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ألول مرة .. 
كسرًا للحصار الظالم 

تنظيــم ملتقــى برلمانــي 
دولــي بمشــاركة اتحادات 
برلمانية عربية ودولية.  

انتفاضة القدس امتداد لثورة يوم األرض

أكــد نــواب كتلــة التغيير 
واالصــاح أن خيــار املقاومة 
اخليــار  هــو  واالنتفاضــة 
األرض  باســتعادة  الكفيــل 
انتفاضة  وأن  الفلســطينية 
القدس هــي امتداد لثورة يوم 
األرض ، ودعــوا النــواب خال 
مشــاركاتهم فــي فعاليات 
أقيمت بكافــة احملافظات في 
قطاع غــزة إحيــاءاً للذكرى 
الـ 40 ليوم األرض للتمســك 
واملقاومة،  االنتفاضــة  بخيار 
لتحريرها  الطرق  أقصر  كونه 
واإلنســان واســترداد كافــة 

احلقوق. 
ففــي محافظة غــزة أحيى 

وقال  نواب الكتلة ذكرى يوم األرضـ 
د.أحمد بحر خــال كلمة له :”إننا 
باقون ومســتمرون متوحدون على 
مشروع املقاومة، وانتفاضة القدس 
مستمرة وهذه التضحيات من اجل 

أبو دقة ود.ســالم ســامة 
بفعاليات يــوم األرض ،وأكد 
النائب العبادســة أن عاقة 
الفلســطيني بأرضــه هي 
نوعها،  مــن  فريــدة  عاقة 
وهي قوية بقوة حضارة هذه 
العريقة،  اإلســامية  األمة 
مؤامرات  أقسى  تواجه  التي 
تســتهدف  التي  التفكيك 

النيل من ثرواتها.
أن  العبادسة  النائب  وأشــار 
ثمن احلرية كبير، وأن املعادلة 
الشــعب  لهذا  الســليمة 
احملتل هي معادلــة املقاومة 
كل  رافضاً  التحرير،  أجل  من 
السلمية  التسوية  مشاريع 
الشرعية،  احلقوق  على  واملساومة 
وشدد على أن حدود قطاع غزة هي 
حدود مصطنعة ستزول بإذن اهلل 
ثم بجهد املقاومة وبجهد الشعب 

الذي يحتضن الفكر املقاوم.

النائب  .”،كما وشارك  حترير فلسطني 
د.أحمد أبو حلبية فــي فعاليات يوم 
األرض التي أقيمت في ساحة الكتيبة 

وانتهت بجدارية كبيرة. 
وفــي محافظة شــمال غــزة أحيى 
النواب مبشــاركة النائبني د.يوســف 

في  ود.محمــد شــهاب  الشــرافي 
فعاليات يوم األرض، وأكدوا أن الشعب 
الفلسطيني سيقدم كل ما ميلك ولم 

ولن يتنازل عن األرض الفلسطينية. 
وفي محافظتي خانيونس والوسطي 
شارك النواب يحيى العبادسة ويونس 

أكدت كتلة التغيير 
فــي  واالصــاح 
التشــريعي  اجمللس 
حرصها على تطوير 
مصر  مع  العاقــة 
املصالح  يخــدم  مبا 
بــني  املشــتركة 
والقضية  الشعبني 
 ، الفلســطينية 
أملها  وأعربت عــن 
جهــود  تكلــل  أن 
فــي  املصاحلــة 
القطرية  العاصمة 
بالتوصل  الدوحــة 
حقيقيــة   آلليــات 

واضحة لتطبيق اتفاق املصاحلة، كما وناقشت قضايا داخلية حكومية تتعلق 
بعمل الوزارات في القطاع الصحي وقطاعات أخرى. 

واســتمعت الكتلة خال اجتماعها الدوري األخير 27/3  إلى تقرير سياســي 
من النائب اسماعيل هنية عن احلوارات التي جرت في القاهرة والدوحة، وبارك 
النواب كل التحركات التي تخدم شعبنا الفلسطيني وتساهم في رفع احلصار 

وخاصة احلوارات مع األشقاء املصريني ولقاء املصاحلة في الدوحة. 
وأكــدت الكتلة في بيانهــا على ضرورة حضور اجمللس التشــريعي في كافة 
ملفات املصاحلة، كما ناقشــت قضايا داخلية باالطاع على آخر املستجدات 
ملشروع اجلمعيات الســكنية للموظفني من املستشار حسن أبو ريالة عضو 
اللجنــة العليا لألراضــي ، ودعت الكتلة إلى ضرورة اإلســراع في تنفيذ هذا 

املشروع للتخفيف عن كاهل املوظفني. 
في سياق آخر اســتمعت لتقرير حول موضوع تســعيرة األدوية من الدكتور 

األول  النائب  بحــر  أحمد 
التشريعي  اجمللس  لرئيس 
، وجــرى االتفاق على إمتام 
هذا املوضوع بالتواصل مع 
جميع جهات االختصاص 

مبا ينسجم مع القانون. 
استمعت  أنها  وأوضحت 
من النائب د. عبد الرحمن 
التربية  رئيس جلنة  اجلمل 
باجمللس التشريعي لتقرير 
وزارة التربيــة والتعليــم 
ومت  املوظفني  واقــع  حول 
االتفاق على اعداد التقرير 
التربية  وزارة  بني  النهائي 
والتعليم وديوان املوظفني 
التخاذ اإلجراءات الازمة، كما ومت اســتعراض الواقــع الصحي في قطاع غزة 

