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نواب “التغيري واإلصالح” يتربعون براتب شهر لصالح
مرضى الكلى والسرطان بغزة

تقرير برملاني “11“ ..اجتماعاً رسمياً
و” ”5جلسات استماع ومشاريع قوانني
واصل نواب كتلة التغيير واإلصالح دورهم البرملاني في اجمللس التشريعي
بحضور اجللسات الرسمية وسن القوانني والرقابة على اجلهات التنفيذية
 ،سواءا ً بجوالت تفقدية وجلسات استماع للمسئولني...
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النائب أبو طري  :صمت املجتمع الدولي
على اختطاف النواب «غري مربر»
أكد النائب املقدســي املبعد محمد أبو طير أن اســتمرار اعتقال نواب اجمللس
التشريعي في الضفة الغربية والقدس يعد جرمية ال تقل في وصفها عن جرمية
القتل ،واصفا ً إياه باإلجراء التعسفي الظالم ...
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تقرير خاص ..عائالت النواب املختطفيني
 ..حزن وألم على موائد االفطار
حزن وألم ومعاناة كبيرة تعيشــها عائالت النواب اخملتطفني في سجون
االحتالل ،تتجدد مع حلول شــهر رمضــان الكرمي كل عام في ظل غياب
النائب عن موائد اإلفطار بفعل االختطاف..
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تبرع نــواب كتلة التغييــر واإلصــاح في اجمللس
التشريعي الفلسطيني براتب شهر كامل لصالح
مرضى الكلى والسرطان في قطاع غزة ،خالل زيارة
نظمها وفد برملاني برئاسة د.أحمد بحر ملستشفى
دار الشفاء املركزي مبدينة غزة  ،كان في استقبالهم
د.باسم نعيم رئيس قطاع الصحة والبيئة ولفيف
من أركان وزارة الصحة واألطباء.
وســ ّلم د.بحر والوفــد البرملاني «شــيك» بقيمة
رواتبهم كاملة لشهر واحد للدكتور نعيم  ،كدعم

لصالح مرضى الكلى والســرطان ،ومن ثم تفقدوا
مرافق وزارة الصحة ،وأكد النائب مشير املصري في
حديث لـ»صحيفة التغيير واالصالح» أن هذه املبادرة
تؤكد انحيــاز النواب لشــعبهم والوقوف بجانب
املكلومني منهم بخاصة مرضى الكلى والسرطان،
وشــدد على أن حكومة د.رامي احلمــد اهلل متارس
املؤامرة والرذيلة السياســية وترتكب جرمية وطنية
من خالل تآمرها على الشــعب الفلســطيني في
قطاع غزة واصطفافهــا بجانب االحتالل مبحاصرة

املكلومني واملرضى من أبناء الشعب الفلسطيني.
من جانبه ،أكد النائب د .محمد شــهاب أن التبرع
براتــب كامل لنــواب الكتلة يأتــي للتخفيف من
معاناة مرضى السرطان وغســيل الكلي في ظل
اشتداد احلصار على القطاع ومنع حكومة رام اهلل
إرسال األدوية لقطاع لغزة.
من جانبه حمل د.بحر حكومة احلمد هلل املسئولية
الكاملة عن حياة املرضى في قطاع غزة ،مطالبهم
بالقيام بواجباتهم جتاه القطاع.

النائب املصري  :تصريحات الرجوب جريمة وطنية وانحدار أخالقي وتجاوز
للموروث الديني وانقالب على حقائق التاريخ
أكدت كتلة التغيير واإلصالح أن
تصريحات جبريل الرجوب باعتبار
حائط البــراق ملك للصهاينة
هو جرميــة وطنية وجتاوز خطير
إلرث شعبنا وحقوقه التاريخية
ويشكل إساءة لنضال شعبنا
الفلســطيني ،فضال ً على أنه
جتاوز للمــوروث الدينــي واحلق
التاريخــي لشــعبنا وألمتنــا
بهــذا احلــق املقــدس املتمثل
بالقدس واملسجد األقصى بكل
مكوناتــه ،وإن حائط البراق هو
ملك خالص للمسلمني وال ميلك
أحد التنازل عنه.
وقال النائب مشــير املصري في تصريح صحفي خاص “إن
تصريحات جبريل الرجوب تشــكل انحدارا ً أخالقيا ً  ،ويأتي
في ســياق محاوالت بعض قيادات السلطة وحركة فتح
لتســويق ذواتهم وتقــدمي أوراق اعتمادهــم لدى االحتالل
الصهيونــي وأعوانه حفاظــا ً على مواقعهم وتشــ ّوفا ً

