التغييــر واالصــاح تنعــى كوكبــة
شــهداء اإلعداد وتؤكد أن االحتالل
ارتكــب جريمــة جبانــة ســيتحمل
تداعياتها ،وأن خيار المقاومة سيبقى
خياراً استراتيجياً لشعبنا.
نشرة شهرية دورية تصدر عن الدائرة اإلعالمية يف كتلة التغيير واإلصالح  -العدد ( )39األربعاء  8نوفمبر 2017م 19 ،صفر 1439هـ

شاركوا بجلسة للتشريعي في ذكرى إعالن بلفور

النائب أبو حلبية يزور اسطنبول وبريوت
ويشارك بمؤتمرات دولية

نواب� :إعالن بلفور جرمية كربى بحق �شعبنا ويجب مالحقة بريطانيا

شارك النائب أحمد أبو حلبية في املؤمتر العاملي الثاني لعلماء املقاومة الذي
عقده االحتاد العاملي لعلمــاء املقاومة في العاصمة اللبنانية بيروت ،كما
وشارك في امللتقى التاسع لرواد بيت املقدس في اسطنبول..
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التغيري واإلصالح ترسل برقية لرئيس
مجلس األمة الكويتي
أشــادت كتلة التغيير واإلصالح مبوقف رئيس مجلس األمة الكويتي
مرزوق الغامن الشجاع في التصدي إلرهاب االحتالل الصهيوني خالل
جلسة البرملان الدولي األخيرة..
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محكمة االحتالل تجدد االعتقال
اإلداري للنائب دحبور
جددت محكمة االحتالل للمرة الثالثة علــى التوالي اإلعتقال اإلداري
ملدة أربعة شهور
بحق النائب إبراهيم دحبور ( 52عاما) ،من مدينة جننيّ ،
جديدة..
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تقريــر خاص :.أجمع نــواب كتلة التغيير واالصــاح البرملانية في
الذكرى الـ  100إلعالن بلفور املشــؤوم على بطالن قانونية إعالن
بلفور ،وأن بريطانيا بإعالنها هذا ارتكبت جرمي ًة كبيرة بحق الشعب
الفلســطيني ويجب مالحقتها بكافة السبل املمكنة حتى نيل

نواب شمال غزة يطلقون حملة زيارة الجامعات والكليات
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|| نواب الوسطى يشاركون يف مهرجان املصالحة املجتمعية

دعت لرفع إجراءات السلطة العدوانية عن شعبنا

التغيري واإلصالح تدعو لتفعيل التشريعي يف الضفة ونبذ التنسيق األمني وحماية املقاومة
دعت كتلة التغيير
واإلصــاح الــى
تفعيــل اجمللــس
التشــريعي فــي
الضفة الغربية ونبذ
التنســيق األمني
وحمايــة املقاومة
وتعزيــز اللحمــة
الوطنيــة ورفــع
اإلجراءات العدوانية
عــن الشــعب
الفلسطيني ووضع
آليــة مطمئنــة
لرواتب املوظفني في
غزة.
وعقــدت كتلــة
التغييــر واالصالح
اجتماعها الــدوري بحضور النائب خليل احليــة نائب رئيس حركة
حماس في غزة واستمعت منه لتفاصيل اجتماعات القاهرة األخيرة.
كما ودعت الكتلة إلى ضرورة العمل على تفعيل اجمللس التشريعي
الفلسطيني في الضفة الغربية كما هو في غزة والتئام اجتماعاته،

شعبنا كامل حقوقه.
وندد النواب بسياسة بريطانيا وعنجهية رئيسة حكومتها ،داعني
لضرورة تقدمي بريطانيا اعتذارا ً للشعب الفلسطيني عن كل املآسي
التي ترتبت على إعالن “بلفور” بعد مائة سنة على صدوره.

