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التغييــر واإلصالح: إقــرار قانون 
الجرائــم اإللكترونيــة بالضفــة 
اليجــوز   شــرعي  وغيــر  باطــل 

اإلستناد إليه وال تنفيذه

نواب كتلة  التغيري واإلصالح يواصلون عملهم الربملاني ونشاطهم اإلجتماعي لخدمة املواطن الفلسطيني 

النواب يزورون املخيمات الصيفية الشبابية يف محافظات قطاع غزة 
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النائب أبو راس يناقش شــكاوى 
المواطنين مع بلدية غزة

نواب الوســطى يناقشون قضايا 
مواطنيين مع وزارة العمل

نواب شــمال غزة يطلعــون على 
ســير العمل في مستشفى الشفاء 

واألندونيسي

النائبان األسطل والنجار يتفقدان 
المرافق الصحية برفح

اختطاف النائب أبو طري واإلفراج عن 
يوسف مطلع سبتمرب

نائبان: دعوات حل التشريعي حزبية غري 
دستورية وتصب يف مصلحة االحتالل

النائب سيد أبو مسامح يزور جامعة 
“الفاتح” باسطنبول 

اعتقلت قوات االحتــالل الصهيوني النائب عن كتلة التغيير واإلصالح 
محمد أبو طير )65عام( خالل اقتحام منزله في حي أم الشــرايط برام 

اهلل وسط الضفة الغربية

عبر نائبان من كتلة التغيير واالصالح البرملانية علي رفضهما وإدانتهما 
لدعوات حل اجمللس التشريعي ووصفوها بالدعوات السياسية احلزبية 

املقيتة والباطلة قانونية وتنم عن جهل واضح بالقانون...

زار النائب عن كتلة التغيير واالصالح سيد أبو مسامح ووفداً من ورئيس 
جمعية فيدار محمد مشينش، وعبد الوهاب زيدان” عضو االحتاد العاملي 

لعلماء املسلمني، جامعة السلطان محمد الفاحت ...

الطريقة قائالً« نحن ضد انعقاد اجمللس الوطني بهذه 
الطريقة وندعو لتطبيق ما مت االتفاق عليه في اتفاق 
القاهرة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس 
وطني ومن ينتخبه الشارع الفلسطيني يكون ممثالً 

عنه«.
وأوضــح د. الزهــار أن الهدف مــن وراء الدعوة لهذا 
االجتماع هو التأكيد على شــرعية من ال شــرعية 
له، فعباس فقد شــرعيته من 2009 مشــيراً الي أن 
الهــدف من اجتماع اجمللس الوطني في هذا التوقيت 
هو التأكيد على شــرعية عبــاس الزائفة، مؤكداً أن 
الشعب الفلسطيني واحلكام العرب يدركوا أن عباس 
ال ميثل شرعية حقيقية والشاهد في ذلك مصر التي 
طالبــت بإجراء انتخابات للمجلــس الوطني والقت 

رفضاً من محمود عباس«.
وأشار د. الزهار الي أن أية قرارات ستصدر عن اجتماع 
اجمللس الوطني ال شرعيةلها  ألن شرعية القرار تأتي 
من شــرعية املصدر وألنه املصــدر ال ميثل األغلبية، 
وبالتالــي يصبح هذا القرار ال ميثــل األغلبية وتكون 

حصيلتها صفر،

أكــد الدكتور محمــود الزهار رئيــس كتلة التغيير 
واإلصــالح البرملانية أن اجمللــس الوطني ال ميثل الكل 
الفلســطيني بشكله احلالي، وهو مُيثل  من  فصائل 
لم يبق منها شيء، وأن هدف عقده في هذا التوقيت 
هو التأكيد على شــرعية عبــاس الزائفة واملنتهية 
منذ 2009، مشــيراً إلى أن أّية قرارات تصدر عنه غير 

شرعية وباطلة.
وقال د.الزهــار في تصريح خاص لصحيفة الكتلة: » 
اجمللس الوطني ال ميثل الشارع الفلسطيني ألن القوى 
الرئيسة والتي أثبتت أنها القوة األكبر في االنتخابات 
البلدية فــي 2005 والتشــريعي 2006 وهي حركة 