واالطاع على كافة التفاصيل املتعلقة بذلك. 
وكان النواب في اجتماع سابق بتاريخ 13/3 أقروا العديد من القضايا اجملتمعية 
والقانونية السياسية ، وناقشوا قضية التدوير الوظيفي بني الوزارات إلحداث 
التوازن في الكوادر الوظيفية بحســب األولوية في ظل تخلي حكومة الوفاق 

عن مسؤولياتها وعدم فتح باب التوظيف.
وأقر النواب في اجتماعهم تشكيل جلنة أصدقاء الصحة لفتح أبواب جديدة 
للدعم الصحي وحتسني اخلدمات املقدمة لشعبنا في ظل ازدياد أزمات احلصار 
وتداعياتها على وزارة الصحة وضعف إمكانياتها في ظل عدم حتويل حكومة 

الوفاق اخملصصات املالية واملستلزمات الصحية للوزارة في غزة.
كما وناقش النواب العديد من مشــاريع القوانني ذات األولوية مبا تهم املواطن 

الفلسطيني في هذه املرحلة. 

أنهت كتلــة “التغيير واإلصاح” حتضيراتها لتنظيــم ملتقى برملاني دولي 
في العاشــر من أبريل القادم مبشاركة برملانيني من احتادات عربية وإسامية 

ودولية.
وأكد النائب مشــير املصري املتحدث باســم الكتلة أن امللتقي يهدف إلى 
تسليط الضوء على القضية الفلسطينية في ظل حالة انشغال املنطقة 
بأحداث أخرى، ولتشــكيل رأي عام عاملي وبخاصة في بُعده البرملاني داعم 
للقضية الفلســطينية ومنحاز حلقوق شــعبنا وثوابته ورافض لسياسة 

االحتال اإلجرامية.
وذكر النائب املصري أن امللتقى سيشهد مشاركات برملانيون ميثلون احتادات 
وروابط برملانية عربية وإسامية ودولية حيث سيشارك برملانيون من العديد 
من الدول العربية فضاً عن دول شرق أسيا وتركيا وبرملانيون من أوروبا وجنوب 

أفريقيا وكذلك من أمريكا الاتينية.
وأكد النائب املصري أن هذه املشــاركة الواسعة للبرملانيني عبر كلماتهم 
املتلفزة والذي حال احلصار اإلسرائيلي دون حتقيق رغبتهم باملشاركة باحلضور 
إلــى قطاع غزة، حتمل داللــة على عمق العاقة البرملانية التي نســجتها 
الكتلة على مدار ســنوات عملها وعلى حضور القضية الفلسطينية في 

مربع االهتمام للمناصرين لها رغم تزاحم األحداث.

عبــر النواب عن تتضامنهم مع فضائية األقصى بعــد حجب بثها بقرار من 
احلكومة الفرنسية، وطالبوا فرنسا بالعدول عن القرار وإعادة بث قناة األقصى.

واســتهجن النائب د. مروان أبو راس خال مشــاركة النواب في اعتصام أمام 
املركز الثقافي الفرنسي االجراء الفرنسي بحجب قناة األقصى الفضائية التي 
تدافع عن حقوق شعبنا الذي  اغتصبت أرضه، مطالبا فرنسا باحترام االنسان 

وحرية الرأي والصحافة.
ومن جانبه أكد النائب أ. مشير املصري أن قرار حجب قناة فضائية األقصى هو 
دليل إفاس وعجز صهيوني مني به، موضحا أن العدو الصهيوني توجه لهذه 

الطريقة نظراً ألنه ال يستطيع مواجهة الصورة واحلقيقة والكلمة.
من جانبه شدد النائب املستشار محمد فرج الغول أن حجب فضائية األقصى 
هو قرار سياسي بامتياز وانتهاك صارخ للقانون وحرية التعبير وحلقوق االنسان 

والقانون الدولي، 
من جانبها أكدت النائب هدى نعيم أن هذا القرار لن يستطيع اسكات صوت 
الشــعوب رغم القمع والقهــر ومحاربة الصورة واحلقيقة، داعية الشــعب 
الفرنسي والبرملان الفرنســي والنخب الفرنسية لعدم التواطؤ مع االحتال 

الصهيوني بالوقوف مع الشعوب احلرة.

انتهاء التحضريات لتنظيم يف اختتام اجتماعها الدوري األخري
ملتقى برملاني دولي بـ10 أبريل 

بمشاركة عربية ودولية التأكيد على تطوير العالقة مع القاهرة وإقرار قضايا مجتمعية 
وقانونية وحكومية

النواب بكافة املحافظات يحييون الذكرى الــ 40 ليوم األرض ويؤكدون 
تمسكهم بخيار االنتفاضة واملقاومة

النواب يتضامنون مع فضائية األقصى
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النائب جمال نصار: حماس دعمت الحكومة بمليار دوالر من أموالها الخاصة
كشــف النائب جمال نصار رئيس جلنــة املوازنة في اجمللس 
التشريعي أن حركة حماس دعمت من أموالها اخلاصة مبلغ 
“مليــار دوالر” خلزينة احلكومة ، وذلك منذ فوزها باالنتخابات 
وتشكيلها احلكومة العاشرة، حيث دعمت خزينة احلكومة 
من عام 2008 حتى تسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها 
فــي 2014م مبلغ 950 مليون دوالر ، وســبق أن دعمتها مبلغ 

