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أكدت النائب هدى نعيم أن استدعاء 
النائــب أبــو بكــر 
تهــا  صر محا و
اجمللس  مقــر  فــي 
هــو  التشــريعي 
للدســتور  جتــاوز 
والقيم  والقانــون 
واالجماع  واألخــاق 
الوطنــي، موضحة 
أن هذا السلوك ميثل 
وبلطجة  قرصنــة 
والتي  القانون  علــى  وتغول  وعربدة 
أصبحت الصفة الســائدة لسلوك 

األجهزة األمنية ومن يقف خلفها. 
وشــددت النائب نعيــم في كلمة 
كتلــة التغييــر واالصــاح ألقتها 
خال وقفــة تضامنية مــع النائب 
جناه أبو بكر مبقر اجمللس التشــريعي  
مبشــاركة النواب مــن كافة الكتل 
البرملانية، بأن االعتــداء على النائب 
أبو بكر هــو اعتداء على الشــعب 

التغييــر واإلصــاح تنظــم 
اليوم نــدوة خاصة بعنوان 
“اغتيال النايف ودور السفارات الفلسطينية“  
بحضور برلماني فصائلي   

خالل ندوة اإعالمية نظمتها كتلة التغيري واال�صالح

ح�ضار غزة �ضيا�ضي بامتياز وحما�س تغلبت على �آثاره ورف�ضت 
�العرت�ف و�البتز�ز

أجمــع نــواب كتلــة التغييــر واالصــاح ان الحصــار 
المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات والمستمر 
هو حصار سياســي بامتياز ، خططــت له ووقف خلفه 
دول إقليميــة وأطراف دوليــة ومحلية مختلفة بهدف 

إفشــال تجربة حركــة حماس التي نجحــت بأغلبية برلمانية 
ســاحقة. وأشــار النواب خال نــدوة إعاميــة نظمتها كتلة 
التغيير واالصاح بمقر المجلس التشــريعي بغزة أن  الحصار 
كان يهدف إلرغام حركة حماس لاعتراف بإسرائيل وااللتزام 

بشــروط الرباعية الدوليــة إال أنها رفضت ذلك بقوة 
، واســتطاعت أن تتعامــل معــه فــي ظــروف صعبة 
ومعقدة بأساليب مختلفة ورفضت االعتراف واالبتزاز، 

4واستطاعت التغلب عليه والتخفيف من آثاره..  

النائب هدى نعيم: ممار�صات ال�صلطة بحق النائب اأبو بكر قر�صنة وبلطجة وتغول على القانون
هاتفها النائب مشير المصري وأعرب عن تضامن كتلته معها

أكدت النائب هدى نعيم أن استدعاء 
النائب أبو بكر ومحاصرتها في مقر 
اجمللس التشريعي هو جتاوز للدستور 
والقانون والقيــم واألخاق واالجماع 
الوطني، موضحة أن هذا الســلوك 
ميثل قرصنة وبلطجة وعربدة وتغول 
على القانون والتي أصبحت الصفة 
األمنية  األجهزة  لســلوك  السائدة 

ومن يقف خلفها. 
وشددت النائب نعيم في كلمة كتلة 
التغيير واالصاح ألقتها خال وقفة 
تضامنية مع النائب جناه أبو بكر مبقر 
اجمللس التشــريعي  مبشاركة النواب 
من كافة الكتل البرملانية، بأن االعتداء 
على النائــب أبو بكر هو اعتداء على 
الشعب الذي انتخبها، موضحة بأن 
النيابة هي ممارسات خارجة  إجراءات 
عــن القانــون األساســي والنظام 

الداخلي للمجلس التشريعي. 
وأوضحت النائب نعيم بأن ممارســات 
عباس لم تقف أمام تعطيل اجمللس 

والقوائــم البرملانيــة فــي الضفة 
الغربية لاعتصــام املفتوح باجمللس 
التشــريعي حلماية مجلسهم الذي 

يعتدى عليه. 
من جهته أكد النائب مشير املصري 
على وقوف كتلــة التغيير واالصاح 
النائب  البرملانية مع عدالــة قضية 
أبو بكــر والتضامــن الكامل معها 
الســلطة  حملاصرة  املطلق  والرفض 
للمجلــس التشــريعي ومحاولــة 
اعتقالها ، معتبــرا أن كل االجراءات 
التي متارسها السلطة الفلسطينية 
ضدها هي اجراءات تعســفية وغير 
قانونية وتشــكل قفزة في الهواء ، 
وتعد مخالفة صارخة للحصانة التي 
يتمتع بها اجمللس التشــريعي ونوابه 
والتي ال ميلك أحد اختراقها، مشيراً 
إلى أن التعدي على احلصانة البرملانية 
بالضفــة واحلصانــة السياســية 

ببلغاريا وجهان لعملة واحدة.

التشــريعي بل طالــت كل من ينتقد 
الفساد املستشري في السلطة.  

وأكدت النائــب نعيم بأن كتلة التغيير 
واإلصاح ســتبقى مســاندة وداعمة 
للنائــب أبوبكــر وترفض كل أشــكال 
البلطجة التي متارســها السلطة جتاه 

اجمللس التشريعي ونوابه. 
وشــددت النائب نعيم بأن الرد الوحيد 

أمــام هذه املمارســات للســلطة هو 
استئناف عمل اجمللس التشريعي بكافة 
كتله وقوائمه البرملانيــة ليمارس دوره 
احلقيقي فــي الرقابة على الســلطة، 
متســائلة :كيف يقوم فاقد الشرعية 
الشــرعية  املؤسســة  على  باالعتداء 

الوحيدة في النظام الفلسطيني؟
الكتل  كافــة  نعيم  النائــب  وطالبت 

د.�حلية يعزي با�ضت�ضهاد �لنايف ويت�ضامن مع 
�لنائب �أبو بكر

كتلة  رئيــس  هاتف 
واالصــاح  التغييــر 
د.خليــل احلية النائب 
جناة أبو بكــر ، وأعرب 
الكامل  تضامنه  عن 
معها،  كتلته  ووقوف 
يجري  مــا  أن  مؤكداً 
 ، للقانون  مخالفــة 
رفضه  علــى  مؤكداً 
االجــراءات  لــكل 