حماس وحركة اجلهاد اإلسالمي غير ممثلة فيه.
وأضاف الزهار:« اجمللس الوطني احلالي  يعبر عن متثيل 
غير حقيقي للشارع الفلسطيني حتت اسم اجمللس 
الوطني، وعقــد اجمللس الوطني بعيــداً عن التوافق 
دليل علي فشــله، وقال د. الزهــار :) يكفي أن تخرج 
حركة حماس ذات األغلبية البرملانية وتقول إن اجمللس 

الوطني ال ميثلنا(.
وعبر د. الزهار عن رفضه النعقاد اجمللس الوطني بهذه 
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إقرأ املزيد 

د.الزهار: هدف عقد املجلس الوطني التأكيد على شرعية عباس الزائفة و قراراته غري شرعية 

أكدت كتلة التغيير واالصالح 
الســلطة  اختطــاف  أن 
للصحفيــني فــي الضفــة 
يشــكل وصمة عــار ودليل 
انعدام احلريات، معتبرةً اصرار 
الفلسطينية علي  السلطة 
املمارســات مــن خالل  هذه 
إجراءاتهــا القمعيــة ضــد 
الفلسطيني  شــعبنا  أبناء 
يعد   انســالخاً عــن القيم 
اإلنســانية واألخالق الوطنية 
وقالت: “لم تكتفي السلطة 
السياســية  باالعتقــاالت 
واملالحقات األمنية للمقاومني 

ولم تقتصر على االفتخار بالتنسيق األمني أو اعتبار التنسيق األمني مقدس بل طالت  
اعتقال صحفيني”.

وأدانت الكتلة اختطاف الصحفيني واإلعالميني مشيرةً الي أن ذلك يعد محاولة بائسة 

من السلطة لتكميم األفواه 
واســكات األصــوات احلــرة 
واخفاء الصورة احلقيقية املرة 
من خالل املمارسات البشعة 
التي تقوم بها السلطة ضد 
الضفة  فــي  شــعبنا  أبناء 

الغربية. 
واســتنكرت الكتلة الهجوم 
اخملابراتــي علــى الصحفيني 
واالعالميني  الفلســطينيني 
واعتقــال مجموعــة منهم 
داعيًة إلى ضــرورة الكف عن 
هذه السياسات التي تشكل 
اصطفافــاً بجانــب العــدو 
الصهيوني وتقــدمي خدمات مجانية له، وكذلك لإلفراج الفوري عنهم وافســاح اجملال 
للصحافة الفلســطينية للعمل بكل حرية بعيداً عن سياساته القمعية ومحاوالت 

فرض االجندة األمنية عليهم.

التغيري واإلصالح : اختطاف السلطة للصحفيني يف الضفة وصمة عار ودليل انعدام الحريات
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النائبان الغول والعبادسة:  دعوات حل التشريعي حزبية غري دستورية وتصب يف مصلحة اإلحتالل
تعرب عن حالة إفالس سياسي ودور غري وطني 

عبــر نائبان مــن كتلة التغييــر واالصالح 
البرملانية علي رفضهما وإدانتهما لدعوات 
حل اجمللس التشريعي ووصفوها بالدعوات 
السياسية احلزبية املقيتة والباطلة قانونية 

وتنم عن جهل واضح بالقانون.
وعبــر النائبان محمد فــرج الغول ويحيى 
الشديد لهذه  العبادسة عن استنكارهما 
الدعوة املغرضة ووصفوها بالباطلة وتعتبر 
تعِد على القانون األساســي الفلسطيني 
واجمللس التشــريعي الشرعي املنتخب من 
الشــعب وتعبــر عن مصالح شــخصية 

وتصب في مصلحة اإلحتالل.

حزبية مقيتة
رئيــس اللجنــة القانونيــة فــي اجمللس 
التشــريعي النائــب محمد فــرج الغول 
وصف دعوة وليد العوض مؤخراً حلل اجمللس 

التشــريعي باحلزبية السياســية املقيتة والتي تصب في مصلحة 
االحتالل اإلسرائيلي وأعوانه.

