
نشرة شهرية دورية تصدر عن الدائرة اإلعالمية يف كتلة التغيير واإلصالح - العدد )22( االثنين   6 يونيو 2016م 

الحريــة لرمــوز الشــرعية في 
سجون اإلحتالل 

- النائب حسن يوسف 
- النائب محمد أبو طير 
- النائب حاتم قفيشة 

- النائب عبد الجابر فقهاء 

وقعو� وثيقة ترف�ض ت�سكليها وطالبو� �أع�ساءها بالإ�ستقالة

نواب وقادة ف�صائل وحقوقيون يجمعون بعدم قانونية 
ت�صكيل املحكمة الد�صتورية ودعوات لإلغاء القرار

دعا نواب وقادة فصائل وحقوقيون وأكاديميون الســيد 
محمود عباس بإلغاء قرار تشــكيل المحكمة الدستورية، 
وضرورة االلتزام بالتوافق والتزام جميع األطراف بالقانون 

األساسي الفلسطيني وعدم تجاوزه تحت أي ظرف كان.
وأوصــى قادة الفصائل ونــواب وحقوقيين خالل الندوة 
السياســية التي عقدتها كتلة التغيير واإلصالح بعنوان 

)قــرار تشــكيل المحكمة الدســتورية... األبعاد وســبل 
المواجهة( بالعمل الحثيث علــى دعم جهود المصالحة 
الفلســطينية وإنهــاء االنقســام وتطبيــق االتفاقيــات 
الموقعة، وضرورة اإلســراع في تجديد الشــرعيات كافة 
بإجــراء االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية والمجلس 

2الوطني.

شملت جوالت في كافة محافظات غزة

نظم نــواب كتلــة التغيير واالصــاح في اجمللس 
التشريعي الفلسطيني سلســة جوالت تفقدية 
لقاعــات امتحانــات الثانويــة العامة فــي كافة 
محافظات قطاع غزة مبشاركة واسعة وكبيرة من 
النواب في جميع احملافظات اخملتلفة والتي انطلقت 
منذ يوم الســبت 28/5/2016م، لاطاع على سير 

االمتحانات.

محافظة غزة
ففي محافظة غزة نظم نواب احملافظة عدة جوالت 
لتفقد إمتحانات الثانوية العامة شــارك فيها كاً 
من د.أحمد أبو حلبية وأ. محمد فرج الغول، ود. مروان 
أبو راس مع مدير املديرية أ. أشــرف حرز اهلل، و مدير 

الدائرة اإلدارية باملديرية أ. مــازن نور الدين وأ. رائد صاحلية 
مدير عام الشــئون اإلدارية بالوزارة، وشملت اجلولة جلان ) 
اجملدل األساســية للبنني - هاشــم عطا الشوا الثانوية 
للبنات-مدرســة كفر قاســم للبنــات والكرمل للبنني 

ومصطفى الرفاعي للصم( . 
وأشاد النواب باجلهود املبذولة من كافة األطراف في تقدمي 
التســهيات املتميزة جلان االمتحانــات متمنني التفوق 

والنجاح  ألبنائنا الطاب. 

شــارك نواب كتلة التغيير واإلصاح في عدة محافظات 
في احتفاالت تكرمي أوائل الطلبة في املدارس التي تقيمها 

إدارات املدارس والكتلة اإلسامية. 
حيث شــاركت النائب هدى نعيم في تكرمي املتفوقات في 
مخيم البريج ضمن مهرجات التفوق الســابع عشر التي 
تقيمه الكتلة اإلســامية، كما شاركت في حفل تكرمي 
مــدراء ونواب مــدارس وكالة الغوث في مدرســة البريج 
االبتدائية املشتركة، مشيدة بجهود جلان أولياء األمور مع 

إدارات مدارس وكالة الغوث وادارة التعليم في احملافظة.
كما شــارك النائب عبد الرحمن اجلمــل في حفل تكرمي 
ادارة ومدرســي ومدرسات مدرســة النصيرات االبتدائية 
املشتركة ب لاجئني والذي نظمه مجلس أولياء األمور في 
املدرسة.وكما شارك النائب مشير املصري في حفل تكرمي 

أوائل الطلبة في مدراس دار األرقم النموذجية.

المحافظة الوسطى
وفي محافظة الوســطى تفقد النواب خال جولة شــارك 
فيها النائب الدكتور ســالم ســامة والنائب الدكتور عبد 
الرحمن اجلمل والنائب هدى نعيم مع  الدكتور زياد ثابت وكيل 
وزارة التربية والتعليم، شملت جلنة مدرسة خالد بن الوليد 
للبنني و جلنة مدرســة ممدوح صيدم للبنات و جلنة مدرسة 

الرياض للبنات.   
وطالب وفد النواب الطاب والطالبات مبزيد من اجلهد واملثابرة 
والدراسة من أجل التفوق، وليكونوا أعمدة نور تضيئ الطريق 

املظلم جملتمعنا في قطاع غزة نحو الرقي والتقدم.

