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رف�ض برملاين لدعوة عقد جل�شة الوطني واعتبار قراراته منعدمة وغري �شرعية

ناقــش النــواب خــال لقائهم مديــر عام 
املسشــتفى قضايا نقص الوقــود واألدوية 
والتوسعات داخل املسشتفى ووعدوا مبتابعة 

القضايا مع اجلهات ذات العاقة.

بحث النــواب قضايا مهمة ومت التأكيد على 
اللقاء  واستعرض خال  ومعاجلتها  دراستها 
إجراءات مستشــفى بلســم وانشاء مركز 

لعاج املدمنني.

التشريعي يقر  بالمناقشة العامة 
حقــوق  بشــأن  قانــون  تعديــل 
المعوقيــن وتعديل قانون حماية 
المســتهلك ويقر بالقراءة الثانية 

قانون الصلح الجزائي  

نــواب الوســطى يناقشــون قضايا 
مهمة يف مستشفى شهداء األقصى  

نواب غزة يتفقدون ســر العمل يف 
مستشــفى الــدرة، ويلتقــون وكيل 
وزارة األشــغال م.إبراهيــم رضوان 
ويبحثــون آليــات توزيــع األســمنت 

وشكاوى املواطنني. 

نواب شــمال غزة يلتقون مدير عام 
قوى األمن الداخلي ويبحثون قضايا

وثمن النائب مشــير املصري رئيس 
العاقات اخلارجية في كتلة التغيير 

واالصاح خال اتصال هاتفي
بالنائــب الشــيخ حميــد األحمر 
القدس  برملانيون ألجل  رابطة  رئيس 
اجلهد الكبير من قبل الرابطة على 
عقد هذا املؤمتر احلاشــد، معبراً عن 
التركية  للدولــة  وتقديره  شــكره 
ورعايتها  املؤمتر  الســتضافتها هذا 
له مبشاركة رأس الهرم رئيس الدولة 

أشــادت كتلة التغيير واالصاح 
برملانيون ألجل  رابطــة  بتنظيم 
فــي  األول  مؤمترهــا  القــدس 
اسطنبول بحضور “450” نائباً من 
دول مختلفة ، وأكدت أن احلضور 
الواســع لهذا املؤمتر يدلل على 
املكانة التي حتظى بها القضية 
وحجم  وعدالتها  الفلسطينية 
والعميق لها من  الكبير  التأييد 

قبل ممثلي الشعوب احلرة . 

أكدت كتلة التغيير واإلصاح في اجمللس التشريعي 
أن سياسة االحتال بإعادة اختطاف النواب، والتي 
كان آخرهم النائب عزام سلهب وجنل النائب حامت 
قفيشــة هو دليل افاس وعجز في مواجهة إرادة 

شعبنا ورموز شرعيته.
وقال النائب مشير املصري املتحدث باسم الكتلة 
أن “االحتال يصر بحماقته على سياســة إعادة 
اختطاف نواب التشــريعي وذويهم ضاربًا بعرض 
احلائط كل القوانــني واألعراف الدوليــة، وكافرًا 

بالدميقراطية التي يتغنى بها”.
وأوضــح املصري أن “الــرد األبلغ لهــذه احلماقة 
الصهيونية هــو الدعوة العاجلــة لفتح بوابات 

اجمللس التشــريعي فــي رام اهلل أمام النــواب وعقد 
جلساته بشكل موحد”، ولفت إلى أن تغييب السلطة 
للمجلس “جرمية ال تقل عن تغييب العدو الصهيوني 

لنواب اجمللس في سجونه”.
يذكر أن قوات كبيرة من جيش االحتال داهمت منزل 
النائب سلهب فجرًا وشرعت بعمليات تفتيش وعبث 
فــي محتوياته ثم قامت باعتقالــه ونقله الى جهة 

مجهولة.
واعتقل سلهب أربع مرات منذ أن مت انتخابه لعضوية 
اجمللس التشــريعي الفلســطيني عام 2006، وأفرج 
عنه أخر مرة في متوز 2015 بعد احتجازه في االعتقال 

اإلداري.

