
العامة ومجلــس األمن ال يتــم التعامل معها 
بجدية مؤكديــن أنه يجب أن يعمل اجلميع على 

اعتبار إعــان ترامب جرمية وال 
يجوز قبوله .

نشرة شهرية دورية تصدر عن الدائرة اإلعالمية يف كتلة التغيير واإلصالح - العدد )43( االثنين   12 مارس 2018م، 24 جمادى اآلخرة 1439هـ 

قــرار  واإلصــاح:  التغييــر 
هويات  بســحب  الكنيســت 
يهدف  عنصري  المقدسيين 

لطمس الهوية الوطنية.

نواب وقادة فصائل وعلماء يدعون لحماية القدس وسحب االعرتاف باالحتالل 
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خال ندوة بعنوان »القدس بين الشريعة والقانون«

أوصي نواب وقادة فصائل فلســطينية وعلماء 
بتجــرمي التنازل عن مدينة القــدس، وأن القدس 
واحــدة موحــدة ، داعــن لتوحيــد كل اجلهود 
حلماية القدس مــن التهويد املمنهج والتدنيس 

واالقتحامات ودعم صمود أهلها  الفلسطينين 
ونبذ التنسيق األمني  وإيقاف ماحقة املقاومة و 
إطاق يدها  حتي نصل لهزمية الكيان الصهيوني. 
وأشار اجملتمعون أن القرارات الدولية في اجلمعية 

النائب الغول: إقرار الحكومة موازنة 
2018 انتهاك للقانون

نواب: نقل السفارة األمريكية للقدس 
سيشعل املقاومة يف وجه االحتالل  

أدان النائب املستشار محمد فرج الغول إقرار موازنة 2018 للسلطة 
الفلسطينية، مؤكداً أنها مخالفة للقانون األساسي وقانون املوازنة 

والنظام الداخلي للمجلس التشريعي 

أكد نواب كتلة التغيير واإلصاح أن قرار نقل السفارة األمريكية للقدس 
في منتصف مايو سيشعل االنتفاضة وسيزيد من وتيرة املقاومة ضد 
االحتال الصهيوني، موضحن بأن زيادة وتيرة املقاومة سيعجل حتقيق 

وعد اآلخرة. 
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النائب  االحتال عــن  أفرجــت ســلطات 
املقدســي أحد عطون بعد اعتقــال إداري 
لعدة أشــهر. فيما حمل النائب د. محمد 
شــهاب االحتال املســؤولية عــن تعرض 
النائب األسير ناصر عبد اجلواد للتعذيب في 
سجونه واستمرار معاناته لظروف صحية 
صعبة ، مستنكراً انتهاك االحتال للقانون 
الدولي واحلصانة البرملانية لنواب الشــعب 

الفلسطيني.
وقال النائب شــهاب”  أن اختطاف االحتال 
لنواب اجمللس التشريعي وآخرهم اختطاف 
النائب عبد اجلواد وفــرض االعتقال اإلداري 
عليهم يأتي في إطار اســتهداف االحتال 

اجمللس التشريعي “
ودعــا النائب شــهاب البرملانــات العربية 
واملؤسســات احلقوقيــة احملليــة والدولية 

د. شهاب يحمل االحتالل املســؤولية الكاملة عن 
حياة النائب عبد الجواد 

اإلفراج عن النائب عطون المصالحة تحتاج إلرادة و قرار سياسي من حركة فتح كي تسير لألمام 

للتدخل العاجــل لوقف هذه اإلجراءات 
التعسفية بحق النائب ناصر عبد اجلواد 
والنواب اخملتطفن في سجون االحتال 

كافة.
النائب شهاب االحتال واجملتمع  وحمل 
االنتهاكات  استمرار  مسؤولية  الدولي 

بحق ممثلي الشرعية الفلسطينية،

شــدد النائــب د. خليــل احلية علــى التزام 
حركة حماس مبخرجــات لقاء بيروت في يناير 
كانــون الثاني 2017 بشــأن اجمللــس الوطني 
الفلسطيني، مؤكداً أن حركته لن تشارك في 

اجتماع اجمللس بعيداً عن هذه التفاهمات.
وقال احلية خال لقاء عقده مع الكتاب واحملللن 
السياســين في مدينة غــزة “نحن ملتزمون 
مبخرجات لقاء بيروت يناير/كانون الثاني 2017 
الذي حتدث بشــكل واضح عن مجلس وطني 

جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضــاف احلية أن عباس يريــد اآلن إعادة إنتاج 
اجمللس الوطني القدمي مبيناً أن حماس ليست 
موجودة فــي منظمة التحريــر واملنظمة ال 

متثلها بسياساتها وقراراتها.
وأكــد د.احليــة أن خيــار الوحــدة الوطنية 
واملصاحلــة هو خيار اســتراتيجي لدى حركة 
حماس ، مشــيراً إلى أن املصاحلة حتتاج إلرادة 

وقرار سياســي من قبل حركة فتح كي تســير 
لألمام .  وشــدد د.احلية أن الوحدة الوطنية هي 
اخليار ملواجهة كل محــاوالت تصفية القضية 
الفلسطينية وعلى رأســها صفقة القرن، وأن 

الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمريرها ، وأن 
حركته ماضية في حتقيق الوحدة الفلسطينية 
والوصول إلى مشــروع وحدوي ملواجهة صفقة 

القرن.

د. الحية: لن نشارك يف اجتماع “الوطني” وملتزمون بـ “مخرجات بريوت”

د. الزهار يدعو لعقد جلسة طارئة 
ملناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني

دعا د. محمود الزهار رئيس كتلة التغيير واإلصاح كافة أعضاء اجمللس التشريعي من 
الكتل والقوائم البرملانية لتحمل املسئولية القانونية واألخاقية أمام أبناء شعبهم 

وعقد جلسة طارئة ملناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكيفية الرقابة عليها.
وأكــد د. الزهار خال جلســة للمجلس التشــريعي )21-2( أن حكومة احلمد اهلل 
حكومة غير شــرعية ألنها لم متنــح الثقة من اجمللس التشــريعي وفقاً للقانون 

األساسي الفلسطيني وبنود اتفاق الفصائل الفلسطينية.
وطالب د. الزهار النائب العام بفتح حتقيق رســمي في الفساد مع رئيس احلكومة 
رامــي احلمد اهلل والفريق العامــل النتحالهم صفة احلكومة والــوزارة، وقيامهم 

بالتصرف في املال العام خافاً للقانون األساسي واألصول.
ودعا د. الزهار األطراف ذات العاقة إلباغ الوسيط املصري بصورة حازمة عن موقف 

اجمللس التشريعي، من أجل إلزام حركة فتح بتنفيذ بنود اتفاقيات املصاحلة.
وطالب د. الزهار القوى الفلســطينية واألطر الوطنية الفاعلة لتقول رأيها صراحة 

في اجلهة املعطلة لاتفاقيات املذكورة.
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نواب وقادة ف�صائل وعلماء يدعون حلماية القد�س و�صحب االعرتاف باالحتالل والت�صدي 
لقرار ترامب

خال ندوة بعنوان »القدس بين الشريعة والقانون«

أوصي نواب وقادة فصائل فلســطينية وعلماء بتجريم 
التنازل عن مدينة القدس، وأن القدس واحدة موحدة ، 
داعين لتوحيد كل الجهود لحماية القدس من التهويد 
الممنهج والتدنيــس واالقتحامات ودعم صمود أهلها  

الفلســطينيين ونبذ التنســيق األمني  وايقاف ماحقة 
المقاومــة و إطــاق يدها  حتي نصــل لهزيمة الكيان 

الصهيوني. 
وأشــار المجتمعــون أن القرارات الدوليــة في الجمعية 

العامــة ومجلس األمــن ال يتم التعامــل معها بجدية 
مؤكدين أنه يجب أن يعمــل الجميع على اعتبار إعان 
ترامب جريمــة وال يجوز قبوله ويجــب أن تقوم جميع 
الدول العربية واإلسامية بمقاطعة الواليات المتحدة .

