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التغيري واإلصالح :انعقاد املركزي
إصرار على الفئوية والتفرد
بالقرار السياسي

أكدت كتلــة التغيير واإلصالح إن انعقــاد اجمللس املركزي
بهيئته احلالية بعيدا ً عن اجملموع الوطني يشــكل إصرار
على الفئوية يشــكل إنقالبــا ً على إتفاقــات املصاحلة،
ومخالف ًة لتطلعات الشــعب الفلسطيني ،وإصرارا ً على
حالة التفرد بالقرار السياسي الفلسطيني.
وأوضحت الكتلة أن إحياء املؤسسات الفلسطينية وإعادة
ماء احليــاة لها من جديد يتطلب الكف عن ســرقة هذه
املؤسسات واالســتفراد بالقرار السياسي واخلضوع إلرادة
شعبنا.
داعيــة الكتلة لضرورة جتديد الشــرعيات من خالل إعادة
هيكلة وبناء منظمة التحرير الفلســطينية على أسس
تنظيمية جديــدة والذهــاب إلجــراء االنتخابات لهذه
املؤسسات التي عفى على شــخوصها الزمن  ،ولم تعد
متثــل اإلرادة احلقيقيــة للمجموع الفلســطيني ،وباتت
محصور ًة في إطار إرادات سياسية ضيقة.
وجددت الكتلة رفضها القاطع النعقاد اجمللس املركزي أمام
سقوطه شكالً ومضموناً ،مضيفة “ لم يعد ميثل جموع
الشعب الفلســطيني  ،وكذلك أمام عدم متثيله جملموع
الشعب الفلسطيني وقواه احلية وفي ظل عدم ترجمة

وفد كتلة التغيير واإلصالح يتضامن مع موظفي األونروا

د .الزهار :نرفض اجراءات األونروا الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية

شــدد د.محمود الزهار رئيس كتلة التغيير واإلصالح رفضه
للجرائم املتكررة بحق الالجئني الفلســطينيني في كافة
أماكــن تواجدهم في الشــتات ،موضحا ً بــأن هذه اجلرائم
متعددة ومتكررة هدفها تصفية القضية الفلسطينية.
وبني د .الزهار خالل مشاركة وفد برملاني في اعتصام موظفي
الوكالة في مقر األونروا بغزة ،أن أزمة األونروا ليســت عجز

مالي أو قضية إنســانية ،إمنا هي قضية سياسية بامتياز،
هدفها القضاء على قضية الالجئني الفلســطينيني ،وأكد
د .الزهار أن الشعب الفلســطيني ال يتسول ولكنه يدافع
عن حقوقه التي ســرقت منه ،مشــددا ً بأن صفقة القرن
ومخطط تصفية القضية الفلسطينية لن متر.
وطالب د.الزهار السلطة في رام اهلل باتخاذ إجراءات قانونية

أدان التالعب بمكرمة الحج ألهالي الشهداء

الغول :املجلس املركزي إقصائي ومخرجاته باطلة
عبر رئيــس اللجنــة القانونيــة باجمللس
التشــريعي النائب محمد فرج الغول ،عن
رفضــه للتركيبــة الفصائلية للمجلس
املركــزي االقصائي واالنفصالــي الباطل
واملشــكل دون توافق وطني ودون انتخابات
ودون متثيــل حقيقــي ملكونات الشــعب
الفلسطيني.
وقال الغــول ،في بيان إن هذا اجمللس باطل
ومخرجاتــه باطلــة بالتبعيــة لبطالنه،
داعيا ً إلى االنحياز للشــعب الفلسطيني
ومقاومتــه ومكوناتــه واجنــاح املصاحلة
الفلســطينية وفق اتفــاق القاهرة 2011
واالنصياع إلى مخرجات بيروت والتراجع عن
العقوبات املفروضة على قطاع غزة.
كمــا دعا إلى ضرورة اجراء انتخابــات ملنظمة التحرير
واجمللس التشــريعي والرئاســة وجتديد شرعيتها وفق
األصول وبعيــدا ً عن إدارة احملتل مع ضــرورة توحيد كل
اجلهود انقاذا ً للقضية الفلسطينية واحلفاظ عليها من
الضياع.
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وفي ســياق آخر ،أدان الغول التالعب من قبل ما يسمى
قاضي قضاة رام اهلل في مكرمة احلج ألهالي الشهداء،
مؤكدا ً على ضــرورة أن تكون مكرمة احلج أكثر حتصينا ً
كونها تتعلق بالشهداء وذويهم.
وقــال الغول ،في بيــان :إن غياب الرقابــة احلقيقية من
اجمللس التشريعي بسبب سلطة رام اهلل واالحتالل جعل
الفساد ينخر كافة مفاصل السلطة في رام اهلل حتى