ملصاحلهــم وملســتقبلهم
الذي يريــدون أن يصنعوه على
حســاب حقوق وثوابت شعبنا
الفلسطيني وقضيته العادلة.
إن هذه التصريحــات اخلطيرة
لتشــكل اصطفافــا ً بجانب
العــدو الصهيوني وتســويقا ً
لروايتــه الباطلة في ســابقة
تاريخية خطيرة.
إن حركة فتــح مدعوة للعودة
إلــى املربــع األصيــل الــذي
انطلقت ألجله وضرورة تقييم
مشــروعها السياسي وحتديد
مواقفها التصاقا ً بإرادة شعبنا  ،وليس تفردا ً وسرق ًة للقرار
السياسي.
إن شــعبنا الفلســطيني بكل قواه احلية ســيبقى في
ميدان املواجهة  ،ولن يســتطيع أي شــخص أو أية قوة أن
تنتزع موروثنا الديني من مقدساتنا ،أو تغير حقائق التاريخ
مبلكيتنا ألرضنا فلسطني كاملة غير منقوصة.

النواب يتفقدون قاعات امتحانات الثانوية
العامة بمحافظات غزة
تفقد نواب كتلة التغيير واإلصالح قاعات امتحانات الثانوية العامة
في كافة محافظات غزة  ،لالطالع على ســير االمتحانات في اليوم
األول واالستعدادات التي قامت بها وزارة التعليم...
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“التغيري واإلصالح” توزع كتاب ًا يوثق أبرز
إصداراتها على املكتبات املركزية بغزة

وزّعت الدائرة اإلعالميــة في كتلة التغيير واالصالح
كتابا ً جديدا ً من إصداراتها يوثق أبرز إصدارات الكتلة
الشــهرية لصحيفة كتلة التغيير واالصالح خالل
عــام 2016م واإلصدارات املطبوعــة التي توثق أهم
األحداث والنشاطات الشهرية واملوسمية للنواب.
ويقدم االصدار والذي يعد مرجعا ً هاما ً ويوثق أحداث
التجربة البرملانية لنواب كتلة التغيير واالصالح وأبرز
إجنازاتهم وأنشطتهم خالل الفترة املذكورة ،واالصدار

من إعداد وحتريــر الدائرة االعالمية في كتلة التغيير
واالصالح.
ومت توزيع اإلصدار على أهم عشــرة مكتبات مركزية
فــي قطاع غزة  ،منها مكتبة اجلامعة االســامية،
ومكتبة مركز رشاد الشوا ،ومكتبة جمعية الهالل
األحمر ومكتبة بلدية غزة ومكتبة اجمللس التشريعي،
ومكتبة النور والثقافة ومكتبة مؤسســة سعيد
املسحال الثقافية.
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كتلة التغيير واإلصالح
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يدٌ تبني  ..ويدٌ تقاوم

خالل مايو ..حضروا جلسة للتشريعي بذكرى النكبة

نواب “التغيري واالصالح” يعقدون “ “11اجتماعاً رسمياً و” ”5جلسات استماع ملسئولني
جهاز الشرطة العسكرية ملناقشة بعض شكاوى
املواطنني.

واصل نواب كتلة التغيير واالصالح دورهم البرملاني
في اجمللس التشــريعي بحضور اجللسات الرسمية
وســن القوانني والرقابة على اجلهــات التنفيذية
 ،ســواءا ً بجــوالت تفقدية وجلســات اســتماع
للمسئولني ومتابعة شكاوى وتظلمات املواطنني
مع اجلهات الرسمية واحلكومية اخملتلفة .

