التغيير واإلصالح فوز الكتلة
اإلسالمية ببير زيت يعكس
إرادة تمسك الجيل بالثوابت.
نشرة شهرية دورية تصدر عن الدائرة اإلعالمية يف كتلة التغيير واإلصالح  -العدد ( )45الخميس  10مايو 2018م 23 ،شعبان 1439هـ

نواب التغيير واإلصالح يشاركون في المؤتمر الشعبي الوطني الفلسطيني

د.محمود الزهار :ال شرعية لجلسة املجلس الوطني وقراراته باطلة وغري ملزمة
شــارك نواب كتلة التغييــر واإلصالح البرملانيــة في املؤمتر الشــعبي الوطني
الفلســطيني في قطاع غزة رفضــا ً النعقاد اجمللس الوطني بعيــدا ً عن التوافق
واالجماع الوطني ،بحضور العشرات من أعضاء اجمللس الوطني وممثلي املؤسسات
واالحتادات الشعبية والعمالية والفصائل الفلسطينية.
أكد د .محمود الزهار رئيس كتلة التغيير واالصالح البرملانية أنه ال شرعية جللسة
اجمللس الوطنــي املنعقد في رام اهلل الذي لم تتجدد شــرعيته ويحارب املقاومة
ويتنازل عن أراضي فلسطني ،مشددا ً على أن ما سيصدر عن هذا اجمللس من قرارات
هي قرارات باطلة وغير ملزمة.
وقال د .الزهار ”:نحمل كل من يحضر جلســة اجمللس الوطني القادمة مسؤولية
ما يترتب على انعقادها من تكريس لالنقســام وانحرافات في السلوك الوطني،
والشرعية جمللس وطني ال ميثل كافة الفلسطينيني في الداخل اخلارج ويتغيب عنه

النواب يواصلون التحامهم بالجماهري يف
مسريات العودة

د .بحر :إلغاء إقامة النواب املقدسيني
“انتهاك صارخ للحصانة الربملانية”

واصــل نواب كتلة التغيير واالصالح فــي محافظات غزة االلتحام مع
جماهير شعبنا في املشاركة في مســيرات العودة وتأكيدا ً على حق
الشعب الفلســطيني بالعودة وكســر احلصار ورفض كل مشاريع
التســوية وكل مخططات تصفية القضية الفلسطينية وصفقة
القرن...

أكد د .أحمد بحر النائب األول لرئيس اجمللس التشــريعي الفلسطيني
أن قرار حكومة االحتالل بإلغاء إقامة النواب املقدســيني ووزير القدس
السابق ،يعد انتهاك صارخ للحصانة البرملانية والقوانني الدولية.
وقال بحر إن القرار يشكل جرمية سياسية وقانونية تعبر عن أجلى صور
العنصرية الصهيونية بحق شعبنا.
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حملوا االحتالل مسئولية اغتياله

نواب التغيري واإلصالح يكرمون والد الشهيد العالم البطش

شارك د.أحمد بحر النائب األول لرئيس
اجمللس التشريعي ونواب كتلة التغيير
واإلصالح ووفد من قيادة حركة حماس
وفصائــل املقاومــة في حفــل تأبني
الدكتــور فــادي البطش فــي مخيم
العودة على احلدود الشرقية للقطاع.
في ذات السياق ،وأكد كال من النائبني
د .مــروان أبــوراس نائب رئيــس كتلة
التغيير واالصالح والنائب يونس أبو دقة
أن عملية اغتيال العالم الفلسطيني
د .فــادي البطــش فــي ماليزيا حتمل
بصمــات االحتــال الصهيونــي ،وإن
عملية االغتيــال توجه بوصلة االتهام
إلى جهاز املوســاد الصهيوني لتضاف
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إلى سلســلة جرائمه في العديد من
الدول ،فهي حتظى بغطاء دولي ،تقابله

مواقــف إدانة خجولــة ،ال تتجاوز حد
الشجب واإلدانة من الدول املستهدفة.