وصل للتالعب في مكرمة أهالي الشهداء.
وأضاف الغول :إذا كان ما يسمى قاضي قضاة
رام اهلل وصل إلى هذا احلد من الفساد فماذا
عــن اآلخرين ،وما عالقة قاضــي القضاة في
قوائم احلج ،ومن الذي أعطاه هذا احلق وتابع،
عندما يتجرأ مســؤول في ســلطة رام اهلل
بالتالعب في قوائم حجاج املكرمة بشطب
حوالــي  100اســم من املســتحقني ووضع
أسماء أقاربه واملقربني منه يؤكد بأن الفساد
ينخر في عظامه وعظام ســلطته الفاسدة
وخاصة أعلى الهرم فيها”
ودعــا الغــول إلــى محاســبة ومحاكمة
املفســدين في الســلطة على هذه اجلرائم
بحق أبناء شــعبنا ،وطالب بضرورة إحداث تغيير جذري
في هذه املنظومة الفاســدة واملفسدة والتي تتسبب
بضيــاع القضية الفلســطينية .كما دعــا إلى إعادة
االعتبار للرقابة واحملاسبة احلقيقية حتى يتم تصحيح
املســار ويتمكن الشعب الفلسطيني من حتقيق أماله
وطموحاته.

لوقف هذه اجلرمية املتكررة بحق كافة الالجئني الفلسطينية
في أماكن تواجدهم ووقف تقليصات عمل األونروا.
وأوضح د.الزهار أن اجمللس التشريعي يقف مع كافة موظفي
األونروا في اعتصامهم ملواجهة جرائم التي تقوم بها األونروا
بفصل املوظفني وتقليص خدماتها ،مضيفاً ”:سنعمل على
سن قانون للحفاظ على احلق الفلسطيني”،

مزيد من األخبار
التغيير واإلصالح تحذر من خطورة قانون
أمريكي ضد الالجئين الفلسطينيين
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وفداً برلماني يلتقى بسفير جنوب أفريفيا

كتلة التغيري واالصالح تعزي جنوب أفريقيا
بوفاة الشيخ هندريكس

قدمت كتلــة التغيير واالصــاح البرملانية
التعــازي جلمهوريــة جنوب أفريقيــا قيادة
وشــعبا ً بوفاة الشيخ احســان هندريكس
وجاء ذلك خــال اتصال هاتفي اجراه النائب
د .مــروان أبوراس نائب رئيــس كتلة التغيير
واالصالح مع د.أنواه ناجيه مؤسس املتحف
الفلسطيني ورئيس مؤسسة املستضعفني
وعضو مؤسسة القدس الدولية.
وعبر د .أبــوراس عن خالص التعــازي بوفاة
الشيخ إحســان هندريكس رئيس املتحف
الفلســطيني و رئيس مؤسســة القدس
بجنوب أفريقيــا ورئيس مجلــس القضاء
اإلسالمي األعلى السابق والذي يعتبر أحد
أبــرز مناصري القضية الفلســطينية في
جمهورية جنوب أفريقيا.
وأشــاد النائب أبوراس خالل اتصاله مبناقب
الشيخ إحسان هندريكس ودفاعه ونصرته

للقضية الفلسطينية ،ومحاوالته احلثيثة
للوصــول الي غــزة عبر ســفن احلرية رغم
مرضه الشديد داعيا ً اهلل أن يتغمده بواسع
رحمته ومغفرته.
في نفس الســياق ،قدم نواب الضفة واجب
العزاء بالشيخ العالمة “إحسان هندريكس”
لســعادة ســفير جنوب أفريقيا باألراضي
الفلسطينية أشرف سليمان.
وأكــد النــواب على الــدور البارز للشــيخ
هندريكس في نصرة القضية الفلسطينية
والدفاع عنها في كافة احملافل.
وتناول اللقاء آخر التطورات على الســاحة
الفلســطينية ،موضحني أن هذه اللقاءات
في إطار العالقة املميزة مع ســفارة جنوب
أفريقيا ،والــدور املميز الذي تقــوم به دولة
جنــوب افريقيــا في دعــم ومــؤازرة احلق
الفلسطيني في احلرية واالستقالل.