اجتماعات وزيارات

جلسات وقوانين

وشــارك النــواب في جلســة خاصــة للمجلس
التشــريعي مبناســبة الذكرى التاسعة والستني
للنكبة والتي عقدت في مخيــم جباليا لالجئني
حيث أكــد النواب أن العودة حــق ال مراء وال جدال
فيه وعلى العالم مساعدة الشعب الفلسطيني
الســتعادة أرضه وعودة مقدســاته ،كما شــارك
النواب في العديد من الفعاليات في ذكرى النكبة.
كما أعدت جلان اجمللس التشريعي خمسة مشاريع
قوانني خالل الشــهر املاضي لعرضها على اجمللس
التشــريعي للمناقشة العامة وهي مشروع قانون
معــدل لقانون العمل  ،ومشــروع قانــون معدل
املنازعات اإلدارية ،ومشروع قانون الشركات ،ومشروع
قانون محكمة اجلنايات الكبرى  ،باإلضافة ملشروع
قانون املهن الصحية لعرضها للقراءة الثانية.

جلسات استماع

كما وعقد النواب “خمســة” جلســات اســتماع
ملســئولني في اجلهات احلكومية اخملتلفة للوقوف

النائب أبو طري :صمت املجتمع
الدولي على اختطاف النواب
«غري مربر»
أكد النائب املقدســي املبعد محمد أبو طير أن اســتمرار
اعتقال نواب اجمللس التشريعي في الضفة الغربية والقدس
يعــد جرمية ال تقل في وصفها عن جرمية القتل ،واصفا ً إياه
باإلجراء التعسفي الظالم الذي تقوم به دولة االحتالل بحق
نواب الشعب الفلسطيني.
وقال النائــب أبو طير في تصريح خاص بصحيفة “التغيير
واالصــاح” ”:إن دولــة االحتالل حتاول أن تقتلــع الناس من
بيوتهم وتســجنهم وتبعدهم عن أرضهــم  ،وهذا األمر
ليس بالسهل فاإلبعاد واالختطاف جرمية نكراء ال تقل في
قسوتها عن القتل”
ووصف النائب أبو طير أوضاع األســري في سجون االحتالل
بأنهــا ال تســر صديق فــي إشــارة إلى معاناتهــم التي
يعيشونها وسوء تعامل مصلحة السجون معهم  ،مشيرا ً
إلى أن وجود عدد كبير من األســري املرضــي الذين يعانون
من األمــراض وحتتاج لتدخل طبــي  ،ويتم جتاهل حاالتهم
الصحية الصعبة واحلرجة مما يعرض حياتهم للخطر ،وقال
النائب أبو طير“ :ال أنسي أبدا ً قول أحد السجانني لنا ونحن
في السجن لو أملك منع الهواء واملاء عنكم فلن أقصر”.
واستنكر النائب أبو طير صمت مؤسسات حقوق االنسان
واجملتمع الدولي جتاه قضية اختطاف نواب اجمللس التشريعي
اخملتطفني في الوقت الذي ال يزال االحتالل يختطف تسعة
من نواب كتلة التغيير واالصالح فــي االعتقال االداري في
ســجونه في شــكل مخالف لكافة املعاييــر والقوانني
الدولية.
وناشــد النائب أبو طير األمة العربية واالسالمية وأصحاب
الضمائر احلية بالعمل من أجل اإلفراج عن األســرى الذين
يتعرضــون ألقصي األوضاع املعيشــية من قبل مصلحة
السجون.
وأفرجت سلطات االحتالل عن النائب أبو طير بعد اختطاف
دام “ ”17شهرا ً في سجونه بشكل ظالم وتعسفي.

www.islah.ps

على العمل احلكومي واملراقبــة على طبيعة وإجراءات
العمل ،كانت اجللسة األولى ملسئول القطاع االقتصادي
في اللجنة اإلدارية إســماعيل محفــوظ  ،وكما عقد
النواب بلجنة الداخلية واألمن جلســة اســتماع ملدير
جهاز الشــرطة ومدير وحدة جرائم األمــوال في وزارة

تقرير خاص

عائالت النواب المختطفين في رمضان

حزن وألم ومعاناة تتجدد على موائد اإلفطار

حــزن وألم ومعانــاة كبيرة
تعيشــها عائــات النواب
اخملتطفــن فــي ســجون
االحتــال ،وتتجدد مع حلول
شهر رمضان الكرمي كل عام
فــي ظل غيــاب النائب “رب
األســرة” عن موائد اإلفطار
بفعل االختطاف والتغييب
القسري في سجون االحتالل
في الضفة الغربية والقدس
احملتلة  ،ففــي ظل غيابهم
عــن عائالتهم في شــهر
رمضــان الفضيــل مع كل
آذان يدعــون اهلل عــز وجل
لهم باحلريــة وأن يكونوا بني
أهلهــم وأطفالهــم الذين
يفتقدونهــم علــى موائد
اإلفطار.
وتختطف ســلطات االحتالل في سجونها “ ”9من نواب
كتلــة التغيير واالصــاح وهم النائــب ابراهيم دحبور
والنائــب عزام ســلهب والنائب أحمد املبــارك والنائب
أنور الزبون والنائب خالــد طافش والنائب محمد جمال
النتشــة والنائب حسن يوســف والنائب أحمد عطون
والنائب محمد الطل،

