطلبة باالستمرار في مسيرة التفوق والتميز 
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النائــب نعيم: مواقــف النائب 
جــو كوكس ســتبقى حاضرة 

رغم اغتيالها

“الســفارات  بعنــوان  إصــدار 
الفلسطينية  والدور المشبوه“

أخبار ونشاطات مكاتب النواب 
في المحافظات

النــواب المختطفــون.. أقمار 
االحتــالل  ســجون  غيبتهــم 

وإجراءاته في شهر رمضان

حضور كبير للنواب باحتفاالت 
تكريــم أوائــل الطلبــة “فوج 

انتفاضة القدس“

إقرأ في هذا العدد

النائب الغول يستعرض إنجازات عمل املجلس التشريعي يف الرقابة 
وسن القوانني 

التغيري واالصالح تستنكر بشدة 
مداهمة االحتالل منزل النائب 

القاضي 
استعرض النائب أ. محمد فرج الغول 
أبرز إجنازات عمل اجمللس التشريعي في 
إصدار القوانني والرقابة على السلطة 
التنفيذية وسن القوانني والتشريعات، 
مؤكــداً أن اجمللس التشــريعي أصدر 
العديد من القوانني رغم تعطيل عمله 

في الضفة الغربية.
الغول خالل مشــاركته  النائب  وأكد 
في ورشــة عمــل حــول » دور اجمللس 
التشــريعي في مكافحة الفســاد« 
والتــي نظمتهــا هيئــة التوجيــه 
السياسي واملعنوي مبشاركة عدد من 

ضبــاط وزارة الداخلية واألمن الوطني ضمن دورة » فقــه األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر«، أن اجمللس التشريعي أصدر 
العديد من القوانني رغم تعطيل عمله 

في الضفة الغربية. 
وســرد النائب الغول أبرز القوانني التي 
أصدرهــا اجمللس التشــريعي كقانون 
مكافحة الفســاد واخملدرات وغســيل 
األموال وحتــرمي وجترمي التنــازل عن حق 

العودة والقدس.
وشدد النائب الغول أن من مهام اجمللس 
القيــام مبهمة الرقابة واملســائلة عبر 
العديد من األدوات من ضمنها السؤال 
البرملانــي وجلــان االســتماع وغيرها، 

موضحاً أن اجمللس قام بالعديد من جلان االستماع وتشكيل جلان لتقصي احلقائق.

التغيير  كتلة  عــن عبرت  واالصــالح 
الشديد  ملداهمة قوات االحتالل استنكارها 
منــزل  النائب سمير القاضي الصهيونــي 
اســتدعاء، وأكدت أن وتســليمه مذكــرة 
دليل على فشــل كل هذه املمارســات هي 
االحتالل  الشــعب محــاوالت  تركيع  في 
لفلســطيني  ومالحقة ا بالضفــة 
الشــرعيني  بعــد فشلشــه في نوابــه 
علــى  انتفاضة القدس. الســيطرة 

واقتحمت قوات االحتالل فجر اخلميس 16-6-2011م، منزل النائب عن محافظة 
اخلليل الدكتور ســمير القاضي من بلدة صوريف شــمال غــرب مدينة اخلليل، 

وسلمته طلباً لالستدعاء للمقابلة بعد غد الثالثاء. 
والنائب القاضي يعمل طبيبا في مستشــفيات اخلليل، ويعد من الشخصيات 

البارزة في احملافظة. 

خالل ورشة عمل نظمتها هيئة التوجيه السياسي
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اأقمار غّيبتهم �شجون االإحتالل واإجراءاته عن �شعبهم وعائالتهم يف �شهر رم�شان 
النواب املختطفون واملبعدون

دعت للقضاء على التطرف والعنصرية واإلرهاب

النائب نعيم : اغتيال النائب “جو كوكس” خســارة لشــعبنا ولكل 
املناصرين للحقوق والحرية والعدالة االنسانية

أكدت النائب هدى نعيم أن اغتيال النائب البريطاني عن حزب العمال كو 
كوكس خسارة للشعب الفلسطيني ولكل املناصرين في العالم للحرية 
والعدالة االنسانية ونصرة حقوق الشعوب احملتلة وفي مقدمتها قضية 
شعبنا الفلسطيني، مشددة على أن كل املواقف املشرفة للنائب كوكس 
ستبقى حاضرة رغم اغتيالها ، مطالبة في الوقت نفسه بالقضاء على 

كل أشكال التطرف والعنصرية  واالرهاب. 
وقالت النائب نعيم في تصريح خاص بصحيفة »كتلة التغيير واالصالح« 
خبر اغتيال النائب جو كوكس شكل صدمة لكل املتعاطفني مع القضية 

أن  موضحــة  الفلســطينية، 
ســجلت  جوكوكس  النائــب 
الشرســة  املواقف  من  العديد 
املدافعــة عن حقوق الشــعب 

الفلسطيني. 
وقدمت النائب عن كتلة التغيير 

واإلصالح التعازي ألسرة وعائلة النائب البريطانية جو كوكس التي قضت 
إثر هجوم بالرصاص وسكني استهدفها قبل أيام، شمال إجنلترا.

