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كتلة التغيير واإلصالح: دماء الشهداء ترسم معالم االنتصار وتشكل 
وقود المرحلة 

�شارك نوابها يف اجلنازة, وقدموا  التعازي لذويهم

أكدت كتلة التغيير واإلصالح أن دماء الشهداء 
ترســم اليوم معالم االنتصار املرتقب وتشكل 
وقود املرحلة وهي ترســم على حــدود الوطن، 
مشــددة على أن خيار الشــهداء هو العنوان ، 

وقالت الكتلة في بيان أصدرته بتاريخ )1-28(:”
متضي قوافل الشــهداء وهي ترســم معالم 
االنتصار املرتقب، وتشكل دماؤها وقود املرحلة 
وهي ترسم حدود الوطن املسلوب بالدم األحمر 
القاني، وفي قلب شــموخ هؤالء الرجال تقف 
ثلة مــن اجملاهديــن األبطال وهــي تنحت في 
باطن األرض في األنفاق فــي معركة اإلعداد ال 
تأبــه مبلذات الدنيا وشــهواتها، غايتها النصر 

أو الشــهادة، هؤالء الرجال الذين يعملون بصمت وميضون 
بصمت وقد تركوا بصماتهم اجلهادية ممهورة بالدم.

وإننــا في  كتلة التغيير واإلصالح إذ نزف كوكبة شــهداء 
القســام في شــرق مدينة غزة الذين قضوا نحبهم  في 
ميدان معركة اإلعداد في األنفــاق ، لنؤكد أن هذه الدماء 

هــي أمانة في أعناق شــعبنا وفي مقدمتهــم قادته التي 
تدعوهــم للثبات على الثوابت واملضي على ما مضوا ألجله، 
ولنقول لشهدائنا في عليائهم  دمكم هو األمانة وخياركم 

هو العنوان. 
وإننا إذ نحيي هذه العوائل الشامخة التي انطلقت منها هذه 

الثلة اجملاهدة لنتقدم لهــم بالتهنئة لهذا الفوز 
الرباني والظفر بالشهادة ألبنائهم الذين نالوا ما 
متنوا، كما نشد على أيدي املقاومة الفلسطينية 
وفي مقدمتها رأس حربتها كتائب القســام التي 

تصنع املالحم وتعد املعارك وترقب  االنتصار.
وفي نفس الســياق شــارك نواب كتلــة التغيير 
واإلصالح في جنازة شهداء اإلعداد السبعة الذين 
استشــهدوا جراء انهيار نفق عليهم شــرق غزة 
وقدموا التعازي لعوائل شــهداء األنفاق السبعة، 
وأكد النــواب أن دماء الشــهداء ســتبقى وقود 
املرحلة، مشــددين على أنهم ســيبقوا األوفياء 
للشهداء ولدرب اجلهاد واملقاومة حتى حترير األرض 

وإعادة احلقوق.
وشــدد النواب على أن شــهداء االعــداد يرحلون بصمت 
وبصماتهم يسجلها التاريخ، وأن شهداء اإلعداد وأرواحهم 
لــن تذهب هدرا، مؤكدين أن شــهداء اإلعــداد والتجهيز 

يعملون بصمت ويرسمون طريق التحرير. 
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المصري..عمليــة  النائــب 
الشرطي السكري تؤكد التحام 

شرفاء األجهزة األمنية

النائــب عبد الجواد يشــارك 
بندوة سياسية باسطنبول

قيــادة ونــواب كتلــة التغيير 
عائلــة  يــزرورون  واإلصــالح 

النائب صيام وفاءًا لروحه..

حصــاد أنشــطة نــواب كتلة 
التغيير واإلصــالح ومكاتبهم 

لشهر يناير 2016

إقرأ المزيد.. خالل يناير
 “ نعت شهداء اإلعداد السبعة “

اعتقال  واإلصــاح:  التغيير 
السلطة د.عبد الستار قاسم 
محاولــة الســكات الصوت 

الحر وتكميم األفواه.- 

خالل يناير
إصدار مواقف رسمية 

االســتهداف  صحفــي..  تصريــح 
المــزدوج للنائب قفيشــة جريمة 
فــي  وإفــالس سياســي  مركبــة 

مواجهة االنتفاضة. 
تصريح صحفــي.. اختطاف النائب 
المقدســي محمد أبو طير محاولة 
صهيونية يائســة  لتغييــر الرموز 

الوطنية عن مشهد االنتفاضة.
تصريح صحفي.. شهداء اإلعداد.. 
صنــاع المجــد وأبطــال المرحلة 

وعناوين االنتصار 

كتلة التغيير واإلصالح..
 دماؤكم وقود المرحلة.. وخياركم هو العنوان

إعالن للجمهور الكريم
العنوان الجديد لمكتب نواب محافظة غزة     

دوار أنصار - برج مشتهى- الطابق الثالث 
ت/ 08-2622789 
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كتلة التغيير واالصالح
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كتلة التغيير واإلصالح تزور عائلة الشهيد النائب سعيد صيام
 وفاءاً لل�شهيد القائد يف ذكرى ا�شت�شهاده

التغيير واإلصالح في  نظمت كتلة 
اجمللس التشــريعي الفلســطيني 
زيارة ملنزل الشــهيد النائب سعيد 
صيام وزير الداخلية األســبق وذلك 
الســابعة الستشهاد  الذكرى  في 
القائد الشهيد النائب سعيد صيام 
»أبو مصعب« والذي اغتالته طائرات 
االحتــالل الصهيونــي فــي اليوم 
العشــرين من حرب الفرقان املوافق 
اخلامس عشر من يناير عام 2009م .