محافظة خان يونس
كما تفقد نواب محافظة خــان يونس جلان الثانوية 
العامة، شارك فيها النائب د. صاح البردويل والنائب 
أ. يحيى العبادســة والنائب أ. يونس أبو دقة، وتفقد 
الوفد عدة جلان للطاب والطالبــات وجلان للحاالت 

اخلاصة.
واطمئن الوفد على سبل الراحة التي تقدمها الوزارة 

واألجواء املناسبة التي توفرها الوزارة للطلبة

محافظة الشمال
كما وتفقــد النواب مبحافظة الشــمال امتحانات 
الثانوية العامة وضم وفد النواب د. يوسف الشرافي، 
و د. عاطف عدوان , وأ. مشــير املصري ود. جميلة الشنطي 
وحضور قيادة شــرطة محافظة الشــمال ومدير التربية 

والتعليم باحملافظة
وتفقــد الوفد جلنتي مدرســة أبو متام , ومدرســة أحمد 
الشــقيري, واســتمعوا إلى استفســارات الطلبة حول 
طبيعة االمتحان ، حيث عبر الطلبة عن شعورهم  بالراحة 

والطمأنينة لطبيعة االمتحان.

نواب كتلة التغيري واإلصالح يتفقدون سري إمتحانات الثانوية العامة
نواب الكتلة يكرمون أوائل 

الطلبة يف عدة محافظات

تبرق كتلة التغيير واإلصالح في 
المجلس التشريعي الفلسطيني 
الخالصــة  القلبيــة  بالتهنئــة 
إلــى أبناء شــعبنا الفلســطيني 
الصابر المرابــط وأمتنا العربية 
واإلسالمية بمناسبة حلول شهر 

رمضان المبارك.
ســائلين المولــى عــز وجل أن 
يعيده على شعبنا وأمتنا باليمن 
والبــركات، وقــد تحــرر أســرانا 

ومسرانا.

         وكل عام وأنتم بخير
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استقبلوا لجنة اصالح بيت حانون

النائب د. محمود الزهار يدعو أعضاء المحكمة 
الدستورية لالستقالة ويطالب عباس وحركة 

فتح لتطبيق اتفاق القاهرة 2011

القيادي خالد البطش: تشكيل المحكمة 
الدستورية قرار سياسي بامتياز، وتشكليها 

رسالة سلبية على إتمام المصالحة

النائب عن كتلة فتح البرلمانية نعيمة الشيخ 
علي: تشكيل المحكمة الدستورية هدفها 

سياسي محض 

تصريحات صحفية خالل مايو 

كتلة التغييــر واالصالح تحمل الرئيس عباس ورئيس وزراءه مســؤولية 
حــرق األطفال الثالثة وتدعو الحمد اهلل لالســتقالة وتؤكــد أن دماءهم 

ستظل لعنة تالحق المحاصرين لشعبنا.

أصــدرت كتلــة التغيير واالصــالح عددًا مــن التصريحات الصحفيــة تجاه آخر 
األحداث والتطورات السياسية :

فــي الذكرى الـ 68 للنكبة ..كتلة التغييــر واالصالح :العودة حق مقدس 
والمقاومة هي العنوان . 

اعتقال النواب وقيادات حركة حماس بالضفة اســتمرار لمسلسل الفشل 
الصهيوني في مواجهة إرادة شعبنا وجذوة انتفاضتهم الصاعدة.

تعبر الكتلة عن شــكرها وتقديرها لكل الكتل البرلمانية والشــخصيات 
المشــاركة في الندوة التــي عقدتها حول المحكمة الدســتورية ، والتي 
خلصت إلى التأكيد على الرفض الوطني لقرار تشكيلها واعتباره منعدما 

دستوريا.

خالل اجتماعها األخير..الكتلة تناقش الواقع المعيشــي الصعب واشتداد 
حلقات الحصار، وتعتبر أن حركة فتح ما وزالت ال تملك اإلرادة السياســية 

في تطبيق المصالحة ودفع استحقاقاتها. 

دعا نواب وقادة فصائل وحقوقيون وأكادمييون 
الســيد محمود عباس بإلغاء قرار تشــكيل 
احملكمة الدستورية، وضرورة االلتزام بالتوافق 
والتــزام جميع األطراف بالقانون األساســي 

الفلسطيني وعدم جتاوزه حتت أي ظرف كان.
وأوصوا  خال الندوة السياسية التي عقدتها 
كتلة التغيير واإلصاح بعنوان )قرار تشكيل 
احملكمة الدستورية... األبعاد وسبل املواجهة( 
بالعمــل احلثيث على دعم جهــود املصاحلة 
الفلســطينية وإنهــاء االنقســام وتطبيق 
االتفاقيات املوقعة، وضرورة اإلسراع في جتديد 
الرئاسية  االنتخابات  بإجراء  الشرعيات كافة 

والتشريعية واجمللس الوطني.
.وطالــب اجملتمعون أعضاء احملكمة الدســتورية 
رفــض هــذا التعيني وتقــدمي اســتقالتهم وإال 
ســيتحملون أمام الشعب الفلســطيني وقواه 
الوطنية املســئولية القانونية والوطنية املترتبة 

على هذا القرار غير القانوني.
كما دعــا اجملتمعــون بضرورة ممارســة الضغط 
الرســمي والفصائلي واجملتمعي والشعبي على 

السيد محمود عباس للتراجع عن هذا القرار.