وأوضحت النائب نعيم أن  جوكوكس كانت لها مواقف مشهودة في حركة 
مقاطعة االحتالل الصهيوني، وقدمت فــي اجمللس العمومي البريطاني 
أكثر من توضيح حول ســلوك االحتــالل الصهيوني في تعذيب األطفال 
واعتقالهم، باإلضافة ملوقفها الدائم عن حق الالجئني الفلسطينيني في 

العودة.
وشددت النائب نعيم أن العنف والتطرف ليس له دين وال وطن وال جنسية 
وال ينحصر في جغرافيا معينة، مؤكدة أن أقدم عنف على هذه األرض وهو 

االحتالل الصهيوني. 
ودعت النائب نعيم للمشاركة في القضاء على العنف والتطرف واإلرهاب 
وفي مقدمتها اإلرهاب الصهيوني، موضحة ان انهاء االحتالل الصهيوني 
هي بداية خطوات حقيقية وجــادة على طريق إنهاء اإلرهاب الدولي التي 

تعاني منه اإلنسانية.
وبينــت النائب نعيــم أن مواقــف جوكوكس الداعمة حلقوق االنســان 

وللقضية الفلسطينية ستبقى وستنتشر بعد اغتيالها.
وقالــت النائب نعيم أن كوكس كانت علــى الدوام في مقدمة الصفوف 
شــعبنا  حقوق  مناصــرة  في 
وإدانة االحتالل االسرائيلي ودعم 
قضايا األمــة العربية والقضايا 

االنسانية العادلة. 
نعيم ألســرة  النائب  وتوجهت 
الراحلة كوكس ولكافة القوى املؤمنة مبا ناضلت من أجله، بأحر مشــاعر 
العزاء واملواســاة، مؤكدًة أن الوفاء للنائب كوكس هو باســتمرار وتعزيز 
النضال في مساندة ودعم حرية الشــعوب والقضايا االنسانية العادلة  
وعلى رأسها حرية شعبنا الفلسطيني احملتل ، الذي طاملا ناضلت كوكس 

ورفاقها من أجلها.
 واختتمت قائلة :« إذا ظن قاتوا جوكوكس أنهم سيوقفوا صوتاً حراً قويا 
دافع عن الشــعب الفلسطيني فإنه ســيولد كثر يؤمنون بذات األفكار 

ويؤمنون باحلرية والكرامة لإلنسان »

تفقد مراكز الشرطة

النائب ســالمة: الجريمة يف غزة 
فردية غري منظمة

أكد النائب د. سالم ســالمة أن اجلرمية في غزة فردية ليست منظمة، مشيراً 
إلى أن السبب الرئيس الذي يدفع الشباب للوقوع في اجلرائم هو ضعف اإلميان 
، مبيناً أن غياب اإلميان يجعل الشــخص مجرداً من كل الضوابط التي تكبح 

جنوحه إلى اإلجرام.
جاءت تصريحات النائب ســالمة خالل مشاركته وحضوره ورشة عمل بعنوان 

:« احلد من اجلرمية ومعاجلتها« ونظمتها االمانة العامة لرئاسة الوزراء بغزة.
وأوضح النائب ســالمة أن أهم طرق عالج  تفادي اجلرميــة هو زيادة االميان عند 

اإلنسان املسلم وتوعية اجملتمع بخطورة اجلرمية وعقوبتها . 
وطالب النائب ســالمة بإعادة النظر في قانون العقوبات املطبق في غزة منذ 
عام 1936، واإلسراع في معاجلة القضايا التي تُعتبر قضايا رأي عام مثل القتل 

والسطو املسلح، واإلسراع في إجنازها. 
في إطار آخر تفقد النائب ســالمة مراكز الشــرطة في احملافظة الوســطى 
وهنأهم بحلول شــهر رمضــان املبارك، وإطلع على ســير العمل فيها وأهم 

احتياجاتها في هذه املرحلة.

حكاية اأمل 
كان نصيــب نواب كتلــة التغيير واالصــالح في الضفة 
الغربية والقــدس في املعاناة هو األكبر ، حيث مورســت 
بحقهم أبشع أساليب املالحقة واالعتقال وإصدار االحكام 
اجلائرة وصوالً لإلبعاد عن بلداتهم وأســرهم ، هذا هو احلال 
الذي عايشه الكثير من نواب » التغيير واالصالح » وال يزال 
أربعة من نوابنا يعيشون هذه املعاناة، في الوقت الذي يحل 
علينا شهر رمضان وقد غيبهم األسر واالختطاف من جهة 

واالبعاد من جهة أخرى . 
األجواء الرمضانية وموائد االفطار تبــدو في بيوت النواب 
اخملتطفــني األربعة في الضفــة الغربية حزينــة ، وما أن 
تصدح مكبرات املســاجد ليرتفع صوت أذان املغرب ليعلن 
نهاية صيام يوم من أيام شــهر رمضان املبارك حيث جتتمع 
العائلة لتناول طعام االفطار، وأياديهم ممدودة للطعام بينما 
عيونهم شاخصه إلى السماء، وقلوبهم وعقولهم تهوى 
إلى عزيز بعيد يقبع خلف قضبان االحتالل الصهيوني منذ 
شهور أو سنوات أو مبعد قسراً، وما يلبث اللسان أن يلهج 
بالدعاء بأن يفك اهلل قيده وأن يلم شمل العائلة مرة أخرى 
في أقرب وقت ، مع إطالق الشكوى هلل الواحد األحد ظلم 

وبطش االحتالل على الشــعب الفلسطيني ونوابه وممثليه 
الشرعيني.