وتأتي زيارة منزل النائب عائلة صيام 
وفاءاً وتخليدا للشهيد القائد الذي 
كان مثاالً في كل شيء، والذي تقدم 
شــعبه وجنده وضحى بروحه في 
سبيل اهلل ثم الوطن، ليكون بذلك 

أول نائب ووزير شهيد في العالم .
النائب  الزيارة كال من  وشــارك في 
د.مروان أبو راس نائــب رئيس كتلة 
والنائب د.أحمد  التغيير واإلصــالح 

بحر النائب األول لرئيس اجمللس التشــريعي وعدد كبير من 
نواب كتلة التغيير واإلصالح في قطاع غزة ، وأشادوا مبناقب 
الشــهيد النائب القائد ســعيد صيام الــذي قاد معركة 
الفرقان في امليدان وكان مثاال في كل شــيء ســواء على 
املستوى املهني وعبر إدارته لألزمات، ولرئاسة كتلة التغيير 

واإلصالح السابقة والوزارة بكافة أقسامها.
وقال النائب مشــير املصري املتحدث باسم كتلة التغيير 

واإلصالح خالل الزيارة:« كانت أيامه حافلة بالعمل والنشاط 
واحليوية ، ولم ميل أو يكل في بذل أي جهد في سبيل خدمة 

أبناء شعبه .
وأضاف :« لقد ظن العدو الصهيوني باغتياله للقائد سعيد 
صيام أنه ســيغتال فكره ويحبط مــن عزميتنا ويزعزع امن 
وطننا ، لكنه ال يدري أن دماء القائد »أبو مصعب« هي التي 

تنير لنا الطريق وتشحذ فينا الهمم 
خلدمة شــعبنا وحتقيق األمن واألمان 

لوطننا .
وأنهى حديثه قائالً:« نعاهد اهلل على 
املضي في هذا الطريق وأن تبقى قيادة 
حماس الوفية لدماء الشهداء نقدم 
أرواحنــا رخيصة فــي خدمة الوطن 

واملواطن .
 ومن جانبه أكــد النائب فرج الغول 
أمني سر الكتلة بان هذه الزيارة تأتي 
وفاءاً للشــهيد الوزير سعيد صيام 
النائب  ، موضحا بأن جرميــة اغتيال 
صيــام هي جرمية حــرب وجرمية ضد 
اإلنســانية واعتداءاً علــى احلصانة 

البرملانية.
 وشــدد النائب الغول بأن الشــهيد 
صيام كان لــه دوراً كبيــراً وأثراً في 
كتلة التغيير واإلصالح وفي تصحيح 
والشــرطة  األمنية  األجهزة  عقيدة 
في القطاع وفرض األمن في القطاع الذي ال يزال يتغنى به 

أهالي القطاع.
 وأوضــح النائب الغــول بأن الكتلة ســتبقى وفية لدماء 
الشهداء جمعياً وللنائب صيام خصوصاً، مبينا بأن الكتلة 
ستبقى تسعى من أجل مالحقة مجرمي احلرب الصهاينة 
وتقدميهــا للمحاكم الدولية الســتعادة احلقوق الكاملة 

للشعب الفلسطيني.

أخبار النواب المختطفين 
ارتفــع عدد نواب الكتلــة المختطفين 
في ســجون االحتالل إلى أربعة  نواب، 
وهم النائب حســن يوســف، والنائب 
محمد النتشة، والنائب د.حاتم قفيشة 

،والنائب  محمد أبو طير 

1/3: النائب محمد جمال النتشــة 
يحصل علــى قرار جوهــري بعدم 

التجديد اإلداري.

1/24: قــوات االحتــالل تختطــف 
النائب حاتم قفيشــة بعد ساعات 

من حرق سيارته من مجهولين.

1/28: قــوات االحتــالل تختطــف 
النائب المقدسي المبعد محمد أبو 

طير بعد مداهمة منزله.

1/29: تحويــل النائــب د. حاتــم 
قفيشــة لالعتقــال االداري ألربعة 

أشهر.