�ل�ستبد�د و�لديكتاتورية
وأكد النائب د. محمود الزهــار أن الهدف من وراء 
تشكيل احملكمة الدســتورية هو إضفاء شرعية 
لكافة املراســيم التي أصدرها أبو مازن، مضيفا 
أنه يسعى لتصبح األقلية هي التي حتكم بدالً عن 

األغلبية وهي حركة حماس.
وشدد النائب الزهار أن أبو مازن يسعى من تشكيل 
احملكمة الدستورية لشرعنة منصب نائب الرئيس، 
والتحكم في عملية اإلنتخابات من خال القوانني 
والطعن في النتائج لضمان ســيطرة فتح على 

االنتخابات.
وعبر النائــب الزهار عــن اســتهجانه لانتماء 
السياســي جلميع أعضاء احملكمة الدســتورية 
التي شكلها السيد محمود عباس، موضحاً بأن 
احملكمة الدستورية هي أعلى من جميع السلطات 
التشــريعية والتنفيذية ويجب أن يتم اختيارهم 

حسب الكفاءة والشراكة الوطنية.
وأوضح النائب الزهار أن هــذا القرار هو لتكريس 
حالة االســتبداد والديكتاتورية التي ميارس عباس 

في املؤسسة الفلسطينية.
وطالب النائب الزهار أعضاء احملكمة الدســتورية 
لاســتقالة، داعياً عباس وحركــة فتح لتطبيق 

اتفاق القاهرة 2011.

وقال النائب الزهار إن قرار السيد عباس بتشكيل 
محكمة دستورية، يهدف إلى “إلغاء القرارات التي 
صدرت عن اجمللس التشــريعي )البرملان( في قطاع 

غزة منذ عام 2007.
وقــال الزهار إن “املطلوب من احملكمة إلغاء اجمللس 
التشريعي وإنهاء واليته، واختصار الشرعية على 
املراسيم الرئاسية التي تصدر عن السيد محمود 

عباس.
وأضاف أن “احملكمة الدســتورية سُتناط بتغييار 
كل القوانني الصادرة عن اجمللس التشــريعي منذ 
2007، حّتى هذه اللحظة، واعتبارها غير دستورية 

   ،،وإبطال األحكام املترتبة عليها”.

النائــب الغــول: إقدام الســيد 
عباس على تشكيل الدستورية 
لتكــون خطوة اســتباقية قبل 
إتمام المصالحة وشرعنة كافة 

  ،،أعماله وقرارته.
واعتبر الزهار أن الســيد عباس يســعى “إلجراء 
تغييرات دســتورية للســماح بتعيني نائب له”، 
مطالبــاً الرئيــس بـ”أخــذ موافقــة الفصائل 
الفلســطينية اخملتلفة على تشــكيل احملكمة 

الدستورية، وفق القانون الفلسطيني األساسي”.

خطر على �ملوؤ�س�سات
من جانبه أكد النائب املستشار محمد فرج الغول 
أن تشــكيل احملكمة الدستورية في هذا التوقيت 
غير مناســب على االطاق، موضحــا أن النظام 
السياسي الفلســطيني ليس في فراغ بسبب 
وجود احملكمــة العليا التي تقــوم مبهام احملكمة 
الدســتورية، وأن الهدف من هذه اخلطوة شرعنة 

قراراته التي أصدرها.
وأكــد الغــول أن عباس أقــدم على تشــكيل 
الدســتورية لتكون خطوة اســتباقية قبل إمتام 
املصاحلة وشرعنة كافة أعماله وقرارته، مضيفا 
أنه ال يثــق باحملكمة العليا التــي رفضت قراراته 

منها تعيني رئيس محكمة القضاء.
وأضــاف:” يهدف عبــاس من تشــكليها إخراج 

معارضيه من الشــرعية وتعريضهم للمساءلة 
االنتخابات لصالح حزبه”،  املســتقبلية وضمان 
موضحــا بأنها تشــكل خطــراً علــى جميع 
رأسها  وعلى  الفلسطينية  الوطنية  املؤسسات 

اجمللس التشريعي.

�إلغاء �لقر�ر
من جانبه طالب مدير مركز مسارات أ.صاح عبد 
العاطي بإلغاء قرار تشــكيل احملكمة الدستورية 
والتراجع عن التعديات على قانون احملكمة، وترك 

مهمة تشكليها للحوار الوطني الشامل.
وأوضــح عبــد العاطــي أن الوضع السياســي 
الفلســطيني الراهن وحالة االنقسام ال تسمح 
بتشــكيل احملكمــة الدســتورية، موضحــا أن 
تشــكليها ينبغي أن يكون كخطوة تتوج إعادة 
احلياة الدستورية املتمثلة بإجراء االنتخابات واعادة 

توحيد مؤسسات السلطة.
وبني عبد العاطي أن تشــكيل محكمة دستورية 
عليا يتطلب توفــر كفاءات قانونية مســتقلة 
وغير حزبية معبرة عــن مختلف الرؤى القانونية 

   ،،والسياسية واالجتماعية. 

