
نشرة شهرية دورية تصدر عن الدائرة اإلعالمية يف كتلة التغيير واإلصالح - العدد )26( الخميس   29 سبتمبر 2016م، 27 ذو الحجة 1437هـ 

اعتبرت كتلــة التغيير واإلصالح البرملانيــة إدراج النائب فتحي حماد على 
قائمة “اإلرهــاب” األمريكية تعديًا صارًخا على احلصانــة البرملانية، وجتاوزًا 
للمعايير الدبلوماســية في التعامل مع النواب املنتخبــن ، وأدانت القرار 
بشــدة موضحة أنه يأتي ليرســخ الوجه القبيح لــإدارة األمريكية في 
انحيازها السافر لالحتالل ، واصطفافها بجانبه ضد الشعب الفلسطيني 

وحقوقه العادلة.

وقالــت إن هذا التصنيف لهو لوحة شــرف تســجل للنائب حمــاد الذي انحاز 
مع كل األحرار حلقوق شــعبه وثوابت قضيته العادلة، كمــا أن القرار هو امتداد 
للحملة اإلسرائيلية ضد الدميقراطية الفلسطينية، والتي طالت نواب الشعب 

الفلسطيني باإلغتيال واإلعتقال واإلبعاد.
ودعت الكتلة اإلدارة االمريكية للتراجع الفوري عن هذا القرار ، والكف عن سياسية 

الكيل مبكيالن، وضرورة جتنب تدخلها السافر في القضية الفلسطينية.
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التغيير واإلصالح تدين 
بشــدة  إختطاف النائب 

محمد جمال النتشة

نــواب غــزة يتفقــدون مديريتي 
التربيــة والتعليــم شــرق وغــرب 
المحافظــة، ويطلعون على ســير 

العملية التعليمية.

للعام الســادس.. نــواب محافظة 
الوسطىينفذون مشروع مساعدات 
طلبــة الجامعــات فــي المحافظة 

بتكلفة 10 آالف دوالر. 

نائبات »التغيري واإلصالح« 
يطالــن بتوفــري حمايــة 
دولية للسفينتني )زيتونة 

وأمل2(

التغيير واإلصالح : إدارج النائب حماد على قائمة اإلرهاب يكشف الوجه القبيح لإلدارة 
األمريكية وانحيازه  لإلحتالل

الموقف يعبر 
عن أصالة التونسيين

أشــادت كتلــة التغيير واإلصــالح في المجلس التشــريعي 
بالموقــف “المشــرف” لمجلس النواب التونســي باعتماده 
الئحــة داعمة للقضيــة الفلســطينية ومجرّمــة لالحتالل 
اإلســرائيلي وسياســاته االســتيطانية وحصار قطــاع غزة 

واختطاف نواب الشعب الفلسطيني. 
وعبرت الكتلة في رسالة شكر وتقدير بعثها رئيسها د.خليل 
الحيــة لرئيس مجلــس النواب التونســي محمــد الناصر، 
عــن أملهــا أن تترجم هــذه الالئحة البرلمانيــة من خالل 
المؤسسات التنفيذية في الدولة وبالتعاون مع أحرار العالم 
للعمل على تعزيز صمود ومقومات الشعب الفلسطيني في 

مواجهة اإلحتالل ومخططاته اإلجرامية.
وأكــدت الكتلــة أن هــذه الالئحة تعبر عن أصالة الشــعب 
التونســي وبرلمانييه، وتأتي نصرًة للقضية الفلســطينية، 
وتأكيدًا على رفض كل محاوالت التطبيع مع اإلحتالل والتي 

يجري التساوق معها من بعض األطراف في المنطقة.

باعتماده لئحة داعمة للق�سية الفل�سطينية.. التغيري والإ�سالح ت�سيد مبوقف جمل�س النواب التون�سي

  نواب الخليل يبحثون مع وفدًا دبلوماسيًا جنوب أفريقي انتهاكات اإلحتالل ومعاناة النواب والوضع السياسي

النائب العبادسة: تصريحات مرشحي الرئاسة األمريكية إسترضاء لدولة اإلحتالل على حساب قضيتنا العادلة..

