د .الشــرافي يديــن حمــات
االعتقــال التــي طالــت
الصحفيين في الضفة الغربية

نشرة شهرية دورية تصدر عن الدائرة اإلعالمية يف كتلة التغيير واإلصالح  -العدد ( )47اإلثنين  30يوليو 2018م 17 ،ذو القعدة 1439هـ

كتلة التغيير واالصالح تصدر التقرير النصفي األول ألبرز أنشطتها

التغيري واإلصالح” تواصل أنشطتها خدمة للمواطن وتمارس أدائها الرقابي والتشريعي

أصدرت كتلــة التغيير واالصالح البرملانيــة ،تقريرها النصفي للنصف
األول من العام اجلاري والذي يرصد أهم وأبرز أنشــطة الكتلة خالل هذه
الفترة ،وعلى الرغم من اســتمرار حالة االنقسام واحلصار الصهيوني إال
أنها اســتمرت في خدمة أبناء شــعبنا وأداء دورها التشريعي موضحة
فيه أبرز إجنازاتها وأنشطتها واملشاريع النوعية التي نفذتها خالل ستة
أشــهر والتي ســاهمت من خاللها في التخفيف من معاناة املواطنني

الفلسطينيني وحل املشاكل التي تواجههم.
وأوضح التقرير أن النواب خالل شاركوا في  9جلسات للمجلس التشريعي
تخللهــا إقرار  11قــرار وإصدار  33تقريــرا ً متلعقا ً بالقضايا املســتجدات
الفلسطينية ،وعقدوا  20جلسة استماع ملسؤولني.
كما شــارك النواب  440مشــاركة في ندوات وفعاليات وقفات وورش عمل
تنظمها الكتلة أو جهات رســمية وأهمية ،وأشار التقرير أن الكتلة قدمت

مساعدات نقدية مبا يقارب نصف مليون دوالر ،كما نظمت الكتلة
 198زيارة ميدانية للمؤسسات احلكومية واألهلية ،واستقبل النواب
 21120مواطنا ً و  335وفدا ً في مكاتب النواب ومت حل  1470مشكلة
واردة.
وعملت مكاتب الكتلة على التواصل والتنسيق مع اجلهات اخملتصة
لتلبية احتياجات املواطنني وبلغ عددها ( )8975احتياجاً.

النائب النتشة يتنسم الحرية النائب نعيم تدعو لتحرك عاجل للمؤسســات النســوية نصرة
بعد اعتقال دام  22شهراً
للكاتبة خاطر

أفرجت ســلطات االحتالل عن النائب عن كتلة التغيير
واالصالح محمد جمال النتشة من مدينة اخلليل.
يأتــي اإلفراج عن النائب النتشــة بعــد أن أمضى في
االعتقال اإلداري  22شهرا.
والنائب النتشة انتخب لعضوية اجمللس التشريعي عام
 2006خالل وجودة في املعتقل ،ولم يخرج من الســجن
منذ عام  2003سوى  8أشهر تقريبا ،في حني أمضى ما
يزيد عن  20عاما متفرقة في ســجون االحتالل ،اعتقل
منها ثالث مرات خالل عضويته في اجمللس التشــريعي
الفلسطيني ،وكان آخر اعتقال في (.)24-9-2016
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دعــت النائب هــدي نعيــم لتحــرك عاجل
للمؤسســات النســوية نصــرة للكاتبــة
الفلســطينية ملــي خاطر بعد قيــام قوات
االحتــال الصهيوني باعتقالهــا من منزلها
بالضفة الغربية معتبرة ذلك جرمية جديدة من
جرائم االحتالل .
وقالت النائب نعيم”ملــي خاطر اعتقلت ألنها
تفضح جرائــم االحتالل بحق شــعبنا ،وذلك
يؤكــد أن هذا االحتــال ال يضــع أي اعتبار ال
للقوانــن وال لألعراف وال للمعايير الدولية ،وان
االحتالل يخشى الكلمة ويشن حربا ً على حرية
الكلمة مما يؤكد على عنصرية واجرام االحتالل”
وأشــادت النائب نعيم بالدور الكبير الذي تقوم
بــه الكاتبة ملي خاطر والكتاب فــي الدفاع عن حقوق
الشعب الفلسطيني وتبني قضاياه الوطنية.
ودعت النائب نعيم املؤسسات الدولية جمعيات حقوق
االنسان واملؤسســات النسوية للتحرك العاجل رفضا ً
العتقال الكاتبة الفلســطينية ملي خاطر ،مؤكدة أن
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مزيد من األخبار
نــواب التغيير واإلصــاح يهنئون طلبة
الثانوية العامة المتفوقين