رهن االختطاف
النائب عن كتلة التغيير واإلصالح حســن يوسف )60 عاماً( 
والذي يقضي حكماً باالعتقال اإلداري 6 أشهر، وقضى سنوات 
عديدة في االعتقال اإلداري، وكان آخر اعتقال له بتاريخ 1-20- 

2015 ، وجدد له االداري أكثر من مرة. 
النائب عن كتلة التغيير واإلصالح د.حامت قفيشــة )56 عاماً( 
مــن مدينة اخلليل، والذي يقضي حكمــاً باالعتقال اإلداري 4 
أشــهر قابلة للتجديد، ، وكان آخر اعتقــال له بتاريخ 1-24-

2016، وجددت له اإلداري مؤخراً ثالثة أشهر دون حتديد سقف 
لإلفراج عنه، ويعتبر  النائب اخملتطف قفيشــة صاحب أعلى 
فترة يقضيها فلسطيني في االعتقال اإلداري لدى االحتالل، 
حيث أمضى ما مجموعة 143 شــهرا فــي االعتقال اإلداري، 
وخاض إضراباً مع األسرى اإلداريني 20 يوماً، ما تسبب بتدهور 

وضعه الصحي.
والنائب عن كتلة التغيير واإلصالح واملبعد عن مدينة القدس 
محمد أبو طيــر )65 عاماً(، والذي يقضــي حكماً باالعتقال 
اإلداري منذ 28-1-2016 ، وال يزال رهن االعتقال، ويشــار الى أن 

النائب أبو طير أمضى في سجون االحتالل ما يزيد عن 30 عاماً 
على عدة فترات.

والنائب عن كتلة التغيير واإلصالح عبد اجلابر فقهاء، ويقضي 
حكماً باالعتقال اإلداري 3 أشهر ، وأمضى في سجون االحتالل 

عدة سنوات، وكان آخر اعتقال له بتاريخ 2016-5-17.

رهن االبعاد 
أما نواب القدس الشيخ أحمد عطوان والنائب محمد طوطح 
والنائب املقدسي اخملتطف محمد أبو طير ووزيرها السابق خالد 
أبو عرفة فقد مضى على إبعادهم عن مدينتهم املقدسة  10 
سنوات لكنها لم تقتل حلم العودة في نفوسهم وعقولهم ، 
فإن أبعدتهم سلطات االحتالل بأجسادهم فقلوبهم تعلقت 
وال زالت متعلقة برحاب املسجد األقصى ومدينة القدس ، وإن 
استطاع االحتالل إخراجهم قسراً من القدس فهو بالتأكيد 

لم ولن يستطع إخراج القدس من قلوبهم .
وكمــا النواب اخملتطفني في ســجون االحتــالل مغيبني عن 
عائالتهــم ، هــو ذات احلال مــع نواب القــدس املبعدين عن 
مدينتهم املقدسة يعيشون معاناة كبيرة جراء حالة اإلبعاد 
التي يعيشونها في ظل إجراءات صهيونية احتاللية تعسفية 
بحقهم ، حرمتهم أجــواء رمضان قرب عائالتهم وأقربائهم 

وأبناء شعبهم ، حيث غيابهم شكل فراغاً كبيراً في حياة 
أسرهم وبني أبناء شعبهم.

نواب القدس عاشوا معركة البقاء والصمود داخل مدينتهم 
مع ســلطات االحتالل حتى النفس األخير ، وشهدوا شهر 
رمضان قبل إبعادهم وسحب بطاقاتهم املقدسية داخل 
خيمة اعتصام أقاموها مبقر الصليب األحمر احتجاجاً على 

االجراءات الصهيونية بحقهم. 

فجر احلرية
عشــر ســنوات بعشــر رمضانات مضت بــني املالحقة 
واالعتقــال واالبعاد خارج مدينة القــدس تخللها معاناة 
وآالم وجراح دفعها النواب ثمناً للتمسك باملوقف وال زالوا 
يعيشون بعزة وكرامة وحرية وعيونهم متتلئ شوقاً وإصراراً 
نحو احلرية واالنعتاق من االحتالل والعودة إلى مدينة القدس 
، فلم تثن عشــر ســنوات من اإلبعاد واالعتقال والتشريد 
واالعتصام املتواصل عن املطالبة بحقوقهم التي كفلتها 

املواثيق واألعراف الدولية.
حال عائالت النواب ال يختلف عن حال الكثيرين من عائالت 
األســرى الفلســطينيني الذين ينتظرون بزوغ فجر احلرية 

ودحر االحتالل ليلتئم الشمل وتكتمل الفرحة معا.

