
ن��واب كتلة  اختتم 
التغيي��ر واالص��اح 
في محافظة شمال 
غزة خال األس��بوع 
األول لشهر نوفمبر 
دعم  أسبوع  حملة 
انتفاض��ة الق��دس 
قي��ادة  ومبش��اركة 
حركة حماس، والتي 
هدفت لتفقد نقاط 
ونق��اط  املرابط��ن 
الش��رطة  مترك��ز 
لفلس��طينية  ا

املنتشرة باحملافظة خال عدة جوالت ميدانية ليلية.
وش��ملت احلمل��ة زيارة نقاط الش��رطة املنتش��رة 
مبحافظ��ة ش��مال غ��زة واملرابطة عل��ى املفترقات 
الرئيس��ية ونق��اط املرابط��ن ف��ي كاف��ة املناطق 
الش��مالية وتقدمي وجبات عشاء بواقع 1250 وجبة 

عشاء خال احلملة على مدار أسبوع.
وتنوعت اجلوالت لتش��مل جميع مناطق محافظة 
الشمال في بيت حانون وبيت الهيا ومخيم جباليا 
وجبالي��ا النزله، وش��ارك في اجل��والت جميع نواب 
الكتل��ة في الش��مال وقي��ادة حركة حم��اس في 
الشمال ومحافظ الشرطة ومدراء مراكز الشرطة.

النائ��ب  وأك��د 
إسماعيل  املهندس 
األشقر أثناء حديثه 
ه��م  املرابط��ن  أن 
ش��رف األمة وأملها 
لتحري��ر  املنش��ود 
األقص��ى م��ن دنس 
الصهيوني،  احملت��ل 
إلى  املرابطن  ودع��ا 
املزي��د م��ن الصب��ر 
والثب��ات على طريق 
واملقاوم��ة  اجله��اد 
وص��والً إل��ى النصر 

والتحرير.
وأشار النائب األشقر إلى الدور الكبير الذي متارسه 
الشرطة في خدمة الوطن واملواطن وحماية اجلبهة 
الداخلي��ة وحف��ظ أم��ن املواطن وضب��ط األخاق 
والقي��م، والعمل على س��يادة القانون على جميع 

املواطنن بدون متييز.
واعتبر وف��د النواب خال احلملة أن أفراد الش��رطة 
الفلسطينية الذين يحرسون املفترقات ويسهرون 
على حماية املواطن هم مرابطون في س��بيل اهلل، 
فهم يقدمون واجبهم الشرعي والوطني واألخاقي 

في خدمة أبناء شعبهم احملاصر..

النائب د. ناصر عبد الجواد يشارك بمؤتمر دولي بماليزيا 
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كتلة التغيري والإ�صالح 
تهنئ حزب العدالة 

والتنمية الرتكي بفوزه 
يف النتخابات الربملانية 

ممثاًل عن فل�صطني .. مب�صاركة اأكثـر من 20 دولة

 نواب التغيير واإلصالح شمال غزة  يختتمون حملة 
أسبوع دعم انتفاضة القدس

 كتلة التغيير واإلصالح تشارك بوقفة برلمانية 
مشتركة دعمًا النتفاضة القدس 

 بعد �صل�صلة لقاءات اأجرتها مع  الكتل الربملانية 
 

خالل �صهر نوفمرب  

ش��اركت كتلة التغيير 
واالص��اح البرملانية في 
وقفة برملانية مشتركة 
الكت��ل  بحض��ور 
البرملاني��ة  والقوائ��م 
التش��ريعي  اجمللس  في 
دعم��اً  الفلس��طيني 

النتفاضة القدس. 
أكد رئيس كتلة التغيير 
واإلصاح د. خليل احلية 
خ��ال مش��اركته ف��ي 
الوح��دة  ب��أن  الوقف��ة 
مقدس��ة  الوطني��ة 

وفلس��طن أكب��ر من اجلمي��ع، داعي��اً ال��كل الوطني لدعم 
  انتفاضة القدس، مطالباً الرئيس عباس بالدعوة لدورة جديدة 
للمجلس التشريعي من أجل حتقيق الوحدة الفلسطينية، 

وإيصال صوت فلسطن على كافة السبل واألصعدة. 
وطال��ب احلي��ة، رئي��س الس��لطة محم��ود عب��اس بضرورة 
تش��كيل مجلس وطني جديد مؤقت يجمع كل قوى اجملتمع 
الفلس��طيني، في حال تعذر عقد اإلطار القي��ادي، من أجل 

قيادة مسيرة العمل الوطني بشكل كامل.
وشدد احلية على ضرورة دعم انتفاضة القدس وكشف زيف 
االحتال في كل مكان، ومحاصرته ميدانيا وسياسيا وقانونيا 
ودوليا بكل الوسائل، متمنيا من الدول العربية إغاق السفارة 