النائب نعيم :الكاتبة األسرية ملي خاطر
أيقونة للنضال والشجاعة

شــاركت النائب ا.هدي نعيــم في الوقفة
التضامنية التي نظمها منتدي االعالميني
أمــام مقر الصليب األحمر بغــزة تضامنا ً
مع الكاتبة ملي خاطر املعتقلة في سجون
االحتالل الصهيوني.
وقالت النائب نعيــم ”:نقف اليوم تضامنا
مع ملــى كأيقونة مــن أيقونــات النضال
والشجاعة وااللتزام بالقضية الوطنية”
وأشارت النائب نعيم أن الكاتبة ملى خاطر
اختــارت أن تكــون رأس حربــة في خدمة
احلقوق الوطنية الفلســطينية األصيلة،
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رافضة حمــل العصا من املنتصف ،بل بادرت
إلــى حملها مــن طرفها ،تضــرب بها كل
املواقف االنهزامية اخمللة بالشــرف الوطني،
واملهزومة أمام االحتالل.
ودعــت النائــب نعيــم أحــرار العالم وكل
املؤسســات الصادقة أن تأتي لفلســطني
لتتضامن مع هؤالء اإلعالميني وتشــاركهم
شــهادتهم ألن افالت اجملرم من العقاب جرأه
على مزيد من اجلرائم واستهداف الصحفيني
بالقتل املباشــر في مســيرات العودة خير
شاهد على ذلك.

كتلــة التغيــر واالصالح تحذر مــن خطورة التوجــه لتقديم
مشروع قانون أمريكي ضد الالجئني الفلسطينيني

اســتهجنت كتلة التغيير واإلصالح توجه أعضاء من مجلس
الشــيوخ األمريكي للتقدم مبشــروع قانــون حلصر الالجئني
الفلســطينيني مبن شردوا من أرضهم عام  48والقفز عن عدد
الالجئني احلقيقي والذي جتاوز  5مليون الجئ حسب تصنيفات
األونروا.
واعتبرت كتلة التغيير واإلصالح في تصريح للمتحدث باسم
الكتلة النائب مشــير املصري أن هذا اخملطط يهدف لطمس
قضية الالجئني وإنهائها ،وتأتي خطوة حملاولة تقنني اإلجراءات
األمريكية األخيرة التي استهدفت الالجئني من خالل تقليص
الدعم األمريكي لوكالة األونروا.
وأكد النائــب املصري أن هذا التوجه من بعض أعضاء مجلس

الشيوخ األمريكي يأتي للتأكيد على مدى االنحياز األمريكي
الســافر للعدو الصهيوني ،والتســاوق مع االحتالل ومترير
مشــاريعه التصفوية ضد شــعبنا وقضيته العادلة ،وفي
مقدمتها قضية الالجئني.
وشدد النائب املصري أن كتلة التغيير واإلصالح وهي تؤكد
على رفضها هذا الدور األمريكي ،لتؤكد على متسك شعبنا
الفلســطيني بقضيته العادلة واملتمثلة بقضية شــعب
وأرض ،وأن أرض فلســطني ســتبقى أرض عربية إسالمية،
وأن الشــعب الفلسطيني سيبقى متجذرا في أعماق هذه
األرض ،ومتشبث بحقه في أرضه مهما طال به الزمن.

