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« »10نواب من «التغيير واإلصالح» يقبعون خلف قضبان اإلحتالل

�أحكام �إدارية تع�سفية تطال خم�سة نواب والنيابة الع�سكرية ترف�ض الإفراج عن النائب احلاليقة
ً
أحكامــا إدارية بحق نواب الضفة خالل األيام
أصدرت محكمة اإلحتالل
القليلة املاضية وتراوحت هذه األحكام ما بني 4الي 6أشــهر إداري وهي
أحكام تعسفية جائرة.
وأفادت مصادر برملانية أن احملاكم أصدرت حكما اداريا ً بحق النائب محمد
الطل ملدة 4أشهر ،كما وحولت النائب ابراهيم دحبور لالعتقال االداري.
وكان اإلحتــال قد جدد االداري بحق النائب محمد جمال النتشــة ملدة
6شــهور اداري ،وجددت إعتقال النائب أنور الزبون  4شــهور إداري ،وأصدر
اإلحتالل حكما ً بحق النائب خالد طافش  6شهور إداري.
واليزال النائب حسن يوسف يقضي حكما ً بالسجن اإلداري منذ أكتوبر
العام املاضي ومت التجديد االداري لــه  3مرات ،كما يقضي النائب أحمد
مبارك حكما ً اداريا ً ملدة 6شهور والذي اختطفته منتصف يناير من العام
اجلاري ،وأصدرت ســلطات االحتالل قرارا ً بالســجن علي النائب املبعد
محمد أبو طير ملدة  17شهرا حيث مت اعتقاله بتاريخ .27/1/2016
وعقدت محكمة اإلحتالل العسكرية الصهيونية عدة جلسات حملاكمة
النائب ســميرة احلاليقة ،ومت اصدار قرار مؤخرا ً من احملكمة العسكرية
الصهيونية بســجن عوفر باإلفراج عنها بكفالة ماليــة اال أن النيابة
العسكرية قدمت طلبا ً رفضت فيه القرار.

نواب الضفة زاروا السفير وقدموا واجب العزاء

الكتلة ترسل برقية تعزية بوفاة كاثرادا
وتشيد بنضاله ضد التمييز العنصري

أوصــى برملانيون على ضرورة تشــكيل جلنة برملانية مــن كافة الكتل
والقوائم لفضح جرائم االحتالل اإلسرائيلي في كافة احملافل والبرملانات
العربية واألوروبية والدولية ردا ً على االنتهاكات املســتمرة بحق النواب
اخملتطفني في الضفة الغربية.

وشدد مشــاركون خالل ندوة نظمتها كتلة التغيير واإلصالح بعنوان
«اختطاف النواب قرصنة سياســية ومصــادرة للدميقراطية « في غزة
بحضور الكتل والقوائم البرملانية في اجمللس التشريعي الفلسطيني
ومبشاركة برملانية عربية ودولية،
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عزّت كتلة التغيير واإلصالح في برقية أرســلتها للحــزب الوطني اجلنوب
أفريقي والبرملان اجلنوب افريقي بوفاة أحمد كاثرادا القيادي في احلزب اجلنوب
افريقي ونائب الرئيس السابق لدولة جنوب افريقيا.
في ســياق متصل زاور وفد برملاني من نواب القدس والضفة ســفارة جنوب
افريقيا وقدموا واجب العزاء بوفاة ورحيل القائد املناضل «أحمد كاثرادا» ،وكان
في استقبالهم السفير أشرف سليمان ونائب السفير السيد دانيال.

نواب الكتلة يعقدون لقاءات رسمية ويزورون دواوين عائالت ويطلعون على مشاريع اسرتاتيجية يف محافظات قطاع غزة
ناقشوا انتهاكات االحتالل بالقدس وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

نواب الكتلة تقدموا بيت العزاء

وفد برملاني من نواب الضفة يلتقي السفري الرتكي

التغيري واالصالح :إغتيال فقهاء جريمة جبانة

التقى وفدا ً برملانيا ً من نواب الضفة الغربية مع السفير
التركي الســيد «كورجــان توركوغلو» ونائب الســفير
الســيد «إرمان»  ،وضم الوفــد أ.أحمد عطون و أ.محمد
طوطح ،ود.أمين دراغمة ،و أ.عبد اجلابر فقهاء.
وأكــد النواب أن هــذه الزيارة تأتي في ســياق التواصل
وتوطيد العالقات واإلشادة بدور تركيا املميز والفاعل في
خدمة القضية الفلسطينية.
واســتعرض النواب خــال اللقاء آخر التطــورات على

الســاحة الفلســطينية واإلنتهاكات الصهيونية في
مدينة القدس واملســجد األقصى وما تعانيه من خالل
القوانني والتشريعات التي يحاول اإلحتالل فرضها على
مدينة القدس كمنع اآلذان وقوانني ضم كتل استيطانية
ملدينة القدس ونهب األراضي ومصادرتها .
وعبر النواب عن تقديرهم للجهد التركي ووقوف القيادة
التركية إلى جانب القضية الفلسطينية ومناصرتها في
كافة القضايا واحملافل الدولية.