التعســفية التي تتعــرض لها والتي 
تعد مخالفــة صارخة للحصانة التي 
يتمتع بها اجمللس التشــريعي ونوابه، 
من جهتها عبــرت النائب أبو بكر عن 
شكرها وتقديرها للنائب احلية وكتلته  
التي وقفت معها في أزمتها ، مؤكدة 

على عدالة قضيتها.
في سياق منفصل، أجرى د.احلية اتصاالً 
هاتفياً بحمزة النايف شقيق الشهيد 
عمر النايف الذي اغتيل مبقر السفارة 

الفلســطينية فــي 
مقدمــاً  بلغاريــا 
التعازي باستشــهاد 
شقيقه، مؤكداً أن دم 
الشــهيد عمر أمانة 
كل  محاكمة  ويجب 

املتورطني.
وأكد احلية على حرص 
كتلته وحركة حماس 
احلثيثة  املتابعة  على 
لهذه القضية مع قوى شعبنا وصوال 
إلى محاكمة املتورطني ، محما العدو 
الصهيوني املسؤولية الكاملة عن هذه 
اجلرمية النكراء فضاً عن الدور السلبي 

للسفارة الفلسطينية بصوفيا .  
من جهته عبر شــقيقه عــن تقديره 
لهذا االتصال واحلرص على متابعة هذه 
تورط  إلى  الوطنية مشــيراً  القضية 

أطراف فلسطينية في هذه اجلرمية.

في اتصالين منفصلين 
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التغيري واالصالح: األسري القيق 
انتصر بإرادته الصلبة على السجان

نظمت وقفة تضامنية في اليوم الـ 86  إلضرابه

خال زيارة تفقدية لمركز شرطة التفاح والدرج

أن  واالصاح  التغييــر  كتلــة  أكدت 
انتصــار األســير محمــد القيق هو 
الفلســطيني علــى  ارادة  انتصــار 
وأن قضية   ، الصهيونــي  الســجان 
االسرى ســتبقي على سلم اولويات 

الفصائل حتى تبييض السجون.
وأكدت في بيان لهــا أن هذا االنتصار 
كما هو لألســير محمد القيق فهو 
وحلركته  الصابــرة  لعائلتــه  كذلك 
حماس اجملاهدة ولكل فصائل شعبنا 
التي ساندته مع االحتضان الشعبي 
الذي شــكل ضهيــرا له فــي هذه 

املعركة.

الغول :القيق سينتصر
ونظمــت كتلــة التغييــر واالصاح 
القيق خال  وقفة مساندة لألســير 
خوضــه معركة األمعــاء اخلاوية في 
اليــوم الـ 86 إلضرابه عــن الطعام ، 
و أكــدت على لســان النائب محمد 
فرج الغول اســتمرار اعتقال األسير 
محمــد القيق تعد جرميــة وعملية 
قتل منظمــة يرتكبها االحتال بحق 
املؤسسة  بإدارة مباشــرة من  القيق 
األمنية واحلكومة والقضاء، مشــيراً 
إلى أن  ما حدث يشــكل وصمة عار 

في جبني اإلنســانية التــي ما زالت 
تصمــت على هذه اجلرميــة املنظمة 
لقرابة ثاثة أشــهر، مؤكداً أن القيق 
ســينتصر بأمعائه اخلاوية على ظلم 

وقهر وقسوة السجان 
وشارك في الوقفة د.أحمد بحر النائب 
األول لرئيس اجمللس التشــريعي بغزة 
ونواب من كتلة التغيير واالصاح في 
باحة اجمللس التشريعي ضمن العديد 
من الفعاليات التي شارك بها النواب 
تضامناً مع األســير القيق ” املعتقل 
إدارياً دون تهمــة، حيث كانت ترفض 
وتصر  اإلفراج عنه،  االحتال  سلطات 
على احتجازه في مستشفى تابع لها 

رغم تدهور حالته الصحية.
وكان الغول قد دعا البرملانات الدولية 
احلقوقيــة  واملؤسســات  واألوربيــة 
بالوقــوف  الصحفيــة  واالحتــادات 
وقفة جــادة وحقيقية وعملية اليوم 
االحتــال إلنهاء هذه  للضغط على 
اجلرمية، ووقــف انتهاك قواعد القانون 

الدولي واحترام حقوق اإلنسان.
وطالــب اجملتمــع الدولي مبمارســة 
االحتال  على  احلقيقية  الضغوطات 

لوقف االعتقال اإلداري املمنهج.

ينظمــون  غــزة  شــمال  نــواب 
زيارات لدواوين  عائالت كبرية يف 

املحافظة

نواب غزة يناقشون عدد من 
القضايا الهامة مع اللواء أبو 

نعيم

مواقف رسمية للكتلة خال فبراير
تدين كتلة التغيير واالصاح ما تمارســه الســلطة من 
خــال أجهزتها األمنية ضد النائب نجاة أبو بكر، وتؤكد 

أن هذا دليل على حالة القمع التي تتعرض لها الضفة.

اغتيال المناضل عمر النايف جريمة مركبة وعار في جبين 
المتقاعســين عن حمايته والمتورطين بدمه والسلطة 
مطالبة بمواقف وطنية مســؤولة بعيــدًا عن االجراءات 

الشكلية.

 انتصار األســير القيق هو انتصار ارادة الفلسطيني على 
الســجان الصهيوني ، وقضية االسرى ستبقى على سلم 

اولويات الفصائل حتى تبييض السجون.

ال مستقبل وطني وال شرعية دستورية ألية حكومة قادمة 
دون نيلها ثقة التشريعي.

التعــدي على الحصانــة البرلمانية بالضفــة والحصانة 
السياسية ببلغاريا وجهان لعملة واحدة.

اقتحــام منزل النائب عبد الجواد لن تكســر من إرادتهم 
ودليل على إفاس االحتال.