النائب المصري: عملية الشرطي 
السكري تؤكد التحام شرفاء 
األجهزة األمنية مع شعبهم 

 أكد النائب مشير املصري املتحدث باسم كتلة التغيير واالصالح أن عملية 
الشرطي الثائر أمجد السكري في بيت أيل تدلل بأن انتفاضة القدس باتت 

خيار الشعب بأكمله.
وبــارك النائب املصري فــي تصريح للدائرة االعالميــة للكتلة )31-1( هذه 
العملية التي نفذها الشرطي الســكري الذي ثأر للدماء الزكية ودافع عن 

كرامة شعبه ومقدساته، وقال:« كان شرطياً ثائراً في وجه عدوه اجملرم.  
وشــدد النائب املصري بأن كل محاوالت اجهاض االنتفاضة تتكســر على 
صخرة اإلصرار الفلســطيني، وقال :« تأتي اليوم هذه العملية لتؤكد على 
حالة الرفض الشــعبي والفصائلي للتنســيق والتخابر األمني مع العدو 

الصهيوني الذي يشكل عار في جبني أصحابه«.
وأوضح النائب املصري بأن الشرفاء من أفراد األجهزة األمنية أثبتوا من خالل 

التحامهم مع الشعب على شرف السالح املوجه إلى صدر العدو.
ودعا النائب املصــري جميع اخمللصني من أفراد األجهــزة األمنية أن يكونوا 
بســالحهم في معركة الدفاع عن الشعب ، وليس في حماية احملتل ، وقال 
:«الشرفاء من أفراد األجهزة األمنية أثبتوا من خالل التحامهم مع الشعب 

على شرف السالح املوجه إلى صدر العدو .
وأنهي حديثه قائالً:« هي دعوة إلى كل اخمللصني من أفراد األجهزة األمنية أن 
يكونوا بسالحهم في معركة الدفاع عن الشعب ، وليس في حماية احملتل . 

 وصف النائب د. مروان أبو راس نائب رئيس كتلة التغيير واإلصالح البرملانية 
أن االعتداء املزدوج على النائب د. حامت قفيشــة من اخلليل بحرق ســيارته 
واختطافه من قبل االحتالل هو وصمة عار في تاريخ الســلطة ودليل على 
تبادل األدوار، موضحا بأن الســلطة تثبت من خالل ممارســتها أنها جزء من 

املنظومة الصهيونية وبعيدة عن املشروع الوطني.
وأوضح النائب أبو راس في تصريح لصحيفة الكتلة أن االحتالل والسلطة 
شــريكان في تعطيل عمل اجمللس التشــريعي منذ فوز حركة حماس عام 
2006 من خــالل ما يقوم به االحتــالل من اختطاف النــواب وما تقوم به 
الســلطة بالتنســيق األمني مع االحتالل باإلعتداء على النواب وتعطيل 

التشريعي في الضفة.
وشــدد النائب أبو رأس على أن اختطاف قوات االحتالل بعد ســاعتني من 
االعتداء على منزله وحرق سيارته هو تطبيق عملي لتصريحات ماجد فرج 
ورئيسه عباس، موضحا بأن السلطة تعامل قيادات الشعب الفلسطيني 

احلرة والوطنية كرهائن لتمرير مشروعها اخلياني واالستسالمي.
وبــني النائب أبــو راس بأن مسلســل االعتــداء على القيــادات الوطنية 
الفلسطينية من قبل السلطة شــملت نواب وقيادات فصائل كان أخرها 
االعتداء على منزل النائب قفيشة وقبله النائب مصطفى البرغوثي وكذلك 

النائب املرحوم حامد البيتاوي وغيرهم من القيادات.

النائب أبو راس: السلطة تعامل 
القيادات الوطنية كرهائن 
لتمرير مشروعها الخياني

النائب الغول: الحكومة تمارس 
“االبارتهايد“ ضد غزة بعد 
حرمانها من موازنة 2016

 وصف النائب محمد فرج الغول إقرار حكومة احلمد اهلل ملوازنة 2016 باإلجراء 
غير القانوني واالنتقائي ، وإمعان من قبل السيد محمود عباس )منتهي الوالية( 
في انتهاكه للقوانني الفلســطينية وســلب صالحيات اجمللس التشــريعي، 
وإصراره على ممارســة سياســة التضليل واالســتخفاف بحقوق الشــعب 

الفلسطيني ومؤسساته الشرعية .
وقال املستشــار الغول في تصريح لصحيفة الكتلــة :” يطالعنا رامي احلمد 
اهلل رئيس الوزراء بإقراره وبصورة غير شــرعية موازنــة 2016 املقدمة بصورة 
غير شــرعية للســيد محمود عباس غير صاحب الصالحية مستهتراً بذلك 
باملؤسسات الرسمية الشــرعية صاحبة الصالحية احلصرية بإقرار املوازنات 
واملمثلة باجمللس التشــريعي الفلسطيني محاوالً تعطيلها بقرار غير شرعي 
وظالم وبتنســيق أمني وتناغم تام مع االحتــالل الصهيوني وللتغطية على 