النائب د .أبوراس:
تحرير األسرى واجب
ديني وأخالقي ووطني
أكــد النائب د .مــروان أبوراس أن
مهمة حترير األســرى واجب ديني
وأخالقي ووطني يقــع على رأس
أولوياتنا الوطنية ،مشــيرا ً أن كل
أيامنا وفاء لألسرى الفلسطينيني
وتضحياتهم.
وشــدد النائب أبو راس في ذكرى
يوم األســير على ضرورة التعويل
على املقاومة األمينــة في حترير
األسرى من سجون االحتالل.

النائب د .األسطل يحمل االحتالل
املسؤولية عن جريمة تفجري الزوايدة
حمل النائب د .يونس األسطل االحتالل
الصهيوني املســؤولية الكاملة عن
جرميــة تفجير الزوايدة وســط قطاع
غزة والتي أدت الرتقاء ســتة شهداء
مــن مجاهدي القســام ،مشــيرا ً أن
هذه اجلرمية ســتعجل القصاص من
الصهاينة.
وقال النائب األســطل”:اننا أمام حرب
مفتوحة بيننا وبني العدو الصهيوني
وال شــك أن الصــراع بيننــا وبــن
الصهاينة صراع عقول”.
وأوضــح النائــب األســطل أن هذه

العملية االجرامية ستعجل القصاص
مــن الصهاينة على جملــة جرائمه
اخملتلفــة ومنها هــذه اجلرمية األخيرة
التــي ارتقى خاللها ســتة شــهداء
من خيــرة أبناء املقاومة االســامية.
وطالب النائب األسطل أبناء املقاومة
واألجنحــة العســكرية واألجهــزة
األمنيــة أن يأخذوا حذرهــم من هذا
االحتالل الغادر املاكر الذي ال يتورع عن
إرتكاب اجلرائم وال ينضبط ال بأخالق وال
بقانون بحكــم أن اإلحتالل هو اجلرمية
الكبرى وما وراء ذلك هو من تبعاته.

النائب د .أبو حلبية يدين اقرار الكنيست
الصهيوني قانون خصم رواتب األسرى والشهداء
دان النائــب د .أحمــد أبــو حلبية
اقرار الكنيست الصهيوني قانون
خصم رواتب األســرى والشهداء
الفلسطينيني من أموال الضرائب
التي حتولهــا دولــة االحتالل إلى
للســلطة الفلسطينة بالضفة،

مشيرا ً أن هذا القانون مبثابة قرصنة
على أموال شعبنا الفلسطيني .
وقال د .أبــو حلبية أن هذا القانون
الصهيونــي هــو نوع مــن أنواع
القرصنة حلقوق األسرى..
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كتلة التغيير واإلصالح
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يدٌ تبني  ..ويدٌ تقاوم

اصرار على التفرد والهيمنة وسرقة القرار السياسي

نواب :قرارات الوطني باطلة وغري ملزمة و كل ما يخرج عنه بال قيمة قانونية
 تقريــر خاص  -أجمع نــواب كتلة التغيير واإلصالح أن عقدجلســة المجلس الوطني الفلســطيني تحت حــراب االحتالل
وبعيداً عن التوافق يشكل خروجاً عن االجماع الوطني وتنكر

لمخرجات لقاء بيــروت  2017ويجعل كل ما يخرج عنه غير
شرعي وبال قيمة قانونية ،و أن انعقاد جلسة الوطني باطلة
وستقود لمزيد من التراجع واالنقسام ،معتبرين أن ما صدر

عن هذه الجلســة من قرارات غير وطنيــة وباطلة قانونياً وال
تحمل بذور خير لشعبنا وال شرعية للجلسة التي عقدت وهي
تشكل خطر على الشعب والوطن والقضية الفلسطينية.

سرقة القرار

االحتالل يهــدف لتكريس حالة تفــرد محمود عباس
بالقرار الفلســطيني ليكون مجلــس وطني بصبغة
عباسية “
وأوضح النائب الشرافي أن حركة حماس قدمت كل ما
طلب منها من أجل الوحــدة الوطنية في الوقت الذي
يعمل محمود عباس من أجل توظيف االنقسام خلدمة
أجندته اخلاصة.