50 مليون دوالر.
وقال النائب نصار لصحيفــة كتلة التغيير واإلصاح 22/3: 
“ألول مــرة في التاريــخ يفرض حصار مالــي على حكومة 
منتخبة فقامت حركة حمــاس بدعم هذه احلكومة مببلغ 
950 مليون دوالر منذ عام 2008 وحتى عام 2014، وســبق أن 
دعمتها مببلغ 50 مليــون دوالر في عام 2006 بعد فوزها في 

االنتخابات مباشرة.
وأشــار النائب نصار أن إجمالي ما دفعته حركة حماس من 
أموالها اخلاصة خلزينة الدولة هو مليار دوالر ،مؤكداً أن هذه 

أرقام حقيقية غير تقديرية.
وأوضح النائب نصار أن حركة حماس لم تكن تعتمد آنذاك 
في سياســتها على اإليرادات احمللية أبداً، بل هي من دعمت 
احلكومة مالياً ، وعملت وفق تعليمات رئيس الوزراء السابق 
إســماعيل هنية مبدأ التخفيف عن النــاس، وهذا يعطي 

زار نواب الكتلة مبحافظات الضفة الغربية العديد من السفارات العربية والدولية 
وناقشوا آخر املستجدات على الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية، وشملت 
الزيارة السفارات التركية والفنزويلية واملغربية والهندية وسيريانكا، والتقوا وفود 

برملانية من عدة دول.
حيث ناقس النواب مع السفير التركي مصطفى سارنتش عدة قضايا كان أبرزها 
الوضع في مدينة القدس وما يتعرض له املســجد األقصــى، داعني تركيا لتعزيز 

صمود أهلنا في القدس. 
كما التقى النواب بوفد برملاني من البرملان البلجيكي برئاســة غوينيل غروفينيت 
من احلزب االشتراكي وتناول اللقاء املصاحلة الفلسطينية والعاقات الفلسطينية 
الداخلية، وكذلك االنتهاكات اإلســرائيلية املستمرة بحق شعبنا الفلسطيني، 
والوضع في مدنية القدس، واالعتداءات بحق احلصانة البرملانية ســواء االعتقال أو 

االبعاد.
كما وزاروا الســفير الفنزويلي لدى الســلطة الفلســطينية ماهر صافي ضمن 

سلسلة لقاءات مع السفراء وممثلي الدول في السلطة الفلسطينية. 
وناقش النواب مع الســفير العاقات الفلسطينية الفنزويلية، واملوقف الفنزويلي 

الداعم للقضية الفلسطينية وألبناء شعبنا.
وفي نهاية الزيارة شكر السفير صافي النواب على هذه الزيارة ، مؤكدة على موقف 

فنزويا الداعم حلقوق الشعب الفلسطيني ومطالبته باحلرية واالستقال.
كما التقى النواب السفير املغربي في األراضي الفلسطينية محمد احلمزاوي في 
إطار اجلهــود التي تبذلها النواب لوقف اعتداءات االحتال املتكررة على املســجد 
األقصى، داعني اململكة املغربية لاســتمرار في جهودها املباركة في دعم القدس 

وأهلها لتعزي صمودهم. 
واختتم النواب خال شهر مارس بزيارة ملقر سفارتي الهند وسيريانكا في مدينة 
رام اهلل، والتقوا بالســفير السيريانكي الســيد محمد فوزان أنور وسفير الهند 
السيد ماهيش كومار كٌل في سفارته، وناقشوا مع السفيرين الوضع الفلسطيني 
باجململ وخاصة فــي موضوع املصاحلة والتعرض ملا يجري فــي مدينة القدس من 
انتهاكات االحتال بحق املقدســات واالعتقاالت واجلرائم التي ترتكب بحق مدينة 

القدس أرضاً وسكاناً.
وطالب النواب الســفراء ضرورة دعم القضية الفلسطينية ونقل معاناة الشعب 
الفلســطيني للمحافل الدولية اخملتلفة والتخفيف عن أهلنا في مدينة القدس 

ومؤازرة الشعب الفلسطيني في نيل حريته من االحتال.

أطلقت الكتلة اإلســامية في محافظة شــمال غزة مشــروع املسرح املتنقل 
“الصاحب ســاحب” لتعزيز القيم واألخاق النبيلة وبتمويــل كرمي من نواب كتلة 

التغيير واإلصاح شمال غزة.
ويســتهدف املشروع 26 ألف طالب وينفذ في أكثر من 32 مدرسة وموقع جامعي 
حيــث مت تنفيذه في 10 مدارس حتى اللحظة وما زال مســتمراً لينفذ في جميع 
واملواقع اجلامعية خال األيام القليلة القادمة، وتقدر تكلفة املشــروع مببلغ )3000 

دوالر( .
وتأتي هذه احلملة لتغيير إيجابي في سلوكيات الطاب وتعزيز أخاق أكبر عدد ممكن 
منهم وتغيير بعض سلوكياتهم التي ال تنسجم وطبيعة الشعب الفلسطيني 

امللتزم واملقاوم.