وط��رد  اإلس��رائيلية، 
اإلس��رائيلي  الس��فير 
م��ن بادها ك��رد عملي 
عل��ى جرائ��م االحت��ال 

املستمرة.
“نق��در  احلي��ة:  وتاب��ع 
بالضفة  الفعل  ونشكر 
الت��ي يق��وم بها  وغ��زة 
ف��ي  الفلس��طينيون 
الق��دس،  انتفاض��ة 
الضفة  مطالبا أجه��زة 
باالنتفاض��ة  االنخ��راط 
أبن��اء  ع��ن  والدف��اع 
ش��عبهم، “ومطلوب م��ن أن نحتض��ن املوج��ة الثورية التي 
يقوده��ا اجليل املنتف��ض، واالنتفاضة كفيلة ب��أن تنطلق ما 

دامت املقاومة وفصائل العمل الوطني منخرطة فيها”.
واس��تهجن د. احلي��ة التمييز ال��ذي تقوم به حكوم��ة الوفاق 
الفلس��طيني ف��ي التعامل مع قط��اع غزة، داعي��ا احلكومة 
للقيام بكل املهام املطلوبة منها، دون متييز بن موظف ومعبر، 

وملفات على حساب أخرى.
انتفاض��ة الش��عب  ومتن��ى احلي��ة م��ن كل األح��رار دع��م 
الفلسطيني أمام غطرسة االحتال، مشددا على ضرورة قيام 
حكومة الوفاق بواجباتها ف��ي دعم انتفاضة القدس، وتوفير 

االحتياجات األساسية لذوي الشهداء واجلرحى واألسرى، 

املوؤمتر يدعو لال�صتفادة من التجربتني املاليزية والرتكية يف بناء نظام دميقراطي وحتقيق تنمية ونه�صة �صاملة  

التغيير واإلصالح تصدر  كتلة 
تقري��ر أعماله��ا ونش��اطاتها 

وانجازات  مكاتبها 
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النائب ش��هاب يناقش مبادرة 
القانوني��ة ع��ن  المس��ؤولية 

اإلهمال الطبي.

ن��واب الضف��ة يلتق��ون وفدًا 
من ن��واب وممثلي االتحادات 

االيرلندية

النائب نعيم تش��ارك بورش��ة 
عم��ل برلمانية ومناظرة حول 

تعطيل التشريعي

إقرأ المزيد.. خالل نوفمبر
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النائب شهاب يناقش مبادرة المسؤولية القانونية 
عن االهمال الطبي

خالل ا�صتقباله وفداً من  العيادة القانونية بالكلية اجلامعية 

ناقش د.محم��د ش��هاب النائب عن 
كتلة التغيير واإلصاح مبادرة العيادة 
الطبية ف��ي الكلي��ة اجلامعية بغزة 
والت��ي حمل��ت عن��وان« املس��ؤولية 
 ، القانوني��ة ع��ن اإلهم��ال الطب��ي 
حتت ش��عار األخطاء الطبية ..امللف 
املفقود«  في املستشفيات والعيادات 
الطبية في قط��اع غزة، والتي تهدف 
للمس��اهمة ف��ي تصوي��ب الوض��ع 
القانوني للمس��ؤولية ع��ن اإلهمال 
الطب��ي وحتس��ن ظ��روف إج��راءات 
التحقيق في اخلط��أ الطبي لتحديد 

املسؤولية القانونية . 
وق��دم وف��د العي��ادة القانوني��ة في 
الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية 
مب��ادرة ملحقة بعش��رة آالف توقيع 
من مؤسسات اجملتمع املدني واجلهات 
اخملتص��ة ومناصرون م��ن جهات عدة 
تدع��م بتحس��ن الوض��ع القانوني 

للمس��ؤولية القانونية عن اإلهمال الطبي في املستشفيات 
والعيادات الطبية اخلاصة . 

وض��م الوف��د كا من نض��ال جرادة منس��ق برام��ج القانون 
بالكلية وماهر اجلملة مشرق العيادة القانونية بالكلية وعدداً 

من املساعدين في احلملة.

وأكد النائب د.محمد ش��هاب بأن اجمللس التشريعي من خال 
جلنة التربية والقضايا االجتماعية عكفت على إعداد مسودة 
قان��ون يضبط املس��ئولية الطبية إلى جان��ب تنظيم املهن 

الصحية.
ورحب النائب ش��هاب بالوفد مش��يداً باحلملة التي تش��رف 

عليه��ا الكلية اجلامعي��ة في تفعيل 
ع��ن  القانوني��ة  املس��ئولية  قضي��ة 
اإلهم��ال الطب��ي وتش��كيل حمل��ة 

ضغط ومناصرة للقضية.
وأوض��ح النائ��ب ش��هاب ب��أن اجمللس 
التش��ريعي س��ن العديد من القوانن 
ف��ي اجملال الصحي أبرزه��ا قانون زراعة 