وأكدت كتلة التغييــر واالصالح في بيان لها أن اإلصرار
على عقد اجمللس الوطني هو اصرار على التفرد والهيمنة
وســرقة القرار السياسي الفلســطيني ومؤسسات
الشعب بعيدا ً عن اجملموع الوطني.
وجاء في البيان “عقد الســلطة الفلسطينية اجمللس
الوطني الفلسطيني في رام اهلل رغم مقاطعة الكثير
من القــوى والفصائل الفلســطينية يؤكد أن انعقاد
هذا اجمللــس حتت حــراب االحتالل هــو مخالفة لكل
اتفاقات املصاحلــة ومخرجات اجتماع بيروت وهذا دليل
ان قيادة السلطة تصر على سياسة التفرد والهيمنة
على مؤسسات الشــعب واالقصاء للقوى والفصائل
الفاعلة”.

مخرجات باطلة

غير قانونية

من جهته ،أوضح النائب املستشــار محمد فرج الغول
رئيس اللجنة القانونية أن عقد جلسة اجمللس الوطني
يحدث في ظل مقاطعة غالبية القوى والفصائل تخدم
سياسة احلزب الواحد ،مشيرا ً أن ما يحدث هو محاولة
خلطف الشرعية والهيمنة بالطرق الغير شرعية.
وأشار النائب الغول أن اإلصرار على عقد اجمللس الوطني
بالضفة حتت حراب االحتالل سابقة خطيرة ومخالفة
للنظام األساسي ملنظمة التحرير ،مؤكدا ً على ضرورة
عقد اجمللس الوطني خارج األراضي احملتلة.
وأكد النائب الغول أن جلســة اجمللس الوطني القادمة
غير قانونية حســب لوائح منظمة التحرير ،موضحا ً
ان اإلصرار على عقد جلســة الوطني جتاوز لالتفاقيات
والتفاهمات الوطنية.

جلسة غير شرعية

وأكد النائب د .محمد شــهاب أن الدعوة لعقد اجمللس
الوطني الفلسطيني يعد خروجا ً عن االجماع الوطني

ألنــه جتاوز اعــان بيروت الــذي نص على اســتكمال
االجراءات النضمام كافة القــوى الوطنية وفق إعالن
القاهرة واتفاق املصاحلة .2011
وأشار النائب شــهاب أن عقد اجمللس الوطني بصورته
احلالية تتعــارض مع االجماع الوطني ،مؤكدا ً أن كل ما
خرج عن هذه اجللســة غير شرعي وال يحمل أي قيمة
قانونية.

وقال النائب عدوان“ :اجمللس الوطني بصورته احلالية ميثل
مجلــس محمود عباس فقط ،و عقــده في هذه األيام
مخالف لإلجماع الوطني “.
وأضاف النائب عدوان ”:محمود عباس يحاول أن يغطي
على جرائمه ضد القضية الفلســطينية وقطاع غزة
من خالل عقد جلســة للمجلس الوطني ال متثل الكل
الوطني”.

من جانبه أشار النائب د .عاطف عدوان أن اجمللس الوطني
بصورتــه احلالية ال ميثل الكل الوطني الفلســطيني،
مؤكدا ً أن ما يجري هو تصغير لدور اجمللس الوطني ألنه
يعبر في شكله احلالي عن فئة صغيرة من أبناء الشعب
الفلسطيني.

من جهته أكد النائب د .يوسف الشرافي أن دعوة محمود
عباس لعقد جلســة للمجلس الوطني الفلسطيني
هي محاولــة للتفرد بالقرار بعيدا ً عن االجماع الوطني
الفلسطيني ومخالفة صارخة التفاق بيروت.
وقال النائب الشرافي “ :عقد اجمللس الوطني حتت حراب