قدم نواب محافظة الوســطى مســاعدات مالية لـ 100 حالــة مرضية بقيمة  
10000 شيكل من ذوي االمراض املزمنة والتحويات الطبية بالتعاون مع جلنة زكاة 

النصيرات.
وأكدت النائب هدى نعيم أن النواب يبذلون جهًدا عظيًما في توفير املساعدات ملثل 
هذه االسر املستورة من اجل التخفيف من معاناتهم سواء التخفيف من معاناة 

الفقر أو التخفيف من معاناة املرض.
وأضافت النائب نعيم أن هذه املســاعدات لهذه العائات تخفيفاً عنهم وهم في 
أشــد احلاجة  لها، مطالبة كافة املؤسسات احلكومية واألهلية بضرورة التكاثف 

ملساعدات هذه األسر الفقيرة واحملتاجة.

نــواب الكتلــة بالضفــة يزورون قيادة الكتلة تستعرض التجربة السياسية والتشريعية لنخبة شبابية
ســفارات عربية ودوليــة ووفود 

برملانية دبلوماسية

مواقف رسمية للكتلة خالل شهر 
مارس

اإلســالمي  المفكــر  تنعــي  الكتلــة 
السوداني الكبير د. حسن الترابي.

حجــب بــث قنــاة األقصــى الفضائية 
انحياز لالحتالل ودليل على افالسه في 

مواجهة صوت الحقيقة. 

الكتلة تدعو القمة اإلســالمية بجاكرتا  
التخــاذ مواقف جــادة وعمليــة كفيلة 

بحماية القدس. 

االتهامات المصريــة لحماس باغتيال 
النائب العام سياســية وباطلة وتؤكد 

أن الصراع مع االحتالل.

ناقشوا آخر المستجدات الفلسطينية لقاءات لنخب طالبية في كافة محافظات غزة

من ضرائب خال العام املاضي 2015 وكيف صرفت باألرقام 
احلقيقية، مشدداً على أنه ال ميكن بأي حال من األحوال ترك 
42 ألف موظف حكومي دون رواتب باإلضافة لعوائل الفقراء، 
هذا باإلضافة للنفقات التشغيلية للوزرات واألجهزة األمنية 

في قطاع غزة.

مؤشــر أن حركــة حمــاس حتملت 
فعلياً عبء احلكومة في تلك املرحلة 
،وقال:” لذلك يجب أن تشــكر حركة 
حماس على ما قامــت به من دعم 
للحكومة في ظل حصار خانق فرض 

عليها.
وفي رده على كيفية فرض الضرائب 
في قطاع غزة في ظل تنكر احلكومة 
ملســؤولياتها أكد النائــب نصار أن 
الوزارات في قطاع غزة وبدعم اجمللس 
التشريعي ال ميكن أن تفرض ضرائب 
أو رسوم إال وفق القانون، مشيراً إلى 
أن عــدد املكلفني بدفع الضرائب في 
قطاع غــزة هم 55 ألــف مكلف ال 
يدفــع منهم في الوقــت احلالي إال 

خمسة آالف ، تسطيع من خالها وزارة 
املالية صــرف %45 كدفعة رواتب ملوظفي قطــاع غزة وصرف 

نفقات تشغيلية لبعض الوزارات.
وأشــار النائب أنه ســيعلن قريباً ماذا جمعت الوزارات في غزة 

اســتعرضت قيادة كتلة التغيير واإلصاح مبشــاركة النائبني د. مروان أبو راس نائب 
رئيس الكتلة واملستشــار محمد فرج الغول أمني سر الكتلة، التجربة التشريعية 
والسياســية للكتلة خال 10 ســنوات، بدءاً من فوزها فــي االنتخابات باألغلبية 
ساحقة مرواً باملؤامرات ومحاوالت إفشالها وكافة التطورات التي شهدتها املرحلة ، 
وأبرز االجنازات على كافة األصعدة اخلارجية والقانونية والبرملانية باإلضافة للمؤامرات 

التي تعرضت لها حركة حماس خال جتربتها البرملانية.
واســتعرض النائب د.مروان أبو راس جتربة العاقــات اخلارجية للكتلة البرملانية التي 
كسرت العزلة السياسية ، وأوضح أن التشريعي أقر العديد من القوانني كان أبرزها 
قانــون حترمي وجترمي التنازل عن القدس وقانون حمايــة املقاومة وقانون تنظيم الزكاة 

وقانون الشباب والعديد من القوانني.

�شمال غزة
في ســياق متصل أطلق نواب شمال قطاع غزة د.يوســف الشرافي والنائب مشير 
املصــري حملة اللقــاءات مع النخب الطابيــة واملتفوقني , وذلــك في إطار خطة 
العمل السنوية التي وضعها نواب الشمال للتواصل مع النخب الشبابية والطلبة 

املتفوقني لتعزيز أواصر التواصل مع اجلمهور والنخب واألعيان، وأثنوا على دور الطاب 
النخبة الرائد في املستقبل وقالوا “أنتم قادة املستقبل ووقود انتفاضة القدس نحو 

حترير كامل فلسطني”.

حمافظة غزة
وفي محافظــة غزة التقى نواب محافظة غزة د.أحمد أبــو حلبية ود.مروان أبو راس 
والنائب جمال نصار النخبة الطابية فــي عدد من املدارس الثانوية ، وأكد النواب أن 
النخبة املدرســية هم كالنخبة التي قاتلت االحتال فــي احلرب األخيرة من نقطة 

صفر، مؤكداً أنهم جيل التحرير القادم الذي سيحرر مقدساتنا وبادنا.