ليقوم بــدوره في
الرقابة والتشريع.
وأكــدت كتلــة
التغيير واإلصالح
على ضرورة وضع
آليــة مريحــة
ومطمئنة لرواتب
املوظفني حيث أن
جميــع املوظفني
يقومون بواجبهم
خدمــة
فــي
املواطــن مدنيني
وعســكريني على
حد سواء.
وطالبــت الكتلة
برفــع اإلجــراءات
العدوانيــة التــي
متارس على الشعب الفلسطيني في غزة مؤكد ًة أن املواطن يريد أن
يلمس نتائج إيجابية مــن املصاحلة ،وأن عدم رفع هذه اإلجراءات يزرع
بذرة الريبة في نفوس املواطنني من نية من فرض هذه اإلجراءات جتاه
املصاحلة برمتها.
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النائب العبادسة  :فتح معرب رفح وفق
(اتفاقية  ) 2005مرفوض وطنياً وشعبياً

أكد النائب يحيى العبادسة أن العمل وفق اتفاق  2005للمعابر مرفوض
وطنيا ً وشــعبيا ً ويعد خيانة للمقاومة الفلســطينية وإلرادة شــعبنا
الفلسطيني وخدمة لالحتالل.
وقال النائب العبادسة في تصريح خاص“ :من الواضح متاما أن اتفاق 2005
للمعابر يضــع االحتالل على املعبر بحيث يصبح هو املتحكم في املعبر
وهذا األمر مرفوض وطنياً”.
وأضاف العبادســة “ هذه االتفاقية خدمة لالحتــال مئة باملئة ووفقها
يصبح ال دور للفلسطينيني ويعيد بذلك املعبر إلى سيطرة االحتالل”.
وبني النائب العبادســة أن هذه االتفاقية تخدم مصالح االحتالل وتفرض
سلطة االحتالل على املعابر على الرغم من أن السنوات العشرة املاضية
لم يتم العمل وفق هذا االتفاق.
ودعا النائب العباســة ملوقف شــعبي وفصائلي يضع حدا ً لهذا القرار
املرفوض وطنياً ،مشــيرا ً أن هذا امللف على طاولة البحث في  21نوفمبر
في املباحثات التي ستجري في القاهرة.
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كتلة التغيير واإلصالح
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تقرير خاص :.أجمع نواب كتلــة التغيير واالصالح
البرملانية في الذكرى الـ  100إلعالن بلفور املشؤوم
على بطــان قانونية إعــان بلفــور ،وأن بريطانيا
بإعالنهــا هذا ارتكبت جرمي ًة كبرى بحق الشــعب
الفلســطيني يجــب مالحقتها بكافة الســبل
املمكنة حتى نيل شعبنا كامل حقوقه.

جريمة كبيرة

وأكد د .مــروان أبو راس نائب رئيــس كتلة التغيير
واالصــاح البرملانية أن تصريح بلفــور يعد جرمية
كبيرة ارتكبتها بريطانيا بحق شعبنا الفلسطيني
وسببت له كوارث الزالت آثارها موجودة حتى اآلن.
وقال النائب أبو راس فــي تصريح خاص لصحيفة
الكتلة ”:ذكري هذا البيان املشؤوم حاضرة في أذهان
الشعوب وعلى األخص الشعوب األوروبية وخاصة
الشعب البريطاني والذي يلعن حكومته منذ ذلك
التاريــخ إلى اآلن وليس أدل على ذلك من املســيرة
الراجلــة التي جاء بها مجموعــة من البريطانيني

رفضا لهذه اجلرمية وتضامنا مع الشعب الفلسطيني”.
ودعا النائــب أبوراس إلــى توظيف مختلــف اجلوانب
السياســية والقانونية ملالحقة بريطانيا على جرميتها
معتبرا ً تصريح بلفور جرمية قامت بها بريطانيا وتتحمل
املســئولية الكاملة عن ذلك منذ احتاللها لفلسطني
ومذابح.
جرائم
وتبعات كل ما بعد ذلك من
ٍ
ٍ
وطالب النائب أبوراس بتجرمي إعالن بلفور برملانيا ً وعربيا ً
واسالميا ً لكشــف حجم اجلرمية الكبيرة بحق شعبنا
الفلســطيني مؤكدا ً متسك الشــعب الفلسطيني
بكامل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وحق
املقاومة.