وقــال النائب الغــول: “الدعوة تنــم عن جهل بالقانون األساســي 
الفلسطيني واملصلحة الفلسطينية، وتشكل رسالة قربان حملمود 
عبــاس وهدفها احلفاظ على مصالح خاصــة، وال عالقة لها بالبعد 

الوطني”.
وأضاف النائــب الغول: “الدعوة تصب في مصلحة االحتالل، وال يحق 
ألي رئيس لو كان شرعًيا، فكيف مبنتهي الوالية وغير شرعي أن يحل 

التشريعي”، مؤكًدا أن “القانون األساسي الفلسطيني يؤكد عدم صالحية 
حل التشريعي حتى في حالة الطوارئ”.

وأشار النائب الغول أن القانون األساسي أكد أنه ال تنتهي والية التشريعي 
إال بانتخابات تشريعية جديدة، ليأتي مجلس تشريعي جديد يؤدي القسم 

القانونية.
وقــال النائــب الغــول: “كان األولى بالعــوض إن أراد مصلحة الشــعب 
الفلسطيني، أن يقرأ أواًل نتائج االنتخابات وفوز حماس باألغلبية الساحقة 

في االنتخابات األخيرة، وطلب احملاكمة ملن انقلبوا على نتائج االنتخابات”.

وأشــار الغــول أن األولى للعــوض أن يدعو لتنفيذ 
اتفاقيات القاهرة واملطالبة بإجراء انتخابات رئاسية 
وتشريعية ومجلس وطني واملطالبة وإنهاء التنسيق 
األمني مع االحتالل وبإنهاء حالة التفرد التي ميارسها 
عباس وفريقه ومحاكمــة كل املتورطني في حصار 

قطاع غزة.

إفالس سياسي
من جانبه استنكر النائب يحي العبادسة تصريحات 
وليد العوض الداعية حلل اجمللس التشــريعي واصفاً 
ذلك بالتعدي على القانون األساسي الفلسطيني 
وأنها دعوة مرفوضة ومدانة تعبر عن دور غير وطني 

وحالة افالس سياسي.
وقال النائب العبادســة :” ال عالقة للعوض باجمللس 
التشــريعي وكالمه الذي ينطق به مــن دعوة حلل 
التشــريعي تعبر عن رؤية وإمــالءات محمود عباس 

وماجد فرج رئيس جهاز اخملابرات في السلطة”.
وأضاف النائب العبادســة: “ هذه التصريحات هي محاولة لضرب 
شرعية النظام السياســي الفلسطيني وال ينبغي أن يكون وليد 
العوض داخل القوي الوطنية واإلســالمية في الوقت الذي يحمل 
العداء ضد الشرعية الفلســطينية وقطاع غزة ودعوته لتشديد 

احلصار “.
وعبر النائب العبادسة عن استغرابه من موقف العوض الداعي حلل 
اجمللس التشــريعي معتبراً ذلك إفالس حقيقي واصفاً تصريحاته 

باملغرضة والباطلة وتدعو للتفريق وتثير القالقل والفنت.

اعتقلت قوات االحتــالل الصهيوني النائب عن 
كتلة التغييــر واإلصالح محمد أبو طير )65عام( 
خالل اقتحام منزله في حي أم الشرايط برام اهلل 
وســط الضفة الغربية، خــالل حملة اعتقاالت 
واســعة في الضفــة الغربية، ويذكــر أن قوات 
االحتالل ســبق أن ســحبت منه بطاقة الهوية 

املقدسية.
وأكد النائب مشــير املصري أن سياســة إعادة 
اختطــاف النواب تدلــل على شــرعية الغاب 
الصهيونية وانســالخ العدو عن القيم واألعراف 
الدولية، مضيفاً: “ هذا دليل متجدد على افالس 
االحتالل في كسر إرادة شعبنا ونوابه الشامخني.