الفساد القانوني واإلداري واملالي في مؤسسته )سلطة عباس(.
وأضــاف: “قانونيا ال يجوز اعتمــاد موازنة دون اخضاعها للتشــريعي ، وحتى 

حكومة احلمد اهلل لم تعرض على التشريعي لنيل الثقة”.
وانتقد الغول عدم إدراج احلكومة قطاع غزة في املوازنة ، مشيراً إلى أنها متارس 
األبارتهايد ضد أبناء الشــعب الفلســطيني في قطاع غــزة  من خالل إعداد 
موازنة خاصة للضفة وحرمان قطاع غزة منها وكأنها في كوكب آخر وال تتبع 

للسلطة ، مؤكداً بذلك وقوفه وراء حصار قطاع غزة وتشديده.
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كتلة التغيير واإلصالح

نواب غــزة يبحثون مــع وكيل 
وزارة الشؤون االجتماعية جملة 

من القضايا
نواب شمال غزة يطّلعون على 

نواب محافظة غزة يشيدون بأداء الشرطة الفلسطينيةعمل النيابة ومحكمة الصلح

نواب المحافظة الوســطى يناقشــون مع وزارة الصحة مشــاكل 
مستشفى شهداء األقصى

تفقدوا مرافق واأق�شام مركزي  �شرطة العبا�س وال�شيخ ر�شوان

نظموا زيارة تفقدية وبحثوا م�شاكلها

اطلع نواب كتلة التغيير واالصالح على آلية ســير العمل 
في نيابة محافظة شــمال غزة ، خالل زيــارة قام النواب  
والتقوا خاللها برئيس النيابــة أ. صالح الدريوى وعدد من 
وكالء النيابة واســتمعوا لطبيعة ســير العمل وآلياته 

وأشادوا بأدائها ، وبحثوا عدد من قضايا املواطنني .
في سياق متصل تفقد النواب خالل زيارتهم حملكمة صلح 
مخيم جباليا والتقوا برئيســها القاضي سامي االشرم 
، وعــدد من القضــاة ، واطلع النواب على ســير العمل ، 
مؤكدين أن زيارتهم تأتي من باب التواصل مع املؤسسات 
الرســمية واالطالع على طبيعة عملها وإجنازاتها خالل 

الفترة املاضية.
وأثنــي النواب خــالل زياراتهم على عمل املؤسســتني ، 
مشــددين على ضرورة تطبيــق القانــون والنظام على 
املواطنني دون اســتثناء ، وحل القضايا مبا يحفظ القانون 

وحقوق الناس. 

تفقد وفد نــواب كتلة التغيير واإلصــالح عن محافظة غزة 
سير العمل في مركزي شرطة الشيخ رضوان ومركز شرطة 
العباس ،ضمن سلســلة الزيــارات التي يعقدهــا نواب غزة 

للمراكز الشرطية واملؤسسات احلكومية.
وضــم وفد النواب أ.د. أحمد أبو حلبيــة، ود. مروان أبو راس، وأ. 

جمــال نصــار، وكان فــي 
املركز  مدير  اســتقبالهم 
الرائد احلقوقي غسان الرواغ، 
وعدد من الضبــاط ومدراء 

األقسام في املركز.
وهنأ وفد النواب الرائد الرواغ 
وثقة  اجلديد  منصبه  توليه 
 ، قيادة جهاز الشــرطة به 
متمنياً له مزيد من التقدم 

والنجاح في إدارة املركز.
وأكــد وفد النــواب أن هذه 

الزيــارة تأتي ضمن سلســلة الزيارات التي يقــوم بها نواب 
محافظة غزة لتفقد ســير العمل في املراكز والتعرف على 
احتياجات املراكز الشرطية واملؤسســات احلكومية، وتذليل 
بعض العقبات والعمل على حل بعض اإلشكاليات العالقة. 

ومن جانبه رحب الرائد غســان الرواغ بالوفد الزائر مبيناً أهم 
املشــاكل التي يعاني منها مركز الشــيخ رضوان من موقع 
املركز في كثافة سكانية، وضيق النظارة للنزالء ، إضافة لقلة 
اإلمكانيات املتاحة ونقص امليزانيات التشغيلية في ظل تخلي 

ناقش نــواب كتلــة التغييــر واالصالح في 
احملافظة الوســطى أبرز املشاكل التي تواجه 
سير العمل في مستشفى شهداء األقصى 
باحملافظــة، وذلك خالل زيــارة نظمها النواب 

لوكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش.
وتركز النقاش خالل الزيارة على أبرز املشاكل 
التي تواجه مستشــفى شهداء األقصى من 
نقص للكوادر الطبية واألجهزة واملستلزمات 
واملعدات الطبية، ومدى قدرة الوزارة على توفير 
األداء  املســتلزمات والكوادر الطبية لتطوير 

الطبي للمواطنني.
وفي نهاية اللقاء وعد د.أبو الريش بالعمل على 
حل املشــاكل التي تواجه عمل املستشفى ، 