من ال يملك لمن ال يستحق

من جهته أدان النائب د .سالم سالمة إعالن بلفور واصفا ً
اإلعــان باإلجرامي املكذوب واملشــئوم وأنه إعالن ممن ال
ميلك ملن ال يستحق ،متسائالً كيف تتبرع بريطانيا احملتلة
بأرضنا املقدسة التي ال متلكها إلى من ال يستحقها؟؟
وأضــاف النائب ســامة“ :ما أخذ بالقوة ال يســترد إال

النائب نعيم تهاتف البرلمانية التونسية “قسنطيني”

“التغيري واإلصالح” موقف الغانم مشرف ويعرب عن أصالة الشعب الكويتي
أشــادت كتلــة
التغيير واإلصالح
مبوقــف رئيــس
مجلــس األمــة
الكويتــي مرزوق
الغامن الشــجاع
فــي التصــدي
إلرهــاب االحتالل
الصهيوني خالل
جلســة البرملان
الدولــي التــي
عقدت مؤخرا ً في
مدينة بطرسبورغ الروسية.
وقالت الكتلة في برقية أرســلتها للرئيس الغامن“ :
باسم شعبنا الفلسطيني نقدر عاليا ً هذا املوقف،
لنؤكد أنه يعبر عن أصالة الشعب الكويتي الشقيق
وضمير أمتنا العربية واإلسالمية الداعم حلق شعبنا
في احلرية والعودة”.
وأضافت الكتلة ”:من حق من يقف مواقف الشجاعة
واجلرأة علينا أن نحييه ونشــد من عزمه ،خاصة أن
املوضوع واملوقف يخص فلســطني التي تعيش في
قلب كل مســلم ،وألن هذه املواقف باتت كالعملة
النادرة وســط أجواء الصمت املريــب ملا يحدث في
فلسطني من انتهاكات وقتل وتدمير من قبل االحتالل
الصهيونــي الغاصــب ،من أجل ذلــك وجبت لكم
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التحية والتقدير”
ودعــت الكتلــة
الغامن إلى مواصلة
جهــوده فــي
نصــرة القضيــة
الفلسطينية في
مختلــف احملافل
الدولية.
وفي ذات السياق،
أجرت النائب هدي
نعيــم اتصــاال ً
هاتفيــا ً بالنائــب
مثمن ًة
في البرملان التونسي سالف القســنطينيّ ،
كلمتها في اجتماع االحتــاد البرملاني الدولي ودعمها
للحق الفلسطيني وفضح االحتالل وجرائمه.
وأشــادت النائب نعيم بتصريحات قسنطيني التي
استنكرت احتجاز مليوني ساكن بغزة في حصار من
أبشــع وأطول احلصار الذي شهدته البشرية مثمن ًة
دعوتها االحتاد البرملاني الدولي إلى إرسال جلنة حتقيق
برملانية ومطالبتها بطرد الوفد الصهيوني من البرملان
الدولي.
من جانبها ،ع ّبرت النائب القسنطيني عن سعادتها
مبا حصل ،في اجتماع االحتاد البرملاني الدوليّ ،
مؤكدة
أن ذلك واجبها وأنها مستمرة بدعمها لقضية النواب
األسرى في سجون االحتالل.

بالقوة ،وااملقاومة ماضية وشعبنا هو الذي يقيم اجلهاد
احلق في أرضه الفلسطينية الستعادة حقوقه”.
واستنكر النائب ســامة تصريحات تيرزي ماي رئيسة
الوزراء البريطانية بأنها تفخر بإعالن بلفور الذي مبوجبه
مت إقامة انشاء الكيان الصهيوني على أرضنا.