أوصي نواب وقــادة فصائل فلســطينية بتجرمي التنازل 
عن مدينة القــدس، وأن القدس واحــدة موحدة ، داعن 

لتوحيد كل اجلهود حلماية القدس 
مــن التهويد املمنهــج والتدنيس 
واالقتحامات ودعــم صمود أهلها  
التنســيق  ونبذ  الفلســطينين 
األمني  وايقــاف ماحقة املقاومة 
و اطاق يدها  حتــي نصل لهزمية 

الكيان الصهيوني. 
وأشار اجملتمعون أن القرارات الدولية 
فــي اجلمعيــة العامــة ومجلس 
األمن ال يتم التعامل معها بجدية 
مؤكدين أنه يجب أن يعمل اجلميع 

على اعتبار إعــان ترامب جرمية وال يجوز قبوله ويجب أن 
تقوم جميع الدول العربية واإلسامية مبقاطعة الواليات 

املتحدة .
وأكد النائب د. مروان أبو راس قضية فلســطن والقدس 
غير قابلة للتفــاوض أو التفريط أو التنــازل عنها رغم 
اخملاطر والتحديات التي تواجه القضية الفلســطينية، 

مشدداً بأن القدس ستبقى على رأس أولوياتنا.

القدس محتلة
من جانبه، شــدد د. محمود الزهــار رئيس كتلة التغيير 
واالصــاح بــأن الثوابــت األرض واالنســان والعقيــدة 
واملقدسات مســت هذه من خال االعتداء على القدس، 
موضحــاً أن القدس جزء  من االســام، عاصمة وحامية 

للوطن إذا سقطت أصابت كل الشعب. 
وأضاف النائب الزهار بأن ما يخطط للقدس سيخلق حالة 
من االنقسام بن الشعوب العربية وحكامها، مؤكداً بأن 

املنطقة لن تشهد هدوء ما زالت القدس محتلة.
وبن النائب الزهار أن أي حل للمنطقة ســيعطي فرصة 
لزيادة النفوذ الصهيوني لتدمير امكانيات االمة وسيؤدي 
لهجرة املسلمن والفلسطينين العرب، موضحا ًبأن أي 
ثورة إصاحية في الدول العربية سينهض مبشروع حترير 

القدس. 

خيار المقاومة
مــن جانبه، أكد أ. هاني الثوابتة بــأن املقاومة هي اخليار 

األوحد ملواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية 
ومدينة القدس، مضيفاً:” نحن أمام خطر غير مســبوق 
يتجاوز النكبــة مبا يتعرض له 

املشروع الوطني”. 
وبــن الثوابتــة أن القضيــة 
اجراءات  أمام  الفلســطينية 
مباشــرة متس جوهر القضية 
بأن  مؤكــداً  الفلســطينية، 
القدس مســئولية اجلميع وال 

ينبغي التنازل عنها. 
وشدد النائب الثوابتة أن كافة 
االجــراءات التــي متــارس ضد 
القضيــة الفلســطينية من 
مشــاريع التوطن وخفض املســاعدات وقضية القدس 
تتطلب اعادة االعتبار في وحدة الشــعب الفلسطيني 

التي تشكل أساساً لانتصار مع االحتال الصهيوني.

هجمة شرسة 
من جهته، اســتعرض النائب د. أحمــد أبو حلبية مقرر 
جلنة القدس في اجمللس التشــريعي االجراءات التهويدية 

املســتمرة بحق القدس واألقصى، 
موضحاً بأن القدس تتعرض لهجة 
شرســة يحــاول خــال االحتال 
طمــس املعالــم االســامية في 
تاريخ يهودي  القدس واســتحداث 

مزيف فيها.
وطالــب النائــب أبــو حلبية أهل 
االعتــداءات  ملواجهــة  القــدس 
بالصمود  الصهيونية  املســتمرة 
وحتدي االحتال ، داعياً أحرار العرب 
بكافة  الدعم  بتقدمي  واملســلمن 

أشكاله للمرابطن في املسجد األقصى. 

سحب االعتراف بإسرائيل 
من جانبه أكد القيادي في حركة اجلهاد االسامي خالد 
البطش أن استمرار اجراءات تهويد القدس يتطلب البقاء 
والتمسك مبشروع املقاومة، موضحاً بأن املقاومة هي احلل 

ببقاء األرض مشتعلة باملقاومة االنتفاضة. 

وطالــب البطش بضــرورة توقــف عملية التســوية 
السياسية وســحب االعتراف بإســرائيل وإعادة ترتيب 

البيت الفلســطيني، منوهاً بأن اتفاقية 
أوسلوا هي أهم الكبائر.