واعتبــر النائب املصــري أن محــاوالت االحتالل 
ستتكســر أمام صالبة املواقف الوطنية للنواب 
التــي ال حتيد عن مشــروع التمســك باحلقوق 

والثوابت. يذكر أن االحتالل ال يزال يواصل اعتقال 
)9( نــواب من كتلة التغييــر واإلصالح البرملانية 
يقبعون في ســجون االحتــالل ويقضون أحكام 

إدارية تعسفية مختلفة. 
وكان النائب أبو طير قــد اعتقل عدة مرات بعد 
فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية عام 
2006، حيث أفرج االحتالل عنه في شهر مايو من 
العام اجلاري، وقد قضي النائب أبو طير ما يزيد عن 

34 عام في سجون االحتالل.
يذكــر أن محكمــة االحتالل قــررت اإلفراج عن 
النائب حســن يوسف مطلع سبتمبر من العام 
اجلاري بعد احلصول على قرار جوهري يقضي بعدم 
التجديد اإلداري له مــرة أخرى. حيث قضي أكثر 
من عام ونصف منذ اعتقاله األخير بتاريخ أكتوبر 

.2015

اختطاف النائب أبو طري واالفراج عن النائب يوسف مطلع سبتمرب
)10( نواب مختطفين في سجون االحتالل

زار النائب عــن كتلة التغيير واالصالح ســيد أبو 
مســامح ووفداً من رئيس جمعيــة فيدار محمد 
مشينش، وعبد الوهاب زيدان” عضو االحتاد العاملي 
لعلماء املسلمني، جامعة السلطان محمد الفاحت 

في إسطنبول.
والتقى الوفد كالً من رئيس اجلامعة موسى دومان، 
وعميــد كلية العلوم اإلســالمية أحمــد طوران، 

و”خليل قوتالي أستاذ احلديث النبوي.
وخالل اللقاء مت االتفاق على التعاون املشــترك بني 
اجلامعة وجمعية فيدار واملؤسسات الفلسطينية 
في تركيا، مبا يخدم طلبة فلسطني في تركيا، حيث 

منحت اجلامعة عددًا مــن املقاعد اجملانية لصالح 
الطالب الفلسطينيني.

ووفق االتفاق، فسيتم املتابعة من قبل جمعية فيدار 
مع قسم العالقات اخلارجية في جامعة السلطان 
محمد الفاحت فيما يتعلق بالطالب الفلسطينيني 

املنتسبني إلى هذه اجلامعة.
يشار إلى أن جمعية فيدار وقعت اتفاقاً مع جامعة 
العامليــة للتجديــد يقضي بخصم من رســوم 
التســجيل على الطالب املتقدمني للجامعة من 
خالل جمعية فيدار، في خطوة تهدف إلى مساعدة 

الطالب الفلسطينيني في تركيا.

النائب سيد أبو مسامح يزور جامعة “الفاتح” باسطنبول 
اتفاق ملنح مقاعد مجانية للطالب الفلسطينيني 
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النائبــان أبو حلبية واألســطل يتفقــدان مراكز أمنية 
بمحافظة رفح 

النواب يتفقدون املخيمات الصيفية يف عدة محافظات

نــواب الوســطى يســتقبلون وفدًا مــن الخدمات 
الطبية العسكرية وآخرًا من نادي السالم الرياضي

تفقــد النائبان د. أحمد أبو حلبية ود. يونس األســطل 
املراكز الشــرطية مبحافظة رفــح لإلطالع على جهود 

األجهزة األمنية في احملافظة.
حيث زار النائب أبو حلبية مركز شــرطة احملافظة وكان 
في اســتقباله العقيد رأفت ســالمة مدير شــرطة 
احملافظة، وناقشــا طبيعة ســير العمل في احملافظة 
واآلليــات املتبعة للتخفيف عن املواطنني في شــتى 

اجملاالت. 
وأشــاد النائب أبو حلبية بأداء شــرطة محافظة رفح 
ضباطاً وأفــراد مثمناً جهدهم املميــز وعطائهم في 
حمايــة أمن الوطــن واملواطن، داعياً ملزيــد من اجلهد 
وتكثيــف العمــل للتخفيــف عن كاهــل املواطنني 
لتخطي العقبات والصعاب خصوصاً في ظل الظروف 
املعقدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من حصار 

ومؤامرات حتاك ضد قضيتنا.
في ســياق متصل شــارك النائب أبو حلبية بالوقفة 

تفقد نــواب الكتلة اخمليمــات الصيفية 
التي تقيمها حركة حماس خالل العطلة 
الصيفيــة احلاليــة والتي حتمل اســم) 
مخميات فرســان فلسطني( في العديد 