حمافظة رفح
وفي محافظة رفح شــارك النائب د. يونس األسطل في لقاء نخبوي مبدرسة النجار 
الثانويــة للبنني وأكد أن هذه اجليل لــه دور مهم في صناعة املســتقبل والتحرير 
والتمكني بالفهم الصحيح للدين في تعزيز القيم في اجملتمع يشــكل البناء القوي 

والسليم لدعم النخب في مقاومة االحتال. 

نــواب محافظــة الشــمال يرعــون 
مشــروع املســرح املتنقــل بتكلفــة 

3000 دوالر

نــواب محافظة الوســطى  يقدمون 
مساعدات مالية لـ 100 حالة مرضية 

فقرية
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كتلة التغيير واإلصالح

نواب محافظة غزة يشيدون بأداء 
الجامعــة اإلســالمية ومكانتهــا 

التعليمية 

زار وفد نــواب محافظة غــزة، اجلامعة 
اإلســامية في مدينــة غزة وأشــادوا 
وبأدائهــا  املميــز  االعامــي  بالصــرح 
التعليمي ومكانتها املميز بني اجلامعات 

الفلسطينية في قطاع غزة.
وأشاد النواب بجهود اجلامعة اإلسامية 
ومكانتهــا املرموقــة بني املؤسســات 
التعليمية وحصولها على املراكز األولى 
بني اجلامعات العربية  وتخريجها العلماء 

واخلريجني واملتفوقني املتميزين .
في سياق متصل اســتقبل النواب وفداً 
مــن وزارة التربيــة والتعليم ضم وكيل 
وزارة التربية والتعليم د. زياد ثابت، ومدير 
مديريــة التربية والتعليم شــرق غزة أ. 

أشرف حرز اهلل ، وناقشوا قضايا التعليم 
في املدينــة، وأكدوا على دعمهم املطلق 
واملستمر للوزارة من اجل إجناح العملية 

التعليمية والنهوض بها .
كمــا زار النواب، مقــر الكلية اجلامعية 
علــى  وأكــدوا  التطبيقيــة  للعلــوم 
تواصلهــم الدائــم مــع املؤسســات 
التعليميــة واالطمئنان على ســيرها، 
واملعوقات  االجنــازات  أهم  والتعرف على 
واملشاكل التي تعترض عملهم ، وأشادوا   
مبكانتها املرموقة وسمعتها الطيبة بني 
املؤسسات التعليمية وتأهيلها للشباب 

في سوق العمل. 

استقبلوا وفد وزارة التعليم وزاروا الكلية الجامعية

نواب الوسطى يتفقدون مديرية 
االقتصاد ويســتقبلون وفدًا من 

معلمي العقود

تفقد نواب احملافظة الوســطى مديرية 
االقتصاد لاطاع على سير العمل فيها، 
وأشاد النائب سامة باجلهود التي تقوم 
بها مديرة االقتصاد في خدمة املواطنني. 
موضحا بــأن هذه الزيــارة تأتي في إطار 
تفقد املؤسسات احلكومية وسير العمل 
بها واالطاع على املعوقــات التي تعيق 

العمل.
في ســياق منفصل ناقــش النواب عدة 

باملواطنني مع مســئولي  قضايا تتعلق 
دائرة الضرائب باحملافظة ، وأوضح النائب 
عبد الرحمــن اجلمل أن دائــرة الضرائب 
لها دور كبير ومهم فــي متابعة احملات 
التجارية سواء محات احلرف البسيطة 

أو غيرها .
في سياق منفصل ناقش النواب مشاكل 
طابية في جامعة فلســطني مع إدارة 

اجلامعة ومت الوصول الى حول لها.

ناقشوا قضايا مع جامعة فلسطين

يتفقــدون  يونــس  خــان  نــواب 
العســكري  الجزائر  مستشــفى 

ومؤسسات تعليمية مختلفة 

تفقد نــواب محافظة خــان يونس 
املستشــفى اجلزائر ي العســكري ، 
وأشاد النائب خميس النجار بحجم 
اإلجنازات للمستشــفى خال العام 
املنصرم، كما و أكد النائب يونس أبو 
دقة على ضرورة تواصل املستشفى 
ملعاجلة  احمللي  اجملتمع  مع مؤسسات 

املعيقات التي تواجه املستشفى. 
في سياق منفصل زار النواب مديرية 
التربية والتعليــم في منطقة غرب 

خان يونــس، واطلعــوا على عمل 
املديريــة ، وأشــادوا بجهودها في 
 ، دعم وتطوير املســيرة التعلمية 
كما وكــّرم النواب مديــرة التربية 
والتعليم مبنطقة شــرق احملافظة 
، وأثنــوا على مديرتهــا وإجنازاتها 
الكبيرة قبل أن تصل سن التقاعد 
املركزي  الكتاب  وافتتحوا معرض   ،
الثالث بعنوان: »قــارئ اليوم. قائد 

الغد«.