شــرعية التشــريعي فوق التشــكيك وال تخضع لقرارات 
قضائية مسيسة خدمة لاحتال ودكتاتورية عباس.

نظم نواب محافظة شمال غزة سلسلة لقاءات مع عدد من العائات الكبرى وزيارة 
دواوين العائات والتقوا في لقاءات منفصلة شــريحة كبير من هذه العائات في 

اطار تعزيز أواصر التواصل مع اجلمهور والنخب.
والتقى النواب كل مــن عائلة املصري في مدينة بيت حانــون وعائلة حمودة في 
مدينة بيت الهيــا وعائلة عبد ربه في مدينة جباليا وضم وفــد النواب النائب د. 
يوسف الشــرافي والنائب د. محمد شهاب والنائب أ. مشــير املصري والنائب م. 
إسماعيل األشقر , وكان في استقبالهم مخاتير ووجهاء وشباب العائات وعبروا 
عن ســعادتهم الكبيرة مبثل هذه اللقاءات التي تؤكــد حرص النواب على القرب 

والتواصل الدائم مع العائات. 
وثمن النائب مشــير املصري على دور عائلة املصري الوطني والتضحيات العظام 
التــي قدمتها العائلة خال احلروب األخيرة على القطاع، معتبراً بأن عائلة املصري 
في بيت حانون من العائات العريقة واألصيلة وتقف في أهم ثغور الوطن شــمال 

القطاع.
كما أكد النائب م. إســماعيل األشــقر علــى دور عائلة عبد ربــه الوطني وعلى 
التضحيات التي قدمتها العائلة خال احلروب األخيرة على القطاع، معتبراً أن هذه 
الزيارة تأتي ضمن تواصل النواب وقيادة حركة حماس مع جميع أبناء ووجهاء وأعيان 

العائات التي خرجت الشهداء وقدمت الكثير ألجل حترير فلسطني.
وأكد النائب أ.فتحى حماد بأن هذه الزيارات تأتي تأكيداً على  الترابط والتواصل مع 
العائات، موضحا بأن العاقة التي تربط النواب بأبناء شــعبهم الذين انتخبوهم 

تقوم على الود واحلب.
وأثنــى النائب حماد على عائلة حمودة ، موضحــا بأنها من العائات اجملاهدة التي 
قدمت الشهداء والقادة، مضيفا:« وملستنا االحترام والتقدير والتنجيد واالحتضان 

وااليواء وما زالوا على ذات الدرب ».

ناقــش نواب كتلة التغيير واإلصــاح في محافظة غزة عــدة قضايا تخص عمل 
املؤسسات األمنية والشرطية في قطاع غزة مع مدير عام قوى األمن الداخلي اللواء 

توفيق أبو نعيم.
وأكد وفد النواب أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلســلة الزيــارات التي يقوم بها نواب 
محافظة غزة لاطاع على مجريات العمل داخل املؤسســات األمنية والشرطية، 
مشــيدا اجلهود املبذولة من قبل وزارة الداخليــة وحفظها ألمن املواطنني وحماية 

اجملتمع، والعمل على محاربة اجلرمية وفرض القانون.
وناقش الطرفان آلية التواصل والتعاون املشترك والتعرف على احتياجات املؤسسات 

األمنية وتذليل العقبات التي تواجه عملهم.
ومــن جانبه رحب اللواء أبو نعيــم بالوفد الزائر مؤكداً علــى وضع خطط جديدة 
للحفاظ على ما مت بنائه من مؤسســات أمنية وأفراد شرطية، مرحباً بالتواصل مع 

نواب اجمللس التشريعي.
وأكد أبو نعيم على متابعة القضايا التي مت طرحها من قبل النواب من خال الزيارات 

امليدانية ، ومتابعة شكاوي املواطنني والعمل على حلها وتذليل العقبات.
في نفس الســياق زار نواب محافظة غزة مركز شرطة التفاح والدرج وأشادوا بأداء 
الشــرطة في حفظ األمن واألمان،وأكدوا على دعمهم املتواصل ملراكز الشــرطة 

والتعرف على احتياجات املراكز وتذليل العقبات التي تواجه عملهم.

ن�ضاطات كتلة �لتغيري و�الإ�ضالح ونو�بها  خالل فرب�ير.. �ضل�ضلة �جناز�ت ولقاء�ت وفعاليات ر�ضمية و�أهلية لدعم �ضمود �ملو�طن �لفل�ضطيني 
تفقدوا مركز شرطة التفاح والدرجتأكيدًا للترابط والتواصل االجتماعي 

نواب الوســطى يناقشــون  قضايا 
الســفري  مستشــار  مــع  مهمــة 

القطري

ناقش نواب كتلة التغيير واالصاح 
قضايا  عدة  الوسطى  احملافظة  عن 
مهمة تتعلــق باملواطنــني  مع د. 
يوســف الغريز  مستشار السفير 
القطري  من اجل الوصول الى حلها.

وطرح وفد النواب الذي ضم النائب 
والنائب  الدكتور ســالم ســامة 
الدكتــور عبــد الرحمــن اجلمــل 
والنائب االستاذة هدى نعيم  خال 
زيارةً مستشــار الســفير القطري 
فــي منزلــه العديد مــن القضايا 
منها قضية حوادث شــارع صاح 

الدين بعــد تعبيده ، وقضايا تتعلق 
باملواطنني الذين بعضهم دون مأوى 
والبعض اآلخــر يحتاج بيوتهم الى 
ترميــم ، وقضايا بعــض املواطنني 
الواقعة بيوتهم على شــارع صاح 

الدين .
النواب  تفقد  في ســياق منفصل 
بلدية املغاري ملتابعة قضايا وكذلك 
ملناقشة  االجتماعية  الشئون  وزارة 

قضايا ذووي االجتياجات اخلاصة. 
كما زاروا  جمعية السامة لاطاع 

على اخلدمات املقدمة للجرحى.