نواب :اعتقال زوجات النواب األسرى يعرب عن إفالس االحتالل
اســتنكر نواب كتلة التغيير واالصالح البرملانية
قيام االحتالل باعتقال زوجات النواب في الضفة
الغربيــة احملتلة  ،معتبرين ذلك وســيلة ضغط
رخيصة وفاشلة من االحتالل ضد نواب الشرعية
الفلســطينية ،مؤكديــن أن هذه السياســة
الرخيصة التي يقوم بها االحتالل ومنها اعتقال
زوجة النائب محمــد ماهر بــدر واعتقال زوجة
النائب زوجة النائب املقدسي املبعد أحمد عطون
سيكون مصيرها الفشل أمام ثبات نواب شعبنا.
وأســتنكر د .مروان أبو راس إقــدام االحتالل على
اعتقــال زوجات النــواب األســرى ،معتبرا ً ذلك
هيســتيريا جديدة من األمــن الصهيوني التي
يخشى من اجلميع .
وأوضــح د .أبوراس أن هذه إشــارة أن نواب اجمللس
التشريعي الذين ميثلون الشرعية الفلسطينية
احلقيقيــة هي التي تزعج هــذا احملتل وهي الذي
تغض مضجعه.

يجرئه على ارتكاب جرائم جديدة ،وأن هذه جرمية
جديدة تؤكــد نازية االحتالل والتي تســتوجب
احملاكمة لقادة االحتالل”.

ومــن جانبه أكد النائب املستشــار محمد فرج
الغــول أن إقدام االحتالل علــى إختطاف زوجات
النواب واعتقال النســاء عموما ً هي جرمية ضد
االنســانية ،وهي من اجلرائم التي تستوجب من
اجملتمــع الدولي جلم هذا االحتــال من االنتهاك
اليومي للقانون الدولي االنساني والقانون الدولي
حلقوق االنسان.
وقال النائب الغول”:ترك االحتالل بال محاســبة

ومن جانبها استنكرت النائب د .جميلة الشنطي
استمرار حمالت االعتقاالت التي تقوم بها قوات
االحتالل بشكل يومي وتطال الشباب والشيوخ
والنســاء وآخرهم زوجة النائب محمد ماهر بدر
من مدينة اخلليل.
وح ّيت النائب الشــنطي كافة األســرى وعلى
رأسهم األسيرات في ســجون االحتالل ،منوه ًة
بأن األســيرة الكاتبة ملى خاطر تتعرض لتحقيق

جريمة ضد االنسانية

تحرك دولي

شديد ،والنائب خالدة جرارة في العزل االنفرادي
أمــام حالــة من الصمــت العربــي والدولي
واحلقوقي.
ودعت النائب الشــنطي املؤسسات احلقوقية
والدوليــة للتحرك في كافــة احملافل الدولية
لوقــف حمالت االعتقال بحق أبناء الشــعب
الفلســطيني وفي مقدمتهم األسيرات في
ســجون االحتالل ،مطالب ًة تلك املؤسســات
باســتنكار األحداث اإلجرامية التي يقوم بها
االحتالل الصهيوني بحق النســاء واألطفال
والرجال في الشعب الفلسطيني.
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ناقشوا معه قضايا هامة

نواب محافظة غزة يلتقون وكيل وزارة العمل

التقى نواب كتلة التغييــر واإلصالح في محافظة غزة وكيل
وزارة العمل أ .موسى السماك ملناقشة بعض القضايا الهامة
واالطالع على مجريات عمل الوزارة ،وضم وفد النواب النائب د.
مروان أبو راس والنائب أ .جمال نصار وكان باستقبالهم وكيل
الوزارة وعدد من مدراء األقسام.
وأشــاد وفد النواب في جهود وزارة العمــل املبذولة لالرتقاء
بالكوادر املطلوبة للعمل ،ومســاندتها جلميع شرائح اجملتمع
من خالل الرؤية واالســتراتيجيات التي وضعتها خالل الفترة
احلالية.
وناقــش الطرفان العديد مــن امللفات منها ملــف البطالة
ومشاريع التشغيل املؤقت واستراتيجيات العمل ورؤية الوزارة

املستقبلية في ظل األزمات التي يعيشها أبناء شعبنا احملاصر
في قطاع غزة.
واســتعرض وكيل الوزارة العمل أ .موسى السماك املشاريع
التــي طرحتها الــوزارة خالل الفترة الســابقة موضحا ً آلية
التســجيل التي اتبعتها الــوزارة من خــال املوقع وكيفية
االستفادة منها واالعداد التي طرحتها اجلهات املانحة ،مؤكدا ً
على اتبــاع الوزارة لقوائم التســجيل املتبعــة وفق املعايير
املطروحة.
وفي نهاية الزيارة شكر أ .موســى السماك وفد النواب على
زيارتهــم ومتابعتهم لقضايــا املواطنني مرحبــا ً بالتواصل
والتعاون املشترك.