ال تمثل الكل الوطني

مجلس وطني تفردي

د .بحر ونواب التغيري واالصالح يواصلون التحامهم بجماهري الشعب يف
مسريات العودة
واصل نواب كتلــة التغيير واالصالح في محافظات
غزة االلتحام مع جماهير شــعبنا في املشــاركة
في مســيرات العودة وتأكيدا ً على حق الشــعب
الفلســطيني بالعودة وكســر احلصار ورفض كل
مشاريع التسوية وكل مخططات تصفية القضية
الفلسطينية وصفقة القرن.
وأكد النواب أن إصرار الشــعب الفلسطيني على
االستمرار في مسيرات العودة يهكس إرادة الشعب
في انتزاع حقه في العودة إلى دياره التي أحتلت عام
1948م.
وشــارك د.أحمد بحــر النائــب األول لرئيس اجمللس
التشريعي الفلســطيني ونواب الكتلة في كافة
فعاليات مســيرات العودة وخاصة أيام اجلمعة في
كافة مخيمات العودة اخلمسة شرق قطاع غزة.
وأكد د .بحــر أن حق العودة هو حق وطني مقدس ال
تخضع مطلقا ً للمســاومة أو االبتزاز ،داعيا ً شعبنا
الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى املشاركة
الواســعة في مسيرات العودة الكبرى التي تشكل
حتديا ً لترامب واالحتالل والنواة األولى ملشروع العودة
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إلــى أراضينا احملتلة عام  ،1948وكســر احلصار الظالم
املفروض على قطاع غزة.
وقال د .مروان أبو راس نائب رئيس كتلة التغيير واالصالح
 ”:من حق الشعب الفلسطيني أن يطالب بأرضه وحقه
في مقدســاته ،مثنيا ًعلى مســيرات العودة واحلراك
الشعبي والوطني النابعة من أصالة أبناء فلسطني.
أشــار النائب د.أبــو راس أن اســتخدام االحتالل القوة
املفرطة مخالف للقوانني الدولية واإلنســانية ،داعني
لتقدمي قادة االحتالل حملكمة اجلنايات الدولية ملا يرتكبوه
من جرائم بحق املتظاهرين الســلميني في مســيرات
العودة.
من جانبه أكد النائب يحى العبادســة على شــرعية
املطالبة بحق العودة في جوانبه القانونية والسياسية،
مؤكــدا ً أن األعــراف الدولية حتفظ حق الشــعب في
اســتعادة أرضه ،إال أن طغيان شريعة الغاب واستقواء
االحتالل الصهيوني أثر على التفاعل الدولي الرســمي
مع قضيتنا العادلة.
وأوضــح النائب العبادســة على أن مســيرات العودة
التي انطلقت من كل محافظات القطاع تثبت أن حق

العــودة حق حاضر في قلوب جميع أبناء الشــعب
الفلسطيني.
ومن جهته أكد النائب د .يونس األســطل أن إصرار
الشعب الفلسطيني في االستمرار بقوة “مبسيرات
العودة” يعكس إرادة الشعب الفلسطيني في انتزاع
حقه في العودة إلى دياره التي أخرج منهاعام .1948
واستنكر النائب األسطل استخدام االحتالل “للقوة
موضحا أن
املفرطة” بحق املدنيني في هذه املسيرات،
ً
استخدام القوة زاد من إصرار الشعب الفلسطيني
على حتقيق حق العودة الذي مضى عليه  70سن ًة.
ومن جانبها أدانت كتلة التغيير واالصالح استهداف
املدنيني املشــاركني في مســيرة العــودة ،معتبرة
اعتــداء قوات االحتــال الصهيوني علــى املدنيني
الفلســطينيني املشاركني في مســيرة العودة هو
افالس واضــح من االحتالل في التصدي للثورة التي
ميارســها شــعبنا النتزاع حقوقه ،وأن ما ميارســه
االحتــال الصهيوني من جرائم بحــق املدنيني هو
استخفاف بالقوانني الدولية و جرائم ضد االنسانية
بحق مدنيني يطالبون بحقوقهم املشروعة.