من محافظات قطاع غزة.
ففي محافظة شــمال غــزة تفقد نواب 
احملافظة ســبعة مخيمــات صيفية في 
مدرسة تل الزعتر ومدينة بيسان ومنتجع 
طبريا ومســجد اخللفاء الراشدين حيث 

ضمت اخمليمات أكثر من 4000 مشارك.
وأكد النواب أن هــذه اخمليمات الصيفية 
تأتي ضمن فعاليات كثيرة في إطار خطة 
وضعتهــا حركة حماس تشــمل دورات 
وندوات متخصصة لتربية اجليل الصاعد 
عقائدياً، وإميانياً وجهادياً باعتبارهم أساس 

مشروع التحرير.
وفي محافظة غزة تفقد النواب   مخيمات 
) فرسان فلسطني(  في منطقة غرب غزة 

وشــملت الزيارة منطقة الشيخ رضوان 
والشاطئ ومشروع عامر وعباد الرحمن.

وأكــد النائب أبــو حلبية خــالل كلمة 
له أمــام املشــاركني في اخمليــم بأنهم 
هم جيــل التحرير القادم الذي يجســد 
معنى التضحيــة والقوة والفداء لتحرير 
شاكراً  األقصى،  واملســجد  فلســطني 
حركة حماس على جهودها في بناء جيل 

التحرير.

اســتقبل نواب احملافظة الوســطى وفداً مــن اخلدمات 
الطبية العســكرية ممثالً بالنقيب محمد البنا وذلك في 
مكتب نواب الكتلة، وأثنى وفــد النواب على جهود التي 
تبذلها اخلدمات الطبية العســكرية في تقدمي اخلدمات 

الطبية للمواطنني وخاصة أفراد األجهزة األمنية.
وناقــش النواب مع الوفد قضية توفيــر منبى للخدمات 
الطيبة باحملافظــة، ووعد النواب مبتابعــة هذه القضية 

وبحثها مع اجلهات اخملتصة لعمل ما يلزم.
في سياق آخر زار وفد من نواب احملافظة الوسطى األستاذ 
موسى الســماك وكيل وزارة العمل بغزة ملناقشة عدة 
قضايا منهــا ملف بطالة اخلريجــني والعمال العاطلني 
واملشاريع املستقبلية التي تخدم فئة الشباب واخلريجني.

وأوضح السماك آليات العمل في وزارة العمل مؤكداً على 
أن الوزارة وجميع كوادرهــا ال يألون جهدا في توفير فرص 

عمل للمواطنني العاطلني عن العمل.
كما اســتقبل النواب وفــداً من نادي الســالم الرياضي 

التضامنيــة مع األقصى والتي نظمتها هيئة التوجيه 
السياسي واملعنوي برفح ،

 وأكــد خاللها علــى تضامنه مع املقدســيني الذين 
يخوضون معركة الكرامة واحلرية ألولى القبلتني وثالث 
احلرمني الشريفني، داعياً األمة  لنصرة القدس واألقصى 
ونصرة الشعب الفلسطيني الذي يقف في وجه عنترية 

هذا االحتالل الذي ال يراعي حرمة املسجد األقصى.
في ســياق منفصل، تفقد النائب األســطل األجهزة 
األمنية خالل جولة ليلة شملت جهاز الشرطة البحرية 
وجهاز الشرطة العسكرية ومركز شرطة تل السلطان 
ونقاط قوات األمن الوطني على احلدود الفلســطينية 

املصرية.
وأشاد النائب األســطل بدور األجهزة األمنية باحلفاظ 
على أمن الوطــن واملواطن مثمنــاً جهودهم املبذولة 
خلدمــة دينهم ووطنهم رغم قلــة اإلمكانات وضعف 

املقدرات.

لألشخاص ذوي االعاقة ممثال باألستاذ محمد العربي رئيس 
النادي في مكتب نواب الكتلة، 

أثنى وفد النواب على جهود الوفد في خدمة األشــخاص 
ذوي االحتياجات وتوفير اخلدمات املناســبة حلاالتهم، ومن 
جانبه طرح محمد العربي رئيس النادي العديد من القضايا 
أهمها املوائمة على شــاطئ البحر بتوفير أماكن مالئمة 

لذوي االحتياجات اخلاصة.