مالحقة بريطانيا قضائياً

من جانبه قال النائب شهاب في تصريح خاص بصحيفة
الكتلــة ”:يجب رفع دعاوى قضائية في احملاكم الوطنية
والدولية على اجلرائم السياسية واجلنائية التي ارتكبتها
حكومة بريطانيا وفي مقدمة ذلك إعالن بلفور املشؤوم
وجرائمه بحق الشــعب الفلســطيني ومقدســاته
وحضارته اإلنسانية”.
ودعا النائب شــهاب تنظيم حملة سياسية وقانونية
وإعالمية في كل الساحات العاملية لتجرمي إعالن بلفور،
ونزع الشرعية عن كل ما ترتب عليه من نتائج مشيرا ً أن
احلقوق ال تســقط بالتقادم وأن املقاومة بكل أشكالها
هي حق مقدس.

وصمة عار

من جهتــه أدان النائب يونس أبــو دقة تصريحات
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في مجلس العموم
البريطاني والذي قالت فيها إن بالدها تفتخر بإعالن
بلفــور وأنها ســتحتفل بالذكــرى املئوية إلعالن
بلفور املشؤوم ،ووصفها بأنها وصمة عار في جبني
احلكومة البريطانية.
وأوضح النائب أبو دقــة أن إعالن بلفور يعد جرمية
سياسية بحق فلسطني مؤكدا ً أن فلسطني كلها
ستبقي ملكا ً لشعبها الفلسطيني صاحب احلق
األصيل فيها ،وأن االحتالل الي زوال.
وطالــب النائب أبو دقة بريطانيــا بضرورة االعتذار
للشعب الفلســطيني وحتمل مسؤولية جرائمها
وأخطائها التاريخية التي ارتكبتها بحق الشــعب
الفلسطيني أثناء احتاللها وفي مقدمة ذلك إعالن
بلفور املشئوم داعيا ً ملالحقة بريطانيا قضائيا ً على
ما ارتكبت من جرائم.

شارك بملتقي رواد بيت المقدس باسطنبول

النائب أبو حلبية يشارك يف املؤتمر العاملي الثاني لعلماء املقاومة

شارك النائب أحمد أبو حلبية في املؤمتر العاملي الثاني
الحتاد علماء املقاومة فــي العاصمة اللبنانية بيروت
بعنوان “فلسطني بني وعد بلفور والوعد اإللهي حتت
شعار” معا نقاوم  ...معا ننتصر” وقد حضر املؤمتر أكثر
من  400من علماء األمة اإلسالمية.
واســتعرض النائب أبو حلبية علــى احلجم الكبير
للجرائــم واالنتهاكات التي يقوم بهــا االحتالل في
مدينة القدس وعــن قطاع غــزة ومعاناتها وطالب
العلمــاء بضرورة تقــدمي جميع أنــواع الدعم املالي
واإلعالمي والقانوني والثقافي والتوعوي لغزة وأهلها
ومقاومته الباسلة.
وأشار النائب أبو حلبية أن القضية الفلسطينية هي
البوصلة التي يتجه إليها علماء األمة وشعوبها وأنها
قضية األمة العربية واإلســامية مؤكدا ً على حرمة

االعتراف بالكيان الصهيونــي والقبول به والتعايش
والتطبيع معه يعد خيانة وتفريطاً ،محذرا ً من خطورة
ما يتعرض له املســجد األقصى املبارك والقدس من
محاوالت التهويد ومساعي الصهاينة لهدمه وإقامة
الهيكل املزعوم مكانه،
وجاء في البيان اخلتامي للمؤمتر إدانة سياسة احلكومة
البريطانية في متسكها بجرمية وعد بلفور ،وأن حتقيق
وعد اهلل لألمة باستعادة احلقوق.
وفي ســياق منفصل ،شــارك النائب أبو حلبية ممثال
عن هيئة غزة في امللتقى التاســع للــرواد العاملني
للقدس وفلسطني في العالم والذي ينظمنه االئتالف
العاملي لنصرة القدس وفلسطني املنعقد في مدينة
إســطنبول بتركيا والذي حمل شعار “شعب صامد
وأمة معطاءة”.
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تثميناً لجهودها في خدمة التعليم العالي