من جانبــه أكد النائب د .خليل احليــة :أن خطوة عقد
جلسة اجمللس الوطني تأتي من اجتماع انفصالي ويحق
لنا أن نطلــق عليه مجلس انفصالــي يفصل قطاع
غــزة عن الضفة الغربية وعن باقي مكونات الشــعب
الفلسطيني.
وأوضح النائب د .احلية أن مخرجات هذا اجمللس ال تلزمنا،
وقال ”:لن نعترف مبخرجات هذا اللقاء وال هذا االجتماع
ألنها ال متثلنا ولن نعترف بها ولن يعترف بها شــعبنا،
محــذرا ً من مغبــة انعقاد اجمللس الوطنــي دون توافق
وطني”.
وأضــاف النائــب د .احلية :نحن نريــد أن تبقى منظمة
التحرير بيتا ً فلســطينيا ً جامعا ً لنا جميعا ً ونســعى
حلمايتها نطالــب بتأجيل عقد هــذا اجمللس ليتحقق
التوافق الوطني وتتعزز الوحدة الوطنية.

قيادة جديدة

ومن جانبها قالت النائب هدي نعيم”:ال تزال هذه القيادة
غير الشــرعية برام اهلل تواصل اإلصرار على السير في
الطريــق اخلطأ الذي بدأ مع اوســلو وترفــض اجراء أي
مراجعات ومتتنع عن اجراء أي خطوات إصالحية”.
وأشارت النائب نعيم أن املطلوب منا ومن كل الوطنيني
مواجهــة ما يحدث والعمل من أجل اســقاط القيادة
املسيطرة واخلاطفة للمنظمة.

تتمة..النواب املقدسيني

أكــد د .أحمد بحر أن قرار حكومــة االحتالل بإلغاء
إقامة النواب املقدســيني ،انتهاك صارخ للحصانة
البرملانية والقوانني الدولية.
وقال بحر إن القرار يشكل جرمية سياسية وقانونية
تعبر عن أجلى صور العنصرية الصهيونية وأبشــع
مظاهر التطهير السياســي والعرقي بحق شعبنا
الفلسطيني.
وإعتبر ،أن القرار الصهيوني بحق النواب املقدسيني
ووزير القدس السابق يشكل حلقة ضمن سلسلة
التشــريعات والقوانني والقرارات الصهيونية التي
تســتهدف تصفية الوجود الفلسطيني في مدينة
القدس .
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تعزيزاً للتواصل مع المؤسسات الحكومية واألهلية

نواب محافظة شمال غزة و د .أبو راس يشاركون يف اجتماع مجلس
بلدية بيت الهيا

التقــى وفد من نواب كتلــة التغيير واإلصالح في محافظة شــمال غزة مع
مجلس إدارة بلدية بيت الهيا وذلك خالل انعقاد اجمللس البلدي األسبوعي ،ويأتي
هذا اللقاء للحديث حول أوضاع سوق اخلميس األسبوعي والذي أقامته بلدية
بيت الهيا مؤخرا ً ولتعزيز تواصل النواب مع املؤسسات احلكومية واألهلية في
احملافظة الشمالية لالطالع واالطمئنان على واقع العمل داخل املؤسسات.
وضم وفد النواب د .مــروان أبو رأس نائب رئيس كتلة التغيير واالصالح والنائب
مشير املصري والنائب إســماعيل األشقر ،وكان في استقبالهم رئيس بلدية
بيت الهيا عز الدين الدحنون وأعضاء اجمللس البلدي ومدير العالقات العامة في
البلدية.
و رحب رئيس البلدية بوفد النواب مثمنا ً دورهم في متابعة ومســاندة البلدية
في مواجهة التحديات والعقبــات  ,كما أكد أن اجمللس موحد متكاثف يعمل

على قلب رجل واحد وأن املوظفني يعملون خدما ألبناء شعبهم والتواصل على
مدار الساعة لتسهيل مهام ومتطلبات املواطنني.
وناقش وفد النواب مع أعضاء اجمللس البلدي قضية سوق اخلميس في غرب بيت
الهيا وأهم التحديات التي تواجه ومشــكلة ترميم بعض الشوارع الرئيسية
والتي تفتقر إلى البنية التحتية.
وأشــاد وفد نواب بجهود بلدية بيت الهيا ممثلة برئيس وأعضاء اجمللس البلدي
وموظفي البلدية الذين يبذلون قصــارى جهدهم في توفير اخلدمات الكاملة
لشعبنا اجملاهد.
وفي نهاية اللقاء شــكر رئيس البلدية وأعضاء اجمللس وفد النواب على الزيارة
التفقدية الطيبة والتواصل الدائم بني نواب كتلة التغيير واالصالح في اجمللس
التشريعي والبلدية.