>> 2
تقريــر خــاص ..رســم يوضــح انجازات
الكتلة البرلمانية في ( )6أشهر

>> 3

اعتقال ملي خاطر مخالف لألعراف والقوانني الدولية.
واســتنكرت النائب نعيم الصــورة التي اعتقلت فيها
الكاتبة خاطر من بني أطفالها ،مشــير ًة لضرورة حترك
كل انســان حر وبالذات املؤسسات الدولية التي تدعى
الدفاع عــن حقوق املرأة وحقها فــي حضانة اطفالها
وحقها بتربية أبنائها.

نــواب شــمال غــزة يتفقــدون مديرية
التنمية اإلجتماعية

>> 4

نــواب الوســطى يناقشــون قضايا مع
النائب العام

>> 4
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يدٌ تبني  ..ويدٌ تقاوم

كتلة التغيري واالصالح :استيالء االحتالل على سفينة التغيري واإلصالح :قانون” القومية” دليل على مدى
كسر الحصار قرصنة صهيونية وإرهاب دولة منظم
عنصرية االحتالل ووهم مشروع السالم

عبرت كتلة التغيير واإلصالح عن رفضها الشديد
إستيالء قوات االحتالل الصهيونية على سفينة
كســر احلصار معتبرة ذلك قرصنة صهيونية في
وضح النهــار ،أمام مرآى العالم وتأكيد على مدى
عنجهية هذا احملتل ومدى امعانه في التلذذ على
عذابات شــعبنا وحصاره من خــال إصراره على
تشــديد هذا احلصار والوقوف بكل عنجهية أمام
محاوالت كســر احلصار املفروض على الشــعب
الفلسطيني منذ اثني عشر عاماً.
وأكــدت الكتلة أن ما أقدم عليــه قوات االحتالل
يشكل إرهاب دولة منظم ،ويضرب بعرض احلائط
كل اجلهود الدولية واإلنســانية الرامية إلى كسر
حلقات احلصــار الظالم املفروض على شــعبنا

الفلسطيني.
ودعــت الكتلة كل األطراف الفلســطينية لتحمل
مســؤولياتها ووضع حد لهذا االجــرام الصهيوني،
مبحاصرة  2مليون فلســطيني والــذي ضرب احلصار
اطنابه في كل مقومات احلياة وصنع كارثة إنســانية
فــي قطاع غزة وهو ما يدفع غــزة يوما ً بعد يوم نحو
حافة االنفجار.
وشــددت الكتلة على رفضها القاطع لهذا السلوك
الصهيوني املشني ،مضيفة “ أن شعبنا الفلسطيني
مع كل حرار العالم يســتمر في جهوده الرامية إلى
كســر احلصار املفروض على غــزة وأن كل محاوالت
العــدو الصهيوني ال ميكن ان تنال من إرادة شــعبنا
وعزمية األحرار في كل ارجاء العالم”.

ترفــض كتلــة التغيير واإلصــاح ما أقدم عليه ما يســمى
بالكنيســت الصهيوني على إقرار قانون يهودية الدولة وهو
الذي يأتي في مرحلة فارقة متر بها القضية الفلسطينية في
ظل احلديث عن صفقــة القرن والعمل على تصفية القضية
الفلســطينية ويأتي مواكبا ً لنقل الســفارة االمريكية إلى
القدس والعمل على تصفية قضية الالجئني.
وإن االحتــال اتخذ من هذا احلراك اإلقليمــي والدولي لتمرير
أحالمه الشــيطانية بتكريــس احتالله لألرض واملقدســات
وترســيخ ومحاولته طمس الهوية الفلسطينية عبر يهودية
الدولة.إن هذا القانون الصهيوني هو دليل على عمق عنصرية
االحتالل ومدى اصراره على الصراع الديني مع شــعبنا وأمتنا
فضالً على أن هذا القانون ضربة في مقتل ملشروع السالم وأن