جولة لمراكز شرطية
في ســياق منفصل، تفقد نواب احملافظة الوسطى املراكز 
األمنية في احملافظة وشــملت جولة النــواب زيارة مركز 
شــرطة النصيرات، ومركز شرطة املعسكرات، والشرطة 
اخلاصة، ومركز شرطة دير البلح، وزيارة عائلة الشهيد معاذ 
زايد، وقيادة شرطة احملافظة وكان في استقبالهم العقيد 

اسماعيل ابو راشد محافظ الشرطة .
وأثنى وفــد النواب على جهود قيــادة األجهزة األمنية في 

خدمة املواطنني وحل مشاكلهم.

سلَّموا)5( منازل مرمَّمَة ألسر فقيرة النائــب د.أبو راس يلتقــي مدير التنظيم 
ببلدية غزة ملناقشة شكاوى مواطنني

التقى النائب د. مروان أبو راس مع مدير عام 
اإلدارة العامــة للتنظيم فــي بلدية غزة م. 
حامت الشيخ خليل ملناقشة بعض شكاوى 

املواطنني التي وصلت مكتب النواب.
بدوره أشــاد النائب أبــو راس بجهود بلدية 
غزة ومساهمتها في تطوير البنية التحتية  
واجناز العديد من املشــاريع التطويرية التي 

توفر حياة كرمية ألبناء شعبنا.
وناقــش الطرفان بعض املشــاريع القائمة 
كتطوير بعض الشوارع في محافظة غزة، 
وتنــاول اللقاء االســتماع ألهالي منطقة 

تل الهــوى شــارع 8 واقتراحاتهم مبا يخدم 
مصلحة اجملتمع واملواطن.

من جانبه رحب م. حامت الشيخ خليل بالنائب 
أبو راس وشكره على تواصله الدائم مع بلدية 
غزة مبا فيه مصلحــة املواطنني، موضحاً أن 
بعض املطالــب واالقتراحات التي مت طرحها 
هي على سلم أولويات املشاريع التطويرية، 
مؤكداً على متابعة البلدية لعملية التطوير 
فــي املناطق التــي بدأت العمــل بها وحل 
املشاكل بصورة سريعة، ومتابعتها لكافة 

التطورات ميدانياً.

خالل زيارات متفرقة ناقشوا قضايا مع وكيل وزارة العمل
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كتلة التغيير واإلصالح

استقبلوا وفدًا من التوجيه السياسي

نواب شــمال غزة يطلعون على سري العمل يف مستشفى الشفاء 
واألندونيسي

نواب محافظة غزة يزورون عائلة الغول

نظم وفد من نواب كتلة التغيير واإلصالح 
في محافظة شــمال غزة جولة تفقدية 
لعدد من املرضي في مستشفى الشفاء 
، وكان في اســتقبالهم  واإلندونيســي 
واإلندونيسي  الشــفاء  مستشفى  إدارة 
وصحبهم عدد من األطباء خالل جولتهم.

وزار الوفد قســم العناية املركزة وقسم 
الباطنة رجال وتفقــدوا أوضاع عدداُ من 
املرضي و اطمئنوا علي حالتهم الصحية 
العاجل واطلعوا  متمنني لهم الشــفاء 

علي سير العمل فيها.
وأثني الوفــد علي جهــود وزارة الصحة 
في رعاية املرضي، كمــا أبدي الوفد خالل 

جولتهم في أروقة وأقســام مستشــفى 
الشفاء واإلندونيســي إعجابهم باخلدمات 
التي تقدم رغم نقــص اإلمكانيات واحلصار 

الذي يتعرض له قطاع غزة .
في سياق متصل تفقد وفد من نواب كتلة 
التغيير و اإلصالح ضم النائبان أ. جمال نصار 
والنائب د. جميلة الشــنطي املستشــفى 
اإلندونيسي  مبحافظة شمال غزة  ومبشاركة 
القيادي في حركة حماس د. عماد الشنطي 
للوقــوف على عمل األطبــاء حيث كان في 
استقبالهم مدير املستشفى دكتور شوقي 