الحقوقــي عبد العاطي: الوضع 
وحالــة  الراهــن  السياســي 
االنقســام ال تســمح بتشكيل 

  ،،المحكمة الدستورية
قر�ر �سيا�سي

من جانبه أكد القيادي خالد البطش أن تشــكيل 
احملكمــة الدســتورية هوقرار سياســي بامتياز، 
موضحا  أن تشكليها رســالة سلبية على إمتام 

املصاحلة.
 وطالب البطش بإعادة تفعيل اجمللس التشريعي 
وتعزيز الشراكة الوطنية في مؤسسات منظمة 
التحرير من خال تطبيــق اتفاقية القاهرة، داعيا 

السيد محمود عباس لوقف هذا القرار فوراً.

خطر على �لوحدة
مــن جانبه شــدد أ. هاني الثوابتــة القيادي في 
اجلبهة الشعبية أن تشكيل احملكمة الدستورية 

يشكل خطر على الوحدة الفلسطينية واملشروع 
الفلسطيني.

وطالب الثوابتة بتدشني حملة شعبية متواصلة 
حتى يتم العدول عن هذا القرار، موضحا أن القرار 
يشــكل خطر على املشــروع الفلسطيني التي 

   ،،يتصرف في مصيره محمود عباس.

النائب د. البردويل : تشــكيل 
المحكمة الدســتورية يؤسس 
لمرحلــة دكتاتوريــة يقودهــا 

  ،،السيد محمود عباس.

عالمات ��ستفهام
من جانبها أكدت النائب عن كتلة فتح البرملانية 
نعيمة الشيخ علي أن تشكيل احملكمة الدستورية 
هدفها سياســي محض وغياب قاعدة املشاركة 
يضع عامات استفهام على هذا القرار، مبينة أن 
القرار يأتي في ظروف سياسية وتشريعية معقدة.

ودعت النائب الشيخ علي للتصدي الفعلي لهذا 
القرار وتشــكيل لوبي ضاغط لوقف تشكيلها، 
كمــا طالبت كافة مؤسســات اجملتمــع املدني 
وخاصــة القانونية بنشــر الوعــي فيما يخص 

احملكمة الدستورية.
ومــن جانبها أكد النائــب د. صــاح البردويل أن 
تشكيل الدســتورية يؤســس ملرحلة دكتاتورية 
يقودها السيد محمود عباس، ودعا وسائل االعام 
لتوســيع دائرة الوعــي خلطورة هــذا القرار على 

املشروع  الوطني الفلسطيني.
وشــهدت الندوة توقيع النواب وقــادة الفصائل 
وحقوقيــني وأكادمييني = على وثيقــة ترفض قرار 
تشكيل احملكمة الدستورية ودعوا إلجراء انتخابات 
شــاملة للرئاســة واجمللس التشــريعي واجمللس 

الوطني، وإجناز املصاحلة الوطنية الفلسطينية.

ندوة املحكمة الد�صتورية
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وأبــو دقــة  العبادســة  النائبــان 
يســتقبالن وفدين من النقابات 
املهنية وبلديات الساحل برفح 

نواب محافظة الوسطى يناقشون 
قضيــة إغالق مســتوصف مخيم 

الربيج

العبادســة  يحيى  النائبــان  ناقش 
أ.يونس أبو دقة عدداً من املشــكات 
التــي تامــس حيــاة املواطنني ال 
املياه  أزمة ونقص  سيما مشــكلة 
التأمــني الصحفي للعمال  وإصدار 
واخلريجني فــي محافظة رفح، وذلك 
خال اجتماعني منفصلني جمعهما 
مبصلحــة بلديات الســاحل وجتمع 

النقابات املهنية في احملافظة.  
أهمية  على  العبادسة  النائب  وأكد 
هذه الشــرائح فــي اجملتمع وكذلك 
 ، التخفيف مــن معاناتهم  أهمية 
مشــددا على ضــرورة متابعة هذه 
اإلشكاليات مع وكيل وزارة الصحة 
فــي القريب العاجــل والعمل على 
حلها بشكل فوري مبا يخدم جمهور 
املواطنني وخصوصاً شريحة العمال 

ناقــش نواب محافظة الوســطى قضية 
إغاق مستوصف البريج »الفترة املسائية« 
مع ممثلني جلــان األحياء ومخاتير من اخمليم 
خــال لقــاء عقد فــي مكتــب النواب 

باحملافظة. 
واســتمع النواب من وفد جلان األحياء عن 
أهمية اســتمرار فتح مستوصف البريج 
في الفترة املســائية، وأوضحوا أن مخيم 
البريــج يعاني مــن زيادة عدد الســكان، 
ناهيك إلــى أنه يقع في منطقة حدودية ، 
فيما أكد النواب على تبني هذه القضية 
ومناقشــتها مع اجلهات اخلاصة في وزارة 

والطلبة اخلريجني فــي ظل احلصار 
والظلم الواقع على قطاع غزة.