تفقدوا الشئون االجتماعية وبلدية المغاري وجمعية السامة

أبرز نشاطات النواب )1(
1.نواب بمحافظة غزة يشــيدون بجهود جمعية طيبة لألعمال اإلنسانية في 

توعية وتثقيف النزالء والنزيالت في مراكز اإلصالح والتأهيل. 
2.النائب د.مروان أبو راس يحل مشــكلة بين البلديــة وعائلتي المجدالوي 
وبــدوان ، مؤكــدًا ســعي النواب إلــى تذليل كافــة العقبات ووضــع الحلول 

المناسبة بما يرضي جميع األطراف. 
3.النائب د. يوســف الشرافي يشــارك في احتفاالت تكريم أوائل الطلبة في 

المحافظة الشمالية.
4.النائب جمال نصار يتفقد العوائل المستورة في منطقة جنوب غزة بالتعاون 

مع جمعية الزيتون لإلغاثة والتنمية واللجنة االجتماعية جنوب غزة.
5.النائب محمد فرج الغول يستقبل وفدا من تجمع الشخصيات الفلسطينية 
المستقلة ويؤكد أن نواب المجلس التشريعي سيدعمون أي مقترح أو مبادرة 

تساهم في انهاء االنقسام .
6.نــواب غزة يتفقــدون عائلتي أبو عاصــي وبركات بعد نشــوب حريق في 
منزلهمــا وضم الوفد النواب أ. جمال نصار، وأ.د. أحمد أبو حلبية، ود. مروان 

أبو راس. 
7.نواب محافظة الوســطى يطالبون بتكاثف الجهود لمساندة العمال خالل 

اجتماع بوفد ممثل عن نقابة العمال في مكتب النواب بالمحافظة. 
8.النائب د.يونس األســطل يشارك بلقاء نخبوي لطالبات رفح بمدرسة شفا 

عمر الثانوية للبنات حول دور الشابات في قيادة المجتمع.
9.نواب محافظــة غزة  يتفقدون العديد من العوائل المســتورة في منطقة 
شــرق غزة بالتعاون مع لجنة زكاة الدرج، و جمعية الزيتون لإلغاثة والتنمية 

ضمن سلسلة الزيارات العمرية.
10.النائب مشــير المصري يناقش مع جمعية تنمية األسرة والمجتمع آليات 

دعمها لتنفيذ العديد من المشاريع. 
11.نــواب المحافظة الوســطى يتوصلون لحل مشــكلة بائعــي اللحوم في 
المحافظة مع وزارة االقتصاد الوطني، بحضور النواب د. سالم سالمة، ود.عبد 

الرحمن الجمل، وأ.هدى نعيم.
12.النائبــان د.يونس األســطل والنائب يونــس أبو دقة يســتقبالن لجنة 
اإلصالح والعشــائر التابعة لوزارة الداخلية وضم كال من أ.حســين أبو عيادة 

رئيس اللجنة و م. عيسى النشار مستشار رئيس الوزراء سابقًا . 
13.نواب محافظة الوسطى يتابعون قضايا المزارعين التي تعرضت أراضيهم 

لألضرار أثناء العدو الصهيوني األخير.



 w w w . i s l a h . p s

3
يدٌ تبني .. ويدٌ تقاوم w w w . i s l a h . p s

كتلة التغيير واإلصالح

نواب الوســطى يقدمون 10.000 
دوالر مســاعدة لطلبة الجامعات 

باملحافظة

نواب رفح ينظم زيارات وفعاليات 
ولقاءات محلية مختلفة 

نواب خان يونس يتابعون حادثة 
ســقوط ســقف املبنــى بجامعة 

األقصى

نواب غزة يناقشون آليات وسبل 
دعم صمود العمال مع اتحادهم

نواب شــمال غزة يبحثــون آليات 
التعاون مع الشئون االجتماعية

الوســطى  احملافظــة  نــواب  قــدم 
مساعدات نقدية لطلبة اجلامعات في 
احملافظة بلغت 10000 دوالر التي تعاني 
أسرهم الفقر الشديد وال يستطيعون 

تسديد رسومهم الدراسية.
وأوضح النائب د. ســالم ســامة بأن 
الذي ينفذ للمرة اخلامسة  املشــروع 
منه  استفاد  الوسطى  في محافظة 
75 طالب وطالبــة من جميع مناطق 
اجمالية  بتكلفة  الوسطى  احملافظة 

10000 دوالر.
من جهتها أوضحت النائب هدى نعيم 
أن هذا املشــروع يأتــي لتعزيز صمود 
الطاب في ظل الظروف الصعبة التي 
يعيشها شعبنا في ظل احلصار ، وأن 

نظم مكتــب نــواب محافظة رفح 
والفعاليات  الزيــارات  من  سلســلة 
واللقــاءات احمللية اخملتلفــة بحضور 
نواب الكتلة د.يونس االسطل وأ.يحيى 
العبادســة وأ.يونس أبــو دقة، تركزت 

كزيارات ولقاءات نخبوية مختلفة. 
وتخلــل شــهر فبراير عــدة لقاءات 
نخبوية مع طلبة ثانوية عامة وطلبة 
اجلامعــات وتفقدوا مراكز شــرطية 
باحملافظــة وزاروا معبــر رفح لاطاع 
على ســير العمل ، واستقبلوا جلنة 
اإلصاح والعشائرية ، ويواصل مكتب 
النــواب اســتقبال اجلمهــور وتقدمي 

اخلدمة واملساعدة لهم. 
كما واجتمع النواب مع جلنة حكماء 
رفح ملناقشــة أزمات املدينــة، وأكد 
النائــب د.يونــس األســطل لضرورة 
تكاثف اجلهود لوضع تصورات مبدئية 
لألزمات التــي تعاني منها محافظة 
رفح وآليات ملعاجلتها أو التخفيف من 

تأثيرها على املواطنني.
الكهرباء  ألزمــات  االجتماع  وتتطرق 

زار وفد مــن كتلة التغييــر واإلصاح 
البرملانيــة، جامعــة األقصــى فــرع 
محافظة خــان يونــس، لاطاع على 
موقــع املبنى قيد اإلنشــاء الذي انهار 
جزء من ســقفه أثناء صب اخلرســانة 
املسلحة، مما أدى لوقوع عدة إصابات في 