اأخبار اأخرى
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تفاصيل أخرى...
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إصدار جديد بعنوان : التطبيع مع االحتالل األضرار واملخاطر
أصدرت كتلة التغيير واإلصالح في 
اجمللس التشــريعي إصــداراً جديداً 
بعنــوان : التطبيــع مــع االحتالل 
األضرار واخملاطــر، والذي يوثق وقائع 
ندوة عقدتها كتلة التغيير واالصالح 
البرملانية ورابطة علماء فلســطن 
مؤخراً مبشاركة من النواب والعلماء 
اإلصدار  الفصائل.ويتضمن  وقــادة 
خمسة محاور مبشــاركات داخلية 
اإلصدار  اختتــم  فيما  وخارجيــة، 
بالتوصيات التي تالها النائب محمد 

فرج الغول. 
وتناول في احملور األول النائب د. يونس 
االحتالل من  التطبيع مع  األسطل 

منظور الشــريعة االسالمية، فيما سلط د. محمود املبارك أستاذ القانون 
الدولــي بجامعة امللك فيصل بالســعودية الضوء في احملــور الثاني حول 

التطبيع مع االحتالل من منظور القانون الدولي. 

وفي احملور الثالث سلط النائب فتحي 
حماد وزير الداخلية الســابق الضوء 
على جرمية التنســيق والتســويق 
للتطبيع مع اإلحتــالل الصهيوني، 
أما احملــور الرابع فقد عــرض النائب 
الثانــي لرئيس اجمللس التشــريعي 
د.حسن خريشــة مخاطر التطبيع 
على احلقوق والقضية الفلسطينية، 
أما احملور األخير فقد ســلط د.ناصر 
العاملي  املنتــدى  رئيــس  الصانــع 
للبرملانين االســالمين الضوء على 
مخاطر التطبيع على األمة العربية 

واإلسالمية.
وتضمــن اإلصدار علــى جملة من 
التوصيات أبرزها جترمي وحترمي التطبيع مع االحتالل الصهيوني، ورفض هرولة 
البعض للتطبيع مــع االحتالل واتخاذ اجراءات عمليــة ملواجهة التطبيع 

واملطبعن.

يوثق وقائع ندوة إعالمية

نائبــات »التغيري واإلصــالح« يطالن بحماية دولية للســفينتني 
)زيتونة وأمل 2(

»التغيير  النائبات فــي كتلة  طالبت 
واإلصــالح« فــي اجمللس التشــريعي 
بتوفيــر حماية دوليــة للمتضامنات 
على منت ســفينتي »زيتونة وأمل 2« 
القادمتن لكســر احلصار اإلسرائيلي 

عن قطاع غزة.
وقال بيان صــادر عن النائبــات إنهن 
يتابعن حلظة بلحظة مسيرة انطالق 
»أســطول احلرية الرابــع« املكون من 
سفينتي »زيتونة وأمل 2« والتي بدأت 
منذ أكثر من أسبوع من ميناء برشلونة 
اإلسباني وعبورها بعدة محطات قبل 
اإليطالية  ميناء ميسينا  من  إبحارها 

صباح الثالثاء جتاه قطاع غزة.
وجاء في البيان »إننا على مدار األسابيع املاضية نتابع ونتواصل مع املنسقن 
وبعض املشاركات في السفينتن، ونقف معهم على املعيقات والصعوبات 
التي واجهت »السفينتن » قبل انطالقهما، وكذلك التحديات التي ال زالت 

تواجههما حتى وصولها قطاع غزة بأمن وسالم بإذن اهلل«.
وحيا بيان النائبات كل اجلهود الدولية والشعبية الداعمة لشعبنا احملاصر 
في قطاع غزة لكســر حصاره، وعبر عن التقدير الكبير جلهود الناشطات 

املشاركات في السفينتن في خطوة 
القانوني  غير  احلصار  لكســر  جريئة 
املفــروض على قطاع  األخالقي  وغير 
غزة منذ ما يقارب العشر سنوات« في 
ظل جتاهل اجملتمع الدولي واملؤسسات 
الدولية ملعانــاة ما يقــارب 2 مليون 

فلسطيني.
واعتبــر أن اجتمــاع هؤالء النســاء 
أكثر  اجتمعن من  والالتي  الناشطات 
من ثماني عشــر دول أجنبية وعربية 
من ركــوب القوارب واخملاطرة في رحلة 
محفوفة باخملاطر يعبر عن إحساسهن 
باملسؤولية االنسانية واألخالقية جتاه 
احملاصريــن في قطاع غــزة وادراكهن 
لتقاعس وتقصير اجملتمع الدولي ومؤسســاته عــن القيام بواجبهم جتاه 

كسر احلصار عن قطاع غزة.
وأكد بيان النائبات على ضرورة دعم هذه الرحلة النسوية بكافة األشكال 
وعلى كل املستويات احمللية والدولية واإلعالمية والقانونية واحلقوقية وكما 
وطالنب اجملتمع الدولي، بتوفير احلماية الكاملة للســفينتن وحمايتهمها 

من القرصنة واالجرام اإلسرائيلي.