النائبان  في ســياق منفصل ناقش 
أزمة املياه التي تعاني منها احملافظة 
في اآلونــة األخيرة، وأوضح م.محمد 
ووقف على  األزمة  أسباب  العبويني 
مسبباتها والتي ترتبط ارتباطاً وثيقا 
بأزمة كهرباء احملافظة والتي تغذيها 
اخلطوط املصرية، مبيناً أن استهاك 
اآلبار  لتشــغيل  للسوالر  املصلحة 
املياه  جتاوز مــا تتحمله مصلحــة 
ومت اقتــراض 55 ألف لتــر من بلدية 
رفــح ، مطالبــاً بالعمــل على رفع 
الكهرباء لكي تســتطيع  كفــاءة 
بعض املرافق من العمل لضخ املياه 

للمناطق السكنية.

الصحة حلل هذه األزمة.
في ســياق آخر اطلــع النــواب على آخر 
التطورات على صعيد املشاريع اخلدماتية 

للمواطنني في مخيم البريج.
وطرح النواب عــدداً من القضايا املتعلقة 
مبشــاريع آبــار امليــاه ،ومشــاريع البنية 
التحتية، حيث أشــاد وفد النواب باجلهود 
التــي تبذلهــا بلدية البريــج في خدمة 
املواطنني وتخفيف معاناتهم ســواء من 
خــال املشــاريع التطويرية أو املشــاريع 

اخلدماتية .

ناقشا أزمة المياه والتأمين الصحي للعمال والخريجين

اطلعوا على آخر المشاريع الخدماتية ببلدية البريج 

واملصــري  د.الشــنطي  النائبــان 
يناقشــان قضايا هامة مع مدير 

وزارة األشغال

نواب محافظة الوسطى يتفقدون 
مشاريع البنية التحتية بمنطقة 

القسطل

اســتقبل النائبان مشــير املصري 
الشــنطي  د.جميلــة  والنائــب 
واإلسكان  العامة  األشــغال  مدير 
مبحافظة شمال غزة م. محمد عبود 
وناقشــوا معه عدد من املشــاكل 
باملواطنــني  اخلاصــة  والقضايــا 
املتضررين وإمكانية التوصل حللول 
لها ، فيما استقبل نواب محافظة 
شــمال غزة مدير مديرية الشؤون 

االجتماعية أ.أسامة شرف.
 وأثنى النواب على دور وزارة الشؤون 
من  التخفيف  فــي  االجتماعيــة 
الفقراء  خاصــة  املواطنني  معاناة 
واحملتاجــني , واجلهــود التي تبذلها 
الوزارة في تنفيذ املشــاريع اخليرية 
التي تهدف إلى توفير مســتلزمات 

احلياة األساسية لألسر الفقيرة.
في سياق منفصل أشــاد النائبان 

الوســطى  نــواب محافظة  تفقد 
مبنطقة  التحتية  البنية  مشــاريع 
لاطاع  البلح  دير  مبدينة  القسطل 
علــى ســير العمــل فيهــا وآخر 
االجراءات واملراحل التي وصلت اليها، 
فيمــا زاروا مديرية التربية والتعليم 
لاطاع على آخر استعدادات املديرية 

المتحانات الثانوية العامة. 
زيارتهم على  النــواب خــال  وأكد 
العمل في هذه  اســتكمال  ضرورة 

املصري والشــنطى بالــدور الكبير 
في  واالســكان  األشــغال  لــوزارة 
التخفيف من معاناة أبناء شــعبنا 
جراء احلروب التي أدت لتدمير البنية 
التحتية وتدمير عشــرات اآلالف من 
البيوت كلياً وجزئياً وتشــريد األسر 

وتهجير السكان.
القضايا  العديد من  النائبان  وناقش 
اخلاصــة مبلــف إعــادة اإلعمــار , 
اتباعها للعمل  التــي مت  واإلجراءات 
املواطنني وحل  على استقبال كافة 
قضاياهم ومشاكلهم، فيما تطرقوا 
للحديــث حــول املنحــة القطرية 
والكويتية واآلثــار املترتبة جراء منع 
االحتال من إدخال كميات اإلسمنت 
إلعــادة اإلعمــار ، مشــيراً إلى أنها 
تتســبب في زيادة معاناة املواطنني 
والتأخير في إجناز ملف إعادة اإلعمار.

املشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية 
للمنطقــة من اجــل التخفيف من 
معاناة املواطنني، مؤكدين على أهمية 
هذه املشاريع وحاجتها لدعم اجلهات 

احلكومية. 
في ســياق آخر أشــاد النواب بجهود 
اجناح  في  والتعليم  التربيــة  مديرية 
املســيرة التعليمية باحملافظة، ومدى 
استعداداهم الكبير إلجناح امتحانات 

الثانوية العامة باحملافظة. 

