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 كتلة التغييــر واالصالح تدعو 
حكومة الحمد اهلل لالســتقالة 
وعبــاس  االحتــالل  وتحمــل 
مسؤولية حرق األطفال الثالثة 
وتؤكد أن دماءهم ستظل لعنة 

تالحق المحاصرين لشعبنا.

ضمن لقاءات رابطة برلمانيون ألجل القدس

النائــب  التقــى 
أبــو  ســيد 
خالل  مســامح 
يقوم  التي  زيارته 
وفد  ضمــن  بها 
برملانيون  رابطــة 
القــدس  ألجــل 
البرملان  برئيــس 
نيســي  و ند ال ا
عيــد  الدكتــور 
الديــن  قمــر 
فــي العاصمــة 
االندونيســية ، و 

تناول اللقاء آلية تفعيــل عمل البرملانات جتاه القضية 
الفلســطينية و ســبل تفعيل دور البرملانات في سن 
القوانني و التشريعات التي حتظر التعامل مع االحتالل 
االســرائيلي وتفعيــل مقاطعته و فضح ممارســاته 

العنصرية في احملافل الدولية البرملانية.
كما والتقى النائب ابو مســامح خــالل الزيارة برئيس 
جلنة الصداقة االندونيسية الفلسطينية وبحثا سبل 
التعاون والتنســيق بينهما في ســبيل دعم القضية 

لفلســطينية  ا
بحثــوا  ، حيــث 
تشكيل  إمكانية 
جلان لفلســطني 
كافــة  فــي 
البرملانية  الكتل 

اإلندونيسية.
ووجه رئيس رابطة 
ألجل  برملانيــون 
دعــوة  القــدس 
البرملان  لرئيــس 
نيســي  و ند ال ا
حلضور املؤمتر األول 
للرابطة الذي سيعقد في 29/11/2016 في إسطنبول.

وفي نهايــة اللقاءات عقــد رئيس الرابطــة ورئيس 
البرملان االندونيســي مؤمترا صحفيا اكدا على ضرورة 
دعم قضايــا االمة العادلة وفــي مقدمتها القضية 

الفلسطينية .
وضم وفد الرابطة كال من حميد االحمر رئيس امللتقى 
والبشــير جار اهلل والنائب الفلســطيني ســيد أبو 

مسامح.

التغيير واإلصالح:-
أكدت كتلة التغيير 
البرملانية  واإلصالح 
الكتلــة  فــوز  أن 
بجامعة  اإلسالمية 
بيــر زيــت بالضفة 
انتصاراً  هو  الغربية 
ملشــروع املقاومــة 
وتأكيــداً جديداً من 
اصراره  على  شعبنا 
انتفاضة  في  املضي 

القدس. 
في  الكتلة  وباركت 
تصريح صحفي فوز 
الكتلة اإلســالمية 
بيرزيت،  جامعة  في 

موضحة أنه فوزها يشــكل دليالً على التفاف شــعبنا حول خياراته الوطنية 
بالتمسك باحلقوق والثوابت ورفضه ملشروع التسوية والتخابر االمني مع العدو 

الصهيوني.
وشــددت الكتلة أن اخليار االستراتيجي لشــعبنا هو خيار اجلهاد املقاومة امام 

تقهقر اخليارات االخرى وفشلها في حتقيق تطلعات شعبنا.

ال تخ�شى االنتخابات
من جانبه أكد  النائب د.مروان أبو راس أن فوز الكتلة اإلســالمية في انتخابات 
مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت يؤكد أن حركة حماس أكثر قبوالً لدى الشعب 

الفلسطيني، مشدداً بأن حركة حماس ال تخشى االنتخابات.
وشــدد النائب أبو راس أن رهانات السيد عباس وحركة فتح باالنتخابات العامة 

مــا هي إال إشــاعات 
وأضاليــل، مؤكدا بأن 
بشكل  تدعو  حماس 
انتخابات  لعقد  دائم 
شــاملة للمجلــس 
والوطني  التشريعي 

والرئاسة.
وهنأ النائــب أبو راس 
اإلســالمية  الكتلة 
انتخابات  في  بفوزها 
مجلس طلبة جامعة 
أن  موضحا  بيرزيــت، 
املمارسة الدميقراطية 
اخمللصــني،  تفــرز 
وشريحة الطلبة هي 
وفهماً  وعيــاً  األكثر 

لطبيعة املرحلة.
وطالب النائب أبو راس الســيد محمود عباس بإعادة حساباته والطريقة التي 
يتعامل فيها مع الشعب الفلسطيني وفصائله وانهاء املشروع التفاوضي مع 
االحتالل، موضحا بأن الشعب الفلسطيني أصبح أكثراً وعياً من أي وقت مضى.

يذكر أن كتلة الوفاء اإلســالمية “الذراع الطالبي حلركــة حماس” فازت  ب 25 
مقعداً مبجموع 3481  صوتا متقدمة على كتلة الشــهيد ياسر عرفات “الذراع 
الطالبــي حلركة فتح”  التي حصلت على 21 مقعداً مبجموع 3035 صوتا، وجاء 
القطب الطالبي الدميقراطي التقدمي “الذراع الطالبي للجبهة الشعبية”  في 
املرتبة الثالثة حاصالً على 5 مقاعــد مبجموع 668 صوتا فيما لم حتصل بقية 

الكتل الطالبية املتنافسة على أية مقاعد.