مسيرته سراب وأحالم الوصول إليه وهم لطاملا حذرنا منه.
إن هذا القانون الصادر عما يسمى بالكنيست الصهيوني
وغيره من القوانني ال ميكن أن يغير من حقائق التاريخ شيئا ً
أو ينال من حقوقنا وثوابتنا التي يؤكد شعبنا الفلسطيني
بتضحياته على جتــذره في أعماق هذه األرض ومتســكه
بالثوابــت الوطنية وإصراره على كنــس هذا االحتالل من
كامل أرضنا بإذن اهلل تعالى.
إنها حلظة تاريخية فارقة متر بها القضية الفلســطينية
ال تبدد ثوابــت وال تنتزع حقوق خضبت بدماء الشــهداء
وشــعبنا الفلســطيني هو األمني على هذا اإلرث الديني
والتاريخي في هذه األرض املقدســة وهــو على يقني بأن
االحتالل إلى زوال بإذن اهلل.

زيارات شملت محافظات قطاع غزة

نواب التغيري واالصالح يهنئون طلبة الثانوية العامة املتفوقني

نظم نواب كتلة التغيير واإلصالح سلسلة زيارات للطلبة
املتفوقني في الثانوية العامة في محافظات قطاع غزة،
حيث تــرأس د .أحمد بحــر النائــب األول لرئيس اجمللس
التشــريعي ،وضم الوفد في محافظة خانيونس النائب
د .يونس األســطل ،والنائب د .خميس النجار ،وشاركهم
مدير التربية والتعليم في احملافظة أ .عبد الرحيم الفرا.
وعبر وفد النواب عن فخرهم مبا حققه الطلبة من نتائج
تدلــل على عظيم انتمائهم لطريــق العلم ،وإصرارهم
على حتدي ظــروف احلصار التي شــملت جميع مناحي
احلياة ،حيث زاروا الطالبة رانية صالح العباســي األولى
على الوطن في الفرع األدبي واحلاصلة على معدل ،99.4%
والطالبة أماني ماهر أبو صبحة احلاصلة على معدل 99%
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في الفرع العلمي وهي اخلامسة على مستوى قطاع غزة.
وتقــدم وفد النــواب بالتهنئة للطلبة املتفوقــن وذويهم ،
مشــيدين مبا بذلوه من جهد تكللــت بتحقيقهم مراتب
متقدمة على مســتوى الوطن في نتائــج اختبارات الثانوية
العامة  ،إذ شــملت الزيارة أبناء النواب املتفوقني ،وهم كرمية
النائب أ .يحيى العبادســة أمل احلاصلــة على معدل 95.9%
في الفرع األدبي ،وجنل النائب د .يونس األسطل يحيى احلاصل
على معدل  94.6%في الفرع الشرعي ،وكرمية النائب د .صالح
البردويــل أمينة احلاصلة على معدل  75%في الفرع العلمي ،
وزاروا الطالبة إميان فريد أبو زيــادة احلاصلة على معدل 98.9
في الفرع األدبي.
وفي ســياق متصل هنأ وفد من نــواب محافظة غزة طالب

الثانوية العامة الناجحني واملتفوقني في امتحانات التوجيهي،
حيث ضم وفد النواب د .أحمد بحر النائب األول لرئيس اجمللس
التشريعي والنائب د .احمد أبو حلبية والنائب هدى نعيم.
وعبر النواب عن فخرهم مبا حققــه الطلبة من نتائج تدلل
على عظيم انتمائهم لطريق العلــم وإصرارهم على حتدي
ظروف احلصار التي شملت جميع مناحي احلياة.
وتقدم وفد النواب بالتهنئة من النائب املستشــار أ .محمد
فرج الغول بنجــاح ابنه في الثانوية العامة متمنيني له دوام
التفوق والنجاح في مسيرته العلمية.
وفي سياق آخر شارك نواب احملافظة الوسطى في حفل تكرمي
أوائل الثانوية العامة والذي تنظمه مديرية التربية والتعليم
في قاعة جامعة فلســطني الكبرى في مدينة الزهراء وضم