كما اســتعرض د. ماهــر احلولي عضو 
رابطة علماء فلسطن التأصيل الشرعي 
ملكانــة القدس بأدلة من القــران الكرمي 
والســنة النبوية وفضائــل القدس في 
االســام وحياة الصحابــة، موضحاً بأن 
التفريط بالقــدس وهو تفريط بجزء من 

العقيدة. 
ودعا احلولي لتشــكيل جيش إســامي 
لتحرير املسجد األقصى والبدء خطوات 

عملية تكون على قدر املســئولية جتاه مــا تتعرض له 
مدينة القدس واملسجد األقصى. 

من جانبه أشار النائب د.يونس األسطل بأن القدس أرض 
مباركة وأنه أمانة في أعناق املسلمن ليوم الدين.

الوحدة الفلسطينية
من جهتــه أكد النائب عن كتلة فتح البرملانية أشــرف 
الفلسطيني  القرار  أن  جمعة 
ال يرقى ملســتوى التحدي منذ 
اعان ترامــب القدس عاصمة 
لاحتــال الصهيوني، مطالباً 
الفلسطينية  الوحدة  بضرورة 

ملواجهة هذا القرار. 
ودعا النائب جمعة لتشــكيل 
جلنــة فصائلية ووضــع آليات 
الفلسطينية  اجلهود  لتوحيد 
ملواجهــة القــرار األمريكــي، 
نصرة  فعاليــات  بأن  مشــيراً 
القدس يجب أن تكون حاضرة في كافة األوقات وبشكل 

موحد أنها قضية تخص الكل الفلسطيني.

المقاومة المسلحة
 كما أشــار النائب محمــد فرج الغول رئيــس اللجنة 
القانونية في اجمللس التشــريعي بأن نظم عدة خطوات 
لتحصن القدس كعاصمة لفلسطن األبدية من خال 

إصــدار عدة قوانن وهــي قانون حترمي وجتــرمي التنازل عن 
القدس وقانون الصنــدوق الوطني لدعم القدس وقانون 
حتصن القدس كعاصمة 

لفلسطن. 
أن  الغول  النائب  وشــدد 
القــدس كاملة وموحدة 
عاصمة لفلسطن وأن أي 
تنازل عن أي شبر فيها هو 
محاكمته  ويجب  خيانة 
من يتنــازل عنها، مؤكداً 
بأن املقاومة املسلحة حق 
مكفول فــي الدفاع عن 

شعبنا الفلسطيني.
كما أكد د. أنيس قاســم اخلبير في القانون الدولي خال 
مداخلة مسجلة له أنه لم تتعرض مدينة بالعالم كما 
تعرضت له القدس من أهوال وحروب مشــيراً أن القدس 
تســمي أرض محتلة ودائما مــا كان ذلك يذكر نصا في 
قرارات مجلس األمن واليونسكو واعتبار القدس الشرقية 

جزء ال يتجزأ من فلسطن.

القانون الدولي
وأوضح د. صاح عبد العاطــي اخلبير القانوني أن مكانة 
مدينة القدس مكانة أرض محتلة بحكم قانون ا لدولي 
اإلنساني وبحســب جنيف والهاي، وتدنو ملستوى جرائم 
حرب وجرائــم ضد اإلنســانية ، داعياً لاســتفادة من 
املنظمات التي انضمت إليها دولة فلســطن، مؤكداً نه 
ينبغــي أن نتحرك في هذا االجتاه.من خال اتخاذ خطوات 

ضد القرار األمريكي. 
وتخلــل الندوة العديد من املداخــات أوصت بعدم جواز 
التنازل عن القدس أو عن أي جزء منها شــرقيها وغربيها 
وأنها من الثوابــت التي ال تتغير ألنها جــزء من عقيدة 
األمة، فهي غير قابلة للقســمة وغير قابلة للتأجيل أو 
التفاوض أو التأويل وأنها أمانة األمة العربية واإلسامية  
، داعــن لتوحيــد كل اجلهــود حتي حتريــر القدس من 
العــدوان والتدنيــس واالقتحامات ودعــم صمود أهلها  
الفلسطينيون ونبذ التنســيق األمني البغيض وايقاف 
ماحقة املقاومة و اطاق يدها  حتي نصل لهزمية الكيان 

الصهيوني في فلسطن .