بحثوا قضايا هامة مع مدير الشؤون االجتماعية

زاروا مديرية التربية والتعليم بالمحافظة

نواب غزة يلتقون عوائل متضررة 
جراء انهيار مجمع للصرف الصحي

العوائل  غــزة،  نــواب محافظــة  التقى 
املتضــررة جــراء انهيار مجمــع للصرف 
الصحي ، واســتمعوا ملشاكلهم وبحثوا 
إمكانية ايجاد حلول ملشــكاتهم، فيما 
رعوا مشروع إطاق سراح عدد من الغارمني 
على ذمم مالية بقيمة 2500دوالر، بالتعاون 

مع جمعية غيث لإلغاثة والتنمية.
وضم وفد النواب د. مروان أبو راس، وأ. جمال 
نصار وبحضور القيادي في حركة حماس 
أ. إبراهيم اليــازوري ورئيس جلنة العاقات 
العامة في حركة حماس د. وليد عويضة 
االعتبارية في  الشــخصيات  ولفيف من 

املنطقة.
بدوره رحب مختار عائلة شــلدان ممثاً عن 
العوائل املتضررة بالوفد الزائر مثمناً جهود 
ودور نواب التغيير واالصاح بالوقوف بجانب 

املواطنني والسعي حلل مشاكلهم.
وكانت جلنة الداخلية واألمن واحلكم احمللي 
باجمللس التشريعي جلسة استماع لرئيس 
بلدية غزة وأعضاء اجمللس البلدي بحضور 
رئيس جلنــة الداخلية النائب إســماعيل 
األشــقر ومقرر اللجنة النائــب مروان أبو 
راس، بشأن انهيار أحواض الصرف الصحي 

في منطقة الشيخ عجلني.
وتساءل النواب عن كيفية انهيار األحواض 

املذكــورة التــي تضــرر جــراء انهيارها 
مســاحات واســعة من األراضي الزراعية 
وبعض اآلبار وبيوت السكان، داعني لسرعة 
تدارك األمر والسعي نحو اصاح املمتلكات 
التي اتلفت جراء االنهيار، واتخاذ اإلجراءات 

الازمة لعدم تكرار مثل هذا اخلطأ.
من ناحيته قدم رئيس البلدية شرحاً حول 
ما مت وأوضح األسباب التي أدت إلى انهيار 

األحواض.
إلى ذلك قام مقرر اللجنــة النائب مروان 
أبــو راس بزيــارة ملكان األحــواض املنهارة 
واالطاع على آثــار االنهيار وما ترتب عليه 
من أضرار للمنشــآت والبيوت وســيارات 
املواطنني، واســتمع النائب أبو راس لشرح 
حول تداعيــات واالنهيار من مهندســني 
البلدية املتواجدين في املكان، داعياً لضرورة 
السرعة في حصر األضرار، وواعداً املواطنني 
االختصاص  املوضوع مع جهــات  مبتابعة 

حتى يتم انصاف املواطنني املتضررين.
في سياق منفصل أكد النواب أن مشروع 
فك الغارمني جــاء للتخفيف من معاناة 
أبنــاء شــعبنا الفلســطيني احملاصــر، 
مشددين على ضرورة أن يقف اجلميع أمام 

مسئولياته في تخفيف معاناة املواطنني

رعوا إطالق سراح غارمين على ذمم مالية

نــواب شــمال غــزة يواصلــون 
مــع  الجماهرييــة  لقاءاتهــم 

دواوين عائالت باملحافظة

نــواب شــمال غــزة تواصلهم  واصــل 
عائات  بدواويــن  ولقاءاتهم  اجلماهيــري 

باحملافظة ، 
حيث التقى النواب خال الشــهر املاضي 
بعائلــة العطار مبنطقــة العطاطرة في 
مدينة بيت الهيــا، كما والتقــوا بديوان 
عائلة مصلح في مدينة بيت حانون ، وذلك 
اســتمراراً حلملة الزيــارات التي أطلقها 
النواب منذ ثاثة أشهر للتواصل لالتقاء 
مع وجهاء وأعيــان العائات والدواوين في 
احملافظة الشمالية، لتعزيز أواصر التواصل 

مع اجلمهور والنخب واملثقفني.
في ســياق منفصل التقى النواب وفد من 
جلنة إصاح مدينة بيت حانون، وناقشــوا 

معهــم عــدداً مــن املشــاكل اخلاصة 
باملواطنني وجلنــة اإلصاح وقضية حجاج 

مدينة بيت حانون. 
وأكد النواب على دور عائلة العطار الوطني 
والتضحيات العظام التي قدمتها العائلة 
في مســيرة حترير فلســطني، فيما أكد 
النائب د. محمد شــهاب علــى دور عائلة 
مصلح الوطني والتضحيات العظام التي 
العصف  العائلة خــال معركة  قدمتها 
املأكول حيث دمر االحتــال مصانعهم ، 
واعتبر د.شــهاب أن عائلة مصلح عائلة 
القادة  أصيلة مجاهدة معطــاءه قدمت 

والشهداء.

نواب محافظة غزة يدعمون حملة 
باإلضــاءة  منــزل   ”1000“ إنــارة 

اآلمنة
قدم نــواب محافظة غزة دعمــاً مالياً 
حلملة شــبابية قامت على إنارة بيوت 
العائات الفقيــرة بالبدائل اآلمنة في 
منطقة مخيم الشــاطئ مبدينة غزة، 
وتشــمل املبادرة التي أطلقتها املراكز 
الشــبابية في منطقة غرب غزة إنارة 

1000 بيت بالبدائل اآلمنة.
و عبر مديــر مركز األمل الشــبابي م. 