صفوف العمال.
وأوضحت إدارة اجلامعة للوفد الزائر أنه 
مت تكليف جلان متخصصة إدارية وفنية 
ملتابعة احلادثة وتقدمي تقرير بأقرب وقت 
ممكن جلهة االختصــاص للوقوف على 
مســببات احلادثة وتداعياتها، مشيرًة 
إال أن أحــداث مثل هذه قــد حتدث في 
أي مكان في العالــم إال أن عناية اهلل 
اقتضت عدم وقوع العديد من اإلصابات 
في صفوف العمال فقط، وغالبيتها من 
الفئة املتوسطة والبسيطة رغم وجود 

حالة وفاة واحدة.
وشــدد الوفد الزائر علــى أهمية إتباع 

ناقــش نواب محافظة غــزة مع االحتاد 
العــام للعمال فــي احملافظــة آليات 
دعــم  صمود العمال  واملشــاريع التي 
أوضاعهم  واالطاع علــى   ، تخدمهم 

ومعرفة احتياجاتهم.
واســتقبل النواب فــي مكتبهم وفد 
االحتاد برئاسة أ. سامي العمصي وعدد 

من أعضاء مجلس اإلدارة.
وأشــاد النواب باجلهــود التي يقدمها 
االحتــاد العام للعمال فــي ظل احلصار 
اخلانق الذي ميــر به قطاع غزة، مؤكدين 
على املســاهمة في تذليــل العقبات 
والصعاب أمــام فئة العمــال بالقدر 

املستطاع.
وناقــش الطرفــان أهميــة التعــاون 
املشــترك ودعم املشــاريع التي تخدم 
كافة الشرائح في اجملتمع الفلسطيني 
أن  العمال، مضيفاً  وخاصة شــريحة 
االحتاد ميثــل أكبر جتمع فــي النقابات 

العاملة.
ومن جانبه أشاد العمصي بجهود نواب 
محافظة غزة بالوقوف بجانب العمال 
واإلطاع على أوضاعهم املعيشية رغم 
مســتعرضا  املتاحة،  اإلمكانيات  قلة 
ًأهم املشــكات والعقبات التي تواجه 

عملهم.

النــواب لم يدخروا جهداً في ســبيل 
دعم الطاب وتعزيز املسيرة التعليمية 

في اجلامعات الفلسطينية.
من جانبه، أكد النائــب عبد الرحمن 
اجلمل أن نواب الوســطى يجتهد في 
كل فصل بتوفير مبلغ من اجل تسديد 
قســط من الرســوم اجلامعية وذلك 
الفلسطينية  تخفيفا ملعاناة االسرة 

في احملافظة. 
في سياق آخر ، شارك النائبان د.سالم 
ســامة ود.عبد الرحمــن اجلمل في 
الطلبة في  أوائــل  احتفاالت تكــرمي 
املدراس وأكــدوا على ضرورة االهتمام 
باملسيرة  التعليمية واالرتقاء بالطلبة 

وصوالً للتميز.

واملياه واألزمــة املرورية وأزمة الصحة 
تصورات  علــى  باحملافظــة، متفقني 
وآليــات عمــل ملعاجلتهــا ومحاولة 
انهاءها مبا يخــدم املواطن مبحافظة 

رفح.
واختم اللقاء بتحديد موعد لقاء الحق 
لاطاع على اخلطوات العملية لعاج 
األزمات اخملتلفة والعمل على تذليلها.

كمــا وناقش النائب أ.يونــس أبو دقة 
التقرير اإلداري ملديرية التربية والتعليم 
مبحافظــة برفح خال زيــارة نظمها 
للمديرية ضمن اخلطة التشــغيلية، 
تبذلها  التي  باجلهود  وأشــاد خالها 
مديرية التربية والتعليم باحملافظة في 
سير العملية التعليمية رغم الظروف 
التي متر بها وزرات القطاع والتي متنع 
حكومة احلمد هلل ارســال ميزانياتها 

التشغيلية. 
في ســياق منفصل، زار النائب يونس 
األسطل معبر رفح واطلع على آليات 
عملــه وطالب الســلطات املصرية 

بفتح بشكل دائم ومستمر.

تضمن  التــي  الرســمية  اإلجراءات 
ســير عملية التحقيق في املوضوع 

بشفافية.
إدارة  لتقريــر  الوفــد  واســتمع 
املستشفى حول حالة اإلصابات وآلية 

التعامل معهم.
في ســياق آخر ناقــش النائب يحيى 
العبادســة مع مراقب عام الداخلية 
في احملافظة العقيد عبد القادر املطري 
الوضع األمني فــي احملافظة في ظل 
ما تعانيه الوزارة من قلة اإلمكانيات 
بســبب عدم صــرف حكومة احلمد 
هلل للمصاريف التشــغيلية للوزرات 
في القطاع، وأكد النائب العبادســة 
على وقوفه بجانب مؤسســات وزارة 
الداخليــة في ســبيل حتقيق األمن 
للمواطنــني، والعدالة، التي تقتضي 
الرسمية  املؤسســات  جميع  تعاون 

خلدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

الكتلة اال�صالمية
في سياق آخر استقبل نواب محافظة 

غزة وفداً من الكتلة االسامية. 
ودعا النــواب إلى بذل املزيد من اجلهد 
الوقت  وحث الشــباب على قيمــة 
واالجتهاد بالقدر املستطاع، مؤكدين 
أن صراعنــا مع العدو على هذا اجليل، 
وكيفية اغتنامه والنهوض به وتعزيز 

انتمائه لوطنه وقضيته. 
الكلية اجلامعية

واســتقبل النائب د. مــروان أبو راس 
وفــداً من الكليــة اجلامعية للعلوم 
التطبيقية من خانيونس، ضم عميد 
الكليــة أ. نضال أبــو حجير، وناقش 
الطرفان ســبل التواصــل والتعاون 
العقبات  تذليل  وكيفية  املشــترك، 

التي تواجه عمل الكلية اجلامعية.
وأكــد أبــو راس على دعــم النواب 
بأداء  التعليمية، مشــيداً  للمسيرة 
الكلية بتقدميها للخدمات رغم قلة 
اإلمكانيات املتاحة فــي ظل احلصار 

املفروض على شعبنا.
وفي ختام اللقاء وعد النائب أبو راس 
بوضع احللول املناسبة ودراسة امللف 
مع جلنة التربية في اجمللس التشريعي.