النائب أبو راس : حماس ال تخشى االنتخابات

التغيري واإلصالح: فوز الكتلة اإلسالمية بجامعة بري زيت انتصار 
ملشروع املقاومة وتأكيد رفض شعبنا ملشروع التسوية

النائب أبو مسامح يلتقي رئيس الربملان 
اإلندونيسي ورئيس لجنة الصداقة

النائب األشقر: األجهزة األمنية 
فككت خلية كانت تستهدف أمن 

القطاع

د.الحية: املقاومة وعلى 
رأسها القسام تعمل 

ألجل تحرير األسرى

أكد النائب في اجمللس التشريعي إسماعيل األشقر أن األجهزة األمنية في قطاع غزة 
فككت خلية كانت تستهدف أمن القطاع وأبناء الشعب الفلسطيني، ملفتا إلى 

أن هذه القضية اآلن أمام القضاء العسكري.
وقال األشقر خالل اجتماع جلنة األمن  والداخلية واحلكم احمللي في اجمللس التشريعي 
» فككنا خلية كانت تستهدف أبناء شــعبنا وأمن القطاع وهي األن أمام القضاء 

العسكري ».
وثمن األشقر دور وزارة الداخلية بكافة أجهزتها األمنية في ضبط األمن ومكافحة 
اجلرميــة واخملدرات، مقدراً جهد تلك األجهزة في ضبط كميات كبيرة من اخملدرات في 

رفح في اآلونة األخيرة.
من جهته، بني مقرر جلنة الداخلية واألمن النائب د.مروان أبو راس أن اللجنة ناقشت 
مــع مدير عام قوى األمن الداخلي ومدير عام الشــرطة عدد مــن القضايا الهامة 
تركزت في الفلتان األمني الذي يحاول البعض صناعته في القطاع، واملركبات الغير 

مسجلة، وحوادث السير، وكذلك أوضاع مراكز الشرطة في القطاع.
كما ناقشــت اللجنة انتشار األجهزة األمنية والشرطية على طول حدود القطاع، 

وكذلك املعابر احلدودية والتجارية، واستمرار اغالق معبر رفح.

أكد  د. خليل احليــة رئيس كتلة التغيير واالصالح أن املقاومة 
وعلى رأسها كتائب القسام تعمل ليل نهار ألجل حترير األسرى 

وهي قضية على رأس أولويات املقاومة.
وقال احلية خالل احتفالية في ذكرى يوم األسير الفلسطيني« 
يجب وضع قضية األسرى على سلم أولوياتنا، مشدداً على أنه 
لن يلجــم االحتالل إال وحدة صف الفصائل ووحدة بندقيتهم 

ووحدة استراتيجيتهم.
وأضاف »األسرى ينادوننا وانتفاضة القدس تستصرخنا، فعلينا 
ان نلبي النداء ونســعف انتفاضة القــدس ونضع من دمائنا 

لفض مضاجع االحتالل«.
وحّمل احلية االحتالل اإلســرائيلي مسؤولية تفكير الشعب 
الفلسطيني في سياسة خطف اجلنود ومالحقة مستوطنيه 
في كل مكان، مضيفاً: »ذلك ألننا لم جند وسيلة أخرى لتحرير 

أسرانا«.

هي اآلن أمام القضاء العسكري 

االحتالل يجدد االعتقال 
اإلداري للنائب حاتم 

قفيشة

جددت ســلطات االحتالل االعتقــال اإلداري بحق النائب حامت 
قفيشة )56 عاما( مدة 3 أشهر جديدة دون حتديد سقف زمني 

إلنهاء االعتقال بحجة خطورته على أمن االحتالل .
وبينت الكتلة أنه كان من املقرر اإلفراج عن الدكتور قفيشة 
بعد 3 أيام، إال أن سلطات االحتالل رفضت استئناف احملكمة 
العليا بإعطاء قرار جوهري لالكتفاء بفترة اعتقاله , وجددت 

االدارى له للمرة الثانية على التوالى«.
وأوضحت أن قوات االحتالل كانت اعادت اعتقال النائب »حامت 
قفيشــة« بتاريخ 24/1/2016 بعد اقتحام منزله في منطقة 
وادي الهريــة مبدينة اخلليل، وحولته لالعتقال اإلداري، ليصبح 
مجموع اعتقالــه 13 عاما، منها 150 شــهرا في االعتقال 
اإلداري، كمــا أنه أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992 على مدار 

8 أشهر متواصلة.
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كتلة التغيير واالصالح
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نظمت كتلــة التغيير واالصــالح في اجمللس 
البرملاني  امللتقى   ، التشريعي الفلســطيني 
الدولي األول لدعم القضية الفلســطينية، 
مبشــاركة برملانيــة فلســطينية وعربيــة 
وإسالمية ودولية، من 12 دولة إسالمية وعربية 

ودولية، وممثلو احتادات برملانية عربية وأوروبية.
وأكد برملانيون دوليون وعرب، على ضرورة دعم 
مركزية  الفلســطينية كقضيــة  القضية 
وإنهاء االحتالل اإلســرائيلي ورفع احلصار عن 
قطاع غزة، واإلفراج عن األســرى واســتعادة 

الوحدة الوطنية، ودعم “انتفاضة القدس”.

جلان فل�شطني
أوصــى امللتقــى البرملاني بضرورة كســر احلصار 
الظالــم املفروض علــى قطاع غزة منذ عشــر 
ســنوات وأثر بشكل كارثي ، والعمل على مناحي 
احلياة، وفضح جرائم وانتهــاكات االحتالل، وأكد 
على مركزية القضية الفلسطينية والعمل على 
تفعيل جلان فلســطني املشــكلة في البرملانات 
واحتادات البرملانات العربية واإلســالمية والدولية 
فيها وضرورة إنشــاء جلنة فلسطني في كل برملان 
من البرملانات، مطالبني بالضغط لشطب عضوية 
الكنيست  من االحتادات البرملانية الدولية بصفته 

                         ،،العنصرية واالجرامية.

أبــو شــهال.. نرفض  النائــب 
الفلســطينية  القضية  تصفية 
واســتمرار الحصــار فــي غــزة 
الضفــة  فــي  واالســتيطان 

  ،،وتهويد معالم القدس.
القضيــة  أن  علــى  تأكيــده  امللتقــى  وجــدد 
الفلســطينية قضيــة مركزية لألمــة العربية 
واإلسالمية وأن للشــعب الفلسطيني احلق في 
مقاومة االحتالل لتحرير أرضه ومقدساته وتقرير 
مصيره، داعني لتبي قضية األسرى وعلى رأسهم 

قضية النواب اخملتطفني.