القادمتين لكسر الحصار عن غزة 

التغيري واإلصالح تدين بشدة اختطاف النائب النتشة وتدعو السلطة 
إلستئناف عمل التشريعي بالضفة

االحتــالل  واإلصــالح:  التغيــري 
يتحمل املســئولية عن جريمة 
استشــهاد األســري حمدونــي 
وتحرير األسرى واجب مقدس 

“التغيري واإلصالح” تعزي الحزب 
اإلسالمي املاليزي بوفاة مرشده 

العام “هارون دين”

البرملانية  واالصــالح  التغيير  أدانت كتلة 
بشدة إقدام اإلحتالل على اختطاف النائب 
عن محافظة اخلليل محمد جمال النتشة 
، وأكــدت أن الــرد األبلغ  على سياســة 
االختطاف هو موقف وطني جرئ ومسؤول 
بفتــح بوابات اجمللس التشــريعي في رام 
اهلل واستئناف عمله ، مشددًة في الوقت 
ذاته على أن إصرار السلطة الفلسطينية  
على تغييب اجمللس التشريعي عن املسرح 
السياســي والوطنــي في ظــل تغييب 
اإلحتــالل لنوابه في أقبية الســجون هو 
تساوق واضح مع السياسية الصهيونية .

وقالــت الكتلة فــي بيان لهــا :« ميضي 
االحتالل الصهيوني في عربدٍة صهيونيٍة 

متجددة يقدم على اختطاف النائب محمد جمال النتشة بعد أن أمضى في سجون   
االحتــالل ما يزيد عــن )18( عاماً،  ولم ميضى على االفراج عنه إال شــهورٍ معدودة ، 

في داللٍة على محاوالت العدو الصهيوني 
لتغييب رموز الشــرعية الفلســطينية 

قسراً عن الشعب الفلسطيني.
وأضافــت :” يأتــي هذا االختطــاف لهذا 
الرمز الوطنــي في ظل اشــتعال جذوة 
انتفاضة القدس واالستعدادات الواسعة 
حلركة حماس خلــوض االنتخابات البلدية 
، ليؤكــد على درجة اإلفــالس التي وصل 
إليها اإلحتالل اإلسرائيلي في محاولة فك 

اإلرتباط بن الشعب ورموزه الوطنية”. 
وطالبــت الكتلة فــي بيانهــا البرملانات 
العربية واإلســالمية والدولية وكل أحرار 
العالــم باتخاذ مواقف ضد الكنيســت 
الصهيوني وسلطات االحتالل التي تضع 
الدميقراطيــة على املقصلة الصهيونية في داللة على أن هذا احملتل ال يعرف إال لغة 

العربدة .

حملت كتلة التغيــر واإلصالح البرملانية، االحتالل اإلســرائيلي 
املســؤولية الكاملة عن استشهاد األســير ياسر حمدوني في 

السجون الصهيونية جراء االهمال الطبي..
وقالت الكتلــة في بيان لها تعقيًبا على استشــهاد األســير 
حمدونة، إن  سياسة اإلهمال الطبي املتبعة في سجون االحتالل 

ضد األسرى هي السبب الرئيسي وراء استشهاد حمدوني.
ودعت الكل الوطني إلى ضرورة التكاتف في مواجهة هذا الصلف 
اإلســرائيلي وصوالً إلى دفع ثمن حماقاته وجرائمه بحق األسرى 

في سجونه.
وأضافت » دماء الشــهيد حمدوني ســتبقى لعنة تطارد احملتل 
وحترير األسرى واجب مقدس، وسيبقى خيار حترير األسرى أمانة في 
أعناق الشرفاء من أبناء شعبنا ولن يهدأ لنا بال حتى نراهم أحراراً 

بن ذويهم«.