األعضاء وقانون الطب الشرعي.
م��ن جهت��ه أوض��ح أ. جرادة منس��ق 
املشروع بأن املشروع يهدف للمساهمة 
القانون��ي  الوض��ع  تصوي��ب  ف��ي 
للمس��ؤولية ع��ن اإلهم��ال الطب��ي 
وحتسن ظرف إجراءات التحقيق اخلطأ 

الطبي لتحديد املسؤولية القانونية. 
وبن جرادة بأن املشروع يسعى لتنفيذ 
حمل��ة ضغ��ط ومناضرة ته��دف إلى 
القانوني  الوض��ع  العم��ل لتحس��ن 
للمس��ؤولية عن اإلهم��ال الطبي من 
خال تش��كيل هيئة استشارية علية 
مس��تقلة مرجعية طبية وتشكيل جلنة حتقيق متخصصة 

من عدة جهات، باإلضافة لتفعيل املعمل اجلنائي. 
وفي ختام القاء س��لم الوفد للنائب ش��هاب عريضة تشمل 
توقيع 10 أالف مواطن تطالب بتحس��ن الظ��روف القانونية 

للمسؤولة عن اإلهمال الطبي في قطاع غزة.

خالل م�صاركته مبوؤمتر دويل ممثاًل عن فل�صطني ومب�صاركة كبار علماء الأمة 

أك��د النائ��ب د. ناصر عبد اجل��واد على ضرورة زي��ادة الوعي 
مبفاهي��م الدول��ة الدميقراطية واحلرية ل��دى اجملتمعات في 
العاملن العربي واإلس��امي، وعدم رض��وخ األجهزة األمنية 
في البلدان العربية واالسامية للتدخات اخلارجية وتأثيرها 
على احلريات والدميقراطية للش��عوب ، والتي تشكل عقبة 
أساس��ية في مش��روع بناء نظام دميقراطي لدى اجملتمعات 

   ،،العربية واالسامية . 
دع��وة لالس��تفادة م��ن التجربتي��ن 
نظ��ام  لبن��اء  والتركي��ة  الماليزي��ة 
تنمية ونهضة  وتحقي��ق  ديمقراطي 

   ،،شاملة.  
وش��دد النائب د.عبد اجلواد خال مشاركته في املؤمتر الذي 
عقد بالعاصم��ة املاليزية كواالملبور على مدار يومي 27/28 
نوفمب��ر بعن��وان “دور احلري��ة والدميقراطية في االس��تقرار 
والتنمي��ة “ على ض��رورة تغيير العقي��دة االمنية لألجهزة 
االمنية في العالم العربي االس��امي حتى ال تكون عقيدة 
تابعة للح��كام او االحزاب او تيارات خارجي��ة، ومنع االبتزاز 
الدولي للدول العربية االس��امية في املساعدات املتعلقة 

مبوض��وع األمن والتي تؤدي لتغيير مواقفه��ا ، وابعاد االجهزة 
االمنية عن التدخات املدنية واالجتماعية في الدول .

وأوض��ح د.عبد اجل��واد أن املؤمتر خرج بتوصية مؤك��داً ضرورة 
االس��تفادة من التجربت��ن املاليزية والتركية ف��ي بناء نظام 

دميقراطي وحتقيق تنمية ونهضة شاملة.
ودعا املش��اركون في املؤمتر اجملتمع الدولي إلى دعم اجملتمعات 
املسلمة التي تكافح من أجل احلرية والدميقراطية واستعادة 

احلضارة اإلسامية العظيمة ملا فيه مصلحة اإلنسانية.
وح��ض املؤمتر حكومات العالم اإلس��امي على تبني النهج 
الدميقراط��ي واحلرية، ملا فيه من مصلحة االس��تقرار وجتنب 

األزمات التي تنجم عن املطالبة بالتغيير واإلصاح.
وأك��د في بيانه اخلتام��ي أن بناء ثقاف��ة الدميقراطية واحلرية 
شرط أساس��ي للنهضة واالستقرار السياسي واالقتصادي 
في مختلف دول العالم اإلس��امي، ال سيما التي تعاني من 

االضطراب وعدم االستقرار.
    ،،                                    

اس��الميون  ومفك��رون  برلماني��ون 
   ،،يتبنون دعم ثقافة الديمقراطية 

من جهته أقّر رئيس الوزراء املاليزي األسبق مهاتير محمد 
خال كلمته ف��ي املؤمتر  بأن النموذج��ن التركي واملاليزي 
غي��ر كاملن، واعترف بوجود نواقص ف��ي النظام املاليزي ، 
وقال إن النموذج املاليزي ليس كاما رغم اجلهود التي بُذلت 
لتحس��ينه، لكنه رأى أن ماليزيا تصل��ح منوذجا من حيث 
احلفاظ على األمن واالس��تقرار والس��ام، مم��ا مكنها من 