دعم القد�س
ودعــا امللتقى لضــرورة دعم انتفاضــة القدس 
واســنادها والعمــل بــكل الوســائل الكفيلة 
بتفعيلها وتطويرها، مثمنا اجلهود املبذولة إلجناز 
التئام اجمللس  املصاحلة الفلســطينية وضــرورة 

التشريعي بالشــكل الذي يكفل له القيام بدوره 
بالصورة األكمل واألفضل.

وشدد امللتقى على ضرورة فضح إجراءات االحتالل 
العنصرية وتعزيز جهود املقاطعة لالحتالل دولياً 
وبكافة أشكالها ومنع التطبيع بكل أشكاله مع 

االحتالل، وضرورة توحيد اجلهود ملواجهة االحتالل، 
داعياً لتشكيل ضغط لإلسراع في قضية االعمار.

وشارك في امللتقى العديد من البرملانيني من عدة 
دول وبرملانات واحتادات برملانية ودولية وعربية حيث 
أعرب  أ.إسماعيل هنية رئيس الوزراء السابق خالل 
كلمة له فــي امللتقى البرملاني عن أمله أن جتتمع 
كل الكتل والقوائم البرملانية حتت قبة البرملان كما 

                         ،،اجتمعت في امللتقى اليوم.

د. عبد الفتاح مورو نائب رئيس 
يطالــب  التونســي  البرلمــان 
بطــرد إســرائيل مــن االتحاد 
العالمي للبرلمانات لمخالفتها 
أبســط قواعد االنتساب وهي 

  ،،االنصاف والعدل.
اإنهاء االنق�شام

 وطالب د. خليل احلية رئيس كتلة التغيير واإلصالح 
بتفعيل اجمللس التشــريعي واجمللس الوطني من 
خالل انتخابات حرة، مؤكــدا أن انتفاضة القدس 

هي بوابة الوحدة الفلسطينية.
ومن جانبه رفض د. فيصل أبو شــهال النائب عن 
حركة فتح  تصفية القضية الفلســطينية من 
اســتمرار احلصار في غزة واالستيطان في الضفة 
وتهويد معالم القدس، مطالباً بانهاء االنقســام 
واجناح مساعي تشــكيل حكومة وطنية بكامل 

الصالحيات.
كما دعا د. حسن خريشــة النائب الثاني لرئيس 
اجمللس التشــريعي البرملانيني كافة لتعزيز صمود 
املقدسيني والدفاع عن املســجد األقصى وانهاء 

احلصار على غزة ووقف االعتقال اإلداري.

املحافل الدولية
وطالــب النائب املبعــد أحمد عطــون االهتمام 

بقضية النواب اخملتطفني ووضعهــا على أولوية 
العمل في البرملانات العربية واإلســالمية، داعيا 
لتشــكيل جلنــة القدس فــي كافــة البرملانات 

وتفعيلها في احملافل اخملتلفة.
من جانبه أوضــح النائب أ.حميــد األحمر رئيس 
رابطة برملانيــون ألجل القــدس أن الرابطة تدرك 
جحم املؤامرة الصهيونية وأبعادها، وقال :”نعمل 
لتنسيق اجلهود البرملانية لتفعيل دورها في دعم 
القضية الفلســطينية والقدس وتشكيل جلان 

                         ،،صداقة فلسطينية في كل برملان،

النائــب المبعد أحمــد عطون 
بقضيــة  باالهتمــام  يطالــب 
ووضعها  المختطفيــن  النواب 
فــي  العمــل  أولويــة  علــى 

  ،،البرلمانات العربية واإلسالمية
كما بــني د. ناصر الصانع رئيــس املنتدى العاملي 
للبرملانيني اإلسالميني أن عقد امللتقى الدولي في 
غزة احملاصرة يؤكد على التحدي وصمود الشــعب 
الفلسطيني، وطالب البرملانيني كافة في العالم 
لنصرة القضية الفلسطينية وإعادة تفعيلها في 

احملافل الدولية.
من جانبه أشــار عضو البرملان األوربي بارت ستايرز 
في كلمته امللتقــى الدولــي أن  ضغوطا متارس 
علــى احلكومة اإلســرائيلية من خــالل األحزاب 
السياسية ومجلس الوزراء األوربي نصرة للقضية 
الفلســطينية، مشــددا على أن احتــالل األرض 

الفلسطينية يجب أن يتوقف،

التفرقة العن�شرية
كما بني جــل إفانس عضو البرملان األوروبي وعضو 
عن حزب مقاطعــة ويلز أنه زار غــزة ورأي حجم 
الظلــم الواقع علــى غزة وأكــد أن هناك حركة 
تضامن أوروبية قوية مع الشــعب الفلسطيني، 
كما أعلن ريتشارد بوي عضو في البرملان اإليرلندي 
دعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني  من 
أجل العدالــة وتقرير املصير، داعيــا إلنهاء نظام 
احلركة  وتطوير  اإلســرائيلية  العنصرية  التفرقة 

                         ،،الدولية ملقاطعتها.

د. ســامية أحمــد النائب األول 
العربــي:  البرلمــان  لرئيــس 
الفلســطينية محــل  القضيــة 
نقاش دائم في البرلمان العربي 
ونطالب بفتح معابر قطاع غزة 

  ،،البرية والبحرية والجوية.
كما طالب جيم هيوم عضو البرملان اإلسكتلندي 
اجملتمع الدولي بوضع أولوية إلنهاء احلصار املفروض 
على غــزة، كما بــني جيني تــوجن عضو مجلس 

العموم البريطاني أنه لديهم تقارير مستمرة عن 
حجم املعاناة والظروف في غزة، موضحا أن حركة 
املقاطعة إلسرائيل تزداد جناحاتها يومياً وتشكل 

قلق شديد إلسرائيل. 