من زيادة الكــوادر الطبية داخل املستشــفى ، والعمل على 
تطوير بعض األقسام الطبية ، ملا يؤدي لتطوير األداء واخلدمة 

الطبية للمواطنني.
وكان نــواب احملافظة الوســطى بحثوا خالل زيارة ســابقة 
ملستشــفى شــهداء األقصى أهم املشــاكل التــي تواجه 

مستشفى شــهداء االقصى ، وحملوها جملة واحدة للوزارة 
، حيث ضم وفد النــواب كال من النائب الدكتور عبد الرحمن 
اجلمــل والنائب أ. هدى نعيم ، بحضور وأ. كمال ابو عون عضو 
املكتب السياسي حلركة حماس أ. موسى السماك نائب رئيس 
ديوان الرقابة املالية واالدارية، وكان في اســتقبالهم د.كمال 

خطاب املدير الطبي ورؤساء االقسام.

حكومة الوفاق في متابعة احتياجات املؤسســات احلكومية 
في قطاع غزة معربــاً عن أمله في حل بعض اإلشــكاليات 

العالقة.
وفي نهايــة الزيارة اصطحب الرائد الــرواغ  النواب في جولة 
تفقديــة لالطالع على مرافق املركز وزيارة النزالء واالســتماع 
إليهم وتقدمي يد العون لهم 

ومساعدة لهم.
تفقد  الســياق  نفس  وفي 
النواب مرافق وأقسام مركز 
شــرطة العباس في مدينة 
غزة خــالل زيــارة نظموها 
اســتقبالهم مديــر  وكان 
مركز شرطة العباس املقدم 
من  الشرافي، وعدداً  محمد 
االقسام  ورؤســاء  الضباط 

والعاملني في املركز.
وأكد وفد النواب على حرصهم على دعم جميع املؤسســات 
احلكومية بكافة أشكالها ســواٌء كان دعماً ماديا أو معنويا، 
مؤكدين أنهم سيبقوا سنداً ودعماً ملراكز الشرطة ، في ظل 
نقص امليزانيات التشــغيلية التي تنكرت لها حكومة الوفاق 
الفلسطينية، وقلة اإلمكانيات املتاحة واحلصار املفروض على 

شعبنا.
وفــي نهاية الزيارة تفقد الوفد مرافــق املركز ونظارته واطلع 

الوفد على أوضاع النزالء واملوقوفني على الذمم املالية.

بحث نواب محافظــة غزة ، جملة من القضايا خالل لقاء مع 
وكيل وزارة الشؤون االجتماعية د. يوسف إبراهيم مبقر مكتب 

نواب احملافظة.
وثمن النواب دور وزارة الشؤون االجتماعية في الوقوف مع أبناء 
شعبهم في ظل األوضاع الصعبة التي تشهدها مدينة غزة، 

واحلصار الظالم املستمر منذ سنوات. 
وتناول اللقاء العديد من املشاكل واملعيقات التي تواجه عمل 
وزارة الشؤون االجتماعية، وسبل تذليلها مبا يحقق مصلحة 

املواطنني، خاصة أصحاب االحتياجات واحلاالت اإلنسانية.
وأطلع وكيل الوزارة النواب على أهم املشاريع التي قامت بها 
الوزارة خالل العام املنصرم، والتي ساهمت في تخفيف معاناة 
بعض املواطنني الغير عاملني والذين يعتاشون من خالل بعض 

البرامج التي تطرحها وزارة الشؤون االجتماعية.
وأكــد على ضرورة العمل املشــترك مع جميع املؤسســات 
املانحة، من أجل حشد الدعم والتمويل لتخفيف املعاناة عن 

شعبنا الفلسطني في ظل احلصار.

أدى وفد نواب كتلة التغيير واإلصالح في محافظة 
غزة واجب العزاء في الشهيد نشأت ملحم.

وضم وفد النواب د. مروان أبو راس، واملستشــار أ. 
محمد فرج الغول، وكان في إســتقبالهم ممثلي 
من شباب ائتالف االنتفاضة، الذين أقاموا خيمة 
عزاء للشــهيد على أرض اجلندي اجملهول وســط 

مدينة غزة، تكرمياً للشهيد.
بــدوره أكد وفد النــواب على أن دماء الشــهداء 
ستبقى نبراســاً لألجيال القادمة مؤكدين على 
املضــي في طريق الشــهداء حتى حتريــر أرضنا 

ومقدساتنا.
وشكر ممثلو شباب ائتالف االنتفاضة النواب على 
حضورهــم ودعمهم املتواصــل لالنتفاضة ضد 
احملتل ووقوفهم في خندق واحد مع املقاومة وأبناء 

شعبهم.