“ارجعوا إلى التاريج جيدًا ال توجد إسرائيل ، فقط يوجد فلسطين “
من مواقف النائب البريطانية جو كوكس

معانــاة متواصلــة لم تنتهــي، عمرها أكثر من عشــر 
سنوات منذ أن صوت لهم الشعب الفلسطيني ليكونوا 
ممثلين شرعيين عنهم عنوانها »االختطاف واالبعاد« 

وفرض األحكام االدارية التعسفية الجاهزة والمتجددة، 
ال ذنب لهم ســوى أنهم حملوا القضية وحافظوا على 
الحقوق والثوابت الفلســطينية وتمســكوا بأقصاهم 

ومقدســاتهم فكانــت حياتهم المالحقــة واالختطاف 
والتغييــب قســرًا عن شــعبهم فــي الضفــة الغربية 

والقدس من جهة وعن عائالتهم من جهة أخرى.

النائب املقد�سي املبعد/ اأحمد عطونالنائب املقد�سي املبعد/حممد طوطحالنائب املختطف/ حامت قفي�سةالنائب املختطف/ ح�سن يو�سفالنائب املختطف/ عبداجلابر فقهاءالنائب املقد�سي املختطف/ حممد اأبو طري
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كتلة التغيير واإلصالح

النائب د.أبو راس يتابع ملفات 
وقضايا عالقة مع رئيس بلدية غزة

النائب نصار يشارك يف إطالق 
حملة “القلوب الرحيمة” إلغاثة “25 

ألف أسرة يف رمضان

نواب خان يونس يتفقدون املراكز 
األمنية ومديرية الداخلية

نواب خان يونس يطّلعون على أبرز الخدمات واملعوقات يف عمل 
املستشفى األوروبي

رفح.. النائب د.األسطل يستعرض دور الشابات والعمل النسائي 
بلقاء نخبوي للطالبات

نواب الوسطى بالتعاون مع لجنة 
الغارمني يرعّون مشروع اإلفراج عن 

38 غارمًا جديدًا

تابــع النائب د.مروان أبــو راس نائب رئيس 
كتلة التغيير واالصــالح عددا من امللفات 
والقضايا العالقة والشكاوي الواردة ملكتب 
النواب مع م.نــزار حجازي رئيس بلدية غزة 
، وذلك خالل زيارة قام بها والتقى رئاســة 
البلدية ومدير عام الهندسة والتخطيط 

بالبلدية. 
وناقــش النائــب أبــو راس خــالل زيارتني 
منفصلتني ســبل إمكانية تطوير شوارع 
في منطقة املشــاهرة، وإزالــة التعديات 
على األمالك العامة في منطقة التفاح ، 
ومدى إمكانيــة إعفاء املباني في املنطقة 
الشــرقية ملدينة غزة »احلدود الشــرقية« 
وإنشاء محطة صرف صحي في منطقة 
تل اإلسالم وتشــغيل نفق املشاة لشارع 

الرشيد على بحر مدينة غزة. 

شــارك النائــب أ. جمــال نصار في 
اطــالق حملة » القلــوب الرحيمة« 
التي أعلنــت عنها حركــة حماس 
مطلع شــهر رمضان املبارك إلغاثة 
»25 » ألف أســرة جنوب مدينة غزة 
بهدف التخفيف من معاناة املواطنني 
والفقراء وأصحاب احلاجات في شهر 

رمضان املبارك. 
وأعلن عن انطــالق احلملة من منزل 
الشهيد القائد الشيخ أحمد ياسني 
، وأشــار النائب نصار أن هذه احلملة 
ســتكلف مليون دوالر، وتســتهدف 
احلملة توزيع 12 ألــف طرد غذائي و 
2000 قسيمة شرائية ، كما ستقوم 
احلملة بتوفير وجبات إفطار لـ 12 ألف 
أســرة وتركيب إضاءة آمنة لـ 1000 

تفقد نواب التغيير واإلصالح مبحافظة 
خان يونس خالل جولة ميدانية ليلية 
عدداً مــن املراكز األمنية في احملافظة، 
وضــم وفد النــواب كالً مــن النائبان 
د.يونس األســطل وأ.يحيى العبادسة، 
د.  الداخلية  وزارة  ومبشــاركة وكيــل 
ورئيــس وهيئة  أبــو ماضــي،  كامل 
التوجيه السياســي واملعنوي برئاسة 
أ.إسماعيل األســطل.وتخللت اجلولة 
كلمات للنواب موجهة ألفراد األجهزة 
األمنية مباركني فيها بشهر رمضان، 
وداعني لهم بقبول األعمال والطاعات.

وذكــّر النواب خــالل كلماتهم باألجر 
أبنــاء األجهزة  يناله  الــذي  العظيم 
األمنيــة في شــهر رمضــان، حيث 
يعملون في ظروف اســتثنائية ، وأثنوا 
على جهودهــم املتواصلة في حفظ 
الراحة  وتوفير ســبل  واألمــان  األمن 

والطمأنينة للمواطنني. 