السيد أردوغان .
من جهتــه أكد الشــيخ األحمر أن 
هذا املؤمتــر هو الواجب جتاه القضية 
الفلسطينية ، وأن هذا اجلهد قليل 
أمام تضحيات الشعب الفلسطيني 
ومقاومتــه للمحتــل الصهيوني ، 
مشيراً إلى أن حجم املشاركة يدلل 
على عدالة القضية الفلسطينية.  

وأكد املؤمتر فــي بيانه اخلتامي على 
ضــرورة التواصل الدائم لتنســيق 

االدوار والتفاعل ، وتشــكيل جلنة 
مختصــة فــي القانــون الدولي 
لكشف جرائم االحتال ، وتشكيل 
جلنة قانونية للدفــاع عن النواب 
اخملتطفني ونواب القدس املبعدين 
ومخاطبــة البرملانــات العربيــة 
واالسامية لتشكيل جلنة القدس 
وفلسطني، وإدانة احلصار على غزة  
وحماية القدس والدفاع عن حقوق 

الشعب الفلسطيني.

التغير واالصالح: مؤتمر برملانيون ألجل القدس تظاهرة برملانية 
دولية تؤكد أن فلسطني قضية أمة واالحتالل إىل زوال

التغير واإلصالح: اختطاف النائب سلهب دليل افالس وعجز 
االحتالل يف مواجهة إرادة شعبنا ورموز شرعيته

وفد برلماني يزور قناة الجزيرة و3  
فضائيات فلسطينية

نواب محافظة خان يونس يلتقون 
لجنة شئون العشائر. 

نواب الوســطى يتفقــدون مركز 
االصالح والتأهيل. 3 >>4 >>4 >>

نواب..قانون منع 
األذان “جريمة “ بحق 

املسلمني ومقدساتهم
أدان نواب كتلــة التغيير واإلصاح 
ووصفــوه  األذان  منــع  قانــون 
ملسلســل  تضاف  النكراء  باجلرمية 
جرائــم االحتال بحق املســلمني 

ومقدساتهم.
النائب الدكتور عبد الرحمن اجلمل 
وصــف القانون بالظالــم واعتبره 
جرميــة جديدة تضاف إلى ســجل 
الصهاينــة األســود ، وأكد أن هذه 
اجلرمية لن متر مرور الكرام وسيصدح 
اآلذان فــوق مآذن وقباب املســجد 
األقصــى وفي كل مــكان من أرض 

فلسطني .
الدكتور  النائب  من جانبه استنكر 
يوسف الشــرافي هذا القرار وأكد 
أن االحتــال يســير وفق مخطط 
إجرامي في جترؤ واضح على القدس 

واملقدسات«.
وأوضح النائب د. الشرافي أن العدو 
يكتم  أن  يريد  مبؤامراته  الصهيوني 
كل نفــس إســامي علــى أرضنا 

الفلسطينية املباركة. 
من جهته ندد النائب الدكتور سالم 
الصهيوني  بالتعســف  ســامة 
واعتبر هذا القرار تعدي صارخ على 

شعيرة من شعائر اهلل.

النائب امل�شري يجري ات�شاًل بال�شيخ حميد الأحمر ويثمن اجلهود 
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تقرير خاص:
النائب م. إسماعيل األشــقر وصف دعوة الرئيس محمود عباس لعقد 
اجتمــاع اجمللس الوطنــي بأنه تنكــر للتوافق الوطنــي و قفز عن كل 
الشــرعيات والقوانني واألنظمة و خروج عن اإلجماع الوطني و التوافق 
الفلسطيني في الورقة املصرية ويخدم فريق واحد ألجندة حزبية ليس 

لها عاقة بالقضية الفلسطينية وال مصلحة شعبنا الفلسطيني .
وأكد النائب األشقر في حديث خاص لصحيفة “كتلة التغيير واالصاح” 
أن عباس وفريقه يعيثون فســاداً في النظام السياســي الفلسطيني 
وينبغي أن ال تبقي هذه القضية مرهونة بيد حفنة من اللصوص ، مشيراً 
إلى أنه ال بد من التوافق على برنامج وطني فلســطيني للكل الوطني 

الفلسطيني.