اســتقبل النائب م.إسماعيل االشــقر مدير إدارة مكافحة 
اخملدرات مبحافظة شــمال غزة ، ونائب رئيس هيئة التوجيه 
السياسي واملعنوي أ.ذكي الشريف ، وناقش معهم العديد 
من القضايا الهامة ، واســتمع ألبرز اجنازات إدارة مكافحة 

اخملــدرات وجهودها في مالحقة مدمني ومروجي اخملدرات 
وكيفية التعامل مــع القضايا ، مقدما الشــكر لكل 
اجلهود التــي يقدمونها في هذا اإلطــار ،في حني ناقش 
مع هيئة التوجيه السياسي آليات تعزيز األداء لدى دوائر 

وأبناء األجهزة األمنية.
وأكد النائب األشــقر على ضرورة االرتقاء باملؤسســة 
األمنية وكافة دوائرها  ال سيما األمنية والعملية وآليات 

التعامل مع املواطنني في حل القضايا. 
في ســياق آخر بحــث النائبان م.إســماعيل األشــقر 
ود.محمد شــهاب عدد مــن القضايا املتعلقــة بإعادة 
اإلعمار للمواطنني ، وذلــك خالل لقاء عقد مبكتب نواب 
شمال غزة مع م.ناجي سرحان ، مشيداً بالدور الكبير الذي 
تقــوم به الوزارة في التخفيف من معاناة املواطنني خاصة 
املتضررين وتنفيذ املشاريع اإلسكانية التي من شأنها خلق 

فرص عمل وتوفير مساكن لألسر احملتاجة.

نواب التغيير واإلصالح بمحافظة غزة يؤدون واجب العزاء في 
الشهيد نشأت ملحم 

نواب شمال غزة يشيدون بأداء إدارة مكافحة المخدرات وهيئة 
التوجيه السياسي شمال غزة 

دماء ال�شهداء �شتبقى نربا�شًا للأجيال القادمة بحثوا عدة ق�شايا مع وكيل وزارة الأ�شغال

النائب االسطل يثمن دور 
بلدية رفح الريادي في تقديم 

الخدمة للمواطنين

ثمن النائب عن كتلــة التغيير واإلصــالح البرملانية د. يونس 
األسطل دور بلدية رفح في خدمة املواطن الفلسطيني، وأكد 
النائب األسطل خالل زيارة تفقدية للبلدية كان في استقباله 
رئيــس البلدية أ.صبحــي رضوان  وعدد مــن موظفي الدوائر 

بالبلدية، على الدور الكبير في تقوم به البلدية.
وأطلع النائب األســطل على وضــع البلدية من كل جوانبها 
واملعيقات التي تواجه عملها مؤكدا في الوقت نفســه على 
أهمية دور البلدية وســعيها احلثيث لتقــدمي اخلدمة األمثل 

للمواطن الفلسطيني في مدينة رفح.

ناقش نــواب كتلة التغيير واإلصــالح مبحافظة رفح د.يونس 
األسطل و أ.يونس أبو دقة خالل لقاء ضم عدد من الشخصيات 
القيادية واالعتبارية و رؤســاء البلديات الثالثة مبحافظة رفح، 
أزمــات محافظة رفح املتعــددة وحتديــد األولويات من حيث 
األهمية وإيجاد احللول املناســبة من خالل اجلهات املعنية في 

سبيل التخفيف عن املواطنني.
واتفق النواب مع الشــخصيات على تشــكيل جلنة منبثقة 
عنهم لالتصال والتواصل والتنســيق من خالل مكتب نواب 
كتلة التغيير واإلصــالح مبحافظة رفح ملعاجلــة أزمات رفح 

وإيجاد احللول املناسبة وبأسرع وقت ممكن .

نواب التغيير واالصالح 
يناقشون أزمات رفح بحضور 
شخصيات قيادية واعتبارية
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كتلة التغيير واإلصالح

عبر نــواب الكتلــة فــي مدينــة رام اهلل عن 
تضامنهم الكامل مع األسير الصحفي محمد 
القيق املضرب عن الطعام، خالل مشاركتهم في 
الوقفة التضامنية التي نظمت على دوار املنارة 
مبدينة رام اهلل مبشــاركة النائبني املقدســيني 
املبعدين إلــى رام اهلل أحمد عطون والشــيخ 

محمد أبو طير والنائب د.مرمي صالح.
وفي نفس السياق شارك النائبان عن مدينة بيت 
حلــم أ.محمود اخلطيب والنائب انــور الزبون في 
وقفة تضامنية مع االسير الصحفي املضرب عن 
الطعام محمد القيق، وأكد النواب على رفضهم 
ينتهجها  التــي  االداري  االعتقــال  لسياســة 
االحتالل مع األسير الصحفي محمد القيق ومع 

كل األسرى الفلســطينيني ، مطالبني باإلفراج 
الفوري عنه قيد أو شرط . 