تفقد نواب كتلــة التغيير واإلصاح 
مبحافظة شمال غزة مديرية الشئون 
على  لاطاع  باحملافظة  االجتماعية 
ســير العمل في املديرية، وكان في 
اســتقبالهم مدير املديرية أ.أسامة 

شرف.
وناقــش وفد النــواب مــع املديرية 
آليات التواصل والتنســيق والتعاون 
املشترك من أجل تقدمي أفضل خدمة 

للمواطنني.
وأكدت النائب د. جميلة الشــنطي 
على ضــرورة ترســيخ التواصل مع 
املديريــة، موضحا بــأن خدمة أبناء 
شعبنا شرف كبير وعبادة نتقرب بها.

وطرح النائب مشــير املصري العديد 
من القضايا التــي تخص املواطنني 
والتــي يســتقبلها النــواب مــن 

املواطنني، شــاكراً جهود املديرية في 
خدمة املواطنني.

في ســياق آخر، تفقد النواب مديرية 
األشــغال في احملافظة لاطاع على 
ســير العمل وخاصة ملفات االعمار 

وتهنئة مدير املديرية اجلديد.
وناقــش النواب آخــر األوضاع خاصة 
املدمرة،  املتضــررة  البيــوت  بترميم 
ونســبة إجنازها فــي احملافظة، كما 
وتتطــرق النــواب حلركــة االعمــار 
اخلاصــة  واملشــاريع  للمواطنــني 
بالعائات الفقيرة التي ال مسكن لها 

وآليات مساعدتهم.
واكد النواب الشــمال على التواصل 
اليومي ملساعدة وخدمة ابناء شعبنا 
والوقــوف معهــم الســيما البيوت 

املهدمة كليا او جزئيا.

أبرز نشاطات النواب )2(
1.نواب محافظة الوسطى يزورن عائلة األسير أبو عيشة بعد عقد قرانه وهو 

يقبع في سجون االحتالل. 
2.النائب يحيى  العبادســة  يشــارك في لقاء نخبوي لعدد من طالبات جامعة 

القدس المفتوحة ويؤكد أن القدس ال تقبل القسمة وال تنازل عن الثوابت.
3.النائب يونس أبو دقة يناقش التقرير اإلداري مع مديرية تعليم رفح ويشيد 

بالجهود التي تبذلها المديرية في سير العملية التعليمية. 
4.النائب جمال نصار يزور عائلة الشهيد القسامي مازن بدوي بمشاركة وفد 

من قيادة حركة المقاومة اإلسالمية حماس . 
5.النائب د.يونس االســطل يشــارك في عدة لقاءات نخبوية بمحافظة رفح 

ضمن سلسلة لقاءات بالتعاون مع دائرة العمل النسائي للكتلة اإلسالمية.
6.النائــب هدى نعيــم تناقش عــدة قضايا مع مديــر الشــئون االجتماعية 

بالمحافظة وتشيد بدورها في تخفيف معاناة المواطنين 
7.نواب الوســطى يتفقدون األســر الفقيرة في مخيم النصيرات بالتعاون مع  
لجنــة زكاة  النصيرات وجمعيــة عثمان الخيرية  ضمــن المرحلة األولى من 

الجولة والتي سميت بالجوالت العمرية.
8.النائــب د.عبد الرحمن الجمل يناقــش عدة قضايا مع نقابة العمال بهدف 

التخفيف من معاناة العامل الفلسطيني.

ن�ضاطات كتلة �لتغيري و�الإ�ضالح ونو�بها  خالل فرب�ير.. �ضل�ضلة �جناز�ت ولقاء�ت وفعاليات ر�ضمية و�أهلية لدعم �ضمود �ملو�طن �لفل�ضطيني 
النائبان الجمل وسامة يشاركان بتكريم أوائل الطلبة

النائب األسطل يطلع  على آليات العمل في معبر رفح

النائب العبادسة يلتقي بمراقب عام الداخلية بالمحافظة

استقبلوا وفد الكتلة االسامية والكلية الجامعية

تفقدوا مديرية األشغال وناقشوا ملف االعمار
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كتلة التغيير واإلصالح

حصار غزة وقف خلفه دول إقليمية وأطراف محلية ودولية بهدف إفشال تجربتنا االنتخابية
املجلس التشريعي اخرتق الجدر الدبلوماسية الدولية ولديه أجندة واضحة ملواجهة الحصار 

خاص بندوة 10 سنوات على حصار غزة 

أجمع نواب كتلــة التغيير واالصاح 
فــي اجمللــس التشــريعي ان احلصار 
املفروض على قطاع غزة منذ عشــر 
سنوات واملستمر هو حصار سياسي 
بامتياز ، خططت لــه ووقف خلفه 
دول إقليميــة وأطراف دولية ومحلية 
إفشال جتربة حركة  مختلفة بهدف 
حماس التي جنحــت بأغلبية برملانية 

ساحقة.
وأشــار النواب خال نــدوة إعامية 
نظمتهــا الكتلــة أن  احلصــار كان 
يهدف إلرغام حركة حماس لاعتراف 
بإســرائيل وااللتزام بشروط الرباعية 
الدوليــة إال أنها رفضــت ذلك بقوة 
، واســتطاعت أن تتعامــل معه في 
بأســاليب  ومعقدة  ظروف صعبــة 

مختلفة ورفضت االعتراف واالبتزاز، واستطاعت التغلب 
عليه والتخفيف من آثاره.  