حتقيق التقدم، وهو ما تفتقده دول كثيرة.
وأكد مهاتي��ر أن النم��وذج التركي مكم��ل للنواقص في 
النموذج املاليزي، إضافة إلى االستفادة من التجارب األخرى 
للوصول إلى نظام دميقراطي صحيح يوفر األمن واالستقرار 

ومينح العدالة واحلرية جلميع أفراد اجملتمع.
واختت��م املؤمت��ر أعمال��ه بح��ض جمي��ع األط��راف عل��ى 
التضحي��ة من أجل الدميقراطية واحلري��ة، واألخذ باالعتبار 
أن عملية البناء الدميقراطي تس��تغرق وقتا طويا، وتطلب 
إدراك واحت��رام التن��وع العرقي والطائف��ي والثقافي داخل 
اجملتمع الواحد، واحلد من التدخل األجنبي وتعاون اجملتمعات 

اإلسامية.

النائب عبد الجواد :ندعو لنظام ديمقراطي يحقق التنمية والنهضة الشاملة 
وندعم ثقافة الحريات والديمقراطية لدى الشعوب 

11/2: ف��ي الذكرى ال��� 98 لوعد 
بلف��ور.. انتفاض��ة القدس تصحح 
الخط��أ التاريخ��ي بوع��د بلف��ور، 
وشعبنا اليوم أكثر تمسكا بحقوقه 

وأكثر ثقة بتحرير أرضه. 

11/16: مج��زرة االحت��الل بمخيم 
قلنديا واستش��هاد ثالث ش��هداء 
للع��دو  اإلرهاب��ي  الوج��ه  تؤك��د 
الصهيون��ي ول��ن تفلح ف��ي قتل 
انتفاض��ة  وإجه��اض  المقاوم��ة 

القدس. 

اإلس��المية  الحركة  11/18: حظر 
فع��ل إرهابي وق��رار عنصري يدلل 
على إف��الس الع��دو وفش��له في 

مواجهة إرادة األحرار.

تصريحات ومواقف للكتلة 
خالل شهر نوفمبر 
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كتلة التغيير واإلصالح

النائب العباد�صة يلتقي وفداً نخبويًا 
طالبيًا برفح

 نظ��م مكتب كتل��ة التغيير واإلصاح برفح لق��اءا نخبويا 
بعنوان “ انتفاضة القدس” مبدرسة شفا عمر الثانوية للبنات 
بالتعاون مع جهاز التوجيه السياس��ي واملعنوي ، وكان في 
اس��تقبالهم النائب يحيى العبادسة ومديرة املدرسة وعدد 
من املعلمات ، حيث ألقى النائب العبادسة محاضرة تطرق 
فيها لدور امل��رأة في القضية الفلس��طينية ومدى تأثيرها 
بانتفاضة القدس ، وقد حضر اللقاء 70 طالبة من املتفوقات 

في املدرسة .

النائب اأبو را�س ي�صارك يف طابور 
اأركان �صرطة الزيتون

شارك النائب د. مروان أبو راس في طابور أركان مركز شرطة 
الزيتون جنوب غزة، وكان في اس��تقباله مدي��ر املركز الرائد 
هشام السرحي ونائبه وعدد من الضباط العاملن في املركز.

وأكد أبو راس خال كلمته في طابور أركان ش��رطة الزيتون 
عل��ى أهمية العم��ل ابتغاءً لوج��ه اهلل تعالى وح��ث افراد 
وضباط الشرطة على حسن معاملة املواطنن، مؤكدا لهم 

أنهم حماة الوطن واملواطن.
ودع��ا أبو راس عناصر وضباط ش��رطة الزيت��ون على االلتزام 
واالنضباط أثن��اء عملهم واحملافظة عل��ى أخاقيات املهنة 

والعمل على خدمة املواطنن.

نواب �صمال غزة يتفقدون ال�صجن 
املركزي باملحافظة

تفقد نواب كتلة التغيير واإلصاح في محافظة شمال غزة 
ومبشاركة قيادة حركة حماس في احملافظة سجن احملافظة 
الشمالية املركزي لاطاع على أوضاع النزالء ومدى تطبيق 

املعايير التي حتدد كيفية وطرق ووسائل معاملة النزالء.
وأكد النائب د. محمد ش��هاب أن الزيارة التفقدية للسجن 
جاءت لاطاع عل��ى أوضاع النزالء والتأكد على معاملتهم 
بصورة طيبة، ولتعزيز حملة االقاع عن التدخن للنزالء في 

السجن.