عائلة النائب دحبور

الداخلية ،وجلسة استماع لرئيس اللجنة اإلدارية عبد
السالم صيام لالســتماع منه حول اخلطة املقدمة من
اللجنة ،كما وحضر النواب فــي جلنة الداخلية واألمن
جلســة اســتماع لرئيس بلدية خان يونس ملناقشــة
أرض املندوب مبنطقة املواصي ،وجلســة استماع ملدير

في ســياق آخر شــارك نواب التغيير واالصالح في
االجتماعــات الدوريــة للجان اجمللس التشــريعي
ونظموا العديد من الزيارات لشخصيات ومسؤولني
في احلكومة ،حيث عقد النواب أحد عشرا ً اجتماعا ً
 ،كان أبرزها االجتماع بالســيد غيرنوت سأور مدير
مكتب اليونسكو في قطاع غزة  ،واالجتماع مع م.
كنعان عبيد ملناقشة مشكلة السوالر الصناعي
ولقاء رئيس ســلطة األراضي ملناقشة اجلمعيات
اإلسكانية ،باإلضافة للمساهمة في مناقشة عدة
قضايا في اجتماعات اللجان الدورية أبرزها مناقشة
إعفاء مستلزمات الطاقة البديلة ،وآخر التطورات
مدينة القــدس والواقــع الصحي وأزمــة الوقود
والكهرباء واملسيرة التعليمية في ظل األزمات.
ونفذ نواب التغييــر واإلصالح أربعة زيارات ميدانية
كانــت األولى ملعبر بيــت حانون ،وزيــارة ميدانية
لوزارة الصحة واالســتماع لألوضاع في الوزارة في
ظل القرارات غير املســئولة من قبل السلطة في
رام اهلل ،وزيــارة ميدانية لــوزارة التربية والتعليم
ومناقشة عددا ً من القضايا التعليمية التي تخص
الوزارة ،كذلك نظم النواب زيارة ميدانية للشــارع
املمتد لشارع الصناعة واالستماع لشكاوى بعض
املواطنني لكثرة احلوادث فيه.

عائلــة النائــب ابراهيــم دحبور اخملتطف في ســجون
االحتالل قالت ”:معاناة انســانية متجددة للعائلة في
شهر رمضان  ،ونفتقده جميعا ً فهو األب احلنون  ،وطفله
الذي ال يتجاوز اخلمس سنوات يسأل عنه كل صباح وكل
مساء أين أبي؟ أين أبي؟ متي سيرجع؟
وأضافت زوجه النائب دحبور في حديث خاص لصحيفة “
التغيير واالصالح”  “ :متر أيام الشهر الفضيل ونحن نفتقد

وجوده بيننا خاصة على مائدة اإلفطار وفي فترة السحور
لقد كان بيننا ومع أوالده وال ننسي ذهابه معهم لصالة
التراويح  ،لقــد أثر اختطافه علي األوالد حيث أصبحوا
ال يتقبلون أي إفطارات رمضانية بدون حضور األب ،وهذا
تقليد إجتماعي فــي عائالتنا في الضفة الغربية وعند
األهل واألقارب”.
وأوضحت زوجة النائب “أم خليل” عندي طفل  5سنوات
وتخــرج من الروضة هــذه األيام وكان حزينــا ً جدا ً عند
تخرجه لعدم وجود والده معه ليشــاركه فرحة جناحه ،
ناهيك عن زواج ابنتنا املقرر بعد عيد الفطر  ،كيف لنا أن
نقيم فرحا ً ووالدها الزال مختطفا ً في سجون االحتالل
وليس بجانبها ليشاركها فرحة زفافها”.