ك�شر احل�شار
كما 

أكدت د. سامية أحمد النائب األول لرئيس البرملان 
العربــي أن القضية الفلســطينية محل نقاش 
دائم في البرملان العربي، وأوضحت عن وجود حترك 
داعم لتطبيق كافــة القرارات األمميــة والدولية 
والعربية املناصرة للقضية الفلسطينية، مطالبة 
بفتح معابر قطاع غزة البريــة والبحرية واجلوية، 
كما أوضح هوجو جوتي عضو البرملان التشــيلي 
أن الشــعب التشــيلي يقف جنبا إلى جنب مع 
الشــعب الفلســطيني من أجل حتقيق أهدافه 
وعلى رأســها كسر احلصار وحترير األسرى والنواب 

املعتقلني في سجون االحتالل.
من جانبه شــدد د. هداية نور وحيــد نائب رئيس 
مجلــس الشــورى االندونيســي أن احلصار على 
غزة واختطــاف النواب مخالــف للقانون الدولي 

والتشــريعات الدولية وحقوق االنســان، مطالبا 
اجملتمع الدولي لتطبيق قرارات األمم املتحدة إلنهاء 
االحتالل الصهيوني وفــك احلصار، وطالب د. عبد 
الفتاح مورو نائب رئيس البرملان التونســي بطرد 
إســرائيل من االحتاد العاملــي للبرملانات خملالفتها 

  ،،أبسط قواعد االنتساب وهي االنصاف والعدل.
جيــم هيــوم عضــو البرلمان 
اإلســكتلندي يطالب المجتمع 
الدولــي بوضع أولويــة إلنهاء 

  ،،الحصار المفروض على غزة. 

ملتقى برلماني دولي بمشاركة “12” دولة بغزة يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية

ن�ساطات كتلة التغيري والإ�سالح ونوابها  خالل فرباير.. �سل�سلة اجنازات ولقاءات وفعاليات ر�سمية واأهلية لدعم �سمود املواطن الفل�سطيني 

د. خليــل الحيــة يطالب بتفعيــل المجلس التشــريعي 
والمجلــس الوطني من خالل انتخابات حــرة ويؤكد  أن  

وانتفاضة القدس هي بوابة الوحدة الفلسطينية. 

هنية: نأمــل أن تجمع الكتل والقوائــم البرلمانية تحت 
قبــة البرلمان كما اجتمعت في الملتقى البرلماني لدعم 
القضية الفلسطينية وانهاء االنقسام ومواجهة التحديات

 د. أحمد بحر يطالب كافة البرلمانات الوقوف إلى جانب 
الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وإقامة دولته، ويطالب 
الرئيس عباس الغاء قراره بتشكيل المحكمة الدستورية.

قيادة كتلة التغيري واإلصالح تكرم اللجنة 
التحضريية للملتقى الربملاني الدولي

كرمت قيادة كتلــة التغيير واإلصالح البرملانية اللجنة التحضيرية للملتقى البرملاني 
الدولي لدعم للقضية الفلسطينية والذي نظمته الكتلة في العاشر من أبريل املاضي. 
وأشاد النائب د. خليل احلية رئيس الكتلة باجلهود التي بذلتها اللجنة التحضيرية في 
إجناح امللتقى البرملانــي الدولي، موضحا بأن امللتقى جنح في حتقيق أهدافه في تفعيل 
القضية الفلســطينية في كافة احملافل الدولية رغم اشتداد وطأة احلصار على قطاع 

غزة. 
وبني النائب احلية أن امللتقى القى ترحيباً وصداً كبيراً، موضحا أن امللتقى كان مبشاركة 

برملانية من 12 دولة ومحلية وخارجية.
وترأس اللجنة التحضرية النائب مشــير املصري وعضويــة كالً من م. محمد رضوان، 
وأ.شــرحبيل الغريب وأ.أحمد العيسوي وأ.باســل مخيمر، وأ. محمد األغا، وأ.محمود 

عياش.

نظمته كتلة التغيير واالصالح في 10 أبريل 
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كتلة التغيير واإلصالح

ن�ساطات كتلة التغيري والإ�سالح ونوابها  خالل فرباير.. �سل�سلة اجنازات ولقاءات وفعاليات ر�سمية واأهلية لدعم �سمود املواطن الفل�سطيني 

نــواب محافظــة غزة يناقشــون 
جملــة قضايا مع رئيــس بلدية 

غزة وممثلي سلطة األرضي

املنظومــة  العبادســة:  النائــب 
الشرطية حافظت على األمن ولم 

تُغفل ثقافة وتقاليد املجتمع

ناقــش نــواب محافظة غــزة جملة من 
القضايا املهمة واطلعوا على أبرز املعيقات 
التــي تواجه عمــل بلدية غزة وســلطة 
األراضي خالل لقاء جمــع النواب  برئيس 
بلدية غزة م. هاشــم حجــازي وعدد من 
بحضور  األراضي  املسؤولني عن ســلطة 

رئيسها م. إبراهيم رضوان.
بــدوره رحب النــواب باحلضــور، مؤكدين 
على تواصلهــم الدائم مع جميع الوزارات 
واملؤسســات احلكومية مبا يشكل خدمة 

ألبناء شعبنا الفلسطيني.
وناقــش احلضور بعــض املعيقــات التي 

اســتقبل نواب كتلة التغيير واإلصالح 
رفيعاً  في محافظة خان يونــس، وفداً 
من جهاز األمــن واحلماية ضــمَّ مدير 
عام اجلهاز العميد بهجت أبو ســلطان 