وفد النواب النائب د .سالم سالمة والنائب د .عبد الرحمن
اجلمل ،وكان في اســتقبالهم األستاذ سعيد أبو حسب
اهلل مدير املديرية وإدارة جامعة فلسطني.
وفي سياق متصل شــارك النائب د .يونس األسطل في
حفل لتكرمي أوائل طلبة الثانوية العامة للعام 2018في
محافظة خانيونس بعنوان فوج القدس.
وفي اخلتام متنى النواب ألبنائهــم من الطلبة املتفوقني
حياة جامعية يحذوها األمل بالتفوق والنجاح ،مع أملهم
بانفكاك قريــب للحصار ميكنهم مــن حتقيق آمالهم
واالنطالق بكل حرية في طريق السعي لطلب العلم.
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طالبت بمحاكمة االحتالل في المحافل الدولية

النائب نعيم :قانون يهودية الدولة عنصري
وباطل

أدانــت النائب أ .هــدي نعيم ،إقرار الكنيســت
الصهيوني قانــون يهودية الدولة ،مؤكدة بطالن
هذا القانون وأنه يعبر عن عنصرية دولة االحتالل.
وقالــت النائب نعيم “إن هــذا القانون العنصري
اكتمــال ملنهج دولــة االحتالل االســتيطانية
االحاللية ،ويؤكد عنصريته الذي يحاول من خالل
القوانني العنصرية إخفاء جرائمه بحق شعبنا”
وأشــارت النائب نعيم أن االحتــال يتوهم بأنه
ســيتمكن من خــال تشــريعاته إلغــاء احلق
الفلسطيني لشــعبنا في أرضه والتي ستبقي
راســخة في ،مشــدد ًة ان االحتالل لن يفلت من
املالحقة القانونية التي ستطاله حتما.

وأكدت النائب نعيم أن احلق الفلسطيني راسخ
وباقي وأن االحتالل ومشاريعه إلى زوال وأن قانون
يهودية الدولة قرار عنصري الســتكمال ســلب
األرض واحلقــوق الفلســطينية ،ويتعــارض مع
القانون الدولي واملواثيق واملعاهدات الدولية.
واستنكرت النائب نعيم الصمت العربي والدولي
أمــام القوانــن العنصرية الصهيونيــة ،داعي ًة
لتحرك عربي وإسالمي ودولي عاجل وقوي ملالحقة
دولة االحتالل وعنصريتها..
وطالبت النائب نعيم مبالحقة االحتالل في احملافل
الدولية وجترمي سياســاته واتخاذ خطوات فعلية
للتصدي لسياساته العنصرية

يدٌ تبني  ..ويدٌ تقاوم

دعا لمالحقة االحتالل دولياً

النائــب د .أبو حلبية يســتنكر اعتــداء االحتالل علــى تجمع الخان
األحمر

اســتنكر النائب ا .د .أحمد أبو حلبية بشدة اعتداء قوات اإلحتالل
على أهالي ســكان اخلان األحمر شــرق مدينة القدس ،وســحل
نسائهم علي مرأى ومسمع من العالم ،مشيرا ًخلطورة هذه اجلرمية
في ظل التطبيع والصمت الدولي علي جرائم اإلحتالل.
وقال النائب أبو حلبية ”إن منطقة اخلان األحمر شــرق القدس هي
منطقة إسالمية تاريخية ،وإن العدو الصهيوني ينفذ مخطط قدمي
جديد للتوسع االستيطاني علي حساب أراضينا الفلسطينية .
وأكد النائب أبو حلبية أن العدو الصهيوني يصعد اإلعتداءات على
أهالي اخلان األحمر كجزء من سياســته اإلجرامية التي تستهدف
األرض واإلنســان الفلســطيني في محاولة لتهجير أهلها منها
واالستيالء علي أرضها حلساب املشاريع الصهيونية التي تقوم بها
دولة االحتالل.