عــّزت كتلة التغييــر واإلصــالح في اجمللس التشــريعي 
الفلســطيني احلزب االســالمي املاليزي والشعب املاليزي 
الشــقيق بوفاة الشــيخ الدكتور هارون دين املرشد العام 

للحزب االسالمي املاليزي.
وقالــت الكتلة خالل برقية تعزية أرســلتها لرئيس احلزب 
االسالمي املاليزي الشيخ د. عبد الهادي أوانغ: » تتقدم كتلة 
التغيير واإلصالح في اجمللس التشريعي الفلسطيني بأحر 
التعازي واملواســاة من احلزب االســالمي املاليزي والشعب  
املاليزي وأمتنا االسالمية بوفاة الشيخ الدكتور هارون دين«.

وأكــدت الكتلة أن الفقيد »دين« قضــى عمره في خدمة 
الدين ونصرة قضايا األمة العادلة وعلى رأســها القضية 

الفلسطينية.
وســألت الكتلة املولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 
ويدخله فســيح جناته، وأن يحزيه عن االسالم واملسلمن 

خير اجلزاء.

طالبت البرلمانات العربية والدولية بموقف ضد الكنيست الصهيوني
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كتلة التغيير واإلصالح 

نواب الخليل يبحثون مع وفد دبلوماسي 
جنوب أفريقي إنتهاكات اإلحتالل ومعاناة 

النواب والوضع السياسي 

بحث نواب كتلة التغييــر واإلصالح في محافظة 
اخلليل انتهاكات اإلحتالل اليومية واملتواصلة بحق 
للنواب  واملعاناة املستمرة  الفلســطيني  الشعب 
واألســرى في سجون اإلحتالل اإلســرائيلي ، وذلك 

خالل لقائهم مبمثلي قنصلية جنوب أفريقيا . 
واستعرض النواب خالل لقائهم مبكتب نواب اخلليل، 
مع ســاميون ممولة، وفيكتور موخاتله، من ســفارة 
جنوب أفريقيا لدى السلطة الفلسطينية بحضور 
النائب باســم زعارير، والنائب محمد الطل والنائب 
محمد ماهر بدر والنائب ســميرة احلاليقة، معاناة 
الشعب الفلســطيني جراء انتهاكات وسياسات 
اإلحتالل، واملعانــاة التي يواجهها النواب اخملتطفن 
في سجون االحتالل وسياسات االحتالل التعسفية 

بحق النواب ومنعهم من حرية احلركة والسفر وعدم 
احترام حقهم في ممارسة عملهم البرملاني .

وتخلل اللقاء التطرق لعدة مواضيع تتعلق باجمللس 
التشريعي واحلكومة واملصاحلة واالنتخابات وعرض 
املوقف السياســي جتــاه أهم القضايــا، املتعلقة 

باألسرى واملقدسات والالجئن.
كما تناول اللقــاء احلملة الصهيونيــة اإلعالمية 
ضد الشعب الفلســطيني ومحاولة تشكيل رأي 
عام دولي وشــعبي ضد الفلســطينين والقضية 

الفلسطينية. 
وحّمل النواب ممثلي الســفارة رسالة لبرملان بالدهم 
وحكومتهم، لتبني قضية البرملانين الفلسطينين 

في سجون اإلحتالل.

بتكلفة “10 آالف دوالر وللعام السادس على التوالي 

هنأوا األسير مالك القاضيحملوا الوفد رسالة لبرلمان بالدهم

نواب الضفة: استشهاد حمدوني “جريمة” 
وانتصار القاضي إنجاز للحركة األسرية  

نواب غزة يتفقدون مديريتي الرتبية 
والتعليم شرق وغرب املحافظة

نواب الوسطى ينفذون مشروع مساعدات 
طلبة الجامعات يف املحافظة

زار نواب الضفة الغربية األســير احملرر مالك القاضي وضم 
الوفد كالً مــن نواب القدس املبعديــن أ.محمد طوطح ، 
أ.أحمد عطــون والنائب عن محافظــة رام اهلل أ.محمود 

مصلح والنائب عن محافظة طوباس د. أمين دراغمة.
وهنأ النواب احملــرر القاضي بانتصار أمعائــه اخلاوية على 
اإلحتالل ، واعتبروه إجنازاً يســجل للحركة األســيرة في 
تصديهــا ومواجهتها لسياســة اإلعتقــال اإلداري التي 

تتناقض مع املواثيق واألعراف الدولية واإلنسانية.