النائب د.أبو راس يشارك يف يوم دراسي
يف الجامعة اإلسالمية

شــارك النائب د .مروان أبوراس في يوم
دراســي في اجلامعة اإلســامية فرع
خان يونــس بعنوان “ احلــق في العودة
من منظور شرعي وقانوني وسياسي”
والتي نظمتها كلية الشريعة والقانون
بالتعاون مــع االحتاد العاملــي لعلماء
املسلمني فرع فلسطني.
وأكد النائب أبــو راس على أهمية حق
العودة واالســتمرار مبســيرات العودة
الســلمية حتــى حتقيــق أهدافهــا،
موضحا ً أهميتها في أعــادة القضية
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الفلسطينية إلى الصدارة.
وقال النائب أبو راس ”:من حق الشــعب
الفلســطيني أن يطالب بأرضه وحقه
في مقدســاته ،مثنيا ًعلى مســيرات
العــودة واحلــراك الشــعبي والوطني
النابعة من أصالة أبناء فلسطني.
ودعا النائب أبو راس القائمني على مثل
هذه الفعاليات بتذكير طالبنا بقضيتنا
الرئيســية بحق العــودة من مختلف
املنطلقــات الشــرعية والقانونيــة
والسياسية.

النائب العبادسة يشارك يف حفل لتكريم
األسرى واملحررين

شارك النائب يحيى العبادسة بكلمة في حفل لتكرمي األسرى واحملررين
من ســجون االحتالل الصهيوني في ذكرى يوم األسير الفلسطيني،
نظمته حركة حماس في منطقة القرارة مبحافظة خانيونس وحضر
احلفل لفيف من قيادات اجملتمع والعمل الوطني وأهالي األســرى ،في
إشارة واضحة العتزاز الشعب الفلسطيني بقضية األسرى.
وأشاد النائب العبادسة في كلمته باحلركة األسيرة وبطوالتها ،مؤكدا ً
أن االحتالل إلى زوال وأن لك لن يطول ألن الشعب الفلسطيني ما زال
متمسكا ً بحقوقه كامل ًة.
وأشــار النائب العبادســة إلى أن خروج اجلماهير الفلسطينية في
قطاع غزة نحو احلدود الشرقية لهو أكبر دليل على متسكهم بكامل
حقوقهم وباســترجاع أرضهم وفك أسر األســرى واملسرى ،موضحا ً
أنه على اجلميع أن يساند األســرى وأن يعمل على حتريرهم من ظلم
السجان الغاصب.
وشكر النائب العبادسة للمقاومة سعيها املستمر لتحرير األسرى،
ُمثنيا ً على جهدها املتواصل فــي احلفاظ على من في قبضتهم من
جنود االحتالل ألجل حتقيق صفقة تبادل مشرفة

في محافظتي رفح وشمال غزة

نواب الكتلة يلتقون رجال العشائر واإلصالح ووجهاء ومخاتري
التقــي النائــب د.
يونس األسطل بوفد
من رجــال اإلصالح
ومخاتير العشــائر
بالتعاون مع شئون
العشــائر واإلصالح
مبحافظــة رفــح
وبحضور شــرطة
محافظة رفح ممثال ً
عنها العقيد خليل
عابد.
النائــب
وأكــد
األسطل على أهمية
دور جلــان اإلصــاح
في تعزيز الســلم
اجملتمعــي واحلفاظ
ً
على وحدة ومتاســك اجملتمع مشيرا إلى
عدة نقاط أساســية فــي التعامل مع
قضايا اإلصــاح من حيث اآلليات املتبعة
خالل عملية اإلصالح وكذلك التواصل مع
اجلهات التنفيذية لتطبيق الصلح وتنفيذ
اإلصالح.
وناقش النائب األسطل مع رجال اإلصالح
آليات تعامل الشــرطة مع جلان اإلصالح
وأعضائهــا في العديد مــن القضايا من

حيــث التنســيق مع جلــان اإلصالح في
األمــور التنفيذيــة وسالســة التعاون
املشترك بني الشرطة واللجان متطرقني
إلى دور العالقات العامة بالشــرطة من
أجل سالســة العمل في قضايا الصلح
اجملتمعي.