وطالب النائب أبو حلبية األمة االســامية والعربية بتعزيز صمود
ســكان اخلان األحمر والقدس في مواجهــة االحتالل الصهيوني
بتقدمي مختلف أشكال الدعم لهم.
ودعا النائب أبو حلبية ملالحقة االحتالل وقادته لدى احملافل الدولية
واملنظمــات احلقوقية علي ما يقوموا به من جرائم ضد شــعبنا
الفلسطيني.
وكان االحتالل طلب من نحو  200من ســكان اخلان األحمر االنتقال
إلى املنطقــة التي خصصتها “اإلدارة املدنية” على أراضي قرية أبو
ديس.
يشار إلى أنه في املنطقة الواقعة بني القدس وأريحا تعيش عشرات
التجمعات العربية الفلسطينية البدوية ،بينها عشيرة اجلهالني،
التي كانت تتنقل في مناطق النقب.

(�إح�صائيات)
�أن�شطة كتلة التغيري
والإ�صالح
�أن�شطة الدائرة الإعالمية
والعالقات اخلارجية
www.islah.ps
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يدٌ تبني  ..ويدٌ تقاوم

النائب د .أبو راس يلتقي مدير عام الخدمات الطبية العسكرية

التقــى د .مروان أبو راس منــع مدير عام
اخلدمــات الطبية العســكرية املقدم
الطبيب .محمد صالح وذلك ملناقشــة
بعض القضايا املهمــة واالطالع على
مجريات عملهم.
بدوره رحب النائب أبــو راس في املقدم
الطبيب صالــح مشــيدا ً بجهودهم
اجلبــارة فــي خدمــة أبنــاء شــعبنا
الفلسطيني من خالل الطواقم الطبية
املنتشرة في جميع مناطق قطاع غزة.
وناقــش الطرفان العديــد من القضايا

الهامــة وبعــض املعيقات التــي تواجه
عمل املستشــفى املغربي ونقص األدوية
في مستشــفيات اخلدمات الطبية جراء
احلصار اخلانق الذي يعيشــه أبناء شعبنا
الفلسطيني.
ودعا النائب أبو راس بتنسيق اجلهود الطبية
واالســتفادة من اخلدمات التــي يقدمها
أطباء الوفد املغربي في املستشفى املغربي
في جميع األقسام الطبية والتخصصية.
ومــن جانبه أكد املقــدم الطبيب محمد
صالح إلى وجود تواصل وتنسيق مشترك

مع أطباء الوفد املغربي وكيفية استقبال
املراجعني والعمل على ترتيب مواعيدهم
في جميع التخصصات الطبية ،مشيرا ً
أن املستشــفى يســتقبل يوميــا ً من
300إلى  400حالة ويعمل بشــكل جيد
في جميع األقســام ،مســتعرضا ًأهم
اخلدمات املتنوعة في أقســام االطفال
واجلراحة والنساء والتوليد التي يقدمها
للمواطنــن مشــددا ً إلــى مضاعفة
جهودهــم الطبية وذلــك خدمة ألبناء
شعبنا الفلسطيني.

نواب املحافظة الوســطى يناقشون قضايا املواطنني
مع النائب العام بغزة

ناقش وفد نواب كتلــة التغيير واإلصالح
قضايا املواطنــن مع معالي النائب العام
األســتاذ ضياء الدين املدهــون وذلك مبقر
النيابــة العامة بغزة ،وضــم وفد النواب
النائب د .عبــد الرحمن اجلمــل والنائب
األستاذة هدى نعيم.
أثنى وفــد النــواب على جهــود النيابة
العامة في خدمة املواطنني واحقاق احلق
ونشــر العدل بينهم ،وحل مشــاكلهم
وقضاياهم في أسرع وقت.

وطرح وفــد النواب بعض القضايا اخلاصة
من أجل متابعتها وحلها من قبل النيابة
العامة.
بدوره رحب األســتاذ ضياء الدين املدهون
بوفــد النواب علــى زيارته ،مؤكــدا ً على
متابعته واهتمامه حلل القضايا املطروحة.
وفي نهاية اللقاء شكر املدهون وفد النواب
على اهتمامه ومتابعته لقضايا املواطنني
مثمنــا ً دورهــم الكبير في خدمــة أبناء
شعبنا.