ومدراء، 
العبادســة على  النائــب يحيى  وأكد 
مته األجهزة  املســتوى الراقي التي قدَّ
األمنيــة فــي ســبيل حتقيــق األمن 
الفلسطيني في قطاع غزة،  للمواطن 
وأشــار إلــى املهمة احلساســة جلهاز 
األمــن واحلماية التي ال تقف عند تأمني 
الشخصيات االعتبارية في قطاع غزة، 

تواجــه عمل بلديــة غــزة خصوصا في 
فصل الشــتاء، وآلية حقن مياه األمطار 
وتخصيص أراضي لهــذا الغرض، وكذلك 
إيجــاد أماكن مخصصــة لتصريف مياه  

الصرف الصحي.
واتفق الطرفان على تشكيل جلنة فنية من 
سلطة األراضي وسلطة املياه ووزارة احلكم 
احمللي وبلدية غزة لوضع خطة استراتيجية 
بهذا اخلصوص، ومتابعة عمل هذه اللجنة 
وتوصياتها ملا في ذلك مصلحة لســكان 
مدينة غزة ، وأكدوا على ضرورة اســتمرار 

اللقاءات مبا يضمن تنفيذ االتفاقات.

بل ومتتد لتأمني الوفود األجنبية الزائرة.
ووجه النائب العبادســة قيــادة جهاز 
األمن واحلمايــة إلى ضــرورة االهتمام 
اللوجستية  بالتجهيزات  دورية  بصورة 
ألفراد اجلهاز كي يتم تسهيل عملهم، 
احلديثــة  التكنولوجيــا  أن  موضحــاً 
م حالً أمثالً  والتجهيزات املناســبة تُقدِّ
في كثير من األحيــان لبعض املواقف 

التي قد تتعرض لها الشخصيات.
كما نوه العبادســة إلى ضــرورة وجود 
خطة تطوير واضحــة للجهاز، ووجود 

خطط للطوارئ،.

االتفاق على تشكيل لجنة مشتركة ووضع خطة استراتيجية

نواب التغيري واالصــالح: يطالبون بتفعيل قضية 
األسرى ويدعون املقاومة لتحريرهم

النــواب: تهدف لتعميق حالة االنقســام وتعطيل 
املصالحة وال بد من مذكرة وطنية رافضة لها 

طالــب نــواب كتلة 
واإلصــالح  التغييــر 
قضيــة  بتفعيــل 
األســرى في سجون 
كافة  فــي  االحتالل 
احملافل الدولية، داعني 
محاكمة  لضــرورة 
الصهيوني  االحتالل 
علــى  وقادتــه 
املستمرة  االنتهاكات 
في  األســرى  بحــق 

سجونه.
ودعا النواب خالل جلســة للمجلس التشــريعي في ذكرى 
يوم األســير الفلســطيني 17-4 لالفراج عن كافة األسرى 
في ســجون االحتالل الصهيوني واملعتقلني السياســيني 
في سجون السلطة ووقف التنســيق والتعاون األمني مع 

االحتالل.
كمــا طالب النائب شــهاب املؤسســات الدولية وخاصة 
مجلس حقوق االنســان لتكليف جلنة دولية لالطالع على 
أوضاع األســرى في سجون االحتالل ، داعيا لتشكيل ائتالف 
عاملي من مؤسسات حقوق اإلنسان إلطالق حملة عاملية ضد 
سياســة االعتقال اإلداري والعزل االنفرادي واإلهمال الطبي 

التي ميارسها االحتالل الصهيوني بحق األسرى.
مــن جهته وأكد النائب املستشــار محمد فــرح الغول أن 
الشعب الفلسطيني ال ميكن أن يتخلى عن قضية األسرى، 

أكد نواب كتلة التغيير 
واالصالح أن تشــكيل 
الســلطة  رئيــس 
عبــاس  محمــود 
الدســتورية  احملكمة 
يهــدف لتعميق حالة 
االنقســام وتعطيــل 
املصاحلة الفلسطينية 
ضرورة  على  مشددين 
توقيــع مذكرة وطنية 

رافضة لها. 
تصريحــات  جــاءت 

النواب خالل جلسة عقدها اجمللس التشريعي الفلسطيني 
واســتمعوا خاللها  لتقرير اللجنة القانونية ، وأكد النواب 
خالل مداخالتهم على التقرير بأن احملكمة غير قانونية وغير 

دستورية وذات أبعاد ودالالت سياسية بحته.
بدوره أكد د.أحمد بحر أن مرسوم تشكيل احملكمة الدستورية 
العليا جاء خالفاً ألحكام املادة )103( من القانون األساســي، 
مضيفاً أن قانون هذه احملكمة رقم )3( لســنة 2006م ألغى 
مبوجب قرار من اجمللس التشــريعي في جلســته األولى في 

مارس من العام 2006م.
بدوره استهل رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول 
تقرير جلنته بالتأكيد أن مرســوم تشكيل احملكمة املذكورة 
وقال:« هو منعدم وبال أي ســند قانونــي وذات أبعاد ودالالت 
سياسية، مشيراً لرفضه من قبل الغالبية العظمى للفصائل 

مشيراً إلى أن قضية 
األســرى علــى رأس 
أولويــات املقاومــة، 
أن  علــى  مشــددا 
األســرى  قضيــة 

تشكل رمز عزتنا.
طالــب  كمــا 
د.مــروان  النائــب 
الفصائل  راس  أبــو 
لرفع  الفلسطينية 
الوطنــي  الغطــاء 
عن الســيد محمود 
عباس الــذي يتفاخــر بالتنســيق األمني مــع االحتالل 
الصهيوني، مضيفا :«عباس ال ميثل إال نفســه ويجب على 

أهل القانون محاكمته محاكمة وطنية«.
من جانبه اســتهجن النائب د. يوســف الشرافي صمت 
العالم الظالم ومؤسســات حقوق االنسان ملا يحدث مع 
أسرانا البواسل، متســائال:« أين دور املنظمات ومؤسسات 
حقوق االنسان عن االنتهاكات بحق األسرى واألسيرات في 

سجون االحتالل«.
كما أشــار النائب األسطل إلى ســماح الدين اإلسالمي 
في التعامل أســرى العدو الصهيونــي، مطالبا املقاومة 
الفلسطينية باإلعداد والتجهيز لتحرير األسرى في سجون 
االحتالل، داعيــًا االمة العربية واإلســالمية بدعم صمود 

الشعب الفلسطيني الذي يشكل احلاضنة للمقاومة.