تفقد نــواب محافظة غــزة خالل جــوالت تفقدية 
مديريتــي التربيــة والتعليم غرب وشــرق احملافظة و 
وتفقد عدداً من املدارس مع بدء العام الدراسي اجلديد 
لالطالع على ســير العملية التعليمية ضمن حملة 
الزيارات للمؤسسات التعليمية التي ينظمها النواب.

وثمن النائب محمد فرج الغول جهود مديرية التربية 
والتعليم غرب غزة ومســاهمتها في إجناح املســيرة 
التعليمية ، متمنياً لها التفوق واالستمرار في العمل 
التربوي القادر على إعــداد وبناء جيل متعلم ومثقف 

يساعد في خدمة اجملتمع.
وأشار النائب أحمد أبو حلبية إلى أن املديرية وطاقمها 

للعام الســادس على التوالي نفذ نواب كتلة التغيير 
واالصالح البرملانية في احملافظة الوســطى مشــروع 
تقدمي مساعدات طالبية بقيمة »10 آالف دوالر« والذي 
استهدف شريحة كبيرة من الطالب اجلامعين الذين 
يعانون وأســرهم من أوضاعاً معيشــية واقتصادية 
صعبة للتخفيف في تســديد الرســوم الدراســية 

اجلامعية. 
وشــملت املســاعدات 120 طالب وطالبة من جميع 
مناطق احملافظة الوسطى ويدرسون في أكثر من تسع 

جامعات وكليات مختلفة.

في سياق متصل أكد النواب أن استشهاد األسرى داخل 
سجون االحتالل والذي كان آخرهم 

األســير ياسر حمدونة نتيجة االهمال الطبي تعد جرمية 
تضاف ملسلسل جرائم االحتالل بحق األسرى في سجون 
االحتالل ، مؤكدين على ضرورة حترك القيادة السياســية 
للدفــاع عن األســرى وحتريرهم وخاصــة املرضى منهم 
واملعتقلن اإلداريــن ، وتتظافر اجلهود على كافة الُصعد 

واملستويات لإفراج عن كل اسرانا في سجون االحتالل.

التدريســي حترص على تطوير العمليــة التعليمية 
ودورهــا الفعال في إثــراء العملية التربويــة، وقال أن 
اجمللس التشريعي يعمل بكامل طاقته من أجل خدمة 

الطلبة وجميع مدراس الوطن.
كما أكد النواب في زيارة مديرية شــرق غزة أن اجمللس 
التشــريعي يولي التعليم اهتماماً كبيــراً وهو على 
سلم أولوياته، كما وتفقد وفد النواب مدراس شهداء 
الزيتون الثانوية للبنن، والشجاعية األساسية للبنات، 
شرق غزة، كما وتفقدوا مدرستي اليرموك األساسية 
للبنن، وكفر قاســم الثانوية للبنات في مديرية غرب 

غزة لالطالع على سير العملية التعليمية .

وأكد نواب الوســطى أن تنفيذ هذا املشــروع للعام 
الســادس على التوالــي يأتي تأكيــداً على وقوفهم 
بجانب أبناء شعبهم من شــريحة الطالب والعمل 
على التخفيف من معاناتهم جراء األوضاع املعيشية 
الصعبة واستمرار احلصار على شعبنا في قطاع غزة. 
وقــال النــواب :« أكثــر مــا يشــكل عبئاً لألســر 
الفلســطينية هو توفير الرسوم اجلامعية ألبنائها« ، 
مشــددين في الوقت ذاته على أن الطالب اجلامعين 
هم أمل األمة والشعب ويلتحقون باجلامعات لتحقيق 

حياة أفضل لهم وجملتمعهم .
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كتلة التغيير واإلصالح

النائب العبادسة: تصريحات مرشحو الرئاسة األمريكية اسرتضاء 
دولة اإلحتالل على حساب قضيتنا العادلة

نواب محافظة رام اهلل يستقبلون 
وفدا مــن رابطة خريجي  جامعة 

نــواب خان يونــس يطلعون على “بري زيت”
أزمة نقص املعلمني بمدارس يف 

املحافظة

النائب أبو راس يتفقد سري العمل 
الشــجاعية  يف مركــزي شــرطة 

والتفاح والدرج

دقــة  وأبــو  العبادســة  النائبــان 
يناقشان قضية “توزيع االسمنت” 