عائلة النائب عطون

أما عائلة النائب املقدســي املبعد أحمد عطون فتصف

غياب الزوج عن البيت
واألبنــاء بــأن لــه أثر
كبيــر علــى العائلة ،
موضح ًة أنه في شهر
رمضان الفضيل جتتمع
العائلة وبغيابه تشعر
بنقــص كبيــر وحنني
كبيــر لوجــوده بيننا
فلقــد كان النائب “أبو
مجاهد” منذ  6سنوات
مبعدا ً عن القدس إلى
مدينــة رام اهلل وقبل
ابعاده تستذكر عائلته
وأطفالــه الصغــار
ذهابهــم معه للصالة
في املســجد األقصى
وشــرائهم حاجيــات
رمضان برفقته.
وقالت العائلــة في حديث خــاص لصحيفة “التغيير
واالصالح” جنتمــع يوميا ً بعد اإلفطــار ونذهب لنصلي
التراويح فنشعر باحلنني لتلك األيام و كأنه معنا ،لقد كنا
جنتمع معا ً علي الســحور وكان يشجع األوالد ويأخذهم
معه الي املسجد لصالة الفجر والصالة بجماعة .
وأضافــت ”:كان يحث أبناءه علــى التجمع قبل اإلفطار
والدعاء  ،أما طفلته التي تبلغ من العمر ســبعة أعوام
فتحن لوالدها كل حني وحلظة .
وأنهت زوجة النائب عطون حديثها قائلة  ”:أثر اختطاف
النائب أبو مجاهد عطون علي والده ووالدته الكبيرين في
السن وآملهم فراقه فهم الذين يكننون له معزة ومحبة
كبيرة ،ويتذكره والداه دائما بالدعاء املستمر له بالفرج
واحلرية  ،متمنني العودة القريبة والعاجلة لعائلته وأوالده
سائلني اهلل أن يقر عيونهم بالفرج واحلرية عما قريب .

3

كتلة التغيير واإلصالح

يدٌ تبني  ..ويدٌ تقاوم

www.islah.ps

نواب “التغيري واإلصالح” يتفقدون قاعات امتحانات الثانوية العامة بمحافظات غزة

تفقد نواب كتلــة التغيير واإلصالح قاعات امتحانات الثانوية العامة في
كافــة محافظات غزة  ،لالطالع على ســير االمتحانات فــي اليوم األول
واالستعدادات التي قامت بها وزارة التعليم إلجناح عملية تقدمي االمتحانات
بشكل مالئم مبا يضمن توفير كل سبل الراحة للطالب والطالبات.
ضم الوفد البرملاني النائب األول لرئيس اجمللس التشــريعي د .أحمد بحر
والنائب عبد الرحمن اجلمل ،والنائب هدى نعيم والنائب د .صالح البردويل
والنائب د .خميس النجار والنائب يحي العبادسة ،مبشاركة وفد رفيع من
وزارة التربية والتعليم يترأســه رئيس قطاع التعليم والثقافة كمال أبو
عون.

وشــملت اجلولة وفد النواب وعدد من جلان االمتحانات في كل من مدرسة
محفوظ النحناح الثانوية للبنات غرب غزة ،ومدرســة شــهداء الزيتون
الثانوية للبنني ،ومدرسة هاشم عطا الشوا الثانوية للبنات ،بحي الزيتون
شرق مدينة غزةز
وفي سياق متصل ،تفقد وفدا ً من نواب محافظة خان يونس مدرسة حيفا
الثانوية للبنات ومدرسة خالد احلسن الثانوية للبنني.
وثمن النواب الدور الكبير لوزارة الداخلية ملا تقوم به من تأمني جلان الثانوية
العامة ،والدور الكبير لوزارة الصحة التي تقدم خدماتها الطبية في جميع
مراكز االمتحانات.

وأشــاد د .بحر خالل مؤمتر صحفي عقد في مدرسة محفوظ النحناح
بالتوافق في وزارة التربيــة والتعليم في غزة والضفة الغربية والقدس،
وما قدمته من أداء بروح الوحدة الوطنية واملســئولية العالية جتاه أبناء
شعبنا الفلسطيني ،مبينا ً أن هذا التوافق يشكل بشري خير للتوافق
على جميع املستويات على طريق الوحدة الوطنية.
وأكد النــواب أنه ورغم احلصار واالنقطاع الدائــم للكهرباء ،جند أبناءنا
الطلبة لديهم العزمية واإلصرار على مواصلة تعليمهم.
وفــي ختام اجلولة متنــى النواب جلميع طلبة الثانويــة العامة التوفيق
والنجاح والتميز في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