لفلســطينية  ا
احلقوقية  واملؤسسات 
اجملتمعية  والشــرائح 

اخملتلفة.
أن  التقريــر  وأكــد 
احملكمــة  تشــكيل 
العليــا  الدســتورية 
بهــذه الطريقــة دون 
قانونــي  مســوغ  أي 
وخالفا ألحكام القانون 
وتعديالته،  األساسي 
يؤكد أن ال اعتبار ملبدأ 
سيادة القانون وأن ال احترام ألي مؤسسة فلسطينية وإخالل 
واضح وصريح بالنظام الدستوري والقانوني املعمول به في 

فلسطني، 
وقال الغول:« لسنا بحاجة في هذا الوقت بالذات الي تشكيل 
محكمة دســتورية حيث أننا ال نعاني من فراغ تشــريعي 
وال دســتوري، وقد تولت احملكمة العليا ومنذ اصدار القانون 
األساســي في العــام 2002م وحتى وقتنا هــذا كل املهام 
املسندة الي احملكمة الدستورية العليا وهذا ما نصت عليه 
املادة )104( من القانون األساســي وتعديالته وهذا نص املادة 
» تتولى احملكمة العليا مؤقتا كل املهام املسندة للمحاكم 
اإلدارية واحملكمة الدســتورية العليا مــا لم تكن داخلة في 

اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا للقوانني النافذة«.

خالل جلسة للتشريعي بشأن تشكيل المحكمة الدستوريةخالل جلسة للتشريعي في ذكرى يوم األسير الفلسطيني  

ناقش نــواب كتلة التغييــر واالصالح 
البرملانية في احملافظة الوسطى قضايا 
مهمــة تتعلق مبستشــفى شــهداء 
االقصــى واخلدمــات التــي تقدمهــا 

للمواطنني خالل  زيارة للمستشفى. 
وضم وفد النواب النائب الدكتور سالم 
ســالمة والنائب الدكتور عبد الرحمن 
اجلمل، النائب االستاذة هدى نعيم وكان 
في استقبالهم الدكتور كمال خطاب 

مدير املستشفى والطاقم االداري للمستشفى. 
وناقش وفد النواب مع إدارة املستشفى العديد 
مــن القضايا وكان أبرزها قضيــة املواطن الذي 
احرق نفســه مبستشــفى شــهداء االقصى 

والوقوف على مالبسات احلادث. 
بــدوره اوضــح الدكتــور كمال خطــاب اهم 
مالبســات احلدث، ذاكرا تفاصيل احلدث وكيف 
جرت احلادثة وكون املتوفى يعاني من اضطرابات 
نفسية ويتابع املصحة منذ 2003 حتى 2014 م.

نواب الوسطى يناقشون قضايا مهمة يف مستشفى شهداء األقصى

يواصلــون  غــزة  شــمال  نــواب 
لقاءاتهم الجماهريية مع دواوين 

عائالت باملحافظة

واصل نواب محافظة شمال غزة سلسلة 
زياراتهم ولقاءاتهم بعوائل ودواوين عائالت 
مبحافظة شمال غزة والتي انطلقت على 
مدار الشــهر املاضي ، حيث التقى النواب 
خالل شــهر ابريل بعدد من العائالت كان 
أولها عائلة عدوان في مدينة بيت حانون ، 
وكان في استقبالهم مختار عائلة عدوان 
وعدد من كبــار ووجهاء وأعيان وشــباب 

العائلة الكرمية. 
وأكد النائب أ. مشــير املصــري على دور 
عائلة عدوان الوطني والتضحيات العظام 
التي قدمتها العائلة خالل احلروب األخيرة 
على القطاع وأن هذه العائلة قدمت القادة 
والشــهداء، وقال إن عائلة عــدوان عائلة 

أصيلة مجاهدة معطاءه.
كما وزار النواب ديوان عائلة سلمان مبدينة 
بيت الهيا يضم ست عائالت والتي تضم 
ســتة عائالت كبيرة على مستوى املدينة 
هي )البــدي، أبو ســته، الزيــن، البحري، 
شــمس، اصبيح(، وأكد النائب د. يوسف 
الشــرافي على دور عائلة سلمان الوطني 
والتضحيــات العظــام التــي قدمتهــا 
العائلــة ألجل حترير فلســطني، وأن هذه 
العائلة األصيلة اجملاهدة خرج منها القادة 

واجملاهدين والشهداء الكبار.

كما وزار النواب ديوان عشيرة املقالدة وأهل 
برير في منطقة معســكر جباليا والذي 
يضم أربعة عشــر عائلة , وأكد النائب م. 
إســماعيل األشــقر على العالقة املتينة 
مع عشــيرة املقالدة وأهل برير ودور وجهاء 
وأعيان عشــيرة املقالدة في زيادة الترابط 
واجملتمعي في محافظة شمال  األســرى 

غزة.
واســتمراراً للزيارات التقــى النواب ديوان 
عائلة أبو عمشة مبدينة بيت حانون وكان 
في اســتقبالهم مختار العائلــة ،وأكد 
النائب أ. مشير املصري على دور عائلة أبو 
عمشة الوطني والتضحيات العظام التي 

قدمتها العائلة خالل احلروب األخيرة.
كما وزار نواب احملافظة والدكتور أحمد بحر  
ديوان عائلة العطار  وكان في استقبالهم 
ووجهاء ومخاتير العائلة وأشــدوا بعطاء 
وتضحيات عائلة العطــار خالل انتفاضة 
األقصى والتي الزالت مستمرة مؤكدين ان  
عائلة العطار من العوائل األصيلة الكرمية  

في احملافظة. 
في نهاية اللقاء عبر النواب عن تقديرهم 
وكرم  االســتقبال  للعائلة على حســن 

الضيافة وقدموا لهم درعاً تكرميياً. 