نواب حمافظة غزة يهنئون اأ�صرى 
حمررين

في سياق آخر هنأ نواب كتلة التغيير واإلصاح عن محافظة 
غزة األسيرين احملررين من السجون الصهيونية األسير احملرر 
وليد محمود األغا واألس��ير احملرر نس��يم خطاب ، واألس��ير 
احمل��رر أحمد صبحي حلس ، وضم الوفد الزائر النواب د.أحمد 
أب��و حلبي��ة، ود. م��روان أب��و راس، وأ. جمال نص��ار وكان في 

استقبالهم ذوي األسير.

و يتفقدون مركز �صرطة ال�صاطئ 
ويقدمون م�صاعدة مالية للنزلء

في سياق منفصل تفقد وفد من كتلة التغيير واإلصاح عن 
محافظة غزة مركز شرطة الشاطئ غرب مدينة غزة ضمن 

سلس��لة الزيارات التفقدية التي يقوم بها نواب محافظة 
غزة ، وكان في استقبالهم مدير املركز املقدم بسام القوقا، 
ونائبه املقدم أش��رف كريزم، ومدي��ر اإلدارة الرائد رائد صيام 

وعدد من الضباط والعاملن في املركز.
ب��دوره أكد وفد النواب أن هذه الزيارات تأتي ضمن سلس��لة 
م��ن الزيارات التي قام بها نواب محافظة غزة لتفقد س��ير 
العم��ل في املراكز والتعرف عل��ى احتياجات املراكز في ظل 

األوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.

و يزورون مدير هيئة املعابر واحلدود
كم��ا وزار وف��د من نواب محافظ��ة غزة مدير هيئ��ة املعابر 

واحلدود العميد محمد عزام أبو زايد في مكتبه مبدينة غزة.
وكان في استقبالهم مدير عام هيئة املعابر العميد محمد 
ع��زام أبو زاي��د ومدير التخطيط ط��ارق العيس��وي، ومدير 
الصال��ة أبو العبد أبو اجلبن ومدير العاقات العامة أ. عماد 

أبو الروس.
واطل��ع أب��و زاي��د الوف��د الزائ��ر على 
كيفية عم��ل هيئة املعابر وخصوصاً 
في معب��ر بيت حانون، ومعبر كرم أبو 
س��الم، واألوضاع املأس��اوية من وراء 

إغاق معبر رفح البري.

النائب اأبو دقة ي�صتقبل 
فريق �صرخة اأمل لذوي 

الحتياجات اخلا�صة 
اس��تقبل النائب يونس أبو دقة مبكتب ن��واب كتلة التغيير 
واإلصاح برفح مندوب فري��ق صرخة أمل لذوي االحتياجات 
اخلاصة ، حيث تناقش��ا في أهم املعيق��ات التي تواجه ذوي 
االحتياج��ات اخلاص��ة واملس��اعي املبذول��ة للحصول على 

حقوقهم التي نص عليها الدستور الفلسطيني .
كما نوه النائب إلى دور اجمللس التش��ريعي في دعم أصحاب 
االحتياج��ات اخلاصة والوق��وف إلى جانبه��م متبنيا الرؤية 
الهادف��ة للحصول على جميع احلقوق الدس��تورية اخلاصة 

بهم .

نواب الو�صطى يتفقدون امل�صاريع 
القطرية 

تفقد نواب كتلة التغيير واالصاح في احملافظة الوس��طى 
املش��اريع القطرية إلعادة إعمار البي��وت التي دمرتها قوات 
االحت��ال خال عدوانه��ا األخير على قطاع غ��زة ، وكان في 
اس��تقبالهم أ. اس��الم ابو عيادة رئي��س بلدية جحر الديك 
ومهندسي البلدية، والش��يخ ابراهيم درويش مدير مديرية 

االوقاف في الوسطى، و م. محمد ابو نادي مهندس املشاريع 
القطرية.

وأشاد الوفد النواب باجلهود التي تبذلها املؤسسات العربية 
وعلى رأس��ها دولة قطر الشقيقة في إعادة إعمار ما دمرته 
االحت��ال خال معركة العصف املأكول، موضحن بأن هذه 

املشاريع تعيد األمل واحلياة لهذه األسر.

ويتفقدون املناطق 
ال�صرقية لدير البلح

التغيي��ر  ن��واب كتل��ة  وتفق��د  كم��ا 
احملافظ��ة  ف��ي  البرملاني��ة   واالص��اح 
الوس��طى املناطق الشرقية ملدينة دير 
البلح “ منطقة القس��طل “ ومنطقة 
آل ابو عمرة  بعد موجة االمطار الغزيرة 
التي ش��هدتها محافظات قطاع غزة ، 

بحضور م. ناجي الس��رحي وكيل وزار االش��غال  و أ. موسى 
الس��ماك القيادي بحركة املقاومة االس��امية حماس  و أ. 