،،   

د. محمــود الزهــار: المنطقة 
لن تشــهد هدوء طالما بقيت 

  ،،القدس محتلة. 
،،   

القيادي الثوابتة: المقاومة هي 
الخيار األوحد لمواجهة مشاريع 

  ،،تصفية القضية الفلسطينية. 

،،   

النائــب أشــرف جمعــة يدعو 
لتشكيل لجنة فصائلية نصرة 

  ،،للقدس.
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النائب الغــول: إقرار الحكومــة موازنة 
واغتصــاب  للقانــون  انتهــاك   2018

لصالحيات التشريعي

أدان النائب املستشار محمد فرج الغول اقرار 
موازنة 2018 للسلطة الفلسطينية، مؤكداً 
أنها مخالفة للقانون األساسي وقانون املوازنة 
والنظام الداخلي للمجلس التشــريعي دون 
عرضها على اجمللس التشريعي الفلسطيني 
صاحب الصاحية في اقرار موازنات السلطة 
عن طريق اقتراح املوازنة من حكومة شرعية 
تقدمها للجنة املوازنة باجمللس التشــريعي 
الذي يعقد جلســة خاصة ملناقشتها بنداً 

بنداً حسب القانون واألصول الفلسطينية.
واعتبــر النائب الغول أن اقــرار املوازنة بهذه 
الطريقة  االختاســية هــي انتهاك صارخ 
للقوانن الفلسطينية الهدف منه اغتصاب 

السلطة التشريعية من جانب ، ومنع مراقبة 
التشريعي لتنفيذ بنود املوازنة من جانب آخر 
لتسهيل سلب املال العام وشرعنة الفساد 
املالــي اخلطيــر للســلطة والتغطية علي 
الفاسدين واملفسدين مصاصي دماء الشعب 
الفلســطيني وســلب أمواله األمــر الذي 
أكدته تقارير دوليــة ومحلية وأثبتها اجمللس 
التشــريعي من خال ورشــات عمل وتقارير 
رســمية وكلها تســتوجب وقفة جادة من 
كل اخمللصن من أبناء شــعبنا الفلسطيني 
وماحقتهم  محاســبتهم  علــي  والعمل 
ومحاكمتهــم أمام احملاكم الفلســطينية 

حسب األصول الفلسطينية.

نواب شــمال غزة يلتقون رئيس النيابة العامة العسكرية 
ومدير التعليم باملحافظة 

مديرية التربية والتعليم في محافظة شــمال غزة األستاذ 
محمود أبو حصيرة ونائبه اإلداري و الفني ملناقشــة عدد من 

قضايا املعلمن واملشاكل اخلاصة بالطلبة.
واطلع  النائب الشرافي على سير العملية التعليمية وتعرف 
على العقبات التي تواجه املديريــة من عدم توفير املوازنات 
التشغيلية الكافية وقلة اإلمكانيات ومناقشة العديد من 
القضايا. وفي ســياق متصل شارك النائب الدكتور يوسف 
الشــرافي في حفل تكرمي املربية الفاضلة األستاذة خديجة 
أحمــد والذي أقامتــه وزارة التربية والتعليم في مدرســة 

حليمة السعدية األساسية للبنات.

التقى نواب محافظة شــمال غــزة برئيــس النيابة العامة 
العسكرية األستاذ رامي الشرافي “ ملناقشة عدة قضايا هامة 
تخص املواطنن ، ورحب النــواب برئيس النيابة وعضو اجمللس 
البلدي وأكدوا على أهميــة التواصل الدائم لتذليل العقبات 

ومتابعة قضايا املواطنن ومشاكلهم.
وأشــار النواب أن النيابة العامة العسكرية لها دور كبير في 
حتقيق العدالة واألمن االجتماعي في اجملتمع الفلســطيني , 
واحلفاظ على الضبط والربط العسكري في املؤسسة األمنية 

الفلسطينية من خال حتقيق الردع اخلاص والعام.
في ســياق منفصل، التقى النائب د. يوســف الشرافي مبدير 