اطلــع نــواب الكتلــة مبحافظة 
خانيونس على أبــرز اخلدمات التي 
تقدمهــا املستشــفى األوروبــي 
وأهــم املعوقات التي تعترض عمل 
األطقم الطبية في احملافظة ، وذلك 
خالل زيارة قام بها النائب  د. خميس 
النجار والنائب أ.يحيى العبادســة 

والنائب أ.يونس أبو دقة.
رؤســاء  خملتلف  النواب  واســتمع 
أقســام في املستشــفى لالطالع 
على ســير العمــل، ومعاينة أبرز 
املعوقــات التــي تؤثــر على عمل 
الطواقم الطبية والفنية، خصوصاً 

د.يونس األسطل  النائب  استعرض 
دور الشــابات والعمل النسائي في 
قيادة اجملتمع واستشــراف التحرير 
خالل لقــاء نخبوي مبخيم »رياديات 
نحو املعالــي« نظمته دائرة العمل 
النســائي بالكتلــة اإلســالمية 

مبحافظة رفح .
وعبر النائب األســطل عن تفائله 
حلقات  مــن  باخلير  واستبشــاره 
العلم واخمليمــات التي تقام لتعزيز 
والروحية لالرتقاء  الدينيــة  القيم 
واالصطفــاء مشــدداً علــى أنها 
خطــوة هامــة على طريــق حترير 

بعــد التغييرات التــي طرأت على 
منطقة  فــي  الكهرباء  خطــوط 

النفس ومن ثم حترير األرض.
إدارة  األســطل على  النائب  وأثنى 

املستشفى.
وأكد النواب على تفهمهم حلاجة 

اخمليم وحرصها على إيصال العلم 
النافع للنخب ، وأكد أن هذا اللقاء 

املستشــفى املتمثلــة في نقص 
الكادر البشري نتيجة نقل األطباء 
املتخصصني ملستشــفيات أخرى، 

وعدم توظيف كوادر جديدة .
علــى  النــواب  واطلــع  كمــا 
خطــة العمــل وخطــة الطوارئ 
تغطــي  حيــث  للمستشــفى، 
مساحة  بخدماتها  املستشــفى 
واســعة من محافظة خان يونس 
ورفح وتتحمل ضغطاً كبيراً خالل 
الصهيونية  واالعتــداءات  األزمات 
على قطاع غزة وخصوصاً املنطقة 

اجلنوبية.

جــاء ليضفي حرص النــواب على 
بناء  في  والصاعد  الناشــئ  اجليل 
املراحل املقبلة على  اجملتمع وقيادة 

طريق حترير فلسطني.
بدورهــا عبــرت مديــرة اخمليم عن 
شكرها وامتنانها للنائب األسطل 
، مشــددةً على أهميــة عقد مثل 

هذه اخمليمات.
وحضــر اللقاء 43 مــن الطالبات 
املشــاركات في اخمليــم، حيث كان 
لقاءاً حتاوريا فاعالً مثمراً على طريق 
إعداد اجليل املثقف الذي يســاعد 
على خدمة وبناء اجملتمع االسالمي.

رعى نواب احملافظة الوسطى بالتعاون 
مع جلنة الغارمني في الشــروع االفراج 
عن »38«غارماً في احملافظة الوسطى 
، وأكد النائب د.ســالم سالمة  خالل 
كلمة له على أهمية مشروع الغارمني 
في التخفيف عن املواطنني والذي يقوم 
به مكتب نواب احملافظة الوسطى منذ 
ســنوات حرصاً منه على احلفاظ على 

متاسك االسر الفلسطينية.
وحضر املؤمتر الــذي عقد مبقر مكتب 
نــواب احملافظــة الوســطى كال من 
إبراهيم درويــش مدير أوقاف احملافظة، 
ورئيــس جلنــة الغارمني، وجلنــة زكاة 

مخيم البريج . 
وأثنى النائب سالم سالمة على جهود 
جلنة الغارمني التي تواصل عملها مع 

كما وتناول اللقاء العديد من الشــكاوى 
التي وصلــت مكتــب النواب مــن قبل 
املواطنــني، واتفــق الطرفان علــى آليات 

عملية حللها.
وأشــاد النائب أبــو راس بجهــود بلدية 
غــزة وطواقمها العاملة فــي التخفيف 
من معاناة أبناء شــعبنا الفلســطيني 
بكافة الســبل واإلمكانيات ، مؤكداً على 
وقوف نــواب كتلة التغييــر واالصالح في 
اجمللس التشــريعي مــع املواطنني وتلبية 

احتياجاتهم.
من جهته أكد م.حجازي أن بعض القضايا 
وامللفات التي مت طرحها ونقاشها هي اآلن 
على سلم أولويات املشاريع التطويرية في 
البلدية لهذا العام، وتنتظر التمويل الالزم 

لتنفيذها.

بيت مستور وتوزيع 700 سلة خضار.
وأكــد النائب نصار أن هــذه احلملة 
ستشــمل منطقــة جنــوب غزة، 
لتفقد أحوال العوائل املســتورة في 
ظل احلصار اخلانق الذي يعيشه أبناء 

شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضــح النائب نصــار أن النواب لن 
يذخــروا أي وســيلة للتخفيف من 
والوقوف بجانب  أبناء شعبنا  معاناة 
األسر الفقيرة وأصحاب احلاجات في 

هذا الشهر الفصيل. 
وأشار النائب نصار إلى دور اجلمعيات 
االســالمية وحركــة حمــاس وجلان 
الزكاة في  كافــة محافظات قطاع 
غزة املشــرف في هذا اجملــال االغاثي 

ألبناء شعبنا الفلسطيني.