اعتبرته استمراراً الختطاف الشرعية

نواب محافظة شمال غزة يطلقون حملة زيارات للجامعات والكليات

تجديد اإلداري للنائب املختطف إبراهيم دحبور

أطلق نواب محافظة شــمال قطاع غزة
حملة لزيارة عدد من اجلامعات والكليات
واملعاهد في محافظة شمال غزة تثمينا ً
جلهودها في خدمة التعليم العالي.
وشملت الزيارات التي شارك فيها كافة
نــواب احملافظة واســتمرت لعــدة أيام
كالً مــن الكليات واجلامعــات ( جامعة
فلســطني وكلية الدعوة اإلســامية
وكلية مناء للعلوم والتكنولوجيا وجامعة
القدس املفتوحة).
وكان في اســتقبال الوفد مدراء وعمداء

الكليات واألكادمييني وجتــول النواب خالل
الزيارات على مرافق الكليات واملعاهد.
وأكد النائب مشــير املصري أن هدف هذه
الزيــارات هو تفقد واقــع التعليم العالي
في احملافظة ،مشــيرا ً إلــى اإلرادة القوية
لدي اجليــل الصاعد بــأن يحمــل أمانة
العلم واملنافســة في كافة مواقع السمو
رغــم حالة احلصــار التي مير به الشــعب
الفلسطيني.
من جانبه أكد النائب د .يوسف الشرافي أن
هذه املؤسسات تؤكد على أصالة الشعب

الفلسطيني وتتنافس فيما بينها من
أجل تقدمي أفضــل اخلدمات التعليمة
للطلبة واالرتقاء والتطوير العلمي.
وقدم وفد النواب في ختام كل زيارة درعا ً
ّ
تكرمييا ً لكل مؤسســة دعما ً وتثمينا ً
جلهودهم في خدمة التعليم العالي.
مــن جانبهم شــكر مــدراء وعمداء
الكليات وفــد النواب على هذه الزيارات
املميزة واجلهــد الطيــب واملبذول في
خدمة مسيرة التعليم العالي وأبنائنا
الطلبة.

شاركوا في افتتاح نقابة المهندسين والمدرسة الماليزية

جددت محكمة االحتالل الصورية للمرة
الثالثة علــى التوالي اإلعتقــال اإلداري
بحق النائب إبراهيم دحبور ( 52عاما) ،من
ملدة أربعة شهور جديدة.
مدينة جننيّ ،
وكانت قوات االحتــال قد أعادت إعتقال
النائب “دحبــور” بتاريخ  23/3/2017وذلك
خالل مروره بســيارته اخلاصة على حاجز
عســكري مفاجئ قرب بلدة ع ّرابة ،حيث
قام اجلنود بتفتيش ســيارته ،ومصادرتها
وإعتقاله ،وبعد أيــام أصدرت بحقه قرار

ملدة أربعة شهور.
إعتقال إدارى ّ
وبعد أن انتهت فترة إعتقاله اإلداري األولى
جدد له االحتالل لفتــرة إعتقاليه ثانية
ملدة  4شهور ،ثم لفترة ثالثة ،وكان رفض
االســتئناف املقدم له من قبــل احملامي،
حيث أمضي حتى اآلن  8شهور في اإلداري.
وأكدت الكتلة أن جتديد االعتقال للنائب
دحبور يعتبر استمرار ً الختطاف الشرعية
ومحاوالت يائســة للنيل من إرادة النواب
الصلبة.