هنأوا رئيس البلدية الجديد

بمشاركة هيئة التوجيه السياسي

النائب املصري يتفقد األجهزة األمنية بمحافظة شمال غزة

تفقد النائب ا .مشير املصري ومبشاركة هيئة التوجيه
السياسي واملعنوي في محافظة شمال غزة األجهزة
األمنية باحملافظة خالل جولة ليلية.
وشملت اجلولة التفقدية كل من جهاز الشرطة مركز
جباليا ومركــز جباليا النزلة وقــوات التدخل وحفظ
النظــام ومديرية الدفاع املدني في شــمال قطاع غزة
وجهاز الشرطة العسكرية والبحرية.
وحتدث النائب املصري عن التطورات السياسية وجهود
املصاحلة الفلســطينية وفقه االبتــاء في التمكني
والوضــع احلالي لشــعبنا الفلســطيني وقضيتنا
الوطنية.

وفي ســياق متصل تفقد النائب مشير املصري جهاز
املباحث العامة في محافظة شمال غزة لالطالع على
سير العمل واالطمئنان على الوضع اإلداري ،مت مناقشة
أبرز االجنازات والتعرف على معيقات العمل.
وقدم النائــب املصري عدد من املســتلزمات املكتبية
والقرطاســية الضرورية جلهاز املباحث ،مؤكدا وقوف
نواب كتلة التغيير واالصالح في اجمللس التشريعي إلى
جانب املؤسسات العامة لتذليل العقبات.
وفي نهاية اجلولة التفقدية أشاد النائب املصري باجلهود
الطيبة املبذولة من قبل مديــر وضباط الصف وأفراد
جهاز املباحث العامة في حفظ األمن واحلد من اجلرمية.

النائب نعيم تناقش قضايا المواطنين مع األشغال

نــواب محافظــة خــان يونس يــزورن هيئة نواب الوسطي يناقشون قضايا املواطنني مع وكيل وزارة األشغال
التوجيه السياسي واملعنوي

زار نواب محافظة خان يونس ،هيئة التوجيه
السياسي واملعنوي لتهنئة مديرها اجلديد
الرائد علي األسطل.
وأثنى وفد النواب علــى عمل الهيئة خالل
الفترة الســابقة والتــي تعاونت فيها مع
مكتب النواب بصــورة كبيرة بحيث التقى
النواب بعدد كبير من أفراد األجهزة األمنية.
وأكد النواب على أهمية دور الهيئة البارز في
تطوير وبناء الكادر األمني في احملافظة ،األمر
الذي انعكس إيجابا ً على األداء ُ
الشــرطي
واألمني.
وفي سياق متصل هنأ نواب محافظة خان

www.islah.ps

يونس رئيس البلديــة م .عالء البطة مبنصبه
اجلديد ،في احتفال اســتالم مهام عمله من
ســلفة م .يحيى األسطل ،كما هنأ النائب د.
يونس األسطل رئيس البلدية اجلديد من خالل
زيارة مســائية للبلدية التــي فتحت أبوابها
جلمهور احملافظة لتقدمي التهاني.
وعبــر النواب عن شــكرهم العميق للجهد
الذي بذله رئيس البلدية السابق األسطل.
وأشاد النواب بأداء البلدية في الفترة السابقة
رغم الصعوبات الكثيرة نتيج ًة للحصار اخلانق
على قطاع غزة وتبعات االعتداءات املتكررة من
قبل االحتالل على السكان والبنية التحتية.

ناقش وفــد من نــواب كتلــة التغيير
واإلصالح البرملانية في احملافظة الوسطى
قضايــا املواطنني مع املقدم باســم أبو
عمرة مديــر مباحث الوســطى والرائد
أحمد العقرب مديــر التحقيق املركزي
في جهــاز املباحث في الوســطى وكان
في اســتقباله النائب د .سالم سالمة
والنائــب د .عبد الرحمن اجلمل والنائب ا.
هدى نعيم في مكتب الكتلة.
أثنى وفــد النواب على جهــود مباحث
الوســطى في خدمــة املواطنني وحل
قضاياهم ،ومت مناقشــة بعض القضايا