وفي نهاية الزيــارة قدم النواب »وجبة 
سحور » لكافة أفراد األجهزة األمنية 
، ومكافئــة مالية تقديــراً جلهودهم 
في الكشف عن جرمية قتل محكمة 

باحملافظة مؤخراُ.
وفي سياق آخر،شــارك النواب د.يونس 
األسطل ود.عبد الرحمن اجلمل والنائب 
هدى نعيم النائب األول لرئيس اجمللس 
التشــريعي د.أحمد بحر جولته على 
جلان تصحيح امتحان الثانوية العامة، 
واطلع الوفد الزائر على ســير عملية 

التصحيح. 
فــي ســياق منفصــل تفقــد نواب 
خانيونــس مقــر مديريــة الداخلية 
اجلديد  مديرهــا  وهنــأوا  باحملافظــة 
واطلعوا على ســير العمل واخلدمات 
املقدمــة للمواطنــني وآليــات تقدمي 
الطلبات فيها، متمنــني له كل جناح 

وتقدم .

املؤسسات الداعمة 
الســتمرار املشــروع والقيام بالعديد 
من الزيارات ملقرات الشــرطة الختيار 

الغارمني واالفراج عنهم .
وأشــاد النائــب ســالمة بجهود كل 
املؤسســات الداعم التي تساعد في 
التخفيف من معاناة أبناء شعبنا وحل 
قضايا الغارمني مع املؤسسات األهلية 
واحلكومية ، وعبر عن شــكره وتقديره 

جلهودها الداعمة في هذا اجملال.
ودعا النائب د.سالم سالمة لبذل كل 
اجلهــود للتخفيف عن أبناء شــعبنا 
املتضرريــن جراء ظــروف احلصار التي 
حالت بهــم دون دفع احلقــوق للغير، 
مشدداً على ضرورة االستمرار في هذا 

النهج الذي يؤدي لتماسك اجملتمع.

خالل زيارتين منفصلتين 

من منزل الشيخ الشهيد ياسين

شاركوا رئاسة التشريعي زيارة لجان التصحيح
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كتلة التغيير واإلصالح

رمضان بنكهة القهر

إصدار يوثق وقائع ندوة سياسية عقدتها الكتلة بعنوان
 )جريمة اغتيال النايف ودورالسفارات الفلسطينية(

أصدرت كتلــة التغيير واإلصالح 
فــي اجمللس التشــريعي إصداراً 
الســفارات   : بعنــوان  جديــداً 
املشبوه،  والدور  الفلســطينية 
وهــو إصــدار يوثق وقائــع ندوة 
سياسية عقدتها الكتلة بتاريخ 
الضــوء  ويســلط  2016/3/3م، 
النايف في  اغتيــال  على جرمية 
الفلســطينية  الســفارة  مقر 
في بلغاريــا بتاريخ 2016/2/26م، 
الكتاب  ويتضمن  اجلــاري  العام 
افتتاحية للدكتور محمود الزهار 
وزير اخلارجية األسبق ، وافتتاحية 
للدكتــور مروان أبــو راس وثالث 
رئيسية ومشاركة هامة  محاور 
لعائلة املناضل النايف وعدداً من 
لشخصيات  الوطنية  املداخالت 

أكادميية ووطنية وفصائلية ، ويؤكد على جملة من التوصيات الهامة جتاه دور السفارات 
واجلرمية التي وقعت داخل مقر سفارة السلطة الفلسطينية في بلغاريا.

وتناول د.محمود العجرمي مســاعد وزير اخلارجية األســبق  محوراً حتدث فيه عن واقع 
السفارات الفلسطينية ودورها جتاه القضية الفلسطينية.

ويســلط الضوء في احملور الثانــي النائب محمد فرج الغول رئيــس اللجنة القانونية 

املســؤولية  حول  بالتشــريعي 
القانونيــة عن اغتيــال املناضل 

عمر النايف.
ويسلط فيها احملور الثالث أ.هاني 
الثوابتة عضــو اللجنة املركزية 
للجبهة الشــعبية الضوء على 
الفلســطينية  الفصائــل  دور 
إزاء جرمية اغتيــال النايف فيما 
طالبــت عائلــة النايــف خالل 
مداخالتها بإقالــة وزير اخلارجية 
جتاه  املسؤولية  السلطة  وحتمل 

هذه اجلرمية.
وتخلــل اإلصــدار عــدداً مــن 
املداخــالت لكالً مــن أ.خالد أبو 
هالل األمــني العام حلركة األحرار 
والنائب د.سالم سالمة والكاتب 
د.فايز أبو شــمالة والقيادي في 

حركة اجلهاد أ.خضر حبيب وللعقيد كمال أبو ندى.
ويؤكــد اإلصدار على جملة من التوصيات بتحميل االحتالل اإلســرائيلي والســلطة 
الفلسطينية بوزارة خارجيتها وسفارتها في بلغاريا مسؤولية اجلرمية وسط مطالبات 

بضرورة وسرعة إقالة وزير اخلارجية ومحاسبة كل من كان طرفاً في هذه اجلرمية.