تنكر للتوافق 
وقال النائب األشــقر “ ال نعترف مبؤسســة شــاخت وهي ال متثل الكل 
الفلسطيني، خاصة أن حركتا حماس واجلهاد اإلسامي خارج منظمة 

التحرير الفلسطينية” .
وتســاؤل النائب األشــقر كيف يكون دعــوة أعضاء اجمللــس الوطني 
الفلســطيني وكان التوافق على أن يكون هنــاك انتخابات للمجلس 
الوطني الفلسطيني؟؟!! “وعبر عن رفضه التوجه لعقد دورة للمجلس 

الوطني بعيدا عن التوافق الوطني.
وأوضح النائب األشقر أن السيد محمود عباس يستغل اإلعان عن عقد 
دورة جديدة للمجلس الوطني خلدمة أجندات غير وطنية وأجندات حزبية 
تخدم فريقه وكأنه يريد أن يتحدث بأنه ميثل الكل الوطني الفلسطيني.

وطالب النائب األشــقر الفصائل الفلسطينية بالضغط على السيد 
عباس وعلــى حركة فتح  لعقد اجتماع اإلطار القيادي ملنظمة التحرير 
الفلســطينية حتى يتم احلديث في القضايا االستراتيجية والقضايا 
الهامة للشعب الفلسطيني ومن ثم احلديث عن إجراء االنتخابات التي 
مت التوافــق عليها ضمن الورقة املصرية، معتبرا إياها نقطة أساســية 
لانتخابات كي جترى تشــريعياً ورئاســياً ومجلســاً وطنياً وجتدد كل 

شرعيات النظام السياسي الفلسطيني .

“حزبية ومشبوهة”
من جهتــه وصف النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في 
اجمللس التشــريعي )عضو اللجنة املركزية للمنظمــة(، الدعوة لعقد 
جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني بأنها حزبية ومشبوهة لتنفيذ 

“أجندة” السيد محمود عباس.
وشدد النائب الغول في تصريح لصحيفة الكتلة أن هذه الدعوة تتنافى 
وأبسط قواعد التوافق الوطني وخاصة إن اتفاق القاهرة ينص على عقد 
اجمللس الوطني من خال اإلطار القيادي ملنظمة التحرير الفلسطينية، 

وإعادة صياغة النظام االنتخابي للمجلس، وآلية تشكيله بحيث يسمح 
للجميع باملشاركة إلى جانب االتفاق على برنامج وجدول أعمال جلسات 

اجمللس حسب النظام.

اتفاق القاهرة
وأشار النائب الغول إلى أن هذه اجللسة تتناقض مع اتفاق القاهرة وهي 
دعوة للمجلس الوطني بتشــكيلته احلالية غيــر املعروفة التي يريدها 
عباس وهي التشــكيلة “الهامية”، موضحا بأن أعضاء اجمللس الوطني 
غير معروف أعدادهم حتى اللحظة وتتم فيه إضافة أســماء حســب 

املزاج.
وتابع النائب الغول: “حتديد انعقاد اجللسة في رام اهلل هي لتمرير أجندة 
عباس ألنه يعلم أن أكثر أعضاء اجمللس ال يســتطيعون احلضور في ذلك 
املكان” بفعل وجود االحتال الصهيوني األمر الذي يعرض أعضاء اجمللس 
للخطر من ناحية ويعرض قرارات اجمللــس للتأثر من االحتال من ناحية 

آخري. 
وأشــار الغول إلى أن النظام الداخلي للمنظمة ينص على عقد اجمللس 
الوطني في القدس أو غزة أو في أي مكان آخر يتم التوافق عليه( للحفاظ 
على اســتقالية القرار وعدم اخلضوع ألي ضغوطات أو إماءات خارجية، 

فردية دكتاتورية

ونوه النائب الغول بأن تغيير ســبعة أعضــاء من اللجنة التنفيذية في 
جلسته الســابقة للمجلس جاء بدون توافق وتنفيذاً لتوجهات فردية 
ديكتاتورية، موضحاً بأن املطلوب هو تشــكيل مجلس وطني متكامل 
بكل مؤسساته على أسس وطنية شــاملة جتمع الكل الفلسطيني 
ليجدد الشــرعية للمجلس الوطني، وانتخاب اللجنة املركزية واللجنة 

التنفيذية للمنظمة حسب النظام.
وأكد النائب الغول بأن عباس يخالــف التوافق الوطني وقانون منظمة 
التحرير، مبينا بان املنظمة أصبحت مؤسسة مهترئة ومنتهية الوالية 
والصاحية ومعظم أعضائها انتهت واليتهــم وبعضهم انتقلوا إلى 