دعوا للتصدي له بقوة

نواب: نقل السفارة األمريكية للقدس سيشعل االنتفاضة 
واملقاومة يف وجه االحتالل  

أكد نواب كتلــة التغيير واإلصاح أن قرار نقل 
السفارة األمريكية للقدس في منتصف مايو 
سيشعل االنتفاضة وسيزيد من وتيرة املقاومة 
ضد االحتال الصهيونــي، موضحن بأن زيادة 

وتيرة املقاومة سيعجل حتقيق وعد اآلخرة. 
وأكد النائب د. مروان أبــو راس أن هذه اخلطوة 
لن متنح االحتال أي شــرعية أو تغير حقيقة 
أن كل أرض فلســطن، معتبرين ذلك خطوة 

استفزازية ملشاعر العرب واملسلمن.
وشــدد النائــب أبــو راس أن االدارة االمريكية 
بانحيازها للكيان الصهيوني ونقلها لسفارتها 
ملدينة القدس تشــارك االحتــال في احلصار 
والقتل واحلروب ،معتبراً أن الواليات املتحدة تزيد 

معاناة الشعب الفلسطيني.

من جانبه، استنكر النائب د. أحمد أبو حلبية 
القرار األمريكــي بنقل الســفارة األمريكية 
للقــدس في ذكــري النكبة مؤكــداً أن ذلك 
واســتفزاز ملشاعر  الدولية  للمواثيق  انتهاك 

شعبنا الفلسطيني واألمة االسامية.
وطالــب النائب أبــو حلبية الــدول العربية 
واالسامية على املســتوي الرسمي أن تأخذ 
مواقف قوية في مواجهة هذا القرار األمريكي 
الظالــم، داعيــاً أن يتم قطــع العاقات مع 
الواليــات املتحدة كــرد علي نقل ســفارتها 

للقدس واستفزازها ملشاعر املسلمن.
ودعــا النائب أبــو حلبية اجلماهيــر العربية 
واالســامية الي االســتمرار في املســيرات 
الشــعبية الرافضــة للقــرار األمريكي أمام 

ســفارات أمريكا في العالــم اضافة التخاذ 
خطوات مقاطعة للواليات املتحدة اقتصادياً.

من جهته، وصف النائب د. يونس األســطل أن 
قرارات اإلدارة األمريكية بقيادة ترامب بالغبية، 
مشــيراً أن اإلدارة األمريكية تتصرف وكأنها ال 

أحد يقف في وجه هذه السياسية. 
وشــدد النائــب د. األســطل أن ســبب جترؤ 
اإلدارة األمريكيــة على القــدس هو الضعف 
العربــي اخملــزي والتواطئ اخلياني للســلطة 
بأن صمود الشــعب  الفلســطينية، مؤكداً 
الفلســطيني وإصرارها على خيــار التحرير 
واملقاومة والدفاع النفس واحلرمات واملقدسات 
سيفشــل هذه اخملططــات واملؤامــرات ضد 

القضية الفلسطينية.

نواب املحافظة الوســطى يلتقون رئيس 
نيابة دير البلح ويزورون شركة الكهرباء

التقى نواب احملافظة الوسطى األستاذ نهاد 
الرماوي رئيس نيابة دير البلح وناقشــوا 
قضايا املواطنن، وأثنى النواب على جهود 
النيابة العامة في متابعة قضايا املواطنن 
واالهتمــام بها وحل القضايا الصعبة بن 

املواطنن. 
وبدوره  رحب الرماوي بالنواب، مؤكداً على 
اهتمامه مبتابعة كافة القضايا املطروحة 
واالهتمام بهــا وفي نهاية اللقاء شــكر 
الرماوي وفد النواب على زيارته واهتمامه 

بقضايا املواطنن.
وفي ســياق آخر، زار وفد من نواب احملافظة 
الوسطى شــركة الكهرباء في احملافظة، 
وكان في استقبالهم املهندس محمد أبو 

شعبان  مدير الشركة.
مــن جانبه اطلــع املهنــدس محمد أبو 

شعبان وفد النواب على سير العمل داخل 
الشركة وأهم االعمال التي تقوم بها .