َّ
سلموا( )5منازل مرمَّمَة ألسر فقيرة

نواب محافظة غزة يناقشون مشاريع مع هيئة
نواب محافظة شــمال غزة يشاركون يف حفل االفراج
الزكاة الفلسطينية
عن النزالء الغارمني

ناقش نواب محافظة غزة مع هيئة الزكاة الفلسطينية
عدة مشــاريع تنموية وخدماتية ســتنفذ خالل شهر
رمضان املبارك ومنها مشــروع الكفاالت والقســائم
الشرائية التي ستساهم في التخفيف عن كاهل األسر
املســتورة ،جاء ذلك خالل زيارة نواب محافظة غزة ملقر
هيئة الزكاة الفلسطينية.
أثنى وفد النواب على جهود هيئة الزكاة الفلسطينية
وخدمتها للمجتمع الفلســطيني من خالل املشاريع

اخليرية والتي تساهم بدعم شريحة واسعة من العوائل
املســتورة في قطاع غــزة ،مؤكدين على وقــوف نواب
كتلة التغيير واالصــاح ودعمهم وتواصلهم مع جميع
املؤسسات واجلمعيات اخليرية.
واستعرض رئيس هيئة الزكاة د .عالء الرفاتي العديد من
املشــاريع التي قامت بها الهيئة خالل الفترة السابقة،
وأهم املشاكل التي تواجه عملهم في ظل احلصار اخلانق
الذي يعيشه أبناء شعبنا الفلسطيني

النائب األسطل يزور قيادة األمن الوطني برفح
زار النائب د .يونس األســطل قيادة األمن الوطني اللواء
اجلنوبــي مبحافظة رفح حيث كان في اســتقباله قائد
قوات اللــواء اجلنوبي العقيد على املســاتي وعدد من
الضباط واألفراد العاملني باجلهاز
وطرح العقيد املسالتي عددا من القضايا التي تهم أمن
احلدود موضحا ً أنه مت جتاوز العديد من املعوقات التي كانت
حتول دون ضبــط احلدود بالدرجة املطلوبة مســتعرضا ً
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حجم العمل على احلدود وبناء أبراج املراقبة حيث تفقدوا
النقــاط احلدودية والثكنات العســكرية التابعة جلهاز
األمن الوطني.
وعبر النائب األسطل عن ســعادته بتحلي اجلهاز بروح
املســئولية والهمة العالية لألفراد والضباط حلفظ أمن
الوطــن واملواطن موضحا ً أن هذا املــكان يعتبر ثغر من
الثغور التي يجب أن نحافظ عليها باستمرار.

شارك نواب كتلة التغيير واإلصالح مبحافظة شمال غزة
في احتفال االفراج عن النزالء الغارمني والذي أقامته إدارة
“ســجن أبو عبيدة املركزي “لإلفراج عن النزالء الغارمني
احملتجزين علــى ذمم مالية وذلك بدعم كــرمي من رئيس
املكتب السياســي حلركة حماس القائد د .إســماعيل
هنية بحضور نواب محافظة شمال غزة وقيادة الشرطة
الفلســطينية وعدد من الوجهاء واخملاتيــر وذوي النزالء
املفرج عنهم.
وأكد نواب محافظة شــمال غزة أن االفراج عن  49نزيالً
من خالل حملة الغارمني علــى ذمم مالية في محافظة
شــمال قطاع غزة يأتــي من أجل التخفيــف عن أبناء
شعبنا ودعم صمودهم داعني لتعزيز مثل هذه املشاريع
وإخراج املعوزين ومساندة أهل غزة.
وقال النائب د .يوسف الشرافي “ إن اإلفراج عن الغارمني
إمنا يدلل على الوحدة وحتقيق الدعوة بالتكافل”.
وشكر النائب الشرافي رئيس املكتب السياسي حلركة
حماس د .اسماعيل هنية على هذه املبادرة الكرمية ،وعلى
دوره البارز واملميز في اإلفراج عن الغارمني ورسم البسمة