كرموا مديرة شرق المحافظة وافتتحوا معرضًا للكتاب

يونــس  خــان  محافظــة  نــواب 
يتفقدون مقار أمنية يف املحافظة

نــواب شــمال غــزة يتفقــدون بلدية بيــت الهيا 
ويلتقون محافظ الشرطة ومدراء األجهزة األمنية

النواب يناقشون “تشغيل الخريجني”  ويتفقدون 
مقرات األجهزة األمنية وبلدية برفح

تابع نــواب محافظة خان يونس اخلطة 
املرورية التي وضعتها شــرطة املرور في 
احملافظــة، واطلعوا على ســير العمل 
الطوارئ،  املرورية وخطــة  والترتيبــات 
وعبروا عن فخرهم بجهود شرطة املرور 
املبذولــة، وعملهم في ظــل الظروف 

الصعبة. 
كما تفقد النواب بالتعــاون مع هيئة 
التوجيه السياســي واملعنــوي املراكز 

شــمال  نواب  تفقد 
الهيا  بيت  بلدية  غزة 
ســير  على  لاطاع 
العمــل فــي دوائــر 
البلدية اخملتلفة، وضم 
النائب  من  كا  الوفد 
د. عاطف عــدوان ود. 
محمــد شــهاب وأ. 
مشــير املصري وكان 
اســتقبالهم  فــي 

رئيس البلدية عز الدين الدحنون.
وناقش النواب مع رئاسة البلدية أبرز 
للمواطنني،  تقدمهــا  التي  اخلدمات 

د. يونس  النائب  ناقش 
األســطل مــع مدير 
أ.  مديرية عمــل رفح 
إسماعيل أبو السعود 
التشــغيل  برامــج 
تفعيلة  املنوي  املؤقت 
اخلريجني  لتشــغيل 
زيارة  خال  والعاطلني 
له ملقر املديرية ، وأكد 
على  األسطل  النائب 

أهمية قضية اخلريجني والعاطلني عن 
العمل في ظل معدل البطالة املرتفع 

واطلعوا على أهــم اإلجنازات ومعيقات 
العمــل، مشــيدين بجهــود البلدية 
وموظفيها في تقــدمي أفضل اخلدمات 

في قطاع غزة بسبب احلصار.
إلى ذلك تفقــد النائب يونــس أبو دقة 
خال جولــة تفقدية ملقــرات األجهزة 

للمواطنني.
كمــا التقــى النواب 
شــرطة  مبحافــظ 
الشــمالية  احملافظة 
مــدراء  وجميــع 
االمنيــة  االجهــزة 
والدفــاع  باحملافظــة 
والضبــاط  املدنــي 
بالعيون  ووصفوهــم 
العيون الساهرة الذين 
يحملون همــوم الوطن، كما والتقوا 
مدير جهــاز األمن واحلماية في قطاع 

غزة. 

األمنية باحملافظة حيث 
شــملت اجلولة مقري 
جهاز مكافحة اخملدرات 
املباحث  جهــاز  ومقر 
لاطاع  برفح  العامة 
علــى طبيعة وســير 

العمل في األجهزة.
كما تفقــد النائب أبو 
العربية  الكليــة  دقة 
الشــوكة  وبلديــة 
مبحافظــة رفــح، وناقــش اخلطــط 

املستقبلة وآليات تطوير العمل.

األمنية الرئيسية في احملافظة باإلضافة 
ملقر جهاز الدفاع املدني ومركز التأهيل 
واإلصــاح ، وأكــد النائــب د. يونــس 
األســطل على ضرورة االســتمرار في 
التزام تطبيق القانون وإجراءاته اإلدارية 
في إطار التعامل مــع املواطنني، كما 
وتفقــد النائب يونس أبــو دقة مركزي 
شرطة القرارة وشــرطة الشرقية في 

محافظة خان يونس. 

تابعوا الخطة المرورية 

نواب محافظة الوسطى يتفقدون 
مراكز شرطية ويشيدون بدورها 

يف حفظ األمن

تفقد نواب احملافظة الوسطى مقر 
محافظة شرطة بدير البلح وأشاد 
وفــد النواب باجلهــود التي تبذلها 
الشــرطة في خدمة ابناء الشعب 
الفلسطيني، مؤكدين على ضرورة 
تعامل افراد الشرطة بلني ورفق مع 
املواطنني، كما تفقدوا مقري األمن 
الوطني و شــرطة املرور مبدينة دير 
البلــح لاطاع على ســير العمل 
فيه،  وأشــاد النائب اجلمل باجلهود 
التي يبذلها اجلهاز في حماية احلدود 

وتوفير االمن للمواطنني. 

تفقــدوا مركز  في ســياق متصل 
االصــاح والتأهيل فــي احملافظة ، 
وأشــاد النواب باجلهود التي تبذلها 
إدارة املركز في متابعة قضايا النزالء 
والتطوير في عمليــة تأهيل النزالء 

واالرتقاء .
املقدم  النــواب  و اســتقبل  كمــا 
اســماعيل نوفل مدير جهاز حفظ 
النظــام والتدخل وأشــادوا باجلهود 
التي يبذلها اجلهاز في حفظ وتوفير 

االمن واألمان للمواطنني والوطن.