سعيد نصار  رئيس بلدية دير البلح.
واس��تمع الوفد الزائر ألهم املش��اكل التي تواجه املنطقة 
كمش��كلة الطرق والصرف الصحي وإنارة الشوارع خاصة 
في فصل الش��تاء ، حيث وعد نواب الوس��طى مبتابعة هذه 

املطالب من أجل اجنازها في أقرب وقت ممكن.

وي�صتقبلون وفداً من مديرية ال�صئون 
الجتماعية

واس��تقبل ن��واب كتل��ة التغيي��ر واالص��اح البرملانية في 
احملافظة الوس��طى وفدا من مديرية الشئون  ممثاً باألستاذ  
س��مير احلول��ي  مدير الش��ئون االجتماعية ف��ي احملافظة، 
وناقش النواب مع الوفد العديد من الشكاوى التي وردت من 
املواطنن باإلضافة لاطاع على طبيعة العمل في املديرية.

وي�صتقبلون وفدا من جامعة الق�صى
كمل اس��تقبل  نواب كتلة التغيير واالصاح البرملانية في 
احملافظة  الوس��طى  وفداً من جامعة االقصى، وضم الوفد 
الدكتور عبد السميع العرابيد  والدكتور ابو معاذ الشريف 
وكان في اس��تقبالهم النائب الدكت��ور عبد الرحمن اجلمل  
والنائب االس��تاذة هدى نعي��م ، وأثنى  النائ��ب اجلمل على 
اجلهود الت��ي تبذلها جامعة االقصى ف��ي تخفيف معاناة  
الط��اب في قط��اع غزة، حيث ناقش الن��واب مع الوفد آخر 
التطورات التي تتعلق مبش��كلة اجلامع��ة التي وعد النواب 

مبتابعتها مع اجلهات املعنية. 

وي�صتقبلون وفًدا من �صرطة حفظ 

النظام والتدخل
كما واس��تقبل ن��واب كتلة التغيي��ر واالص��اح باحملافظة 
الوس��طى وفداً من ش��رطة حف��ظ النظ��ام والتدخل في 
مكتب النواب، وكان في استقبالهم النائب د. سالم سامة 

والنائب د. عبد الرحمن اجلمل.

وأش��اد النائب س��امة باجلهود التي يبذلها جهاز حفظ 
النظام والتدخل في احملافظة واحلفاظ على أمن املواطنن، 

واعد باملساهمة في حل املشاكل التي تواجه اجلهاز .

النائب اجلمل ي�صتقبل وفدا من كلية 
الزيتونة

واس��تقبل النائب عن كتلة التغيي��ر واالصاح البرملانية 
د.عبد الرحم��ن اجلمل وفدا من موظف��ي كلية الزيتونة 
مبكتب نواب احملافظة الوسطى ، وأثنى النائب اجلمل على 
اجله��ود التي تبذلها كلية الزيتونة في خدمة طابنا في 

احملافظة الوسطى

النائبان نعيم و�صالمة ي�صتقبالن 
رئي�س بلدية الربيج

اس��تقبلت النائب أ.هدى نعيم في مكتب النواب رئيس 
بلدية البريج أ. محمود عيس��ى، ملناقشة قضايا تتعلق 
مبصالح املواطنن ، بدوره وعد أ.محمود عيسى رئيس بلدية 
البري��ج بحل القضاي��ا ومتابعتها مع جه��ات االختصاص، 
ش��اكراً النائب نعيم على حرصها الشديد على حل قضايا 

املواطنن والتخفيف من همومهم.
في نفس الس��ياق اس��تقبل النائب د.س��الم سامة رئيس 
بلدية البريج أ. محمود عيس��ى ملناقشة عدة قضايا تتعلق 

باملواطنن. 
وأثنى النائب س��الم سامة على اجلهود التي تبذلها بلدية 

البريج في خدمة املواطنن في مخيم البريج.

ويلتقي اأهايل منطقة التل الخ�صر 
حلل م�صاكلهم

كما والتقى النائب سامة أهالي منطقة التل األخضر شرق 
مخيم البريج في قاعة جمعية اصدقاء با حدود  بحضور أ. 
محمود عيسى رئيس بلدية البريج  ، وتساءل النائب سامة 
عن أهم املش��اكل الت��ي تواجه أهالي املنطقة ت��ارًكا اجملال 

لألهالي لطرح مشاكلهم. 
بدورهم حتدث أهالي املنطقة عن أهم املشاكل التي تواجه 

املنطقة منها مشكلة املياه االنارة رصف الشوارع. 

النائب اجلمل يزور ال�صري املحرر  
حممد ال�صباح

كما وزار النائب عبد الرحمن اجلمل االس��ير أشرف  السباح  
ال��ذي قضى في س��جون االحتال ما يق��ارب 12 عاماً، وهنأ 
النائب اجلمل األسير احملرر السباح مبناسبة االفراج، داعيا إلى 
ضرورة االهتمام بقضية االس��رى  وتكثيف اجلهود من كافة 

املؤسسات احمللية والدولية في تفعيل قضية االسرى. 