رحمته تعالى.
وقــال النائب الغول في حــال وجهت دعوة حلضــور االجتماع بطريقة 
غير دســتورية وغير قانونية وخارج اإلطار القيــادي للمنظمة والتوافق 
الفلسطيني وخارج القانون الفلسطيني ستكون الدعوة منعدمة أصاً 
وغير شرعية، وســتكون قرارات هذا اجمللس منعدمة لكونها جاءت وفق 

إجراءات منعدمة.
وأضاف: “ ال ميكن أن نذهب حتت بســاطير االحتال أو بإذن االحتال نحن 
نريد مكان يتم التوافق عليه بني ابناء الشعب الفلسطيني وقواه احلية”.

وأوضــح النائب الغول أن ما يعلن اآلن عن عقــد اجمللس الوطني مجدداً 
في رام اهلل النتخاب جلنة تنفيذية جديدة وإقرار برنامج سياســي جديد 

يتناسب مع املتغيرات اجلديدة كما جاء ذلك على لسان بعض املتنفذين 
في املنظمة إمنا هو حديث حزبــي بحت تتحدث فيه جهة واحدة فقط 
وبصورة ديكتاتورية دون توافق وطني ودون ترتيب وطني مسبق مما يؤكد أن 

هناك نوايا لتمرير خطط دبرت بليل ووراء الكواليس . 

وثيقة األسرى
ونوه النائب الغول أن الشعب الفلسطيني توافق على برنامج املقاومة 
ووثيقة األســرى التي تعتبر األرضية التي ميكن أن يبنى عليها البرنامج 
السياسي املستقبلي، كما أن اختيار أعضاء للجنة التنفيذية يجب أن 

ميثل الشعب الفلسطيني وأال يتم اختيارهم في إطار حزبي ضيق.
ودعا النائب الغول إلى ضرورة التكاثف والوحدة ورفض التصرفات الفردية 
وضــرورة التوافق حول املقاومة اللغة التي ال يفهم االحتال غيرها، كما 
بني أن األولوية لتنفيذ اتفاقات القاهرة واإلســراع فــي إجراء انتخابات 
مجلس وطني وتشريعي ورئاسة على جناح السرعة للخروج من األزمة 

التي سببها سياسة وتوجهات عباس الديكتاتورية احلزبية.

صفعة لإلجماع الوطني 
من جانبه اعتبر النائب مشير املصري الدعوة لعقد اجمللس الوطني هي 

محاولة يائســة لنفخ الروح في جثة املنظمة امليتــة واملهترئة ، وأكد 
أن الســيد محمود عباس بهذه الدعوة يتنكــر لكل اتفاقيات املصاحلة 

واالجماع الوطني .
وأكــد املصري في تصريح لصحيفة كتلة التغييــر واالصاح أن انعقاد 
اجمللس الوطني هذا الوقت يشكل خرقا لكل التفاهمات واالتفاقيات وهو 
مبثابة صفعة جديدة لإلجماع الوطني ، مشــيرا إلى أن ذلك يتناقض مع 
كل تفاهمات القاهرة ووثيقة الوفــاق الوطني الذي أكد على إعادة بناء 

وهيكلية املنظمة على أسس تنظيمية وسياسية جديدة .

جدد نواب كتلة »التغيير واإلصالح« في المجلس 
التشــريعي الفلسطيني، رفضهم  لدعوة انعقاد 
المجلــس الوطني مطلع يناير القــادم ، وأوضح 
النــواب أن رفضهــم النعقــاد جلســة الوطني، 
يأتي على خلفية »تكريس هذه الجلســة لنهج 
سياســي قائم علــى التفرد بعيدًا عــن التوافق 

الوطني،  وتنكــر التفاقات المصالحــة وإحداث 
تغييرات في اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير 
بحســابات حزبية ضيّقة، وأكدوا  أن أية قرارات 
تصدر عن »الوطني» دون توافق منعدمة وغير 
شــرعية وباطلة، ووصفوا هذه الدعوة بالحزبية 
والمشبوهة لتنفيذ أجندة السيد محمود عباس.