على شفاه أهالي النزالء خاصة قبل حلول شهر رمضان
املبارك.
في سياق أخر ،شارك وفدا ً من نواب محافظة شمال غزة
بالتعاون مع وكيل وزارة التنمية االجتماعية د .يوســف
إبراهيم في تســليم خمســة منازل ألســر فقيرة في
محافظة شمال غزة بعد إعادة بنائها وترميمها.
أكد النائب د.محمد شهاب على أهمية مشاريع ترميم
وصيانة بيوت الفقراء من أبناء شعبنا الصامد  ،مضيفا ً
« أن هذا املشروع يأتي ضمن سلسلة من املنازل التي جرى
ترميمها وتسليمها ألصحابها ضمن مشروع متكامل
إلعادة بناء وترميم عدد من منازل األسر الفقيرة».
وأوضح وكيل وزارة التنمية االجتماعية أن هذا املشروع
يهدف لتأهيل منازل العائالت املســتورة بحيث تصبح
صاحلة للسكن واملعيشــة .وأكد على استمرار املشروع
ليشمل  100أسرة جديدة بدعم كرمي من سلطنة عمان.
وشــكر نواب محافظة شمال غزة األشقاء في سلطنة
عمان على جهودهم الطيبــة واملباركة في دعم صمود
شعبنا الفلسطيني احملاصر في غزة.
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النائب أبو راس يتفقد مركز شرطة التفاح والدرج
النائب الجمل يتفقد مستشفى
نواب محافظة غزة يتفقدون مركز شرطة الشاطئ ويلتقون برجال االصالح
شهداء األقصى

تفقد نواب محافظة غزة مركز شــرطة الشــاطئ ضمن سلسلة الزيارات
التي ينظمها النواب للمراكز الشــرطية واملؤسســات احلكومية ،وكان في
استقبالهم مدير املركز العقيد طارق البغدادي وعدد من الضباط في املركز.
وأكد وفد النواب علي دعمهم املتواصل ملراكز الشرطة واالطالع على ظروفهم
عــن قرب والتعرف علــى احتياجات املراكز وتذليل العقبــات التي تواجههم
والعمل على حلها مشيدين بعمل مراكز الشرطة وحرصهم على توفير األمن
واألمان وحماية اجملتمع بإتباعهم اإلجراءات القانونية الصحيحة.
ومن جانبه رحب مدير مركز شــرطة الشاطئ العقيد البغدادي بوفد النواب،
مســتعرضا ً أهم املشــكالت التي تعترض عملهم ،ومبينا ًطرق التعامل مع
شكاوى املواطنني وكيفية متابعتها مع جلان اإلصالح التابعة لوزارة الداخلية،

واصطحــب مدير املركز النواب في جولة تفقديــة لالطالع على مرافق املركز
وزيارة النزالء واملوقوفني على الذمم املالية.
وفي سياق آخر التقى النواب بوفد من رجال االصالح واخملاتير في محافظة غزة
وعلى رأسهم اخملتار حسني املغني ،حيث أكد اخملتار املغني على تكامل العالقة
بني نواب اجمللس التشريعي ورجال االصالح واخملاتير والشرطة الفلسطينية مبا
يحقق املصلحة العامة ويحافظ على النسيج االجتماعي.
في سياق آخر ،تفقد النائب د.مروان أبو راس مركز شرطة التفاح والدرج ،مشيدا ً
بجهودهم وعملهم املتواصل في خدمة الشعب ،مناقشا ً أبرز الشكاوى التي
وردت الي مكتب النواب للعمل على حلها ،مشيرا ً إلى أهمية اتخاذ اإلجراءات
القانونية قبل التنفيذ.

تفقــد النائب د.عبد الرحمن اجلمل مستشــفى شــهداء األقصــى ،وكان في
استقباله د .كمال خطاب مدير املستشفى ورؤساء األقسام الطبية.
وأثنى النائب اجلمل على جهود ادارة مستشــفى شــهداء األقصى في خدمة
املواطنني وتوفير خدمة صحية مميزة والسعي الدؤوب لتطويره وتقدمه.
بدوره استعرض د .خطاب أهم االجنازات التي قامت بها إدارة املستشفى مؤكدا ً
على ضرورة ايجاد حلول ألهم املعيقات التي تواجه املستشفى كقلة الكادر وقلة
االمكانات الطبية وغيرها من األمور األخرى العالقة.
وفي نهاية اللقاء شكرت ادارة املستشفى النائب اجلمل على اهتمامه وحضوره
وسعيه دائما حلل مشاكله والعمل على تطويره.