نواب التغيير واإلصالح يقومون بواجباتهم تجاه شعبهم  واستقبال شكاوى 
المواطنين وحضور الفعاليات واللقاءات

واصل نواب كتلة التغيير واالصالح القيام بواجبهم تجاه ش��عبهم وتقديم الخدمة لهم في كافة المجاالت ، حيث اس��تقبال الش��كاوي والمراجعين وحل المش��اكل مع 
الجهات الحكومية وغير الحكومية  في مكاتب النواب، ناهيك عن التواصل االجتماعي مع المواطنين إضافة للزيارات الرسمية وغير الرسمية والميدانية وحضور الفعاليات 

والندوات واللقاءات المختلفة ، حيث يرصد هذا التقرير أبرز إنجازات النواب  ومكاتبهم خالل شهر نوفمبر الماضي وبلغت قيمة المساعدات 30 ألف دوالر.

خالل نوفمرب.. قدموا م�صاعدات للفقراء بقيمة )30000 دولر( 
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كتلة التغيير واإلصالح

ش��اركت النائب عن كتلة التغيير واإلص��اح البرملانية أ. 
هدى نعيم  في ورش��ة عمل برملانية حول تخفيض س��ن 
الترش��ح لانتخاب��ات الرئاس��ية والتش��ريعية  عقدها 
االحت��اد العام للمراك��ز الثقافية بحضور ن��واب من ثاث 
كتل وقوائم برملانية النائب هدى نعيم عن كتلة التغيير 
واالصاح والنائب أحمد أبو هولي عن كتلة فتح البرملانية 
والنائ��ب جميل اجملدالوي عن قائم��ة ابو علي مصطفى ، 
حيث متت مناقش��ة املطلب الش��بابي لتخفيض س��ن 
الترشح لانتخابات للرئاسة من 40 الى 35، واالنتخابات 

التشريعية من 28 الى 25.
وأكدت النائب هدى نعيم على ان كتلة التغيير واإلصاح 
ق��درت أن اجملتمع الفلس��طيني هو مجتم��ع فتي 70 % 
هم من س��ن الش��باب ودون، ومن حقهم الذين يرسمون 
الطري��ق بدمهم وهم في طريق املواجهة االول مع العدو 
وف��ي طري��ق البطالة واحلص��ار ، يجب ان يك��ون لهم دور 
يوازي التضحيات ويوازي مشاركتهم احلياة السياسية مبا 

يقدمون وما يبذلون .
وعب��رت النائب نعيم عن دعمها وتبنيه��ا لهذا املقترح ، 
مؤكدًة أن كتلة التغيير واالصاح س��نت قانون الشباب 
التمست حقوق الشباب حتى ال تكون حقوق الشباب في 

مجال االهمال والتقصير من املسؤولن.

حملة التغريد ها�صتاق “وينك عنها”   
وف��ي س��ياق آخ��ر، افتتحت النائ��ب هدى نعي��م احلملة 
الفلس��طينية األولى ، حمل��ة التغريد على هاش��تاق “ 
# وين��ك عنها” التي أطلقتها ش��بكة ماج��دات مبكتبة 
بلدية غزة لدعم صمود املرأة الفلسطينية في انتفاضة 

القدس.
وقال��ت النائب نعي��م لصحيفة ص��وت كتل��ة التغيير 

واالص��اح :”هذه احلملة تأتي في إطار إيصال صورة ومعاناة 
امل��رأة الفلس��طينية وم��ا تتعرض ل��ه على ي��د االحتال 
الصهيوني الى أوس��ع مش��تركن ومس��تخدمن اإلعام 
اجلدي��د، متزامنن في ذلك مع الفعاليات الدولية ملناهضة 
العنف ضد امل��رأة التي تصادف هذه األي��ام على اعتبار انه 
ليس هناك ابش��ع من ه��ذا العنف الذي مي��ارس ضد املرأة 

الفلسطينية .
وأش��ارت النائ��ب نعيم أن إط��اق هذا الهاش��تاق يؤكد أن 
املعركة التي يخوضها ناشطوا مواقع التواصل االجتماعي 

التقى وفد من نواب كتلة التغيير واالصاح البرملانية في 
الضفة الغربي��ة على مدار يومن وفداً م��ن نواب وممثلي 

احتادات ايرلندا.
وناقش النواب مع الوفد األوضاع السائدة وما يتعرض له 
الشعب الفلس��طيني من ظلم وقتل على يد االحتال، 
كم��ا مت التطرق لألس��باب التي أدت إل��ى تفاقم األوضاع، 
وما تتعرض له القدس واملسجد األقصى من مخططات 
ترم��ي إل��ى تغيير الهوي��ة العربية واإلس��امية للقدس 

واألقصى.
وحمل النواب املس��ؤولية عما يجري لاحتال وممارساته 
وسياساته الرامية إلى اقتاع الشعب الفلسطيني من 
أرضه وسرقة تراثه واالستياء على مقدساته، وإطاق يد 

املستوطنن ملصادرة كل شيء في الضفة الغربية.
واس��تهجن النواب املوقف الدولي الصامت عن ممارسات 
االحت��ال، وضربه بعرض احلائط لكل االتفاقيات واملواثيق 

الدولي��ة وحقوق اإلنس��ان وخاص��ة املتعلق��ة بحقوق 
الشعب الفلسطيني في احلرية واالستقال.