ويخوض األســير القيــق إضرابــا مفتوحا عن 
الطعام منذ ســبعني يومــاً متواصــالً رفضاً 

لالعتقال االداري.
في سياق آخر زار نواب محافظة القدس املبعدين 
ملدينة رام اهلل بلدة قطنــا وقدموا واجب العزاء 
لعائلة الشهيد أحمد طه، كما قدموا التهنئة 
لألسير احملرر عيسى الفقيه بعد اعتقال دام 15 
عاماً ، واالسير احملرر الضرير علي حنون في املزرعة 
الغربية برام اهلل ، كما قدموا واجب العزاء لعائلة 
الشهيد مصطفى اخلطيب في محافظة البيرة 

بعد مشاركتهم في تشييع جثمانه.

أطلق نــواب حافظة الوســطى حملة دعم 
انتفاضة القدس تشــمل تنظيم العديد من 
اجلوالت التفقدية لنقاط  الشرطة واملرابطني 
على الثغور تقديراً جلهودهم ورباطهم حلماية 

الوطن واملواطن.
وأكد النائب ســالم ســالمة أن هذه احلملة 
تأتــي  تقديراً للجهود التي تبذلها الشــرطة 

واملرابطني في حفظ األمن واالستقرار.
وتفقد النواب فــي أول جولة  للحملة برفقة 

قيادة شرطة احملافظة املقدم فؤاد ابو بطيحان 
واملقــدم اســعد ابو ســويرح  جميع  نقاط 

شرطة املرور في احملافظة الوسطى.
حيث انطلقت اجلولة لشــرطة املــرور بدير 
البلح  ثم نقطة الشرطة على شارع صالح 
الديــن املقابــل ملدينة دير البلــح ثم نقطة 
املغازي، واســتمرت  الشــرطة على مفترق 
احلملــة عدة أيام متتالية وركــزت علي زيارة 

كافة نقاط الشرطة واملرابطني.

نواب الضفة يتضامنون مع األسير محمد القيق 
نواب التغيير واإلصالح بمحافظة الوسطى يطلقون حملة دعم انتفاضة القدس ويزورون أسرى محررين وعوائل شهداء

النائب �شهاب يخو�س اإ�شرابًا عن الطعام منذ اأيام ت�شامنًا معه

توصية بصياغة رؤية وطنية شاملة للمشروع 
الوطني الفلسطيني والخروج من حالة االنقسام 

خلل م�شاركة النائب عبد اجلواد بندوة �شيا�شية باإ�شطنبول

أوصى مجموعة من ممثلي الفصائل والقيادات 
الوطنيــة الفلســطينية بضــرورة صياغة 
الوطني  رؤية وطنيــة شــاملة للمشــروع 
الفلســطيني، يشــارك فيها كل مكونات 
وفصائل الشعب الفلســطيني في الداخل 
واخلارج، للخروج من حالة التشرذم واالنقسام 

السياسي.
وطالبوا القيادات خالل مشاركتهم في ندوة 
دولية أقامه مركز رؤية للتنمية السياســية 
في إســطنبول حتت عنوان » املشروع الوطني 
الفلســطيني-رؤى وآفاق« واســتمرت الندوة 
يومــني متتاليــني،  أوصــت بإعــادة تقييم 
الواقع السياســي الفلســطيني مبا يخدم 
إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلســطينية 

املستقلة
وناقشــت النــدوة خالل عدة جلســات عدة  
قضايــا  كان أبرزهــا عن برنامــج املقاومة-

الواقع واآلفاق، ومســار التسوية السياسية 

فرص النجاح، التحديات، البدائل، والســلطة 
الفلسطينية ومشــروع التحرر الوطني-بني 

الضرورة واشكالية الدور.
وأكد النائب عبد اجلواد خالل مشاركته بوجود 
أزمة ثقة في الضفة الغربية حتول دون تفعيل 
دور الضفة ضد االحتالل إلجنــاح أي حوار في 

الضفة. 
ودعــا اجملتمعون للعمل علــى توفير الغطاء 
والعمل على  القدس  النتفاضة  السياســي 
اسنادها ودعمها، وحتديد االتفاق على املصالح 

العليا للشعب الفلسطيني.
وكما أكدوا على ضرورة تشــكيل فريق حوار 
وطنــي أو طاولة حوار وطنــي دائم، للوصول 
الى رؤى لكافة قضايا الشعب الفلسطيني، 
موضحني بأن الشــعب الفلســطيني الزال 
يعيش مرحلــة حترر وطني وعلــى الفصائل 
الفلســطينية بناء استراتيجياتها على هذا 

األساس

اأخبار مكاتب كتلة التغيري والإ�شلح 
13. نواب الوســطى يســتقبلون وفدا من مركــز صحة المرأة 
في مخيم البريج ويشــيدون بجهوده التــي يبذلها في خدمة 

المواطنين وحل مشاكلهم االجتماعية والنفسية.
14. النائب عبد الرحمن الجمل يســتقبل مدير شــرطة المرور 
في المحافظة الوســطى ويشيد بالجهود التي يقوم بها جهاز 