 وفــي نهاية الزيارة شــكر أبو شــعبان 
وفد النواب على زيارتهــم الكرمية مثمناً 

جهودهم الكبيرة في خدمة أبناء شعبنا.
في ســياق منفصل، التقــى النائب عبد 
الرحمن اجلمل وفداً من شــركة الكهرباء 
واملهندس  ًباملهندس محمد سكيك  ممثا 
عبد اهلل شقليه، مناقشن بعض القضايا 
التي تخص املواطنن وتتعلق بعمل شركة 

من أجل الوصول الي حللها
كما اســتقبل النائب اجلمــل مدير مركز 
شرطة النصيرات املقدم إسماعيل نوفل، 
مشيداً بجهود الشــرطة في خدمة أبناء 
الشعب الفلسطيني  مثمناً دورهم الهام 

في حفظ األمن واألمان جملتمعنا .

استقبلوا وفدًا من شركة الكهرباء وشرطة النصيرات
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تحرير وإخراج 
حسن ماضي - محمد شاهين

المحرر المسئول 
شرحبيل الغريب 

لمزيد من المعلومات 
 www.islah.ps

 www.facebook.com/islah.plc1
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النائب نصار يستقبل مدير مؤسسة فور شباب 
ووفدا شبابيًا

نــواب محافظة خــان يونس يتفقدون مشــاريع 
تطويرية يف املخيم

استقبل النائب أ. جمال نصار، مدير مؤسسة فور 
شباب في مدينة غزة األستاذ أشرف أبو دية، مثمناً 
جهد وعطاء مؤسســة فور شباب على مستوى 
محافظات القطاع وما تقدمه من برامج متنوعة 
لفئة الشــباب والشــابات املتطوعن في كافة 

اجملاالت االنسانية.
واســتعرض النائب نصار مشروع أفقر فقراء غزة 
وما تقدمه للعائات املستورة ولذوي االحتياجات 
اخلاصة ولكبار الســن على مســتوى احملافظات، 
مشــيداً بفريق املتطوعات الاتي يعملن في هذا 
املشروع، داعياَ جميع املؤسسات والهيئات اخليرية 
وأهل اخلير والعطاء بالتفاعل مع املشــروع وتقدمي 

تفقد نــواب محافظة خــان يونس بعض املشــاريع 
تطويرية في  معسكر خان يونس أشرفت عليها جلنة 
تطوير اخمليم، تشمل رفع تعديات وفتح وتبليط شوارع، 

وتوفير وحدات سكنية تعويضاً لبعض العائات.
واطلع الوفــد على مجمل إجنازات جلنــة تطوير اخمليم 
“حتســن املعيشــة” واملُشــكلة من اجملتمــع احمللي 
والفصائل الفلســطينية لتحسن وضع املعيشة في 
مخيم خان يونس، حيث أجُنزت املشــاريع مبشاركة من 
وكالة الغوث االونــروا، وبلدية خان يونس، وبالتعاون مع 

الشرطة والوجهاء واخملاتير.
من جانبه أشــاد النائب د.يونس األسطل بجهود جلنة 
تطوير اخمليم خال األعوام املاضية، مشــيراً إلى أن قلة 

د. بحر والنــواب ينظمون زيارات اجتماعية 
ومؤسساتية برفح  

نواب الكتلة يكرمون الطلبة الجامعيني املتفوقني بمحافظات غزة

نظمت كتلة التغيير واإلصاح مبحافظة رفح 
لقاء جمــع د. أحمد بحر والنــواب مع قيادات 
العمل احلركي والنســائي ورؤساء املؤسسات 
اخليرية باحملافظة، حيث عقد اللقاء في جمعية 
الشــابات املســلمات الفتتاح مشــروع أفقر 
الفقراء والذي يقدم وجبــات جاهزة للعائات 
األشد فقراً على مستوى قطاع غزة والذي جرى 
العمل به قبل نحو شهر والذي أثبت جناحه في 
التخفيف عن العائات الفقيرة بقطاع غزة في 

ظل الوضع املأساوي واحلصار اجلائر
وناقش الوفد كيفية دعم املشــروع واحملافظة 
على اســتمراريته وتوســعته خلدمــة أكبر 

كّرم نــواب كتلــة التغيير واالصــاح الطلبة 
املتفوقن في جامعات محافظــات غزة ، حيث 
النواب النائب يحيى العبادســة والنائب مشير 
املصري والنائب هــدي نعيم في احتفاالت تكرمي 
الطلبــة املتفوقن في الفصل الدراســي األول 
لهذا العام، بدعم من الكتلة اإلســامية الذراع 
الطابي حلركة حمــاس، بحضور قيادات العمل 
الوطني مــن مختلف التوجهات السياســية 