أكد النائب مشــير املصــري املتحدث باســم كتلة التغيير
واإلصــاح أن اغتيال القائد مازن فقهــا متثل جرمية جبانة وأن
العدو الصهيوني هو املســتفيد الوحيد ،مشددا ً على أن دماء
الشهداء غالية ومهرها ثأر املقاومة .
وأكــد النائب املصــري أن عملية االغتيال القائد القســامي
األســير احملرر مازن فقها حتمل بصمات املوساد وأنها شكلت
جتاوزا ً للخطوط احلمراء بحق املقاومة ،ووصفها باجلرمية النكراء
وجتاوز للخطوط احلمراء محمالً اإلحتالل املسؤولية عنها .
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وقال النائب املصري» الشهادة هي طريق اجملاهدين ،وإن إعتقد
االحتالل بارتكابه هذه اجلرمية أن يرســل رسائل للمقاومة من
خالل هذه العملية فليعلم أنه ســيدفع ثمنا ً باهظا ً ردا ً على
اغتيالــه لهذا القائد اجملاهد وســتكون دمــاءه لعنة تطارده
وتطارد القتلة».
ويذكر أن رئيس ونواب الكتلة قدموا واجب العزاء باستشهاد
فقها وتقدمــوا صفوف بيت العــزاء انطالقا ً مــن الواجب
واملسئولية.
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خالل ندوة برلمانية مشتر

مطالبات بدور برملاين دويل فاعل للإفراج عن النائب احلاليقة والنوا
أوصى برلمانيون على ضرورة تشــكيل لجنــة برلمانية من كافة
الكتل والقوائم لفضح جرائم االحتالل اإلسرائيلي في كافة المحافل
والبرلمانــات العربية واألوروبيــة والدولية رداً علــى اإلنتهاكات
المستمرة بحق النواب المختطفين في الضفة الغربية.
وشدد مشاركون خالل ندوة نظمتها كتلة التغيير واإلصالح بعنوان
«اختطاف النواب ..قرصنة سياسية ومصادرة للديمقراطية « في
غــزة بحضور الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشــريعي
الفلسطيني وبمشــاركة برلمانية عربية ودولية ،على بطالن كل
جرائم االحتالل واختطافه للنواب وإجراءاته ومحاكماته لهم.
وأجمع البرلمانيون على ضرورة إحالة ملف اختطاف النواب كجريمة
حرب أمــام محكمة الجنايــات الدولية ،داعيــن المجتمع الدولي
لفرض مقاطعــة على اإلحتالل لردعه وإجبــاره إليقاف انتهاكاته
للقانون الدولي وحقوق اإلنســان وحقوق الشــعب الفلســطيني
ونوابه.

التغيير واإلصالح :عملية اختطاف
النواب تهدف لكسر إرادة الشعوب،
وتدعو للتمسك بالوحدة الوطنية
والمقاومة في ظل النفاق الغربي.
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وطالب النــواب بإعادة تفعيل اللجنة املشــكلة في
البرملان األوروبي واملطالبة مبحاســبة االحتالل لعرقلة
عملها ،داعني االحتادات والبرملانات العربية واإلسالمية
وأحــرار العالم لتشــكيل جلان
متخصصــة لتفعيــل قضيــة
النواب واملطالبة باإلفراج عنهم.

تشكيل جلنة حتمل رســائل واضحة لكافة البرملانات
الدولية والعربيــة ،ومطالبة البرملــان األوروبي بعقد
جلســة خاصة تتحدث عن انتهــاكات االحتالل بحق
النواب اخملتطفني.