السفارات الفلسطينية والدور المشبوه !!!

لم تختلف أجواء الشهر الفضيل في الضفة الغربية عن العام املاضي 
إال أن مــا مييزه هذا العــام أن االنتهاكات الصهيونيــة زادت عن األعوام 
السابقة ومن عام إلى عام تزيد مســاحة الوجع اليومي للفلسطيني 
الــذي بات يلعق جراحه أمام التحديــات املفروضة على حياته والتي لم 

تختلف حدتها من يوم ليوم ومن عام لعام. 
ومع التهنئة الكاذبة التي وجهها قائد اجليش الصهيوني للفلسطينيني 
كانت قوات االحتالل جتوب الضفة طوالً وعرضاً لتنفيذ عمليات االعتقال 
وهدم املنازل وفرض سياسة التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيني.

وبالرغم من عمليات القمع والتنكيل ضد الفلسطينيني وممارسة حياة 
القهر واإلذالل ضدهم إال أنهم اعتادوا على ممارســة طقوســه بشكل 

اعتيادي دون اهتمام.
في رمضان هــذا العام الزالت األجواء مقيــدة واحلرمات منتهكة والزال 
الذئــب يعوي لالنقضــاض على ما تبقى مــن نخوة وكرامــة وانتماء، 
فالفلسطيني بات مهدداً باالعتقال واالختطاف والقتل والزالت حرمات 

البيوت تقتحم من قبل عدو ال يرحم.
في رمضان هذا العام مئات األمهات واألسرى جلسن وحيدات على موائد 
اإلفطار في انتظار حبيب قيدته سالسل، أو فقدان فلذة كبد طواه التراب، 
في رمضان أظلمت بيوت كثيرة بسبب جرائم االحتالل من هدم وتشريد 
لبيوت عشــرات اجملاهدين، ففي ظلمة الليل وظالم قلوب العتاة القساة 
هدمت جرافات االحتالل منازل الشهداء واالسرى وشردت عوائلهم كما 

فعلت مبنزل الشهيد مصاحلة وادعيس ومخامره.
وباإلضافــة إلى كون القدس عاصمة األلم والوجع معا، إال أن مدينة يطا 
كانت مدينة العتق مــن االنهزام، فمنذ األول من شــهر رمضان ميارس 
االحتــالل طقوس هجمتها على حياة أكثر من )120( ألف فلســطيني 

يعيشون داخلها .
في رمضان ما يؤلم حقــا أنها أصبحت وبالرغم من أنها لم تتخلى عن 
أصالتها وجهاد أهلها وصمودهم وثباتهم في مواجهة التحديات اليومية 
التي تفرضها وحدات اجليش الصهيوني، إال أن أقبح ما يشــوه جمالها 
وحدات اجليش التي تقوم على حماية املستوطنني يجوبوا الشوارع بهدف 

فرض االرهاب والهيمنة على مشاعر املتسوقني.
في اخلليل يا ســادة لم تخلو حاراتها وال أزقتها وال شــوارعها الضيقة 
بتقسيمات )أوسلو( من كره القلوب لالحتالل وأعماله، لكنها ذات الوقت 
لم تخلو من صنــوف األلم املتمثل مبئات النقاط العســكرية وحواجز 
اجليش وأوباش املســتوطنني، بني اخلطوة واخلطوة انت مجبر ملشــاهدة 
وجوههم التي تقطر حقدا فكل فلســطيني مهدد باملوت أو االعتقال 

بسبب سياستهم التي جاءوا ألجلها في خليل الرحمن.
تنغيــص حياة الناس منوط مبزاجية اجلنــود، وعمليات االقتحام الليلية 
للمــدن والقرى أصبحت سياســة القادة الصهاينة للتقــرب بها الى 
مســتوطنيهم وغــالة )احلاخامــني( وبالرغم من ذلــك أصبحت تلك 
السياسات لدى الفلسطينيني معتادة، فيها تتأقلم الكف في مواجهة 

لسعات اخملرز.
مســاجد الضفة تعلو مآذنها مســاحات احلزن بســبب التغييب الذي 
متارسه سياسة القمع الصهيونية ضد مؤذنيها وخطبائها، لكنها لم 
تتخلى عن رســالتها في بث روح احملبة والتعاضد واالنسجام بني الناس، 
فكم هي جميلة حالة األزمة التي تخلقها جتمع املواطنني على مداخل 

املساجد إلحياء ليالي رمضان.
أصــوات املآذن شــجية وهي ترفــع آذان اإلفطار، حيث الشــوارع خالية 
واألصوات هادئة حتتضنهــا ادعية الناس كأنها دبيــب الدم في العروق 

تصعد للسماء بوافر العمل وضجات القلوب الضارعة إلى اهلل.
يا ليت فلســطني خالية من االحتالل حتى ينعم النــاس )بهداة( البال، 
يــا ليت األقصى محرر حتى ال تصدم هــروالت الناس نحوه إلحياء ليالي 

رمضان باحلواجز العسكرية ووجوه اجلنود.
يا ليت مشاهد الرعب تنتهي ويفقد الناس حقائبهم التي انهكتها أوامر 

اجلنود على بوابات القدس.
ليت شوارع فلسطني تخلو من كلمات )قف، أرفع مالبسك، استدر، أرفع 
يديك، اين بطاقتك انت مرفوض( إنها حلظات التمني التي نسأل اهلل أن 

تتوج بنصر عارم صادق تدمع منه العيون.