�صيا�صي بامتياز
وأكد النائب د. صاح البردويل أن سياسية احلصار املفروض 
على القطاع هي سياســة قدمية جديدة ، مشيراً إلى أنه 
منذ بداية عملية التســوية كانت السلطة تريد اخضاع 
الشــعب الفلســطيني لهذه العملية وااللتــزام بها ، 
وخاصة الضغط على حماس للقبول بها والتي ترفضها 

بشكل نهائي.
وبــني النائب البردويل أن احلصار طبق فعلياً منذ اللحظة 
األولى لفوز حمــاس باالنتخابات البلدية والتشــريعية، 
وشــدد النائب البردويل على أن احلصــار زادت وتيرته بعد 
تأكيد املقاومة أنها غير ملتزمة بشــروط الرباعية التي 
طالب بها الرئيس عباس حركة حماس االلتزام بها آنذاك.

الت�صريعي واحل�صار 
من جانبه أكد النائب املستشــار محمد فرج الغول أنه 
منذ فوز حماس باألغلبية في انتخابات اجمللس التشريعي 
بدأت مؤامرة واضحة على اجمللس التشريعي، موضحا بأن 
االحتال مارس اجلزء األكبر لتعطيل عمل التشريعي من 
خال اسكات الصوت البرملاني ، وكان أبزرها اغتيال النائب 
ســعيد صيام ومحاولة اغتيال بعض النواب وابعاد نواب 

القــدس واعتقال جميع النواب التغيير واالصاح في الضفة 
الغربية.

وأكــد النائب الغول بــأن اجمللس التشــريعي رغم محاوالت 
تعطيله مارس دوره القانوني ومحاســبة احلكومة، مبينا بأن 
اجمللس التشريعي عقد أكثر 160 جلسة برملانية و135 جلسة 
عمل و 420 قرار، واستطاع اجمللس اختراق اجلدر الدبلوماسية 
والدولية رغم احلصار السياســي، فضا عن تلمس حاجات 

الناس وتقدمي املساعدة لهم. 

اأزمات كارثية
وحول احلصار من الناحية الصحية والتعليمية أوضح النائب 
عبد الرحمن اجلمل بأن العشــر ســنوات من احلصار أثر على 

كافة مناحي احلياة في غزة. 
وبني بــأن وزارة الصحة هي أكثر اجلهات التــي تأثرت، و كان 
أخطرها نقص األدوية ونقــص الكادر الطبي في العديد من 
التخصصات وهجرة الكفاءات العملية بسبب سوء األوضاع 

وعدم اعطائهم مستحقاتهم.
وبني النائب اجلمل بأن 25 % من األدوية واملستهلكات الطبية 
رصيدها صفر، باإلضافة لتعطل العديد من األجهزة الطبية 
بســبب احلصار، ووفاة أكثر من 500 فلسطيني نتيجة اغاق 

معبر رفح وعدم توفير العاج الازم لهم.
وفيما يتعلق بالناحية االجتماعية أكد النائب اجلمل أن نسبة 
الفقر ارتفعت بشــكل غير مسبوق إلى %40 ووصلت نسبة 

البطالة إلى %45 ، وكذلك وجود 100 ألف خريج 
جامعي بدون وظائف ، وتدمير أكثر من 45 ألف 
من الوحدات الســكنية جراء العدوان املتكرر 

على غزة.

ح�صار مايل خانق
من جانبه أكد النائب جمــال نصار أن احلصار 
املالي اخلانــق متثل في خمــس مراحل ، كانت 
األولى هي األقسى واألصعب على شعبنا مبنع 
حتويل األموال عبــر البنوك ونقل البضائع ، أما 
املرحلة الثانية كانت فترة تشــكيل حكومة 
الوحدة الوطنية إلى بدء اإلنقسام، والتي تولى 
فيها د.ســام فياض وزارة املالية في رام اهلل ، 
حيث ضخت األموال وسلم املوظفني رواتبهم 
بعد شهر واحد فقط، أما املرحلة الثالثة كانت 
ما بني النصف الثاني من عام 2007 إلى النصف 
الثاني من عام 2013 وقد تبنت حماس احلكومة ودفعت من 
خزينتها من 10 إلى 13 مليون دوالر شهرياً ، ولوال هذا األمر 
ملا اســتمرت احلكومة، ونوه إلى أن هذه الفترة كان عمل 
األنفاق مع مصر والتي ســاهمت بالتخفيف من نســب 
البطالة وتشــغيل املنشــآت واملصانع، وقد استطاعت 
احلكومة دفع %90 من مستحقاتها ، مبيناً من جهة أخرى 
أن املرحلة الرابعة جاءت بعد عزل وسجن الرئيس محمد 

مرسي وإغاق األنفاق.

االأمن م�صتقر
من جهته أشــاد النائــب د. مروان أبــو راس بدور األجهزة 
األمنيــة في حفــظ األمن في ظل احلصــار، موضحا بأن 
حتقيــق األمن واألمــان للمواطن الفلســطيني في ظل 
الظــروف الصعبة واحلصار هو اجنــاز كبير تعجز حتقيقه 

العديد من الدول.
وأوضح النائب أبو راس بأن اجمللس التشريعي خال الفترة 
الســابقة كان يقوم بدوره ومتابعة احلالة األمنية وعقد 
جلسات مســاءلة لقادة األجهزة األمنية والوزراء لضمان 

االستقرار األمني في القطاع. 
وشــدد النائب أبــو راس على أن كل محــاوالت االحتال 
من خــال العدوان املســتمر واملتكرر والتعــاون العربي 

والفلسطيني لم يستطع زعزعة األمن في قطاع غزة. 