كايد جربوع عن شــكره العميق لنواب 
محافظة غزة على دعمهم الكرمي الذي 

أثمر عن انطاق هذه املبادرة الشبابية.
املستفيدة من  األســر  بدورها شكرت 
املشــروع نواب غزة واملراكز الشــبابية 
على هذا املشــروع املبارك الذي يخفف 
من أزمتهــم ويعينهم في ظل انقطاع 

التيار الكهربائي لفترات طويلة.
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نواب رفح ينظم زيارات وفعاليات 
ولقاءات محلية مختلفة 

نواب خان يونس يعقدون سلسلة لقاءات ملناقشة مشكلة ضعف 
الكهرباء باملحافظة

نواب خان يونس: ندعم أي حراك عشائري يحمي املجتمع الفلسطيني

عقد النائبــان عن كتلة التغيير واإلصاح 
في محافظة خان يونس، يحيى العبادسة 
ويونــس أبو دقة، سلســلة لقــاءات مع 
اجلمهور وقيادات رســمية وشــعبية في 
احملافظة ملناقشــة موضوع ضعف قدرة 
الكهرباء في مناطــق في محافظة خان 
يونس بعد حتويــل خط كهرباء رقم 9 من 

محافظة خان يونس حملافظة رفح.
وبدأت اللقاءات باســتقبال وفد كبير من 
املتضرريــن من أصحاب املــزارع واملصانع 
وآبار املياه لاستماع لشكواهم وتفاصيل 
دقيقة حــول تضررهم جــراء حتويل خط 

أكــد نــواب كتلــة التغييــر واإلصاح 
مبحافظة خان يونس عن دعمهم الكامل 
ألي حترك من جانب العشائر يحمي اجملتمع 

الفلسطيني من كل ما يحاك ضده. 
وناقش النــواب خال اســتقبالهم وفداً 
من ملتقــى عائات محافظة خان يونس، 
أهمية العمل االجتماعي وتوحيد اجلهود 
اجملتمعية من أجل احلفاظ على الســلم 

اجملتمعي.
ووجه النواب الوفد الزائر لضرورة مأسسة 
العمل وبلورة فكرتهم وجهودهم بصورة 
أوضح من أجــل ضمان االســتمرارة في 
خدمة اجملتمع، وأكــد النائبان ووفهم إلى 

حركة حماس وممثلني عن بلديات احملافظة 
في  واملستشــفيات  الكهرباء  وشــركة 
احملافظة، لوضع تصوير حول أبرز املشاكل 
املتوقعة نتيجــة ضعف الكهرباء، إذ تبني 
توقف معظم أبار املياه املغذية للمزارعني 
في عدة مناطق، وتأثر عمل مستشفى غزة 

األوروبي وعدة مرافق مهمة في احملافظة.
وتوصل اجملتمعون لضرورة التحرك بصورة 
سريعة لتجنب اإلضرار بأصحاب املصالح 
ومبا يخدم املواطنــني في محافظتي رفح 

وخان يونس.

الفلسطينية نتيجة تقلص دور العشائر، 
إذ أخــذت الفصائل الفلســطينية دورها 
ممــا عمــق الفجوة بــني أبناء الشــعب 
الشــارع  لتأثــر  نظــراً  الفلســطيني 

الفلسطيني باألفكار التنظيمية.
وفي ســياق منفصــل اســتقبل النواب 
وفداً مــن جتمع »وطنيون مــن أجل إنهاء 
االنقسام« برئاســة وزير الصحة السابق 

د.جواد الطيبي. 
وناقش النواب مع الوفد الشــأن العام في 
قطاع غزة، وسبل التحرك للتخفيف عن 
معاناة ســكان القطاع، مؤكدين اجلميع 

على استمرار اللقاءات الودية.

كهرباء رقم 9 حملافظة رفح.

جانب امللتقى في أنشطته وأفكاره.

كما واســتقبل النائبان لوفد ضمَّ قيادة 

وأشار النواب إلى حالة الفراغ في الساحة 

نواب التغيري واإلصالح يتوصلون 
لحلــول أزمتــي الكهربــاء واملياه 

برفح

توصل نــواب كتلــة التغييــر واالصاح 
مبحافظــة رفح حللــول أزمتــي الكهرباء 
وامليــاه مبحافظة رفح ، خال زيارة ولقاءات 
قام بها النواب مع مســؤولني من سلطة 
الطاقة واملــوارد الطبيعية مبحافظة رفح 
، كان في اســتقبالهم رئيس بلدية رفح أ. 
صبح رضوان ومدير مصلحة املياه برفح م. 
محمد العبوين، ورئيس سلطة الطاقة م. 
فتحي الشــيخ خليل وتركز النقاش حول 
أزمــة الكهرباء التي تعصــف باحملافظة 

حيث تتزود من اخلطوط املصرية. 
كمــا وتطرق النقــاش ألزمة امليــاه التي 
تعاني منها احملافظة نظراً لضعف فولتية 
اخلطــوط املصريــة والتي ال تســتطيع 
تشــغيل مرافق امليــاه من خزانــات وآبار 
ليتمكن املواطن من احلصــول على املياه 
بالصورة املثلى خصوصــا ونحن مقبلون 