زاروا مركز التأهيل وشرطة المرور واألمن الوطني 

نواب غزة يناقشــون عدة قضايا 
مع وكيل وزارة الصحة وبلدية غزة 

ناقــش نــواب محافظة غزة عــدد من 
القضايــا مــع وكيــل وزارة الصحة د. 
يوســف أبو الريش، خال زيــارة للوزارة 
التفقدية  الزيــارات  سلســلة  ضمــن 
للمؤسســات احلكومية، وناقش النواب 
عدد من الشــكاوى التي وصلت مكتب 
النواب للتوصل حللول لها، مثمنني عمل 
الوزارة في ظل احلصار اخلانق، وفي اجلهود 
الكبيرة التي تبذلها الكوادر العاملة في 

الوزارة.
وطرح الوفد سبل دعم القطاع الصحي 
لتقدمي اخلدمــات الطبية، مؤكدين على 
دعمهم املادي واملعنوي بكافة اإلمكانيات 

املتاحة.
في ســياق آخر ناقش النائب د.مروان أبو 
راس عدد مــن القضايا الهامة مع رئيس 
بلدية غزة ، وأشــاد بجهــود بلدية غزة 
في التخفيف من معاناة أبناء شــعبنا 
الفلســطيني، وناقش بعض الشكاوى 
وكيفية التوصل حللول لها، وسرعة إيجاد 

متويل للمشاريع التي حتتاجها احملافظة.
إلى ذلك اســتقبل النواب وفداً من مركز 
شرطة الشاطئ ، لاطاع على مجريات 
عملهم ونشاطهم وتذليل العقبات التي 
تواجههم، ويثمنــون جهودهم املبذولة 

في احلفاظ على أمن اجملتمع وحمايته. 

استقبلوا وفدًا من شرطة الشاطئ
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كتلة التغيير واإلصالح

نشاطات النواب في صور  

النواب يتفقدون أوضاع المزارعين في محافظة رفح

نواب غزة يعقدون ورشة عمل لمناقشة عدة قضايا مع التعليم

نواب شمال غزة في زيارة تفقدية لمقر الدفاع المدني

نواب خان يونس يكرمون مدير التعليم في المحافظة

نواب الوسطى في زيارة لجامعة فلسطين 

نواب شمال غزة يزورون 12 ديوانًا لعدد من العائالت الكريمة باملحافظة
زار نواب الكتلة في محافظة شمال غزة دواوين عدد من العائات في مناطق 
مختلفة من احملافظة ، وذلك في إطار التواصل مع عائات ودواوين احملافظة  ، 
كما و زاروا عائلة الشــهيد القائد العام في كتائب القسام  أحمد اجلعبري ، 
كما زار النواب خنساوات احملافظة الشــمالية كوالدة الشيخ العالم د. نزار 
ريان ووالدة النائب م. إسماعيل األشقر، وأكدوا أن هذه الزيارات تأتي في ذكرى 

استشهاد خنساء فلسطني ووالدة الشهداء النائب أم نضال فرحات .
وأكد النائب أ. فتحي حماد أن هذه الزيارات تأتي في ذكرى استشهاد الشهداء 
القادة العظام أمثال الشــهيد القائد اجملاهد أحمد ياسني والشهيد القائد 
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل اهلل 

ألجل حترير كامل تراب فلسطني .
بيت حانون

في مدينة بيت حانون زار النواب ديوان عائلة الكفارنة وذلك استمراراً لزيارات 
النواب لدواوين العائات للقاء الوجهاء واألعيان وكان في استقبالهم مختار 
عائلة الكفارنة احلــاج أيوب الكفارنة »أبو عثمان« وعــدد من كبار ووجهاء،  
وأكد النائب فتحي حماد أن عائلة الكفارنة عائلة مجاهدة خرجت الشهداء 

وقدمت الكثير على طريق التحرير . 
كما وزار النواب  دواوين العوائل الكرمية كعائلة حمد ونعيم والزعانني، في إطار 

سلسلة زيارات دواوين العائات واللقاء مع الوجهاء واألعيان . 

لدواوين العائات للقاء الوجهاء واألعيان على مســتوى احملافظة الشــمالية 
لتعزيز التواصل مع العائات، كما وزار النواب ديوان عائلة األدهم بجباليا النزلة 
، وأكد النائب د. عاطف عدوان على دور عائلة األدهم الوطني وعلى التضحيات 
التي قدمتها العائلة، واعتبر أن هذه الزيارة تأتي استمراراً لتواصل النواب وقيادة 

حركة حماس مع جميع أبناء ووجهاء وأعيان العائات التي خرجت الشهداء. 
وزاروا ديوان عائلة الكحلوت وكان في اســتقبالهم مختــار العائلة د. عدنان 
الكحلــوت »أبو بال« وعدد من كبار ووجهاء وأعيان وشــباب العائلة الكرمية، 
وأشادوا النواب بهذه العائلة األصيلة اجملاهدة املعطاءة , التي خرجت الشهداء 

وقدمت الكثير لتحرير فلسطني.
مدينة بيت الهيا

وواصــل النواب زيارات دواويــن العائات ، حيث زاروا ديــوان عائلة صاحلة ، هذا 
باإلضافــة لزيارة عوائــل املصري وحمودة فــي مدينة بيت الهيــا ، وكان في 
استقبالهم مختار عائلة املصري د.أحمد املصري وعدد من كبار ووجهاء وأعيان 

وشباب العائلة الكرمية.
وأكــد النائب أ. فتحى حماد ان عائلة املصري عائلة قدمت الشــهداء فمنها 
االستشهاديني جهاد وإياد والقائد امليداني الشهيد فارس، وقال :« جئنا لهذه 
العائلــة اجملاهدة التــي نلتقى بها اليوم من مبدا االخــوة واحملبة لناخذ بيعة 

املقاومة واجلهاد والتحرير«.