سالم والطاقم اإلداري للمستشفى.
النواب علــى دعمهم للخدمات  وأكد وفد 

الصحية املقدمة ألبناء شعبنا في ظل 
الظروف اإلنسانية التي يعيشها القطاع 

نتيجة للحصار املفروض عليه.
 وأشار الوفد أن هذه الزيارة جاءت لبحث 
تطوير عدد من األقسام في املستشفى 
ومنها قســم املســالك البولية وتوفير 

املناظير الالزمة للمستشفى.
وأوضح دكتور ســالم مدير املستشفى 
لوفد النواب الوضع العام باملستشــفى 
وجتول مع الوفد في أقســام املستشفى 
وقدم وصفاً لكل قسم وطبيعة العمل 
به مؤكداً حرص كل العاملني على خدمة 

أبناء شعبنا.

زار وفد  النــواب في محافظة غزة ديوان عائلة 
الغــول في مدينة غزة وذلك ضمن سلســلة 
الزيــارات التي يعقدها النواب مع العائالت من 
باب تعزيــز التواصل مع أبنــاء وعوائل اجملتمع 
الفلسطيني، وكان في اســتقبالهم مختار 
العائلــة وعدد مــن وجهاء ورجــال اإلصالح 

باملنطقة.
وعبــر وفد النواب خــالل كلمتهم عن أصالة 
وعراقة عائلة الغــول في الوطن والتي قدمت 
الشــهداء واجلرحى في ســبيل حتريــر أرضنا 
ومقدســاتنا مؤكدين أن هذه الزيارة تأتي من 
باب تعزيز تواصل نواب اجمللس التشــريعي مع 

جميع أبناء شعبنا، ونشــر احملبة بني عائالتنا 
الفلسطينية.

ومن جانبــه رحب مختار عائلــة الغول بوفد 
النواب مثمنــاً جهدهم وعطائهم في خدمة 

أبناء شعبهم.
في سياق منفصل، اســتقبل نواب غزة وفداً 
من قيادة هيئة التوجيه السياســي واملعنوي 

لإلطالع على مجريات عملهم.
وثمن النــواب جهود وعطاء هيئــة التوجيه 
السياســي واملعنوي ملنتســبي وأفــراد وزارة 
الداخليــة واألمن الوطني بغرســهم للقيم 
والســلوكيات الصحيحة التي يجب أن تتوفر 

لدى منتسبي اجلهاز.
أكد النواب على دور ورسالة الهيئة في عقدها 
للعديــد من الــدورات التثقيفيــة والبرامج 
املتنوعة والتي تهدف إلــى ايجاد مجتمع واع 
فكرياً ومتميــزاً أخالقياً، آملني بتطوير العمل 

من خالل خطة مستقبلية واضحة.
واستعرض الوفد خالل لقائهم أهم األنشطة 
التــي قاموا بها خــالل الفترة الســابقة من 
عقدهم للدورات التدريبية واجلوالت التفقدية 
واحملاضرات التثقيفية التــي تنمي من قدرات 
املوظفــني، مرحبــني بالتواصــل مــع جميع 

املؤسسات لتعزيز مبدأ التواصل املشترك. 

محافظة شمـــال غزة
1. نــواب محافظة شــمال غــزة يكرمون 
570 طالبــاً من أوائل الطلبــة في مهرجان 

للمتفوقني.
2.  نواب شــمال غــزة يتفقــدون اخمليمات 

الصيفية في احملافظة.
3.  نواب محافظة شــمال غزة يشاركون في 
اجتماع طارئ لتدارس أزمة املياه في احملافظة. 
4. النائب الشــنطي تستقبل وفد من نقابة 

املعلمني في محافظة شمال غزة. 
5.  النائــب الشــنطي تشــارك فــي ندوة 
سياسية في جهاز األمن واحلماية بغـــــزة.

6. نواب الكتلة يهنئون الطلبة املتفوقني في 
محافظات قطاع غزة. 