التي تخص املواطنني من أجل الوصول الى
حلها
وفي نهاية اللقاء شــكر املقدم أبو عمرة
وفد النواب علــى اهتمامهم في متابعة
قضايا املواطنني وسعيهم احلثيث خلدمة
شعبنا.
وفي ســياق آخر ناقشــت النائب هدى
نعيم قضايا املواطنني مع املهندس ناجي
ســرحان وكيل وزارة االشغال في مكتبه
في وزارة األشغال مبدينة غزة.
وثمنت النائب نعيم جهود وزارة األشغال
في التخفيف عن أبناء شــعبنا وما تقوم

به الــوزارة من مشــاريع خدماتية تعزز
صمود شعبنا.
وعرضت النائب نعيــم بعض القضايا
اخلاصة باملواطنني الذين يعيشــون في
بيــوت متهالكــة وبعضهــم ال يوجد
لديهــم أي مأوى وهم بحاجة ماســة
لتوفير مساكن لعائالتهم.
ومن جانبه تبنى املهندس ناجي سرحان
القضايا لبحثها ومتابعتها وفي نهاية
اللقاء شكر املهندس ســرحان النائب
نعيم على اهتمامها ومتابعتها ،مثمنا ً
جهودها الكبيرة في خدمة املواطنني.
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النائب العبادســة :تعزيز االنتمــاء الوطني عند
الجيل ضرورة ملحة

شارك النائب يحيى العبادسة في ورشة عمل
نظمتها هيئة التوجيه السياســي واملعنوي
مبحافظــة خان يونــس حتت عنــوان “العمل
الطالبي الواقع واملأمول”.
وأوضح النائب العبادسة مجموعة من احملددات
التي تعزز االنتماء الوطنــي عن اجليل ،بهدف
استخدامها من ِقبل احملاضرين لتوعية الطلبة
بحاضرهم ومســتقبلهم ،مؤكدا ً أن االرتقاء
باحلس الوطني عند الطلبة ضرورة ملحة في
ظل سعي العديد من اجلهات إلفساد اجليل.
ونوه النائب العبادســة إلى أن احلضارة ال ميكن

أن تُبنى دون الشباب ،وإن حريتنا لن ننالها دون
فاعل لهم ،مشيرا ً إلى أن النهضة الثقافية
دور
ٍ
جملتمعنا الفلســطيني واجملتمعــات العربية
واإلســامية هي املســتهدفة ،بهدف طمس
هويتنا.
وأوضــح النائب إن هــدف كل الصراعات في
املنطقة هو إبقاء اإلقليم مشتعالً حتى تنهار
مقوماته فيسهل مترير مخططات التقسيم
وســرقة الثروات ،لــذا من الضــروري التعاون
والتكامل لرد اخملططــات واملآمرات التي حتاك
ضدنا.

النائب د.النجار يشارك يف
املؤتمــر العلمــي ألمراض
الباطنة
شــارك النائب د.خميــس النجار في
املؤمتر العلمي الثامن ألمراض الباطنة
الذي عقده مجمــع ناصر الطبي على
مدار ثالثة أيام متواصلة ،مبشاركة 500
من األطباء واالستشــاريني وأخصائيي
الباطنة بكافــة تخصصاتها وكوارد
طبية من جميع املؤسسات الصحية
الرسمية واخلاصة.
أثنى النائب النجار على جهود مجمع
ناصر الطبي في مجال عقد املؤمتر في
دورته الثامنة ،مؤكدا ً أهمية عقد مثل
هذه املؤمترات بصورة مستمرة وفي كل
التخصصات الطبية بهــدف االرتقاء
بالواقــع الطبي وتعزيــز املعرفة بآخر
املستجدات.
ورحــب النائــب النجــار بتوصيــات
املشــاركني في املؤمتر التي تشدد على
أهمية عمل أبحاث ومــزارع البكتيريا
جلرثومــة العــدوى داخل قطــاع غزة
للوقوف علــى البروتوكوالت العالجية
األمثل لهــذه العــدوى ،وتعزيز ثقافة
البحث العلمي لدى العاملني في اجملال
الطبي.