مدينة جباليا
وفي مدينة جباليا زار وفد النواب ديوان عائلة شــهاب والذي يضم خمس عائات 
)احلاج على، ومســعود، واحلاج عيد، وأبو اخلير وسمارة( , وذلك ضمن حملة لزيارة 

زاروا عائلة القائد الجعبري وخنساوات المحافظة

أبرز نشاطات النواب  أبرز نشاطات النواب 
1.النائب الشــرافي يشــارك في مهرجان تكريم الطلبة المتفوقين بمدرسة 
عوني الحرثاني، كما وألتقى  أصحاب اســتراحات شاطئ شمال غزة لمناقشة 

مشاكلهم مع البلديات. 
2.النائب م.اســماعيل االشــقر يناقش قضايا مهمة مع وكيل وزارة االشغال 

وأبرزها تنظيم بناء األبراج في مخيم جباليا. 
3.النائب د. محمد شهاب يشارك في حفل تخريج دفعة نخبة االمتياز في كلية 
العودة ويشيد بدور كلية العودة في خدمة المجتمع والتميز في تخصصاتها. 
4.النائب أ. مشــير المصري يشارك بمهرجان جيل النصر القادم ويؤكد على 

اهمية أعداد الشباب المسلم القوي .
5.النائب جمال نصار يتفقد عوائل فقيرة في منطقة جنوب غزة بالتعاون مع 

جمعية الزيتون لإلغاثة والتنمية . 
6.النائب د.أحمد أبو حلبية يتفقد معرض منتوجات النزيالت في سجن أنصار 

المركزي . 
7.النائب د.أحمد أبو حلبية يلتقي النخبة الطالبية في مدرسة يافا ويؤكد أن 

ديننا اإلسالمي حثنا على السعي لطلب العلم وإعداد الجيل المسلم.
8.النائب نصار يشــارك في احتفال يوم المحاســب الفلســطيني 36 ويدعو 

المحاسبين كافة للتكاتف والعمل الستيعاب كافة الطاقات. 
9.النائــب جمال نصار يلتقي النخبة الطالبية في مدرســة جمال عبد الناصر 

ويؤكد أن األمة التي تتمسك بالعلم لن تستطيع دول الشر هزيمتها. 
10.النائب د. مروان أبو راس يلتقي طالب النخبة الطالبية في مدرستي عبد 
الفتاح حمود ومدرسة حطين الثانوية ويؤكد أن طالب العلم المتميز يجب أن 

يكون تميزًا في أخالقه. 
11.النائــب د.عبد الرحمن الجمل يشــارك فــي تكريم أوائــل الطلبة “فوج 

انتفاضة القدس” في مدرسة شهداء النصيرات. 
12.نواب محافظة الوسطى يوزعون مائة طرد غذائي على عائالت فقيرة في 

مخيم النصيرات. 

13.النائب هــدى نعيم تناقش قضايا مهمة تتعلق بالمواطنين مع وفد من 
جمعية آفاق الخيرية وخاصة ترميم بيوت الفقراء. 

14.النائــب د.عبــد الرحمن الجمل يشــيد بجهــود المعلمين فــي االرتقاء 
بالمسيرة التعليمية .

15.نــواب المحافظــة الوســطى يناقشــون قضايا مهمة مــع رئيس مكتب 
األونــروا وأبرزها قضايا أصحاب االمــراض المزمنة، وبرنامج العمل المؤقت، 

والمساعدات االغاثية . 
16.النائب ســالمة يســتقبل وفدا من لجنــة اصالح البريج ويشــيد بجهود 

اإلصالح التي تساهم بشكل كبير في حل النزاعات بين الناس.
17.النائب الجمل يســتقبل وفدا من معلمي العقود ويســتمع لمشكالتهم، 

ويعد بمتابعة القضية مع المختصين. 
18.النائب أ. هدى نعيم تشــارك فــي مهرجان الوفاء لشــقيقات الرجال في 

سجون االحتالل والذي نظمته حركة األحرار الفلسطينية. 
19.النائب هدى نعيم تشارك في تكريم المتفوقات بكلية الدعوة بدير البلح 
وأكــدت أن العلماء وطالب العلم هم شــعلة تضيئ لنــا طريق النصر والعزة 

والكرامة.
20.نواب محافظة الوســطى يستقبلون وفدًا من الكتلة االسالمية ، ويثنون 

على الجهود التي تبذلها الكتلة .
21.نواب الوســطى يشــاركون في مهرجان للقدس ثورتنــا دعمًا النتفاضة 

القدس.
22.نواب الوسطى يزرون ديوان آل أبو حجير ويشيدون بالعائلة الكريمة.

23.النائب يحيى العبادسة يلتقي بنخبة من طلبة مدرسة كمال ناصر الثانوية 
للبنين ويؤكد  أن الحضارة ال يمكن أن تُبنى دون الشباب.

24.النائب  د.يونس األســطل يلتقي بنخبة من طالبات مدرسة جرار القدوة 
ويلقي محاضرة عن األخالق.

25.النائبان العبادسة وأبو دقة يلتقيان بوجهاء محافظة خان يونس بملتقى 
)نحو أسرة فلسطينية واحدة(. 