  محافظة غزة
1. النائب أبــو راس يلتقي مبدير التنظيم في 

بلدية غزة ملناقشة شكاوى املواطنني.
2. نواب محافظة غــزة يتفقدون مخيمات 

فرسان فلسطني في منطقة غرب غزة. 
3. النائــب أبو حلبية يتفقد نقاط شــرطة 

التدخل وحفظ النظام 
يتفقــدا  والشــنطي  نصــار  النائبــان   .4

املستشفى اإلندونيسي 

  المحافظة الوسطى
1.  النائب اجلمل يشــارك بحفل تكرمي أوائل 

طالبات املرحلة اإلعدادية والثانوية. 
2.  النائب اجلمل يناقش قضايا املواطنني مع 

مدير مديرية الشئون اإلجتماعية. 

3. النائب سالمة يشارك في مراسم الصلح 
بني عائلتي اخلالدي وأبو كويك.

4.  نواب الوسطى يزورن وكيل وزارة العمل.
5.  النائــب ســالمة: رغــم احلصــار وقلة 
اإلمكانات تفوق أبنائنا في الثانوية العامة. . 
6. نواب احملافظة الوسطى يستقبلون وفداً 

من اخلدمات الطبية العسكرية. 
7. نواب احملافظة الوسطى يستقبلون وفداً 

من نادي السالم للمعاقني. 
8. النائــب ســالمة يتفقد عيــادة الرعاية 
األوليــة في مدينة ديــر البلــح. 9. النائب 
ســالمة يناقش قضايا املواطنني مع وكيل 

وزارة الشئون. 
10. النائــب اجلمــل يســتقبل وفــدا من 

الصيادين.

 محافظة رفح
1. النائــب أبــو حلبيــة يشــارك بالوقفة 

التضامنية مع األقصى برفح. 
2.  النائب أبو حلبية يتفقد شرطة احملافظة 

برفح.
3. النائب األســطل و العبادســة يلتقيان 

وكيل وزارة األشغال العامة.
4. نواب رفح ينظمون حملة زيارات للطلبة 

املتفوقني في احملافظة.

محافظة خانيونس
-1نواب محافظــة خانيونس يزورون الطلبة 

املتفوقني .

نشاطات برملانية - يوليو

تفقد النائبان يونس األسطل وخميس النجار  
خالل جولة ميدانية املرافق الصحية مبحافظة 
رفح شــملت عيــادة أبــو الوليــد الصحية 
ومستشــفى الشــهيد أبو يوســف النجار 

واملستشفى األوروبي.
وناقش وفــد النواب مع مدراء املستشــفيات 
والعيادات في محافظة رفــح الرعاية األولية 
وخدمــة اجلمهــور الصحية، مشــيرين ألبزر 
املعيقات التي تواجه العمل الصحي باحملافظة 
وأشــاد النــواب بجهود مدراء املستشــفيات 
والعيادات الهادفــة لتطوير اخلدمات الصحية 
والتخفيــف عــن املواطنني وتطوير أقســام 
وخدمات أخــرى واعدين بحمل جميع العقبات 
للجهات اخملتصــة للعمل على معاجلتها رغم 
اإلجراءات التعسفية حلكومة التوافق واحلصار 

املفروض منذ أكثر من 10 ســنوات على قطاع 
غزة .

في سياق منفصل، زار النائب د. يونس األسطل 
بلدية رفح، وكان في اســتقباله رئيس البلدية 

أ.صبحي رضوان .
وناقــش النائب األســطل مع رئيــس البلدية 
قضية شارع طه حســني الذي يربط الطريق 
الغربية مع صالح الديــن باحملافظة والعقبات 
التي تواجه السكان في تنفيذ املشروع، حيث 
مت االتفاق مع الفريق الهندسي التابع للمشروع  
لتقدمي  احللول املقترحة ليتــم تنفيذها على 

أرض الواقع فورياً. 
بدوره شكر النائب األسطل رئيس البلدية على 
تفهمه حلوائج الناس وســرعة االستجابة في 

تلبية مطالب املواطنني ومعاجلة مشاكلهم. 

النائبان األسطل والنجار يتفقدان املرافق الصحية برفح 
التوصل لحل مشكلة شارع طه حسني