وقد أبدى الوفد أسفه لعدم متكن الشعب الفلسطيني 
م��ن ني��ل حريت��ه واس��تقاله، معبرين ع��ن موقفهم 
املتضامن مع الشعب الفلسطيني، في ضوء ما يتعرض 
ل��ه من ممارس��ات ظاملة، وق��د تخلل اللق��اء احلديث عن 

التجربة اإليرلندية في مقاومة االستعمار.
وتأتي زي��ارة هذا الوف��د لألراضي الفلس��طينية احملتلة 
لاطاع عل��ى األوضاع القائمة وممارس��ات االحتال عن 
ق��رب، واستش��راف الرؤية املس��تقبلية وس��بل الدفع 
ملس��اندة الشعب الفلس��طيني في حقوقه وتخلصه 
م��ن االحتال، حيث قام الوفد في زيارة للقدس ورام اهلل 
ونابلس، والتقى مع العديد من الشخصيات واملؤسسات 

الرسمية واألكادميية ووضع تصور لهذا الهدف.

لها أهمية كبيرة دور واض��ح في فضح هذا االحتال وبيان 
صورته احلقيقية البش��عة التي حاول ان يتستر وراء صورة 

الضحية لسنوات عدة.
وقال��ت:” كان ملثل هذه اجله��ود االعامية من الناش��طن 
الفلس��طيني او اصدقاء الشعب الفلسطيني في فضح 

زيف الرواية الصهيونية والرواية التي يحاول تسويقها.
وأنه��ت حديثه��ا قائلًة:” كانت الرس��الة ف��ي وينك عنها 
ليس��ت للرجال فقط بل للنساء واملؤسس��ات احلكومية 
واألهلية في خطوة حلثهم على حماية املرأة الفلسطينية 

وانتفاضة القدس. 

مناظرة  حول تعطيل املجل�س 
الت�صريعي الفل�صطيني 

كما وشاركت النائب نعيم في مناظرة بفندق الكومودور 
مبشاركة النائب أش��رف جمعة عن كتلة فتح البرملانية 
وبحض��ور ومش��اركة م��ن ع��دد كبير من السياس��ين 
واحلقوقي��ن واالعامي��ن ، وبثت على فضائي��ة الكتاب 
نظمته��ا ملتقى اعاميات اجلن��وب حول تعطيل اجمللس 
التشريعي واخلسارة التي حلقت بالقضية الفلسطينية 
، ومصير القوانن التي سنها اجمللس التشريعي والقرارات 

التي اصدرها الرئيس محمود عباس.
واك��دت النائ��ب عل��ى ان االنقس��ام اض��ر بالقضي��ة 
الفلس��طينية والشعب الفلسطيني ، مش��يراً إلى ان 
انه��اء االنقس��ام مصلحة وطني��ة وقانونية وانس��انية 
الن الشعب الفلس��طيني في غزة يعاني االمرين بفعل 

احلصار الذي هو نتاج االنقسام .
واك��دت النائب نعيم ان كل القوانن التي مت س��نها في 
فترة االنقس��ام ه��ي قوانن ملحة تلب��ي حاجات الناس 
وقوانن ذات طابع انساني حقوقي، وكانت هناك كثير من 

املطالبات للمجلس إلجنازها.
وطال��ب احلض��ور الرئيس عب��اس بضرورة دع��وة اجمللس 
لانعقاد إلنهاء حالة االنقسام وحماية املشروع الوطني 

الفلسطيني لابد.
وأجمع املش��اركن عل��ى أن الرئيس محم��ود عباس هو 
صاح��ب االختصاص ، كما وقدم��ت مناداة جلميع النواب 
من التنظيمات لتكثيف اجلهود معا لرفع عريضة تطالبه 
بدعوة اجمللس لانعقاد على اعتبار ان هذه الطريقة املثلى 

للضغط على ابو مازن للقيام مبسؤولياته .

النائب نعيم تشارك  في ورشة عمل حول تخفيض سن الترشح لالنتخابات 
�صاركت مبناظرة حول تعطيل الت�صريعي 

نواب الضفة يلتقون وفدًا من نواب وممثلي االتحادات اإليرلندية

صور من نشاطات نواب كتلة التغيير واإلصالح- محافظات قطاع غزة  