جريمة دولية

بدوره أكــد النائــب اجلزائري
البشــير جار اهلل أن اختطاف
إرادة الشعوب
وأكد رئيس كتلة التغيير واإلصالح النائــب د .حســن خريشــة :النواب ميثــل اختراقا ً للقانون
الدولي واعتداءا ً على احلصانة
د.محمود الزهار أن عملية اختطاف
النواب تهدف لكسر إرادة الشعب يطالــب كافة برلمانات العالم البرملانية التي تقرها معظم
الفلسطيني ،موضحا ً أن لالحتالل باالنحياز للنائب الفلسطيني .دساتير العالم ،وأن ما يتعرض
له النــواب مبثابة جرمية دولية
تاريخ عميق في اختطاف شرعية
توجب املتابعة القانونية.
الشعوب.
وطالب النائب جار اهلل كافة
وقال د.الزهار »:إن استرداد احلقوق
تبدأ بأفــراد يؤمنون بحقهم في أرضهــم ،وأن اختراق البرملانيني للتحرك ملواجهــة اخلطر الذي يهدد الكيان
شــرعية الوجود على أرض فلسطني ال تقبل بشرعية النيابي ،وحلماية احلصانة البرملانية ومساندة زمالئهم
اجلذور التي متثله النائب سميرة احلاليقة وبقية النواب النواب الذين يتعرضون لالعتقال واالعتداء.
ودعا النائب جــار اهلل لرفع دعاوى قضائية ضد الكيان
ولذلك تسعى القتالعهم».
ودعا د.الزهار إلى التمسك بالوحدة الوطنية واملقاومة الصهيوني العتدائه على احلصانة البرملانية للنواب.
في ظل النفــاق الغربي ،معتبــرا ً أن الصمت العربي
المطالبة بالحرية
يستلزم املزيد من اليقظة.
من جانبها عبرت عضو البرملــان األوروبي ونائب رئيس

اجتماع للكتل والقوائم

من جهته ،دعا النائب عن كتلة فتح البرملانية أشــرف
جمعة الجتماع عاجل للكتل والقوائم البرملانية التخاذ
إجــراءات عمليــة ردا ً على اختطــاف النائب احلاليقة
والنواب اآلخرين.
وطالب جمعــة بتنظيــم وقفة أســبوعية للنواب
للمطالبة باإلفــراج عن النواب ،مشــددا ً على ضرورة
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حتالــف أوروبا «أنا ميرندا» عــن دعمها الكامل للنواب
اخملتطفني من قبل اإلحتالل اإلسرائيلي.
وأشــارت أن اعتقال النواب هو انتهاك للقانون الدولي،
مطالبة باحلرية لكافة البرملانيني اخملتطفني.
من جانبه عبر النائب مصطفى البرغوثي عن االستياء
الشامل لدى الشــعب الفلسطيني ومناصري احلرية
جتاه ممارســات االحتالل البشعة ضد النواب املنتخبني،

كتلة فتح البرلمانية تدعو الجتماع
عاجل للكتــل والقوائم البرلمانية
التخــاذ إجــراءات عمليــة رداً على
اختطاف النائب الحاليقة والنواب.
موضحا ً أنها ممارسات خارقة للقانون اإلنساني الدولي
وحلقوق اإلنسان عامة.
وشدد النائب البرغوثي أن اختطاف النائب احلاليقة هو
إجرام بســبب صمت العالم ملا تقوم به إسرائيل من
خروقات ،موضحا ً أن اختطاف النواب هو تع ِد على حقوق
اإلنسان والدميقراطية وعلى القانون اإلنساني الدولي،
مطالبا ً العالم بأســره بفرض عقوبات ومقاطعة ضد
إسرائيل ،وقال« :بدون عقوبات ومقاطعة إلسرائيل لن
ترتدع».
من جانبه أكد د.حســن خريشة النائب الثاني لرئيس
اجمللس التشــريعي أن مسلسل اختطاف النواب الذي
بدأ عام  2006وطال العديد من النواب فشل في كسر
إرادة الشــعب الفلســطيني وحتقيق أهدافه املعلنة
والسرية.
وطالب خريشة كافة برملانيي العالم باالنحياز للنائب
الفلسطيني املنتخب من خالل صندوق االقتراع واملمثل
لشعبه بانتخابات شهد لها اجلميع بنزاهتها.