والتقى رئيس الشؤون والعشائر بالمحافظة

النائــب د .أبو راس يلتقي مدير عام شــركة توزيع
الكهرباء

التقى د .مــروان أبو راس نائب رئيس كتلة
التغييــر واإلصالح برفقــة مدير جمعية
غيث لإلغاثــة والتنمية أ .محمد مصلح
مبديــر عام شــركة توزيــع الكهرباء في
مدينة غزة م .سمير مطير ملناقشة بعض
القضايا الهامة.
وناقش الطرفــان العديد مــن القضايا
الهامة ومنهــا إمكانيــة تفعيل آليات
جديدة للحد من مشكلة انقطاع التيار
الكهربائي في بعــض محطات التحلية
اخليرية والتي تخدم شــريحة كبيرة من

أبناء شعبنا الفلســطيني ،وآلية عمل
الشــركة في ظل نقص كميــات الوقود
واحتياجات قطاع غزة من الكهرباء.
من جانبه اطلــع م .مطير النائب أبو راس
والوفــد املرافق له علــى حجم الكميات
املتوفرة وما يحتاجــه املواطنني ،موضحا ً
نســبة العجز فــي كميــات الكهرباء،
مؤكدا ً أن الشركة تتبنى كافة االقتراحات
واملشاريع التي تساهم في التخفيف من
معاناة املواطنني وحل مشاكلهم.

النائب األســطل يزور التوجيه السياســي والشــؤون االجتماعية
بمحافظة رفح

النائب نعيم تناقش قضايا املواطنني مع وكيل وزارة
الحكم املحلي

حتــى اللحظة إلــي بعض الشــكاوي
املقدمة ملكتب النــواب وقد وعد اخلطيب
مبتابعة القضايا الواردة والعمل على حلها.
وفي ســياف منفصــل ،التقــى النائب
األســطل برئيس دائرة شــؤون العشائر
واإلصــاح فــي محافظة رفح الشــيخ
حســن ابو عيادة ،وناقش النائب األسطل
معه دور العشــائر في محافظة رفح في
حل املشــاكل بني العوائــل واالصالح بني
الناس.

وبدوره أشــار وكيــل وزارة احلكم احمللي
األســتاذ ســعيد عمار أن الوزارة تعمل
بكافة طاقاتها لتعزيز صمود املواطنني،
وانــه برغــم التحديات التــي تواجهنا
واحلصار مســتمرون بأداء واجبنا ،واعدا ً
مبتابعة كافة القضايا املطروحة .
وفي نهاية اللقاء شكر األستاذ سعيد
عمــار النائب نعيم علــى اهتمامهما
ومتابعتها لهموم املواطنني

زار النائب د .يونس األسطل هيئة التوجيه
السياســي واملعنــوي مبحافظــة رفح
والتقى مبدير التوجيه السياســي املقدم
محمد رصرص .
و رحب املقدم رصرص بالنائب األســطل
 ،مستعرضا ً معه خطة عمل محافظة
رفح ودور التوجيه السياسي واملعنوي في
صقل شــخصية أفراد األجهزة األمنية
وحتفيز الروح اإلميانية.
وفي ســياق متصل زار النائب األســطل

مديريــة الشــؤون االجتماعيــة وكان فــي
اســتقباله مدير الشــؤون أ .علي اخلطيب
ونائبه محمد أبــو مر وعدد من املوظفني وقد
قدم النائب األســطل التهنئة ملدير الشؤون
االجتماعية على توليه مديرية شؤون رفح.
كما أطلع على ســير العمل واملعوقات التي
تعتــرض ســبل العمل ،مســتعرضا ً بعض
القضايا الــواردة إلي مكتب النــواب ومنها
حــاالت القطع املســتمرة وعمــل الباحثني
االجتماعيني واحلاالت املســجلة ولم تستفذ

المحرر المسئول

شرحبيل الغريب
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ناقشت النائب األستاذة هدى نعيم عدد
من قضايا املواطنني مع األستاذ سعيد
عمار وكيــل وزارة احلكم احمللي في مقر
الوزارة بغزة.
وخــال اللقاء أشــادت النائــب نعيم
باجلهــود التي تقــوم بهــا وزارة احلكم
احمللي ،وجرى بحث عدة قضايا وطرحتها
النائب نعيم تتعلق باملواطنني من أجل
معاجلتها وايجاد احللول املناسبة لها.

تحرير وإخراج

حسن ماضي  -محمد شاهين
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