اســتقبل نواب كتلة التغيير واإلصاح في شمال قطاع 
غــزة قيادة الشــرطة فــي احملافظة الشــمالية , ممثلة 
مبحافظ شــرطة الشــمال العقيد عاء الهندي، مبكتب 
نواب الشمال وكان في استقبالهم النائب أ. فتحي حماد 

والنائب م.إسماعيل األشقر والنائب د. يوسف الشرافي.
ورحب النائب األشــقر باحملافظ مشــيداً بــدوره في إدارة 
شــرطة احملافظة، مؤكداً على دور الشــرطة الكبير في 

حفظ األمن والنظام وإعادة احلقوق ألصحابها.
 وثمن النائب األشــقر جهود أفراد وضباط الشــرطة في 
القيــام بدورهــم الديني والوطني رغــم جتاهل حكومة 
الوفاق لقطاع غزة وعدم صرف رواتب املوظفني واملصاريف 

التشغيلية.
وناقش النــواب مع قيادة الشــرطة العديد من القضايا 
اخلاصة بعمل احملافظة، واإلجراءات التي مت اتباعها للعمل 
بأسرع وقت في استقبال كافة املواطنني وحل قضاياهم، 
والتعرف على املعوقــات والعمل علــى تذليلها، وتناول 
احتياجات ومستلزمات مقر احملافظة ومراكز الشرطة في 

الشمال.
من جانبه شــكر محافظ الشــرطة نواب الشمال على 
دورهم في خدمة املواطنني والشرطة وتقدمي الدعم الازم، 
متطرقا في حديثه عن أوضاع مراكز الشرطة التي بحاجة 

إلى بعض املستلزمات الضرورية لضمان سير العمل.
في سياق آخر، قدم النواب مستلزمات مكتيبة وقرطاسية  
جلهازي الشرطة واملباحث العامة باحملافظة تأكيداً منهم 

على دعم واسناد األجهزة األمنية للقيام بدورها.

نواب التغيري واإلصالح ينظمون حملة زيارات ودعم 
األسر الفقرية

 كتلة التغيري واإلصالح ترعى مشروع فك الغارمني 
لدى مراكز شرطة محافظات غزة

 بتمويل هيئة الزكاة الفلسطينيةتشمل المحافظات كافة

واعدين إياهم  باستمرار 
التواصــل لتقــدمي مــا 
يلزمهم مــن احتياجات 

ضرورية.
محافظــة  وففــي 
الوســطى تفقد النواب 
الفقيرة  االسر  من  عدداً 
النصيرات  مخيــم  في 
بالتعــاون مع  جلنة زكاة  
وجمعيــة  النصيــرات 
ضمن  اخليريــة   عثمان 

املرحلة األولى من اجلولة والتي سميت باجلوالت العمرية.
وأكد أن اجلولة العمرية  اخلاصة بزيارة االسر الفقيرة هدفها  
تفقد االســر ورؤية  البيئة وتقدمي الدعم واملساعدات لهذه 
العائات، موضحا بأن بيوت العديد من األســر الفقيرة غير 

صاحلة للسكن.
ودعا النــواب خال اجلولة املؤسســات اخليرية لتفقد هذه 
األسر والتعرف على معاناتها بسبب الظروف التي يعيشها 

القطاع في ظل احلصار الظالم من قبل العدو الصهيوني.

بالتواصــل مع هيئة الزكاة 
وكانــت  الفلســطينية 
من  السريعة  االســتجابة 

الهيئة.
عام  رحــب مديــر  بــدوره 
تيســير  اللواء  الشــرطة 
النــواب  بوفــد  البطــش 
جهود  مثمناً  الزكاة  وهيئة 
واإلصاح  التغييــر  نــواب 
في التخفيــف عن معاناة 
شعبنا ، الســيما في هذه 
التي  الصعبــة  الظــروف 

يعيشها أبناء شعبنا في ظل احلصار .
بدوره أكــد رئيس هيئة الــزكاة على أهميــة مثل هذه 
املشاريع ، شــاكراً جهود قيادة التغيير واإلصاح في هذا 
االطار ، مؤكدا ان تنفيذ هذا املشروع جاء بعد للتواصل مع 
الكتلة البرملانية ، مؤكدا أن  هؤالء الغارمني ليســوا نزالء 
علــى قضايا جرائم وإمنا الوضع الصعب هو الذي أدى بهم 

لذلك.

كتلة  نــواب  نظــم 
واإلصــاح  التغييــر 
غــزة  مبحافظتــي 
ووسط القطاع حملة 
زيارات ضمن  سلسلة 
العمريــة  الزيــارات 
األســر  ودعم  لتفقد 
واملســتورة  الفقيرة 
في قطــاع غزة والتي 
محافظات  ستشمل 

أخرى قريبا.
ففي محافظة غزة تفقد نــواب احملافظة عدداُ من العوائل 
ضمن ســت جوالت في منطقة جنوب وشرق غزة بالتعاون 
مع جمعيــة الزيتون لإلغاثة والتنمية واللجنة االجتماعية 

في املنطقة للتخفيف من معاناة شعبنا في ظل احلصار.
واطلع الوفد على حجم املعاناة التي تعانيها األسر املستورة 
في املنطقة، معربني عن أملهــم في توفير بعض احلاجات 

األساسية والهامة لسد رمق عيشهم. 
وقدم الوفد مساعدات عينية ومادية عاجلة لهذه العائات، 

 رعــت كتلــة التغييــر 
واإلصــاح مشــروع فك 
في  املوقوفني  الغارمــني 
مراكز الشــرطة على اثر 
ذمم مالية تقرب من عشرة 
وتشــمل  شــيكل  آالف 
اإلفــراج  عــن )16(غارماً 
موقوفــني على ذمم مالية، 
ومت تنفيــذ هذا املشــروع 
بتعاون ومتويــل من هيئة 

الزكاة الفلسطينية.
وأكد النائــب د.مروان  أبو 

راس خال اللقاء أن مثل هذا املشروع يسهم في تخفيف 
املعاناة عن شعبنا الفلســطيني احملاصر في قطاع غزة، 
مؤكــداً أن خدمة املواطــن أمانة في أعناقنــا، وجاء هذا 
املشروع استمراراً ملشــاريع سابقة قامت بها الكتلة في 
هذا الصعيد مشــيراً أنه من اللحظة األولى من تواصل 
مدير عام قوى األمن اللواء توفيق أبو نعيم مع قيادة كتلة 
التغيير واإلصاح حــول قضايا الذمم املالية، قامت الكتلة 

نواب شمال غزة 
يناقشون قضايا هامة 

مع محافظ الشرطة

قدموا مستلزمات للشرطة والمباحث