حملة لتسليط الضوء

مــن جانبهــا طالبــت النائب
عن اجلبهة الشــعبية لتحرير
فلســطني خالدة جرار بإطالق
حملــة مســتمرة لتســليط
الضــوء علــى نواب الشــعب
الفلســطيني اخملتطفــن في
سجون االحتالل.
ودعت جرار إلى ضرورة مخاطبة
البرملانات الدولية لفضح جرائم
وممارســات اإلحتالل بحق أبناء

الشعب الفلســطيني وفي مقدمتهم نوابه املغيبني
قسرا ً داخل السجون اإلسرائيلية.
من جهته أكد النائب جميــل اجملدالوي على ضرورة أن
يعمل كل من موقعه على تشكيل جلنة خاصة بالنواب
املعتقلني تكون متفرعة عن احتاد البرملان العربي.
بدوره طالب النائب مشير املصري بعقد لقاء تشاوري
بني الكتل البرملانية كافة لوضع خطة لتفعيل اجمللس
التشريعي وفتح مقره برام اهلل باعتباره الرد األبلغ على
اعتداءات االحتالل بحق النواب اخملتطفني ،مؤكدا ً على
ضرورة تشــكيل وفد برملاني من الكتل البرملانية لزيارة
البرملان الدولي والعربي واألوربي.
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تحرك الحكومة

كما طالب النائب د.خليل احلية حكومة الوفاق الوطني
ومؤسسة الرئاســة بالتحرك لدعم قضية اختطاف
النواب الفلســطينيني باعتبارها قضية وطنية ،داعيا ً
السفارات الفلسطينية بإبراز جرمية اختطاف النواب
دوليا ً وفضح االحتالل.
ودعا النائب د.ســالم ســامة
لضــرورة التواصل مع البرملانات
الدوليــة لفضــح ممارســات
االحتالل بحق النــواب وخاصة
النائب الجزائري البشير جار اهلل :ما مت االتفــاق عليه في صفقة
وفاء األحرار ،مؤكدا ً على أهمية
اختطاف النــواب جريمة دولية تفعيل اجمللس التشريعي.
وأكد النائب د.محمد شــهاب
توجب المالحقة القانونية
أن االحتــال ميارس سياســة
مســعورة بحق نــواب اجمللس
التشريعي ،مشيرا ً إلى سياسة
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ركة وبمشاركة عربية ودولية

اب املختطفني وف�ضح جرائم الإحتالل ومالحقته يف اجلنايات الدولية
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قائمــة أبــو علي مصطفــى تدعو
لحملــة مســتمرة لفضــح جرائم
اإلحتــال بحــق نــواب الشــعب
الفلسطيني المختطفين.

االعتقــال اإلداري الذي ميارســها االحتالل بتهم ظاملة
وكعقاب بحق اآلالف من الشعب الفلسطيني.

النائب األســباني «أنا ميرندا»:
اعتقال النــواب انتهاك للقانون
الدولي وتطالب باالفراج عنهم

ووصــف النائب محمد فرج الغول ممارســات االحتالل
بحق النــواب باجلرمية وإرهاب كيــان ،معتبرا ً اختطاف
النواب جرمية ضد القانون الدولي واعتداء على املواثيق
الدولية.
وطالب الغول بتوحيد جهود نواب اجمللس التشــريعي
لوضــع قضية النواب على ســلم أولوياتهم ،والعمل
على التوجــه حملكمة اجلنايات الدوليــة واحملاكم التي
تسمح مبقاضاة ومالحقة قادة االحتالل.
يذكر أن اإلحتالل يعتقل حاليا  12نائبا من نواب اجمللس
التشريعي الفلسطيني هم عشرة عن كتلة التغيير
واإلصالح وآخر عن كتلــة «فتح» البرملانية واألخير عن
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني.
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قائمــة فلســطين المســتقلة:
اختطاف النواب تعــدِ على حقوق
اإلنسان والديمقراطية ،والمطلوب
فرض عقوبات ضد االحتالل.
العالم يتعامل بنفاق مع القضية الفلسطينية

د.الزهــار :اختطاف النائب الحاليقة انتهــاك صارخ للحقوق التي
ينادي بها العالم
أكــد رئيــس كتلــة التغيير
واإلصــاح د.محمــود الزهار
أن اعتقــال االحتــال للنواب
والنائب احلاليقــة هو انتهاك
للحقــوق التــي ينــادي بها
العالــم ،والــذي يتعامل مع
قضيتنا بنفاق.
جاء ذلك خــال وقفة برملانية
مع النائب ســميرة احلاليقة
والنــواب اخملتطفــن والتــي
نظمتهــا كتلــة التغييــر
واإلصــاح في مقــر اجمللس
التشريعي بغزة  ،ودعا د.الزهار
جميــع الكتــل البرملانيــة
للوقوف يد واحــدة للرد على
هذه االنتهــاكات بحق النائب
احلاليقة والتــي اعتقلها في
يوم املرأة ،موضحا ً بأن العالم
يتعامل بنفاق مع القضية الفلسطينية.
وقــال “ال نعول على هــذا العالــم املنافق الذي
يصمت على جرائم االحتالل العالم يتعامل بنفاق
مع القضية الفلسطينية ،وكلنا أمل بوعد اهلل