شمال غزة

في ســياق متصــل ،التقــى النائب م.
إسماعيل األشــقر بوفد من جلنة وجهاء

وأعيان منطقة غرب
معســكر جباليا
لتقــدمي الشــكر
والتقديــر لنــواب
محافظة شــمال
غزة والنائب األشقر
على جهوده بافتتاح
غرفــة عمليــات
عاجلة الســتقبال
جرحى مســيرات
العــودة الكبــرى
وكســر احلصــار
وإجــراء عمليــات
جراحيــة عاجلــة
وخطيــرة وتقــدمي
العــاج املناســب
لهم وبأسرع وقت ممكن ،ومناقشة قضايا
احلي واملشــاكل التي تواجههم للعمل
على حلها ومعاجلتها قدر املستطاع.
وأكد األشــقر أن هذه املرحلة من أشــد
املراحل تعقيــداً ،وأن عدد اجلرحى الكبير
جعلنا نتحــرك عاجال ً إلنقــاذ حياتهم
والتخفيف من تكدس املصابني واجلرحى
في املستشفيات احلكومية.
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نواب الوسطى يزورون مساعد الشرطة

خالل لقاءات تضمت ممثلي وزارات وهيئات وشخصيات

نواب يشــاركون يف إطالق الخطــة التنموية لبلديتي النائــب هــدى نعيم تشــارك يف حفل تفــوق طالبات
جامعة القدس املفتوحة
خان يونس ودير البلح

شارك النائبني عن كتلة التغيير واإلصالح د .يونس األسطل و
أ .يحيى العبادسة ،ورئيس بلدية خان يونس البلدية م .يحيى
األســطل ،وعدد من أعضاء اجمللس البلدي ،ولفيف من ممثلي
الوزرات والهيئات احمللية ومؤسسات اجملتمع احمللي ،في إطالق
اخلطة التنموية االســتراتيجية حملافظة خــان يونس لألعوام
(.)2018-2021
أوضح النواب أن اخلطة االستراتيجية التي شارك بها اجملتمع
احمللي بكل مكوناته ســتعمل على حتســن جودة اخلدمات
املقدمة للمواطنني من أجل النهوض باملدينة تنمويا ً وحضارياً،
وأثنى النائبان على جهود البلدية من حيث املشاركة اجملتمعية

واحتضان األفكار التنموية كانت بأعلى درجاتها.
وفي ســياق متصل شــارك النائب د .سالم سالمة في حفل
إطالق اخلطة التنموية للفتــرة  2018-2021لبلدية دير البلح
في مقر البلدية بحضور االستاذ سعيد نصار والطاقم االداري
ووجهاء ومخاتير احملافظة.
اثنى النائب سالمة على جهود بلدية دير البلح على جهودها
اخلدماتية والتطويرية خلدمة سكان املنطقة.
أكد النائب ســامة علي تقديره جلميع املشاركني في مراحل
إعــداد اخلطة  ،معربــا ً عن أمله أن تســتمر بلدية دير البلح
بالتميز في خدمة أبناء شعبنا .

شــاركت النائب هدى نعيم في حفــل تفوق طالبات جامعة
القدس املفتوحة والذي نظمته الكتلة اإلسالمية في مخيم
البريج.
وأشــادت النائــب نعيم بجهــود الطالبات فــي التفوق في
دراســتهن ،مطالبة الطالبات في االســتمرار فــي التفوق
واستغالله في خدمة الدين ورقي اجملتمع .
وأكدت النائب نعيم ان االحتالل هو سبب كل ما نحن فيه فهو
الذي هجرنا من أرضنا وطردنا منذ  70عام ولن حتل مشــاكلنا
إال بعودتنــا هذه العودة املكفولة بالقانون والتي صدر بحقها
عشرات القرارات الدولية.