على فصل الصيف.
وبدوره أكــد النائب يحيى موســى على 
ضرورة حل مشــكلتي امليــاه والكهرباء 
باحملافظــة والتي متــس احليــاة اليومية 

للمواطنــني، مشــدداً على دور ســلطة 
الطاقة في حل هذه املشــكلة باعتبارها 
اجلهة اخملولة بإدارة ملف الكهرباء مبا حتوية 
وفنيني،  ومهندسني  من طواقم مختصة 
موضحاً أن رفح كباقي محافظات القطاع 
تعاني مــن أزمة الكهرباء فابد من عدالة 
التوزيع في كمية ونوعية وجودة الكهرباء 

املوردة للمحافظة.
ومن جانبه أكد املهندس فتحي الشــيخ 
خليل على أنه سيتم حل مشكله ضعف 
فولتية اخلطوط املصرية بتركيب بوسترات 
كما ســيتم استبدال أحد اخلطوط بخط 
9 اإلسرائيلي وذلك نظرا لانقطاع املتكرر 
احملافظة  تتمكن  لكي  املصرية  للخطوط 
من احلفاظ على جزء من الكهرباء لتوفيرها 

للمرافق املهمة،
وأضاف الشــيخ خليل سيتم توفير خط 
آلبار ملرافق املياه لتشــغيلها بكفاءة وهذا 
بدوره ســينعكس على كفاءة توزيع املياه 
فــي احملافظة وبالتالي يحل جزء من أزمات 

املواطن في مدينة رفح..

خالل زيارة ولقاءات سلطة الطاقة ومسؤولين

استقبلوا وفدًا من تجمع “وطنيون من أجل إنهاء االنقسام”

 Google Play قريبًا على متجر

تطبيق Islah موبايل 

نواب محافظة الوسطى يشاركون يف افتتاح 
مخبز بمركز إصالح وتأهيل املحافظة

شارك نواب احملافظة الوسطى في حفل افتتاح مخبز 
الفــاحت مبركز اصــاح وتأهيل مبدينة ديــر البلح ضمن 
مشــروع النزيل املنتج لتشغيل النزالء واالستفادة من 

طاقاتهم.
وضم وفد النواب د.عبــد الرحمن اجلمل والنائب أ.هدى 
نعيم بحضور اللواء توفيــق أبو نعيم مدير عام القوى 
األمــن الداخلي، والعقيد فؤاد أبــو بطيحان مدير عام 
مراكز اإلصاح والتأهيل، واملقدم شــادي ياســني مدير 
مركز اصاح وتأهيل الوسطى و أ. سامح حمدان مدير 
جمعية »إدماج« املُشرفة على اخملبز، وعدد من الوجهاء 

ورؤساء البلديات.
وقال د. أحمد بحر خــال االفتتاحية »إننا نفخر ونعتز 
مبا تقوم به وزارة الداخلية بشكل عام ومراكز اإلصاح 

والتأهيل من جهود كبيــرة، والتي من ضمنها افتتاح 
مخبــز »الفاحت«، مما يدلــل أننا بإرادتنــا وعزميتنا نطور 

أعمالنا ونتطلع إلى مستقبل أفضل«.
وأضاف بحر: »إننا نريد أن نصل بالنزيل لألفضل واالرتقاء 
به نفســياً وإميانياً وعملياً، حيث سنعمل على تعديل 
ســلوك النزالء لكي يخدمــوا مجتمعهم بعد قضاء 
مــدة محكوميتهم، فلنا الفخر أنه برغم احلصار نرفع 
رؤوســنا أمام كل العالم ســواء بالتعليــم والثقافة 

والصمود والنزول للشعب ومداواة. 
من جانبه قــال اللواء توفيق أبو نعيــم إن افتتاح هذا 
املركــز يدلل على اجلهود الكبيرة الــذي تقوم بها وزارة 
الداخلية وأجهزتها وإداراتها يداً بيد مع املؤسسات التي 

تعمل على مساعدة النزالء واالعتناء بهم.

نواب غــزة يســتقبلون وفدًا من 
الكتلة اإلســالمية وآخر من لجنة 

حي الرضوان

وفداً  نصار  أ.جمال  النائب  اســتقبل 
من الكتلة اإلسامية مبنطقة جنوب 
غزة، وضــم الوفد  كاً مــن رضا أبو 
ســرية مســئول الكتلة اإلسامية 
بجنوب غــزة وأ. معتصم أبــو زرقة، 
أبو  النائــب د.أحمد  فيما اســتقبل 
حلبيــة، وفداً من جلنة حي الشــيخ 
رضوان ملناقشة بعض القضايا املهمة 

اخلاصة باملنطقة. 
بدوره ثمن النائب نصار جهود الكتلة 

اإلســامية في املــدارس واجلامعات، 
وإقامتهــا للعديــد من األنشــطة 
والتثقيفيــة والتوعوية في  التربوية 

شتى اجملاالت.
كما وأشــاد النائب أبو حلبية بجهود 
جلنة حــي الرضوان فــي خدمة أبناء 
شعبهم، مؤكداً على تبني نواب غزة 
للقضايا التي تســاهم في حتســني 
الوضع املعيشي ألبناء شعبنا وتطوير 

قطاع غزة.