المرور في المحافظة.
15. النائب يحيى العبادسة يلتقي بنخبة شبابية لمناقشة ألية 

عمل المجلس التشريعي وقانون الشباب الفلسطيني.
16. النائــب عبد الرحمن الجمل يســتقبل وفــدًا من مديرية 
الشــئون االجتماعيــة ويثمن الجهــود التي تبذلهــا مديرية 

الشئون االجتماعية في خدمة المواطنين بالمحافظة.
17. النائــب نصار يســتقبل رئيــس جمعية الزيتــون لإلغاثة 
والتنمية لالطالع على مجريات العمل في الجمعية ، ويثمن دور 

الجمعية في إغاثة المواطنين .
18. النائــب عبــد الرحمن الجمل يســتقبل وفــدًا من جامعة 
القدس المفتوحة ويناقش العديد من القضايا التي تتعلق في 

سير العملية التعليمية في الجامعة.
19. النائبان األسطل وأبو دقة يزوران رئيس جمعية دار القرآن 
الكريم والســنه برفح ويهنئان رئيســها بحصولــه على درجة 

الدكتوراه. 
20. مكتــب نــواب التغيير واإلصالح في محافظــة رفح  يتفقد 

المتضررين من المنخفض الجوي ويقدم مساعدات. 
21. النائب أبو حلبية يســتقبل مدير عام االشــراف والتدريب 

ومدير مديرية التربية والتعليم غرب غزة.
22. نواب التغيير واالصــالح يواصون مجاملة المواطنين في 

أفراحهم وأتراحهم ويقدمون حملة من التعازي خالل يناير.

1. نواب محافظة خان يونس ينظمون زيارة مركز الدفاع المدني 
لالطالع على استعداهم للمنخض الجوي. 

2. نواب محافظة غزة يناقشــون العديــد من القضايا مع رئيس 
بلدية غزة خالل زيارة لمكتب النواب. 

3. نواب المحافظة الوســطى يشــاركون في الوقفة التضامنية 
في الذكرى الســابعة لحرب الفرقــان التي نظمها هيئة التوجيه 

السياسي والمعنوي بمحافظة الوسطى وشرطة المحافظة .
4. نواب كتلة التغيير واإلصالح يشــاركون رئاسة التشريعي في 

استقبال السفير القطري محمد العمادي.
5. النائب أ.جمال نصار يتفقد العوائل الفقيرة في منطقة جنوب 

غزة
6. النائب أ. مشير المصري يشارك حركة األحرار في مسيرة الوفاء 
للقدس والشهداء ويلقي كلمة تضامنًا ودعما النتفاضة القدس.

7. نواب غــزة يهنئون أ. فتحي رضوان بمنصبــه الجديد مديرا 
ًلمديرية التربية والتعليم غرب غزة ويطمئنون على سير العملية 

التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني
8. نواب التغيير واالصالح شــمال غزة يســتقبلون مدير ســجن 

المحافظة ويستمعون آلليات العمل فيه. 
9. نواب غزة يستقبلون وفدًا من مجلس طلبة الجامعة اإلسالمية

10. النائــب د.عبــد الرحمن الجمل يســتمع لشــكوى اصحاب 
المحــالت التجارية فــي النصيرات ويعــد بمتابعة مــع الجهات 

المختصة في الحكومة. 
11. نواب التغيير واالصالح شــمال غــزة يزورون ديواني عائلتي 
المبحــوح وظاهــر ويؤكــدون على أصالــة ووحــدة وترابطهما 

األسري.
12. النائــب أبو حلبية يهنئ د يوســف جمعة ســالمة بمنصبه 

الجديد بتعيينه عميدًا للمعهد األزهري. 

جدد نــواب كتلة التغيير واالصالح مطالبتهم الســلطات 
املصرية الكشف عن مصير اخملتطفني األربعة الذين اختطفوا 
على األراضي املصرية  في سيناء منذ 19 أغسطس املاضي 
ومــا زال مصيرهم مجهوالً حتى اللحظة، جاءت تصريحات 
النــواب خالل زيارات قاموا بها مع النائب األول لرئيس اجمللس 

التشريعي د.أحمد بحر لعائالت اخملتطفني .
وشــارك في الزيــارة النائــب د. محمد شــهاب والنائب م. 
إسماعيل األشقر والنائب د. يوسف الشرافي وعدداً من قيادة 
حركة حماس في الشمال ، مؤكدين وقوفهم جنباً إلى جنب 

مع عائالتهم .
في ســياق آخر  زار قدم النواب  التهنئة لألســير احملرر راجي 
عبد ربه شمال غزة والذي أفرج عنه االحتالل الصهيوني بعد 

اعتقال دام 8 سنوات.

نواب التغيير واالصالح يجددون مطالبتهم السلطات المصرية بالكشف عن 
مصيرهم  

هناأوا اأ�شرياً حمرراً وزاروا بيوت املختطفني الأربعة

ت�شمل جولت تفقدية  لنقاط ال�شرطة واملرابطني على الثغور