المحرر المسئول

شرحبيل الغريب
www.islah.ps

نواب املحافظة الوســطى
يتفقدون املستشفى املغربي
امليداني
تفقــد نواب كتلة التغييــر واإلصالح في
احملافظة الوســطى املستشفى املغربي
امليداني في مدينة الزهراء لالطالع على
آخر التطــورات امليدانية فيــه ،وكان في
اســتقبالهم العميــد الطبيب محمد
صالــح مديــر عــام اخلدمــات الطبية.
والكولونيــل احمــد بونعيــم وعدد من
األطباء الذين يعملون في املستشفى.
أشــاد وفد النواب باجلهود الطبية الراقية
التــي يقدمها املستشــفى املغربي في
خدمة املواطنني من كافة احملافظات مجانا
وشــكر وفد النــواب اململكــة املغربية
على مســاهمتها من خالل املستشفى
املغربي في دعم القضية الفلســطينية
والتخفيــف مــن آالم الفلســطينيني
وجراحهم.
واكــد وفــد النواب مــن خــال رؤيتهم
للتجهيزات الطبية الكبيرة واإلمكانات
على كفاءته الكبيرة في خدمة املواطنني .
بدوره اطلع الكولونيل احمد بونعيم وفد
النواب على اقســام املستشفى امليداني
وهي االستقبال الطوارئ وغرفة العمليات
والصيدلية

نواب محافظة خانيونس يفتتحون مركز شرطة معن

شــارك وفد مــن نواب كتلــة التغيير
واإلصــاح فــي افتتاح مركز شــرطة
منطقة معــن مبحافظة خــان يونس،
إذ ضم وفــد النواب د.صــاح البردويل
ود.خميس النجار ود.يونس األســطل ،
مبشــاركة وكيــل وزارة الداخلية اللواء
توفيــق أبو نعيم ،ومدير عام الشــرطة
الفلسطينية اللواء تيسير البطش.
وجاء افتتــاح املركز في ظــل الظروف
الصعبة التي تعاني منها املؤسســات
احلكومية في قطاع غــزة ،إال أن حاجة

املنطقــة واتســاع الرقعــة اجلغرافية
حملافظة خــان يونس تطلب العمل بجد
مــن كل اجلهات املعنويــة على افتتاح
مركز شــرطة يغطــي منطقة معن
وجورة اللوت املكتظتان بالسكان.
وثمن وفــد النــواب جهود الشــرطة
الفلسطينية في توفير األمن واستمرار
حالة األمان رغم الظــروف التي مير بها
منتسبوا الســلك الشرطي في قطاع
غزة وقلة االمكانيات اللوجستية

نواب محافظة شمال غزة يتفقدون مديرية التنمية
االجتماعية

تفقد وفد من نواب كتلة التغيير واإلصالح
مبحافظة شمال غزة مديرية وزارة التنمية
االجتماعية باحملافظة لالطالع على ســير
العمل واالطمئنــان على الوضــع اإلداري
باملديرية  ,ومناقشة أبرز االجنازات والتعرف
على معيقات العمل
ورحب مديرية التنمية االجتماعية أبو جياب
بوفد النــواب ،مؤكدا ً على أهمية التواصل
الدائــم لالطالع علــى مجريــات العمل
ومتابعة شــكاوى املواطنني مــع اجلهات
اخملتصة إلمتام القضايا وإجنازها.

تحرير وإخراج

حسن ماضي  -محمد شاهين

وأكد أبو جياب على تعامل الوزارة بإيجابية
مع املواطنني وعلى حســن استقبالهم ,
وأننا نقوم بدراسة جميع القضايا املقدمة
من قبل املواطنني للعمل على مساعدتهم
قدر املستطاع.
وفي نهاية اللقاء أشاد وفد نواب محافظة
شــمال باجلهود الطيبة املبذولة من قبل
مديــر مديريــة التنميــة االجتماعية في
متابعة شــكاوى املواطنــن والعمل على
حلها.

لمزيد من المعلومات
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