بمحافظة رفح

وصف النائب عــن كتلة التغيير 
أ.يحيــى  البرملانيــة  واإلصــالح 
العبادســة التصريحــات التــي 
الرئاســة  مشــرحو  أطلقهــا 
األمريكية مبحاوالت استرضاء دولة 
الصهيوني على حساب  االحتالل 

القضية الفلسطينية.
خالل  العبادســة  النائب  وأوضح 
تصريح للدائرة اإلعالمية للكتلة 
أن إطالق مثل هــذه التصريحات 
ليســت جديــدة علــي اإلدارات 
األمريكيــة التــي كانــت راعية 
طيلــة  والعنصريــة  لإرهــاب 
تقــف في وجه  والتي  تاريخهــا 
تطلعات الشــعوب ونيل حريتها 

واســتقاللها، مضيفا : »ال شــك أن وضع املنطقة العربية شــجع  الواليات 
املتحدة األمريكية للعمل ضد شعبنا وحقوقه«.

وقال النائب العبادسة »ترامب منوذج لإرهاب والعنصرية وهذا الرجل ال يصلح  
إال أن يكــون رئيس عصابة أو مافيا، منتقــدا اللغة الضعيفة التي عبرت من 
خاللها اخلارجية الفلسطينية عن رفضها لهذه التصريحات الغير مسئولة .

العبادســة  النائب  واســتجهن 
الفلســطينية  اخلارجية  موقف 
من ردها على هــذه التصريحات، 
مشــيرا أن تصريحــات اخلارجية 
الفلســطينية ال يتعدى فقاعات 
لفظيــة وبأنهــا تنتمــي للغة 

املصالح مع الواليات املتحدة.
وكان املرشــح اجلمهــوري دونالد 
ترامــب صــرح خــالل الدعايــة 
بالقدس  انه سيعترف  االنتخابية 
للشــعب  أبديــة  كعاصمــة 
اليهودي منــذ أكثر من ثالثة آالف 
عــام، وأن الواليــات املتحدة، حتت 
إدارة ترامــب، ســتقبل في نهاية 
العهد  بالتوصيــة قدمية  املطاف 
للكونغرس باالعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة اسرائيل على حد تعبيره.

من جهتها قالت املرشــحة هيالري كلينتون أنها ســوف تعارض أي محاولة 
لفرض حل خارجي للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، باإلضافة إلى معارضة أي 
خطوة أحادية في األمم املتحدة، باإلضافة إلى تعهداتها بالعمل لبقاء إسرائيل 

دولة يهودية قوية على حد تعبيرها.

اســتقبل نواب كتلة  التغيير واالصالح مبكتب نواب محافظة رام اهلل 
وفدا من رابطة خريجي جامعة بيرزيت خالل زيارة مكتب النواب في رام 

اهلل بهدف بحث سبل انهاء االزمة احلالية بن الطلبة وادارة اجلامعة.
وضــم الوفد كالً من أ.صالح هنية ، ونايف ســويطات وهيثم حموري 
،وراضي جراعي، ود.جميل ابو ســعدة، وكان في اســتقبالهم النائب 
محمود مصلح والنائب د. مرمي صالح  حيــث دار النقاش خالل اللقاء 

البحث عن حلول إلنهاء أزمة طلبة جامعة بيرزيت.
في ســياق آخر زار النائب عن محافظة جنن ابراهيم دحبور مدرســة 
الشــهيد أبو جهاد الثانوية والتقى مبديرها أ.عبد الفتاح الشــمالي، 
مؤكداً أن خدمة مؤسساتنا التعليمية ستبقى أولوية ، مشدداً على 
أنها تشــكل منارات للعلم وأحد أهم مؤسسات التنشئة والتنمية 

والبناء في وطننا الفلسطيني . 
إلى ذلــك شــاركت النائب ســميرة احلاليقة في مهرجــان املواهب 
الفلســطينية التي أقامته جمعية )نعم نستطيع( حتت رعاية بلدية 

تفوح. 
وأكــدت النائب احلاليقــة أن هذه املهرجان جهد رائــع لرعاية املواهب 

الشبابية .