النائب العبادسة يستقبل وفداً من لجنة الالجئين

نواب الوســطى يشــاركون يف مهرجان املصالحة نــواب خــان يونــس يلتقــون نخبة مــن طلبة
مدارس املحافظة
املجتمعية يف املحافظة

شــارك نواب احملافظة الوســطى فــي مهرجان
املصاحلة اجملتمعية والــذي نظمته جلنة املصاحلة
الوطنيــة العليــا ويأتي ذلــك اســتمرارا ً جلهود
املصاحلــة ،وأعلنت فيه عــن مصاحلة مجتمعية
لثماني عائالت من شهداء األحداث التي شهدها
قطاع غزة إبان أحداث االنقسام في العام .2007
بحضور النواب وقادة الفصائــل ،ورجال اإلصالح،
ورجال القانون واجملتمع املدني ،وعائالت الشهداء.
أكد النــواب أن إمتام املصاحلــة اجملتمعية خطوة
مهمة كجــزء من إمتام املصاحلة الفلســطينية،
داعني لضرورة نشــر ثقافة التســامح والســلم
األهلي بني األهالي.
وفي سياق منفصل ،شارك النواب في افتتاح املقر
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اجلديد لنقابة املهندســن اجلديــد في مدينة دير
البلح ،وأشــاد النواب بدور املهندس الفلسطيني
في بناء الوطن فهــو الذي يبني ويعزز صمود أبناء
شــعبنا الفلســطيني من خالل تنفيذهم عدة
مشاريع تخدم اجملتمع.
كما وشــارك النواب في افتتاح املدرسة املاليزية
القرآنيــة فــي النصيــرات بحضــور العديد من
الشخصيات األهلية واحلكومية ووجهاء احملافظة،
وأكد النائب اجلمل علي فضل تعليم القرآن الكرمي
وتدريس علومه من خالل املدرسة املاليزية القرآنية،
مشيرا ً الي ضرورة االهتمام بتربية األجيال من خالل
املنهاج القرآني الذي يعزز األخالق والســلوكيات
احلميدة

التقى نــواب محافظة خان يونس مجموعة من نخبة
من طلبة املرحلة الثانوية مــن عدة مدراس مبحافظة
خان يونس ،حيث التقى النائب يحيى العبادسة بطلبة
مدرســة احلاج محمد النجار ضمن فعاليات أســبوع
املكتبات املدرسية.
وأوصى النائب العبادسة الطلبة ببناء أرضية معرفية
راسخة من خالل قراءة الكتب الوسطية ،داعيا ً الطالب
لقراءة كتب الشيخ العالمة د .يوسف القرضاوي.
كما التقى النائب د .يونس األســطل بنخبة من طلبة
املرحلة الثانوية في مدرســة كمــال ناصر باحملافظة،
مؤكدا ً خالل اللقاء على أهمية تكاثف اجلميع من أجل
احلفاظ على استمرار حضور القضية الفلسطينية في
نفوس الشعب الفلسطيني .

وحتدث النائب األسطل حول الوضع السياسي مشيرا ً
ألهميــة بناء جيل واعي ومثقــف يكافح ويجاهد عن
قناعات وعقيدة راســخة من أجــل الصمود في وجه
احملتل.
في سياف منفصل ،استقبل النائب العبادسة وفدا ً من
جلنة شئون الالجئني في حركة حماس برئاسة أ .عماد
الســنوار ،ملناقشة شــكاوى املواطنني وأصحاب احملال
التجارية في منطقة اخمليم الغربي
وأشــار النائب يحيى العبادسة أن عمل كتلة التغيير
واإلصالح مســتمر لضمان حقوق املواطنني في حياة
كرميــة ،مع التأكيد على حق املؤسســات في تنظيم
احلياة العامة واحلفاظ على املظهر اجلمالي للمحافظة.
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يدٌ تبني  ..ويدٌ تقاوم