زاروا عشيرة المقالدة ودواوين عائالت
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كتلة التغيير واإلصالح

نواب رفح ينظم زيارات وفعاليات 
ولقاءات محلية مختلفة 

نواب املحافظة الوسطى يشاركون يف حفل مناورة األجهزة األمنية

النائب األسطل يتفقد شرطة املرور بمحافظة رفح

نــواب محافظة غزة يناقشــون قضايا مهمة مع إدارة مجمع الشــفاء 
الطبي

شــارك نواب احملافظة الوسطى في حفل 
منــاورة االجهزة االمنيــة والذي تنظمه 
في  واملعنوي  السياســي  التوجيه  هيئة 
احملافظــة ، وضــم وفد النواب د. ســالم 
اجلمل، بحضور  الرحمن  ود.عبد  ســالمة 
االستاذ موســى الســماك القيادي في 
حركة حماس واللــواء محمود عزام مدير 
عام هيئة التوجيه السياســي واملعنوي 
في قطاع غزة ، والعقيد فؤاد ابو بطيحان 
مديــر شــرطة الوســطى، والعديد من 

تفقد النائب د. يونس االســطل عمل 
شــرطة املــرور باحملافظة، خــالل زيارة 
للمقــر نظمهــا مكتب نــواب كتلة 
التغييــر واإلصالح مبحافظة رفح، وكان 
اســتقباله مدير اجلهاز املقدم ســالم 
املهمــوم، ولفيف من الضبــاط وأفراد 

شرطة املرور. 
وثمن النائب األســطل جهــود اجلهاز 
املبذولة معرباً عن تفائلة بالتفاني الذي 
يقدمه عناصر اجلهاز ومختلف األجهزة 
والذيــن يقدمــون اخلدمــة للمواطن 
رغم قلــة العناصر وضعــف النفقات 

ناقــش نــواب محافظة غــزة جملة من 
القضايا املهمة مع إدارة مجمع الشــفاء 
الطبي ، واطلعوا على مجريات العمل فيه 
في ظل احلصار املفــروض على قطاع غزة 
ونقص وُشح األدوية في اخملازن واملستودعات 
الطبية التابعة للــوزارة ، وذلك خالل زيارة 
والتقوا  للمستشــفى  النــواب  نظمها 
بإدارته ممثلة بالدكتور مدحت عباس وعدد 
من األطباء العاملني فــي االدارات العامة 

للمستشفى.
واستعرض د.عباس أبرز املشاكل واملعوقات 
التي تعترض عملهم مــن نقص الكوادر 
الطبية وخاصة في قســم االســتقبال 
مطالباً باســتيعاب عدد من األطباء على 
بند العقــد املؤقت، وكذلــك وضح أهم 

بعــض املشــاكل التي يعانــي منها 
املواطنني خاصة احلملة املرورية األخيرة 
وتنظيم مفترق  البحر  وازدحام شــارع 
العــودة وبعــض الكراجات مــن أجل 
التخفيف من األزمة املرورية وتســهيل 

حركة السير في شوارع احملافظة، 
من جانبه، رحب مدير اجلهاز بهذه الزيارة 
مثمناً على دور النواب في توجيه بوصله 
التنفيذية  للجهــات  املهنــي  العمل 
وأطلعهم على آليات سير العمل على 
صعيد العمل املروري في محافظة رفح. 

للتخفيف من معاناة أبناء شــعبنا ومن 
أجل تقدمي خدمة طبية أفضل، فيما أكد 
النواب عن كامل دعمهم وإسنادهم لوزارة 
الصحــة، واعدين بوضع حلول مناســبة 

للمعوقات . 
وكان النواب قــد التقوا مبمثلي اجلمعيات 
اخليرية وجلان الزكاة في منطقة غرب غزة 
وأشادوا باجلهود املبذولة من قبل اجلمعيات 
اخليرية في إغاثة العائالت املســتورة، في 
ظــل األوضــاع الصعبة التي يعيشــها 
شــعبنا الفلســطيني، كما واستقبلوا 
الرياض اخليرية للتنمية  وفداً من جمعية 
اجملتمعية لالطالع علــى مجريات عملها 
ألبناء شــعبنا  تقدمها  التــي  واخلدمات 

الفلسطيني.

الشخصيات االمنية الهامة.
النائب الدكتور اجلمــل على اجلهود  أثنى 
التــي تبذلها هيئة التوجيه السياســي 
واملعنوي من خــالل اعداد البرامج اخملتلفة 
والتثقفية  ألفراد وضباط االجهزة األمنية، 
مشــيرا الى اجلهود التي تبذلها االجهزة 
االمنية في خدمة املواطنني وتوفير االمن 
واألمان له فــي كل املواطن واألوقات رغم 

تعقيدات الظروف في غزة

وامليزانيات التشغيلية واالمكانيات. 