بتحرير فلسطني والتي ســيطبق من خالل سواعد
اجملاهدين واجملاهدات”.
وشــدد على أن الوقفــة الرمزية مع النــواب لتأكد
للجميــع أن اجمللس التشــريعي الفلســطيني هو

املمثل الشرعي والوحيد
للشــعب الفلسطيني
بعــد انتخابــات عــام
بيت للشعب
 2006وهو ٌ
الفلسطيني.
ووعد الزهار األسرى بعدم
التفريط بأي أســير في
ســجون االحتالل ،قائال ً
”:عهدا ً ووعــدا ً لن نفرط
بأي أسير من أبناء شعبنا
مبختلــف توجهاتهــم
كما فعلنــا في صفقة
األحرار والتي ســنكررها
حتى نصــل معركة وعد
األخرة”.
من جانبه ،قــال النائب
األول لرئيــس اجمللــس
التشريعي أحمد بحر ،إن
اعتقال االحتالل للنائب سميرة احلاليقة يؤكد بأن
االحتــال ال يراعي قانون وال ذمة وال يفهم إال لغة
القوة.
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يدٌ تبني  ..ويدٌ تقاوم

بحضور د.بحر ورئيس الكتلة د.الزهار

د .الزهار :سنبدأ معالجة قضايا الصلح المجتمعي

نواب شمال غزة يزورون ديوان عائلة أبو وردة

نواب غزة يبحثون قضايا األمن مع مدير عام الشرطة

زار وفدا ً من نواب محافظة شمال غزة ديوان عائلة أبو
وردة في منطقــة النزلة بحضور د .أحمد بحر النائب
األول لرئيس اجمللس التشريعي ود .محمود الزهار رئيس
كتلة التغيير واإلصالح.
وكان في اســتقبالهم مختار عائلة أبــو وردة احلاج
عدنان أبو وردة وعدد من كبار ووجهاء وأعيان وشــباب
العائلة الكرمية ،ورحب وجهاء وأعيان عـــــائـــلــة
أبو وردة بوفد النــواب وقيادة احلركــة وأثنوا على دور
اجمللس التشريعي والقوانني التي سنها مما كان لها أثر
في تثبيت األمن واألمان.
وعبر د .بحر عن ســعادته الكبيرة بهذه الزيارة مؤكدا ً
على الدور الوطني لعائلة أبو وردة عبر تاريخ املقاومة

الفلسطينية.
وقال رئيس الكتلة د .محمود الزهار “إننا نلتقي بهذه
العائلة العريقــة واألصيلة والتي قدمت العديد من
الشــهداء واجلرحى وكذلك األســرى خالل نضالها
الطويل ضد االحتالل وخاصة أثنــاء احلروب األخيرة
التي شنتها دولة اإلحتالل على قطاع غزة”.
وفي نهاية اللقاء اســتمع النواب لتساؤالت احلضور
ومت الرد على هذه األسئلة من قبل النواب حيث طالب
وجهاء عائلة أبــو وردة وفد النواب بزيــادة اإلهتمام
بتطوير بلدية جباليا النزلة ومن جهته ووعد د .عصام
جودة رئيس بلدية جباليا النزلة مبتابعة األمر مؤكدا ً
حرص البلدية تقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني.

التقــى نــواب محافظــة غزة مديــر عام الشــرطة
الفلســطينية اللواء تيســير البطش وعدد من مدراء
اإلدارات العامــة في جهاز الشــرطة ملناقشــة بعض
القضايا املهمة.
أشــاد وفد النواب بجهود الشــرطة الفلســطينية
وحفظها ألمن الوطن واملواطن وحماية اجملتمع ،مؤكدين
أن هــذه الزيــارة تأتي في إطار التواصــل واالطالع على
أوضاع اجلهاز الشرطي وتفقد سير العمل والتعرف عن
قرب على االحتياجات.
وناقش وفد النواب العديد من القضايا التي تواجه عمل
األجهزة الشــرطية ،وكيفية معاجلة بعض شــكاوى
املواطنني عــن طريق القضــاء ،وضبط حالة الســير