وممثلن عن اجلامعات واألطر الطابية.
وشــكر النائب العبادسة الطاب علي جهدهم 

خال مســيرتهم اجلامعية والذي مكنهم من 
التفوق ونيل الدرجات العليا، منوهاً أن ذلك اجلهد 
املبذول هــو الرافعة ملســتقبل الوطن وضمان 

استمرار مقاومة االحتال. 
وقال النائب العبادسة خال حفل تكرمي الطلبة 
اجلامعين املتفوقن فــي محافظة خانيونس:” 
إن املثقــف هو مــن يصمد في وجــه االحتال 
ويقــاوم ببصيرة ثاقبــة وعن قناعات تســتند 
واملستقبل  واحلاضر  للماضي  واقعية  لدراســة 
و أن مســتقبل الوطن يحدده إميان أبناءه بعدالة 

قضيتهم.”
كما وعبــر النائب املصــري عن اميانــه بأن هذا 
اجليــل هو جيــل التحرير والنصــر املوعود وفي 
ختام االحتفال مت توزيع شــهادات تقدير للطلبة 

املتفوقن.
مــن جهتها أشــادت النائب هــدي نعيم خال 
مشاركتها حفل تكرمي املتفوقات والذي تنظمه 
الكتلة اإلسامية في كلية الدعوة في مدينة دير 
البلح، بالتفوق الذي حققه الطلبة رغم الصعاب 

واحلصار الظالم من قبل العدو الصهيوني.

الدعم املادي مبا يســاعد ويخدم أكبر عدد ممكن من 
هذه األسر املستورة.   

ومن جانبه أثنى مدير مؤسسة فور شباب أ. أشرف 
أبو دية على فكرة املشــروع وعلــى القائمن عليه 
مرحباً بالتواصل والتعاون املشترك مع نواب اجمللس 
التشريعي، مؤكداً على دعمه للمشاريع االنسانية 

التي تقوم بها احلملة.
وفي ســياق آخر التقى النائب نصار وفداً شــبابياً 
ملناقشة مشروع حملة أفقر فقراء غزة في منطقة 
غرب غزة، وأكد النائب نصار أن مشروع أفقر فقراء 
غزة هو إلعالة األسر املستورة وتقدمي وجبات الطعام 

يومياً لهذه األسر في جميع مناطق قطاع غزة.

اإلمكانيات املادية واملالية حالت دون تنفيذ العديد من 
املشاريع لتطوير وحتسن املعيشة في اخمليم.

وبن النائب يحيى العبادســة أن منطقة اخمليم بحاجة 
لتنفيذ املزيد من املشاريع بصورة عاجلة ملا يعانيه اخمليم 
من ضيق الشــوارع وصعوبة، وأكد علــى ضرورة وقف 

التعديات على الساحات العامة والطرقات.
وفي ســياق آخر زار وفد من النواب، جمعية الشــابات 
املسلمات فرع القرارة في محافظة خان يونس، لاطاع 
على جهودهم أثناء جتهيز وجبات غذائية ضمن حملة 
أفقر الفقراء التي تبنتها كتلة التغيير واإلصاح، والتي 
تهدف لتعزيز صمود بعض احلاالت اإلنسانية والتخفيف 

عنهم.

شريحة ممكنة من األسر الفقيرة في احملافظة.
وفي ســياق منفصل توجه الوفد لبيوت عزاء 
شــهداء محافظة رفح والذيــن ارتقوا خال 
قصف االحتال الغاشم األخير على قطاع غزة 
وهم الشهيدين ســالم صباح وعبد اهلل أبو 
شيخة حيث مت استهدافهم بقذائف الدبابات 

على حدود قطاع غزة.
كما وتوجه الوفد لاطاع على ســير العمل 
مبشــروع بناء مســجد العودة والــذي يعتبر 
مــن املعالم التاريخية مبحافظــة رفح والذي 
خرج العديــد من قيادات العمــل التنظيمي 

واإلسامي باحملافظة.

زاروا جمعية الشابات المسلماتناقشوا حملة دعم أفقر الفقراء