نواب : دعوات عقد “الوطني” خروج عن التوافق وتكريس لسياسة التفرد لخدمة أجندة حزبية 

عقد املجلس الوطني دون إجماع محاولة الختطاف املنظمة  
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كتلة التغيير واإلصالح 

وأعاد النائب املصري إلى الذاكــرة لاجتماع األخير للمجلس الوطني 
الــذي عقد في غــزة قبل 15 عام وشــطب بند املقاومــة من ميثاق 
املنظمة آنذاك، وأوضح بأن املنظمة باتت تشكل األقلية في الشعب 
الفلســطيني، وبالتالي هي ليســت ممثل شــرعي ووحيد للشعب 

الفلسطيني كما يزعمون. 
واعتبــر املصــري أن عقد اجمللــس الوطني حتت حــراب االحتال، يأتي 
ليؤكد مســتوى االنحدار الوطني واألخاقي الذي وصل إليه الســيد 
محمود عباس، وفريقه وهو يعبر عن مدى االرتهان لألجندة األمريكية 
والصهيونية بعيدا عن حقوق الشــعب وثوابته ووحدة صفه وترتيب 

بيته الداخلي. 

اختطاف المنظمة

من جهته أكد النائب يحيى العبادسة أن الدعوة لعقد اجمللس الوطني 
هي محاولة لاســتفراد باملنظمة واجمللس الوطني بعيداً عن اإلجماع 
الوطني ، وتأتي خلدمة املصالح اخلاصة وخلدمة بقاء الســيد محمود 
عباس مستبداً متفردا بالشأن الفلسطيني وبقاء حركة فتح تختطف 

املنظمة لوحدها . 
وقال النائب يحيى العبادســة في تصريــح خاص بصحيفة الكتلة “ 
أن أي إجــراءات تتخذها حركة فتح مبعزل عــن اتفاق 2005و مبعزل عن 
اإلطار القيــادي املؤقت الذي مت إفرازه فــي 2005 ومت التأكيد عليه في 
اتفاق املصاحلة في 2011 تعتبر إجراءات باطلة وهي محاولة الختطاف 
املنظمة و االستفراد بها بعيداً عن املصلحة الوطنية والقوي الفاعلة” 
ودعا النائب العبادسة إلعادة بناء اجمللس الوطني ومنظمة التحرير علي 
أسس دميقراطية ووطنية جديدة مشيراً إلى أن هذه القضية الوطنية 

ينبغي العمل علي اجنازها بتوافق وطني.

نواب غزة يناقشون ملف السفر مع مدير عام هيئة املعابر

وفد برملاني يهنئ قناة الجزيرة بإضاءة الشمعة الـ 20

التقى نواب محافظة غزة مدير عام هيئة املعابر أ. محمد أبو 
زايد وناقشوا عدداً من القضايا املهمة واطلعوا على مجريات 
العمل في معبر رفح واملعابر األخرى في قطاع غزة ، مؤكدين 

على تواصلهم الدائم مع كافة املؤسسات احلكومية.
واســتعرض النواب خال حديثهم أهم املشاكل التي يعاني 
منها املواطنني جراء إغاق معبر رفح وآلية مساعدة احلاالت 
اإلنسانية واملرضية، واالطاع على مجريات العمل في كافة 

املعابر األخرى.
مــن جانبه أطلع أبو زايد النواب علــى عمل هيئة املعابر في 

هنأ وفد برملاني فضائيتي اجلزيرة واملباشر بذكرى انطاقتها 
الـ 20 ، وفضائية القدس في ذكرى انطاقتها التاســعة، 
كما وزار فضائيتي »األقصى وفلسطني اليوم«، وأثنى على 
الرسالة اإلعامية السامية التي حتملها الفضائيات في 

خدمة القضية الفلسطينية على الصعيد اإلعامي.
وتــرأس الوفد د.مروان أبو راس نائــب رئيس كتلة التغيير 
واالصاح، والنائب مشير املصري املتحدث الرسمي باسم 
الكتلة والنائب محمد فرج الغول أمني سر الكتلة والنائب 

قطاع غزة واجلهود التي تبذلها الهيئة من أجل تسيير حركة 
األفراد والبضائع، مشــيراً إلى أن أعداد املسجلني للسفر عبر 
معبر رفح كبيرة جــداً وغالبيتهم مــن ذوي احلاالت اخلاصة 

مطالباً اجلميع بتحريك ملف معبر رفح .
كما واستعرض أبو زايد خال حديثه آلية العمل في معبر كرم 
أبو سالم وما يحتاجه من إمكانيات ، موضحاً أن هيئة املعابر 

قامت بوضع العديد من املشاريع واخلطط الازمة لتجهيزه.
وفــى ختام اللقاء مت االتفاق على تعزيــز التواصل بني مكتب 
النواب وهيئة املعابر من أجل خدمة املواطنني وتلبية حاجاتهم.