واملــرور واإلمكانيات املتاحة في ظــل نقص امليزانيات
التشغيلية.
وأطلع اللواء تيســير البطش وفد النــواب على أهم
التطورات في اجلهاز الشرطي مستعرضا ً اجنازاتهم في
بسط األمن وحل شكاوى املواطنني بالطرق القانونية،
مبينا ً أهم املشــاكل التي يعاني منها جهاز الشرطة
من قلة اإلمكانيات املتاحة ونقص امليزانيات.
في ســياق آخر ،أكد د .محمود الزهــار خالل زيارة وفد
برملاني ملركز اإلصالح والتأهيــل مبدينة غزة أن الكتلة
ســتعمل خالل املرحلة القادمة علــى معاجلة قضايا
الصلح اجملتمعي لنزالء السجون وتصنيفها كل قضية
حسب موضوعها ووضع حلول لها.

وفد برملاني يط ّلع على مشاريع نــواب الوســطى يتفقــدون النيابة النائبــان األســطل وأبــو دقــة
وجهاز املباحث
بلدية خان يونس اإلسرتاتيجية
يفتتحان بيوت مرممة برفح

تفقد وفد برملاني املشــاريع االســتراتيجية التي تنفذها بلدية خان يونس ،
وضم وفد النواب كالً من النائب د .يونس األسطل ،النائب و أ .يحيى العبادسة،
والنائب أ .يونس أبو دقة ،والنائب د .إسماعيل األشقر ،والنائب د .محمد شهاب.
وأشــاد النواب بإجنازات البلدية رغم الصعوبات املاليــة التي مرت بها ،وثمن
الوفد طبيعة اخلدمات التي تقدمها للســكان بالرغم من الظروف القاهرة
وشح اإلمكانيات ،مشيرين إلى أهمية دور البلدية في التخفيف عن السكان
بضمان تسهيل حياتهم.
وشــملت اجلولة التفقدية مشروع الكراج املركزي للسيارات ،ومشروع صالة
قلم اجلمهور ،ومشروع تطوير شــارع رقم ( ،)60ومشروع تطوير بركة جتميع
مياه األمطار الرئيسية الواقعة شــمالي حي األمل ،وشارع الترنس ،وشوارع
اخمليم اجلديدة في بلوك ( )G+Nوبعض املرافق املهمة.

تفقد وفــد برملاني من نواب محافظة الوســطى مقــر النيابة العامة
مبدينة دير البلح  ،كما تفقدوا جهاز املباحث العامة باحملافظة  ،وكان في
استقبالهم أ.نهاد الرمالوي رئيس نيابة دير البلح  ،والرائد باسل أبو عمرة
من جهاز املباحث العامة .
أثنــى وفد النواب على اجلهود التي تقوم بهــا كال من النيابة العامة في
حتقيق العدالة بني املواطنني ورفع الظلم عنهم ،وجهاز املباحث في القيام
بواجباته جتاه أمن وسالمة املواطنني.
ومت خالل الزيارات مناقشــة جملة من القضايا مــع جهات االختصاص
والبحث في سرعة اجنازها.
بــدوره ذكر أ .نهاد الرمالوي عددا ً من اجنــازات النيابة العامة على صعيد
اجناز القضايا ،كما وأطلع الرائد أبو عمرة النواب على اجنازات جهازه على
الصعيد األمني

المحرر المسئول

شرحبيل الغريب
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افتتــح النائبــان د .يونس األســطل و أ .يونس أبو دقة ووكيل وزارة الشــؤن
االجتماعية د .يوســف إبراهيم عددا ً من البيوت املرممة مبحافظة رفح برعاية
وزارة الشــؤون االجتماعية خالل زيارة قام بها د.ابراهيم حملافظة رفح التقى
خاللها بنواب الكتلــة وناقش معهم عددا من القضايــا التي وردت ملكتب
النواب برفح  ،وبعض احلاالت الصعبة التي حتتاج لترميم منازلها .
وأشــاد النائب د.األسطل مبثل هذه املشاريع مثمنا ً دور املانحني دوال ً وشعوبا ً ،
مشيرا ً الي أن هذه املشاريع تعزز صمود الشعب الفلسطيني في ظل احلصار
الصهيوني علي شــعبنا شــاكرا ً دور وزارة الشئون االجتماعية بتنفيذ هذه
املشاريع واختيار الفئات املستهدفة من احلاالت اإلنسانية احملتاجة.
اجلدير ذكره أن مثل هذه املشاريع تطال منازل للمواطنني في كافة محافظات
قطاع غزة حيث شارك النواب بإفتتاحها.

هيئة التحرير

حسن ماضي  -محمود عياش
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