دعا لمالحقة االحتالل في المحاكم الدولية

النائب د .أبو حلبية يدين إقرار الكنيست الصهيوني قانون خصم
رواتب األسرى والشهداء
أدان النائــب عن كتلــة التغيير
واالصــاح د .أحمد أبــو حلبية
اقــرار الكنيســت الصهيوني
قانــون خصــم رواتب األســرى
والشهداء الفلســطينيني من
أموال الضرائب التي حتولها دولة
االحتالل للسطة الفلسطينية
في الضفة الغربية  ،مشــيرا ً أن
هذا القانــون مبثابة قرصنة على
أموال شعبنا الفلسطيني .
وقــال د .أحمد أبــو حلبية في
تصريح خــاص بصحيفة كتلة
التغيير واإلصــاح ”هذا القانون
الصهيونــي هو نوع مــن أنواع
القرصنة وإنزال العقوبة على الشعب
الفلســطيني واالمعان فــي االقصاء
الظالــم على هــذا الشــعب ويعتبر
جرمية جديدة تضــاف جلرائم االحتالل
الصهيوني بحق شعبنا “

وأضــاف د .أبــو حلبيــة ”:هؤالء األســرى
والشــهداء الذين قدموا زهرات شــبابهم
وأرواحهم فداء للقدس وفلســطني ودفاعا ً
عن األرض املباركة ومن ثم العدو الصهيوني
يعاقب أهل هؤالء األســرى والشهداء من

المحرر المسئول

شرحبيل الغريب
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خالل اقتطاع مخصصاتهم”
ودعــا النائــب أبــو حلبية
ملواجهــة هــذا القــرار
الصهيوني الظالم ،مطالبا ً
برفع هــذه القضية حملكمة
اجلنايات الدولية ولغيرها من
احملاكم اخملتصــة و مالحقة
ومقاضــاة هــؤالء اجملرمني
الصهاينة الذيــن يرتكبون
هذه اجلرائم بحق شــعبنا
ومقدساتنا .
وأوضح النائــب أبو حلبية
أنــه ال بد مــن تفعيل هذه
القضيــة وعــدم الركــون
لالســتنكارات من هنا أو هناك وال بد أن
يكون رد عملي وفعلي على هذا القانون
الذي يعد قرصنة وســرقة ألموال أبناء
شعبنا .

وقالت النائب نعيم  ”:أن العدو الصهيوني يسعى دائما إلفشال
الشباب الفلسطيني وكسر عزميته ولكنه سيفشل“
وأشــارت النائب نعيم أن العدو الصهيوني يشــعر باالنزعاج
والغضب الشــديد من مســيرات العودة الكبرى التي أعادت
قضيتنــا إلى أصلها وردت كل االمور إلى نصابها  ،مؤكدة أننا
لن نقبل بغير العودة حالً.
في سياق منفصل ،زار نواب احملافظة الوسطى العميد محمد
أبو زايد أبو عزام مســاعد مدير الشرطة لشئون احملافظات
تهنئته بســامة الشــفاء ،مشــددين بدور زايد في خدمة
املواطنني وحفظ االمن واألمان في احملافظة الوسطى

نواب محافظــة غزة يقدمون واجب العزاء
لعائلة الشهيد “ البطش”

قدم وفــد كتلة التغييــر واإلصالح في
محافظــة غزة واجــب العــزاء لعائلة
الشــهيد املهندس فــادي البطش التي
اغتالته أيادي الغدر في العاصمة املاليزية
كواالملبور ،حيث ضم وفد النواب كال ً من
النائب األول لرئيس اجمللس التشريعي د.
أحمد بحر والنائب د .مروان أبوراس والنائب

تحرير وإخراج

حسن ماضي  -محمد شاهين

د .أحمد أبو حلبية والنائب املستشــار أ.
محمد فرج الغول والنائب ا .جمال نصار.
في سياق متصل قدم وفد النواب واجب
العزاء لعائلة املزيني بوفاة عميد العائلة
احلاج سلمان املزيني ،داعيني اهلل عز وجل
أن يتغمــد الفقيد بواســع رحمته وأن
يسكنه فسيح جناته.

لمزيد من المعلومات

www.islah.ps
www.facebook.com/islah.plc1