نــواب خــان يونس يبحثــون ملــف الرقابة
الصحية والبناء يف أرض املندوب

بحــث وفد مــن نــواب خانيونس عدة
قضايــا هامة مــع بلديــة خانيونس
كقضية البناء في أرض املندوب وملف
انتخابات جلــان االحيــاء وأهمية جلنة
الرقابة الصحية.
وثمن النواب خطوة البلدية املتميزة في
َّ
عقد انتخابات جلان األحياء في محافظة
خــان يونــس ،وإجنــاح هــذه التجربة
الدميقراطية ،لتكون مثــاال ً يحتذى به
لدى باقي البلديات في قطاع غزة.
وناقش النــواب مطالب ســكان حي
املواصي في خان يونس ،والتي تتضمن
السماح لهم بالبناء فيما يتعارف عليه
بأرض املندوب ،موضحني اآلثار التي تعود

بالنفع على مختلف اجلهات من خالل
تسهيل عملية منح التراخيص للبناء
وبني م .األسطل أن القضية مطروحة
للنقاش خالل جلان فنية وقانونية.
وطرح النــواب موضــوع الرقابة على
محال بيــع املأكوالت ،مشــيرين إلى
ضرورة تعزيز وتنظيــم عملية الرقابة
لضمان الصحة العامة.
وبحث النواب مع رئيس البلدية قضية
سوق حي األمل ،طارحني أمامه مطالب
ســكان احلي بتبليط ســاحة السوق
ووعد رئيــس البلدية وضــع مطالب
سكان احلي على أولويات عمل البلدية
في املرحلة القادمة.

النائــب أبــو راس
يلتقــي بمدير عام
املياه يف بلدية غزة
التقى النائب د .مــروان أبو راس مع
مدير عام قســم امليــاه والصرف
الصحي فــي بلدية غــزة م .ماهر
سالم وذلك ضمن حملة التواصل
مع البلديات واملسئولني.
وناقش النائب أبو راس مع م .سالم
الوضع العام للمياه في محافظة
غزة وكذلك االستفسار عن العديد
من املشاكل التي تصل النواب من
املواطنني وكيفية املســاهمة في
حلها من أجــل مصلحة املواطنني
وحصولهم علــى خدمة مميزة من
بلدية غزة.
بدوره شكر م .سالم النائب ابو راس
على هذا اللقــاء الطيب واطلعه
على كميــات امليــاه املتوفرة لدى
بلدية غزة واحتيــاج املواطنني من
املياه.
وأوضح م .ســالم على أن البلدية
لديها من اخلطط واملشــاريع التي
ســتعمل خالل الفتــرة القادمة
على حل مشــكلة وصــول املياه
للمواطنني في أنحاء املدينة بشكل
كامل.

شاركوا في إجتماع المجلس البلدي لبيت حانون

نواب الوسطى يشــاركون يف تكريم طلبة
الثانوية العامة من ذوي اإلعاقة البصرية

شارك نواب احملافظة الوسطى في حفل
تكرمي طــاب الثانوية العامــة من ذوي
االعاقة البصرية في مدرسة النور واألمل
مبدينة الزهراء.
وعبــر النواب عــن اعتزازهم مبســتوى
هؤالء الطالب وتفوقهم وفخرهم بهم،
مؤكدين أن دعمهــم لن تتوقف عن جتاه
خدمة الطالب من كل الفئات الســيما
الفئات من ذوي االحتياجات اخلاصة.
وفي ختام االحتفال كرم النواب الطلبة
املتفوقني ووزعت عليهم شهادات تقدير
بحضور عدد من الشخصيات األكادميية
وعدد مــن الوجهــاء وأهالــي الطلبة
املتفوقني من احملافظة الوسطي.

وفي ســياق منفصــل ،التقــى النائب
د.سالم ســامة عددا ً من طالب ملتقى
املوهوبــن والــذي تنظمــه الكتلــة
االســامية في مدرسة فتحي البلعاوي
في مخيم البريج ،وأكد النائب ســامة
على ضرورة التحلي باألخالق االسالمية
للفرد في كافة مراحــل حياته مما يكون
له عظيم األثر عنــد اهلل عز وجل ويعزز
النجاح في حياتنا.
وحتدث النائب د .سالم عن جتربته العلمية
منذ بدايــة مراحلها التعليمية التي مر
فيها مبيننا ً أثر نشأته االسالمية والتي
كان لها أثر عظيم في مسيرة حياته.