محمد شــهاب ، ورافق الوفد مدير عام الكتلة البرملانية 
م.محمد رضوان ومدير اإلعام أ.شرحبيل الغريب.

وثمن الوفد البرملانــي الزائر جهود القنوات الفضائية في 
غــزة ودورها اإلعامــي الكبير واملميز فــي خدمة قضايا 
األمة وجوهرها القضية الفلســطينية، وأكدوا أن املنابر 
اإلعاميــة » اجلزيرة والقدس واألقصى وفلســطني اليوم 
» شــكلت إضافة نوعية في توصيل الرسالة اإلعامية 

الفلسطينية وخدمة القضية الفلسطينية العادلة . 

نواب : دعوات عقد “الوطني” خروج عن التوافق وتكريس لسياسة التفرد لخدمة أجندة حزبية 

عقد املجلس الوطني دون إجماع محاولة الختطاف املنظمة  

زار األقصى والقدس وفلسطين اليوم
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كتلة التغيير واإلصالح

نواب شمال غزة يبحثون قضايا هامة مع وكيل 
مساعد وزارة األشغال

نواب خان يونس يلتقون بلجنة شئون العشائر 
ورؤساء البلديات باملحافظة

أخبار أخرى نواب الوســطى يتفقدون مركز 
اإلصالح والتأهيل باملحافظة

النائــب األســطل يشــيد بــأداء 
بلدية الشوكة برفح

بحث نواب محافظة شــمال غــزة جملة من 
املواطنني  الهامة وحاجات وشــكاوى  القضايا 
خال لقاءهم مع املهندس ناجي سرحان وكيل 
مساعد وزارة األشغال العامة واالسكان عقده 

النواب مبكتب نواب احملافظة.   
واستقبل الوكيل املساعد خال لقاءه بالنواب 
عــدداً من املواطنني للتعرف على مشــاكلهم 
والعمل علــى حلها, حيث مت حــل العديد من 

قضايا املواطنني اخلاصة بعملية إعادة اإلعمار.
واســتمع النواب ألبرز التحديــات والصعوبات 

التقى نواب محافظة خــان يونس بلجنة 
الداخلية،  لوزارة  التابعة  العشــائر  شؤون 
التي يامسها  ملناقشــة قضايا احملافظة 
املباشــر  تواصلهم  اإلصاح خــال  رجال 
مع اجملتمــع احمللي، والطاعهــم على آخر 
الساحة  السياســية على  املســتجدات 

الفلسطينية.
وأَطلــع النــواب رجال اإلصــاح على آخر 
واستمعوا  السياسي،  الوضع  مستجدات 
ملاحظاتهم حول الشــأن العــام وأحوال 

التــي تواجه وزارة األشــغال في ظــل احلصار 
ومواصلة إغــاق املعابر التي متنع دخول كميات 
كافية من مواد البناء إلعــادة إعمار قطاع غزة 
, كمــا ومت التحدث عن املشــاكل التي تواجه 
املواطنني املتضررين سواءً من خال التعامل مع 

املؤسسات الدولية والبلديات. 
وتعهد م. ناجي ســرحان باملســاعدة في حل 
بالتدخل  املتضررين ســواءً  املواطنني  مشاكل 
املباشــر أو غير املباشــر مبا يخدم في مصلحة 

املواطن . 

املواطنني، وأجابوا عن تســاؤالتهم، كما 
أكــدوا على ضرورة تفعيــل آليات تقدمي 
الشكاوى واملاحظات للجهات احلكومية 

وملكتب نواب احملافظة.
النواب برؤســاء  التقى  في ســياق أخر 
البلديــات في احملافظــة ومت االتفاق على 
ضرورة التزام البلديات باإلسراع في تقدمي 
دفعة كافية من املســتحقات لتسديد 
جزء من نفقــات اجمللس ورواتب املوظفني 

املتراكمة.