نواب الوســطى يكرّمــون “ ”1200نزي ً
ال يف نواب محافظة خان يونس يلتقون دائرة شــؤون العشائر ووجهاء
منطقة الفخاري
حفل تخريج دورات شرعية

كــرم نواب احملافظة الوســطي  1200نزيالً
في حفــل تخريج بعد امتامهــم عددا ً من
الدورات الشرعية والتالوة في مركز االصالح
والتأهيل مبدينة دير البلح وضم وفد النواب
النائب د .ســالم ســامة والنائب د .عبد
الرحمن اجلمل بحضور العقيد اســماعيل
أبو راشــد مدير شرطة احملافظة الوسطى
واملقــدم اياد الهباش مديــر مركز االصالح
واألســتاذ ابراهيــم درويش مديــر أوقاف
الوســطى وطاقم مــن دار القــرآن الكرمي
وشخصيات حكومية وأهلية.
وأثنى النائب اجلمل على جهود املؤسسات
الداعمة لهذا املشروع وهي هيئة التوجيه

السياســي واملعنــوي ودار القــرآن الكرمي
والسنة ومركز التأهيل واالصالح الوسطى،
مشيرا ً أن مشــروع “بالقرآن نسمو” شمل
حفظ وإتقان تالوة سورة الفاحتة.
وأوضح املقدم إيــاد الهباش على أن مركز
اإلصالح والتأهيل في الوســطى يســعى
للوصول للمعنى الصحيح ملفهوم اإلصالح
والتأهيل وذلك بالدورات التثقيفية والدينية
والتعليميــة مثل دورة تأمالت في ســورة
الفاحتة وحفظ جزء عم إضافة لعدة دورات
متنوعة .شاكرا ً كل من ساهم وشارك في
إجناح هذه الدورات وهذا احلفل ملا تخدم في
مصلحة النزيل واجملتمع.

المحرر المسئول

شرحبيل الغريب
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نظمت كتلة التغيير واإلصالح في محافظة
خان يونس مع دائرة شــؤون العشــائر لقاءا ً
بعنوان “معا ً نعزز احلاضنة الشعبية” ،بحضور
النواب ورئيس دائرة شؤون العشائر.
ودعا النائب العبادسة رجال االصالح للعمل
على أن يكون الشــعب الفلســطيني كله
وحدة واحــدة ،وأن يتفق اجلميع على كيفية
حمايــة املقاومــة ،مستشــهدا ً بالوثيقة
التــي أصدرتها حركة حمــاس مؤخرا ً على
أنها تشــكل أرضية صلبة للعمل اجلماعي
الفلسطيني.
وعبر النائب العبادســة عن ارتياحه للجهود
التي يقوم بها رجال اإلصالح العاملني ضمن

دائرة شؤون العشــائر ،موضحا ً أن دورهم في
اإلصالح ال يترك جرحا ً بني طرفي اخلالف وهو
سبيل حفظ السلم اجملتمعي.
واســتعرض النائب العبادســة آخر تطورات
الوضع السياسي القائم واألزمات التي تواجه
قطاع غزة وتعثر جهود تنفيذ املصاحلة.
وأشار النائب العبادســة أن االحتالل يريد أن
ينتزع املقاومة من حاضنتها الشــعبية كي
تنكشف أمامه ويسهل عليه استئصالها،
مؤكدا ً أن غــزة باحتضانها املقاومة هي أمل
القضية الفلسطينية واملطلوب من الشعب
أال يهتز وال ينهار أمام ضغوط العدو.
في ســياق أخــر ،التقــى نــواب محافظة
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خان يونــس بوجهاء منطقــة الفخاري في
إطار االســتماع لهمــوم املواطنني ولالرتقاء
باخلدمــات املُق َّدمــة وآليات تطويــر احلياة
املعيشية لسكان املنطقة ،وكذلك لإلسهام
فــي التقريب بــن اجملتمع احمللــي والهيئات
احلكومية.
وأوضــح النــواب على مواصلتهــم العمل
البرملاني مبــا يخدم ســكان القطاع احملاصر
ضمــن اإلمكانيات املتاحة واملهــام املوكلة
للنــواب ،مؤكدين على عقد لقاء مع البلدية
ملناقشــة القضايا واملشكالت املطروحة في
اللقاء بصورة مركزة لوضع احللول املناســبة
لها.
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