ناقش قضايا المواطنين مع رئيس بلدية رفح

نواب شــمال غزة يتفقدون وزارة األشــغال العامة النائب األسطل يتفقد جهازي التدخل وحفظ النظام
والدفاع املدني برفح
واإلسكان

تفقد وفد من نواب شــمال محافظة غزة وزارة األشغال
العامة واإلســكان لالطالع على ســير العمل ،وتعزيز
التواصل الدائم مع وزارة األشــغال العامة واإلســكان
خلدمة أبناء شعبنا الصابر املرابط.
والتقى النواب وكيل مســاعد الوزارة م.ناجي ســرحان،
ملناقشة برامج ترميم بيوت الفقراء ومشاريع اإلسكان
اخليرية التي تنفذها وزارة األشــغال بالتعاون مع الدول
واملؤسســات املانحــة ،واحلديث حول إعــادة اإلعمار ومت
مناقشة عدد من القضايا اخلاصة باملواطنني.
وشكر النواب سرحان مشيدين بدوره في إدارة ملف إعادة

اإلعمار ،مؤكدين على ضــرورة التعاون الكامل مع وزارة
األشغال العامة حلل قضايا ومشاكل املواطنني.
في سياق أخر ،شــارك نواب احملافظة في إجتماع اجمللس
البلدي لبيت حانون األســبوعي ،وذلــك لتعزيز تواصل
النواب مع املؤسســات احلكومية واألهلية في احملافظة
واالطالع واالطمئنان على واقع العمل داخل املؤسسات.
وناقش وفد النــواب مع أعضاء اجمللــس البلدي قضية
نفوذ بلدية بيت حانون ،ومشكلة ترميم بعض الشوارع
الرئيسية والتي تفتقر إلى البنية التحتية ،وموضوع إنارة
بعض الشوارع الهامة في املدينة.

المحرر المسئول

شرحبيل الغريب
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زار النائب د.يونس األسطل جهازي قوات التدخل وحفظ
النظام والدفاع املدني مبحافظة بالتعاون بجهاز التوجيه
السياسي واملعنوي في احملافظة.
وأشاد النائب األسطل عمل جهاز التدخل وحفظ النظام
ودوره في احلفاظ على مقدرات الشعب وحقوق املواطنني
مشــيدا ً بعملهم وتســخيرهم جل وقتهم وجهدهم
للحفاظ على املمتلــكات واألرواح متمنيأ ً لهم التوفيق
في حمل هذه األمانة.
كما والتقى مبدير جهاز الدفاع املدني باحملافظة العقيد
عبد العزيز العطار ،مناقشــا ً أبزر إجنازات اجلهاز وكذلك

هيئة التحرير والمتابعة

حسن ماضي  -محمد شاهين  -محمود عياش

املعيقات التي يعاني منها اجلهاز.
وشكر النائب األسطل جهاز الدفاع املدني قادة وضباط
وأفراد علــى جهدهم احلثيث للحفاظ على أمن املواطن
وأمانه معزيــا ً ذلك إلــى العقيدة الوطنيــة واألمنية
واملرجعية اإلسالمية التي ينتمون لها.
وفي سياق منفصل ،زار النائب األسطل بلدية رفح والتقى
برئيسها أ .صبحي رضوان وناقش معه مشاكل وقضايا
تخص مواطنــن مبنطقة حي الفرقان غــرب احملافظة،
مطالباُ بتحســن اخلدمات املقدمة للمواطنني في ظل
الظروف الصعبة التي مير بها شعبنا الفلسطيني.

لمزيد من المعلومات
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