 تفقد نواب محافظة الوســطى مركز اإلصاح والتأهيل في 
مدينة دير البلح وأثنوا على اجلهود التي تبذلها إدارة املركز في 
توفير خدمة أفضل للنزالء وتهيئة الظروف لبيئة معيشــية 

مناسبة .  
وضم وفد النواب  النائب د.سالم سامة والنائب عبد الرحمن 
اجلمل والنائب هدى نعيم، وكان في استقبالهم الرائد سفيان 

أبو شرار  والطاقم اإلداري ملركز اإلصاح والتأهيل.
وأطلع الرائد أبو شرار وفد النواب على أوضاع النزالء في املركز 
وأهم إجنازات مركز التأهيل و املعيقات التي تواجه سير العمل .

وفي نهاية اللقاء تفقد وفد النواب أقسام املركز لاطاع على 
الظروف التي يعيشها النزالء داخل املركز.

كما واســتقبل النواب كا من مدير األمن الداخلي باحملافظة 
الوســطى، و مدير مكافحــة  اخملدرات ومدير مركز شــرطة 
النصيرات ، واســتعرضوا أبرز إجنــازات األجهزة على الصعيد 
األمني وأهم املعيقات التي تعيق العمل مؤكداً على متابعة 

القضايا املطروحة حللها.

أشاد النائب د.يونس األسطل بجهود بلدية الشوكة في تعزيز 
صمود املواطنني ، جاءت تصريحات د.األســطل خال زيارة له 
ملقر البلدية ولقاءه برئاســة البلدية أ.منصور بريك وعدد من 

أعضاء اجمللس البلدي.. 
 وناقش النائب األســطل عدداً من شــكاوى سكان املنطقة 
الشرقية نتيجة الضرر الواقع عليهم من مصانع الباطون وما 
ينتج عنها من غبار وغازات سامة ناجتة عن عمل هذه املصانع 

في املناطق السكنية.
وأطلع رئيس البلدية النائب األســطل علــى أوضاع منطقة 
الشوكة وآخر ما وصلت إليه مراحل إعادة اإلعمار، واستصاح 
األراضي الزراعية وإعادة ترميم بناء مبنى البلدية بعد تعرضه 

للقصف أثناء احلرب األخيرة على غزة.  
وفــي نهاية اللقاء مت التأكيد على حــل القضية بالتزام هذه 
املصانع بشــروط ســلطة البيئة واجلودة وإجراءات السامة 

والصحة البيئية .

- نواب شــمال غــزة يفتتحون عــددًا من المشــاريع 
والشوارع ويزورون سلطة األراضي . 

- النائب د. مــروان أبو راس يلتقي وكيل وزارة العدل 
ويبحث قضايا.

- نواب خانيونس يلتقــون د.كامل أبو ماضي رئيس 
سلطة األراضي. 

- نواب الوســطى يســتقبلون مدير اللجنــة الخيرية 
لمناصرة فلسطيني فرنسا.

- النائــب د.يونس االســطل يلتقي بمديــر مكافحة 
مخدرات رفح ويزور مقر قيادة قوات األمن الوطني. 

- نواب شــمال غزة  يتفقــدون النيابة ومحكمة صلح 
جباليا.

- النائــب الجمل يفتتح برنامج تأهيل العمل الخيري و 
يستقبل وفدًا من الصيادين .

- النائب مشير المصري يشارك فى طابور أركان قوات 
االمن الوطنى ويؤكد أن األمن الوطني نواة التحرير. 
- نواب خانيونس يلتقون باللجنة الصحية الشبابية. 

- نواب الوسطى يشــاركون في مهرجان أهل القرآن 
لألقصى تيجان.

- النائب العبادسة يلتقي بنخبة من الطالبات برفح . 
- النائب الجمل يشارك في حفل تكريم حفظة القرآن 

الكريم من االجهزة االمنية.
- نــواب خانيونس يعقــدون لقاءًا مع رؤســاء بلديات 

المحافظة.
- نواب الوسطى يلتقون بمدير عام شركة  الكهرباء.

اطلع على عملية إعادة اإلعماراستقبلوا مسؤولي أجهزة شرطية مختلفة