زار وفد من نواب محافظة خانيونس، مديرية تعليم غرب خان يونس، لالطالع 
على أزمة نقص املعلمن في بعض مدارس احملافظة، وضم الوفد الزائر النواب 

د. خميس النجار وأ.يحيى العبادسة وأ.يونس أبو دقة.
واســتقبل مدير مديرية تعليم غرب خان يونس د. عبد القادر أبو علي، النواب، 
وأطلعهم على تفاصيل األزمة، وقدم شــرحاً مفصالً مدعوماً باإلحصائيات 
عن حجم املشــكلة وتفاقمها، ومدى خطورة هذه األزمة على سير العملية 
التعليميــة في احملافظــة وعلى مســتقبل الطلبة خصوصاً فــي املراحل 

التعليمية الدنيا.
وأبدى وفد النواب الزائر تضامنهم الكامل مع املديرية، ووعدوا بالعمل الفوري 
على حل هذه األزمة من خــالل التحرك خملتلف اجلهات ذات العالقة، مؤكدين 
أنه ال ميكن ترك العملية التعليمية دون معاجلة املشــكالت التي تواجهها مما 

يشكل تهديد ملستقبل الطلبة واألجيال القادمة .

تفقــد د.مروان أبو راس نائــب رئيس كتلة التغيير واإلصالح مركزي شــرطة 
التفاح والدرج والشــجاعية وذلك ضمن حملة الزيارات للمؤسسات األمنية 
والشــرطية، وكان في اســتقباله مدراء املراكز املذكــورة وعدد من الضباط 

والعاملن.
وأشاد النائب أبو راس بجهود املراكز الشرطية واألمنية وعملها املتواصل في 
خدمة أبناء شعبهم واحلفاظ على أمن اجملتمع ، رغم قلة اإلمكانيات املتاحة، 
مؤكداً أن اجمللس التشريعي ونوابه سيبقوا سنداً ودعما للمؤسسات األمنية .

وناقش أبــو راس مع مدراء املركزين أهم الشــكاوى التي وردت مكتب النواب 
للعمل على حلها، مشيراً إلى أهمية اتخاذ اإلجراءات القانونية قبل التنفيذ، 

واالتفاق على آليات جديدة للتواصل مع املراكز حلل مشاكل املواطنن.
بدوره رحب الرائد نضال حمادة بالنائــب د.أبو راس وحرصه الدائم على تفقد 
املراكز الشــرطية مثمناً جهده وعطائه ألبناء في األجهــزة األمنية مرحباً 

بالتواصل الدائم مع نواب اجمللس التشريعي.
وفي نهاية الزيارة قام النائب أبو راس بجولة على أقسام املركزين  وألقى كلمة 
حتفيزية وتشــجيعية للنزالء ، حيث مت تقدمي مساعدة مالية للموقوفن على 

الذمم املالية.

ناقش النائبان يحيى العبادســة ويونس أبو دقة خــالل زيارة نظمها النواب 
ملديرية أشــغال محافظة رفح والتقوا خاللها م. عبد الرحمن عياش مدير 
مديرية األشغال و أ. رباب عاشور مديرة مديرية االقتصاد الوطني مبحافظة 

رفح ، آلية احلصول على اإلسمنت واعتماده وتوزيعه ووصوله للمستهلك. 
واســتمع النائبان للعقبات التي تواجه اآللية املعتمدة في توزيع اإلسمنت، 
وتعامل التجار مع املواطنن عند استالم الكمية احملددة لهم، بعد ورود عدة 

شكاوى ملكتب النواب باحملافظة عن مشكالت تواجه آلية التوزيع.
كمــا أكد عياش على أن مديريته تعمل بشــفافية في هذا امللف لتحقيق 
العدالة في التوزيع مشــيراً إلى وجود احتكار وابتزاز من قبل بعض التجار، 

مطالباً احلكومة بالضرب بيد من حديد ملنع هذه السياسة .
بدورهم أكد النواب على ضرورة بناء رؤية واحدة ومنظومة شــاملة تكفل 
حتديــد مهام كل وزارة على حدا لتحقق العدالة وضبط أكبر لعملية إدخال 
وتوزيع االسمنت للمواطنن، مشددين على أن هذا األمر سيتم رفعه للجنة 
االقتصادية باجمللس التشريعي وسيتم عقد اجتماع بحضور اجلهات املعنية 
وتدارس األمر للخروج برؤية واحدة وآلية تكفل سالسة العمل في هذا امللف 

مبا يحقق مصلحة املواطن.

اإلدارات األمريكية المتعاقبة راعية لإلرهاب والعنصرية 

سيتم رفع القضية للجنة االقتصادية بالتشريعي النائب دحبور يزور مدرسة الشهيد “أبو جهاد”