كما ألقــى النائــب د. يونس االســطل 

االمكانيــات في ظل  وقلة  االحتياجــات 
احلصار املفروض على شــعبنا ، مبيناً أهم 
املشــاريع التي تقوم بها الوزارة من ترميم 

وناقش النائب األســطل مع مدير املرور 

محاضــرة خالل لقــاء نخبوي مبدرســة 

بعــض املبانــي كمباني جديــدة تضم » 
االســتقبال والباطنة والــوالدة«، مطالباً 
النــواب بالوقــوف بجانــب وزارة الصحة 

نــواب محافظة غزة يســتقبلون 
وفدًا من قيادة جهاز األمن الوطني 

نــواب خان يونس يزورون عوائل 
األسرى أصحاب املؤبدات 

نواب رفح ينظم عدة لقاءات نخبوية بمدراس املحافظة

استقبل نواب محافظة غزة وفداً من قيادة 
جهاز األمن الوطني ضــم العقيد فضل 
اهلل أبو تيلخ مدير عــام العالقات العامة 
والرائد إيــاد هنا قائد كتيبة غــزة والرائد 
مهند منصور مدير اإلمداد والتجهيز وكان 
في استقبالهم النواب أ. جمال نصار وأ.د. 

أحمد أبو حلبية.
وثمن النواب جهود جهاز األمن الوطني في 
احلفاظ على أمن وحماية احلدود، واطلعوا 

زار نواب محافظة خان يونس عوائل األسرى 
في سجون االحتالل من أصحاب املؤبدات 

واحملكوميات العالية.
و شملت زيارة ست أسرٍ وهم عائلة األسير 
حسن سالمة احملكوم عليه لدى االحتالل 
بالســجن 48 مؤبــداً باإلضافة إلى ثالثني 
عاماً، وعائلة األســير رامي أبو مصطفى 
احملكوم بعشرين ســنة أمضى منهم 14 
في سجون االحتالل، وعائلة األسير خالد 

نظم مكتب نواب كتلة التغيير واإلصالح 
مبحافظــة رفح عدة لقــاءات نخبوية في 
ثالثة مــدراس ثانوية بالتعــاون  مع دائرة 

العمل النسائي بالكتلة اإلسالمية. 
حيث شــارك النائب د. يونس األســطل 
بلقاء نخبوي مبدرسة شهداء رفح الثانوية 
للبنات برفح حضره 60 طالبة من النخبة 

الطالبية واملتفوقات. 
وحتدث النائب األســطل فــي احملاضرة عن 
مشــروع تعزيــز القيم الــذي انطلق في 
محافظــة رفح في جميع املــدارس حتت 
رعاية مديرية التربيــة والتعليم والكتلة 

اإلسالمية.

املســمية الثانوية للبنات مبحافظة رفح 
وكان في استقبال النائب األسطل مديرة 

املدرسة ولفيف من املعلمات باملدرسة. 
حيث اســتعرض النائب األســطل خالل 
والســماوية  اإلنســانية  القيم  احملاضرة 
مــع التأكيد علــى أن هذا اجليــل له دور 
والتحرير  مهم في صناعــة املســتقبل 
والتمكني، والفهــم الصحيح للدين في 
تعزيــز القيم فــي اجملتمع الذي يشــكل 
البناء القوي والســليم لدعم النخب في 
مقاومة االحتالل، وحيث حضر 80 طالبة 
من النخبة واملتفوقات وكان اللقاء حتاوريا 

فاعال.

على آخر التطورات واألنشطة التي قامت 
بهــا قوات األمــن الوطني خــالل الفترة 
السابقة من انتشارات ليلية حلماية احلدود 

وقيامها لبعض املناورات العسكرية.
ومن جانبه شكر العقيد أبو تيلخ والرائد 
هنا  نــواب الكتلة على دعمهم املتواصل 

لألجهزة األمنية في قطاع غزة.

الطبش احملكوم باملؤبد مدى احلياة، وعائلة 
األســير أحمد أبــو عكر، وعائلة األســير 

مصطفى األسطل ورائف الفرا.
وأكد وفد النواب أن املقاومة الفلسطينية 

لن تتخلى عن خيار حترير األسرى.
من جابنهم أثنى عوائل األسرى على زيارة 
وفد النواب، متمنني أن يدرج أبنائهم في أي 
صفقة حترير لألســرى قادمة مع االحتالل 

الصهيوني.

نواب شــمال غزة يقدمون دعمًا 
لوجستيًا لجهاز مكافحة املخدرات 

قــدم نواب محافظة شــمال غــزة دعماً 
لوجســتياً جلهاز مكافحة اخملدرات تقديراً 
جلهودهــم وإجنازاتهــم األخيرة في ضبط 
أخطر جتار ومروجي اخملدرات في محافظة 
رفــح، وكان الدعم علــى هيئة كمية من 
»احملروقات« لتســهيل مهامهم في ظل 
عدم التزام احلكومة بتحمل مسؤولياتها 

في قطاع غزة.
وأكد النــواب على الــدور املميز لضباط 
الكشــف  وعناصر مكافحة اخملدرات في 
عن مكان أخطر جتار اخملدرات وإلقاء القبض 
عليــه وتقدميــه للعدالة خــالل عملية 
ســريعة وخاطفة، مبا يدلل على املهنية 
العالية التي يتمتع بهــا ضباط وعناصر 

األجهزة األمينة.

بــدروه شــكر مديــر جهــاز مكافحــة 
اخملدرات العقيد ســامح الســلطان نواب  
محافظة الشمال على جهودهم الطبية 
ومســاندتهم إلدارة مكافحــة اخملــدرات 
وخدمة املواطنني واحلد من ظاهرة انتشار 
اخملــدرات واإلجتار بها، وأكد على العمل في 
كل السبل من أجل القضاء على اخملدرات 

واحملافظة على حياة وسالمة املواطنني.
وألقى جهاز مكافحــة اخملدرات في قطاع 
غزة مؤخــراً القبــض على أخطــر تاجر 
مخدرات على مســتوى قطاع غزة ، والذي 
ألقى القبض عليه في مدينة رفح وبحوزته 
300 فرش حشيش و 100 كرتونة ترامادول 
ومبلغ 150 ألف دوالر وقطع من األسلحة 

األتوماتيكية والذخيرة.

التقوا ممثلي مؤسسات خيرية وآخرًا من جمعية الرياض

تقديرًا إلنجازاتهم األخيرة في ضبط تجار ومهربين