النائب سمريه الحاليقة 

إحتفــاالت التفوق لتكريــم أوائل الطلبة بمحافظات غزة تشــهد 
مشاركة وحضور كبري للنواب 

التفوق  احتفاالت  شــهدت 
السابع عشــر لتكرمي أوائل 
انتفاضة  »فــوج  الطلبــة 
نظمتها  والتــي  القــدس« 
مبختلف  االسالمية  الكتلة 
غــزة  قطــاع  محافظــات 
مشــاركة كبيرة وواســعة 
التغييــر  كتلــة  لنــواب 
واالصــالح ، مهنئــني أوائل 
فــي  بتفوقهــم  الطلبــة 
مختلف املراحل الدراســية 
، مؤكدين علــى أهمية دور 
الكتلة االسالمية في رعاية 
التفوق واالبــداع، حاثني كل 
في  باالســتمرار  الطلبــة 
واالبداع  التفــوق  مســيرة 

الدراسية. 

حمافظة رفح
ففي محافظة رفح أكد النائب مشــير املصري خالل كلمة له أثناء االحتفال أن 
التفوق يشكل رسالة حتدي لالحتالل الذي يسعى إلسقاط اجليل الفلسطيني، 
مشيراً إلى أن »املتفوقني« هم طليعة جيل التحرير للمسجد األقصى وفلسطني.

وأشاد النائب املصري بدور املدرس الفلسطيني الذي حمل عبئ الرسالة التعليمية 
في ظل غياب االستحقاقات والرواتب، وكان الشاهد على جناح املسيرة التعليمية 

واألخذ بيد الطلبة نحو التفوق.
كما أشــاد بالطالبات املتفوقات واجتهادهن في احلصــول على أعلى الدرجات ، 
مثنياً على دور أولياء األمور في توفير سبل الراحة ألبنائهم الطلبة وكذلك بجهود 

مديرية التربية والتعليم.

حمافظة خانيون�س
وفــي محافظة خانيونس أكد النائب د.صالح البردويل أن تكرمي الطلبة املتفوقني 
جاء يقيناً من حركة حماس والكتلة االســالمية أن فلســطني لــن يحررها إال 
املقاومني من حملة العلم والشــهادات املتفوقني الذين يقودون التحرير بعقيدة 

سليمة. 

وقــال:« يريدون لهــذه األمة 
أن تداس كرامتها  وشعوبها 
وأن تتنازل عن شــخصيتها، 
لكن غــزة وقفــت في وجه 
عدنا  وإن  وصمــدت،  ذلــك، 
للتاريخ فــإن غرناطة كانت 
آخر قــالع األندلــس لكنها 
ســقطت، أما غزة فهي آخر 
قالع هذه األمة التي ما زالت 
صامدة ولن تسقط بإذن اهلل.

املحافظة الو�سطى
الوســطى  احملافظة  وفــي 
شــارك النواب في احتفاالت 
التكرمي التي نظمتها الكتلة 
االســالمية ، وأكــد النائب 
فتحــي حمــاد أن املتفوقني 
هم أمل شعبنا الذين تُعقد 
عليهم اآلمال لتحقيق العزة 

والرفعة والنهضة ومواصلة مسيرة البناء والتحرير.

مدينة غزة
كما وشــهدت منطقة شــرق وغرب وجنوب غزة احتفاالت لتكرمي أوائل الطلبة 
واملتفوقني التي نظمتها الكتلة االســالمية ، وأثنى النائب مشير املصري خالل 
كلمتــه على الدور الذي تبذله الكتلة خالل العام الدراســي وتكلله باحتفاالت 
التفوق لتكرمي نخبة من الطالب الذين ســهروا وتعبوا للوصول إلى درجة التميز 

والتفوق رغم احلصار والظلم املوجود على قطاع غزة.

�سمال غزة
وفي محافظة شــمال قطاع غزة شــارك نواب احملافظة في تكرمي »440« طالباً 
متفوقاً على مســتوى احملافظة ، وأثنوا النواب علــى  دور املعلمني واملعلمات في 
بناء هذا اجليل واألخذ بيدهم نحــو العلم واملعرفة بالرغم من الظروف الصعبة 
التي ميرون بها ال سيما في ظل احلصار  ،مؤكدين أن التفوق  طريق النصر ، وشدد 
النواب على أّن سالح العلم ال يختلف عن سالح املقاومة، مبينني أّن تكرمي الطلبة 
املتفوقني هو انتصار للشعب الفلسطيني على احلصار واحلرب والعدوان واالحتالل.


