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عقــدة لجنة الداخلية واألمن والحكم 
المحلي بالمجلس التشــريعي جلسة 
استماع لرؤساء بلديات القطاع حول 
اســتعداد بلدياتهم لموســم الشتاء 
القــادم وذلــك بمقــر المجلــس في 
مدينة غــزة بحضور رئيــس اللجنة 
النائــب اســماعيل األشــقر، ومقرر 
اللجنــة النائــب مــروان أبــو راس، 

وعضوية النائب سالم سالمة.

الاحرغسغ غسامع 
لرؤجاء الئطثغات 
تعل اقجاسثاد 
لمعجط الحااء

أقر المجلس التشريعي خالل جلسة 
عقدها بمقريه في مدينتي غزة ورام 
اهللا مشروع قانون تنظيم استهالك 
الكهرباء بالمناقشــة العامة، كما أقر 
12 مادة من مشــروع قانون السجل 

العدلي بالقراءة االولى.
وكانت اللجنة القانونية في المجلس 
استنادا ألحكام المادة 67 من النظام 
الداخلي للمجلس التشريعي  قدمت 
مشــروع قانــون تنظيم اســتهالك 
هــذا  أن  اللجنــة  ورأت  الكهربــاء،  
المشــروع يتوافق مع أحكام القانون 
2003 وتعديالته   االساســي لســنة 
للمجلــس  العامــة  السياســة  ومــع 
تطويــر  الــى  الراميــة  التشــريعي 
ومواكبــة  وتحديثهــا  التشــريعات 

المستجدات الحديثة.
وقالــت اللجنــة أن مشــروع القانون 
يكتسب أهمية كبيرة باعتباره يوفر 
البنيــة القانونيــة لتنظيــم قطــاع 
التشــريعي  أن  الســيما  الكهربــاء 
الفلســطيني يخلو من اطار قانوني 

متكامل ينظم هذا الشأن.
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قــال د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي الفلسطيني أن نتائج 
االجتماعات والمشاورات السياسية وخاصة 
لقاء عمان األخير كلها تأتي في ظل محاولة 
اجهاض انتفاضة القدس وهي بمثابة وعد 
بلفور جديد حيث يمنــح كيري ما ال يملك 

في القدس لمن ال يستحق.
واستهجن بحر خالل خطبة الجمعة بمسجد 
فلسطين بغزة محاوالت األمين العام لألمم 
المتحــدة بان كــي مون الراميــة إلجهاض 
االنتفاضــة وانقــاذ االحتالل مــن ورطته، 
كمــا اســتنكر اســتمرار األجهــزة األمنية 
فــي الضفــة الغربيــة بقمــع المظاهرات، 
واستمرار التنسيق األمني الذي يتنافى مع 

أخالق شعبنا.
وأكــد بحــر أن المجلس التشــريعي يدعم 

المقدســة وفي الضفــة الغربيــة واراضي 
المحتلــة عام 1948 هي وقــود االنتفاضة 
الثالثة التي انطلقت ولن تهدأ حتى تحرير 

أرضنا وقدسنا من دنس االحتالل.
كما أشــاد بالعمليــات البطولية التي يقوم 
بهــا األبطال مــن أبناء شــعبنا فــي مدن 
الضفة والقــدس واألراضــي المحتلة عام 
1948، وقــال:" هــؤالء أبطــال فلســطين 
الذيــن أشــعلوا االنتفاضــة الثالثــة ضــد 
االحتــالل والتي ستســتمر بصمــود أهلنا 
واســتمرار تصيديهم لالحتــالل وقطعان 

مستوطنيه بكل السبل المتاحة".
 ودعا بحر أهالي الضفة الغربية لالنتفاضة 
علــى االحتــالل وأعوانــه، مشــددا علــى 
أن مــا يجري عبــارة عن انتفاضــة جديدة 
انطلقت، وســتعم أراضي الضفة والقدس 

وأمتنا العربية واالســالمية، ومساندة 
حق فلســطين في التحرير والتخلص 

من االحتالل وتقرير المصير.
وناشــدت تركيا للعمــل نحو مزيد من 
المساندة لقضايا شــعبنا وعلى رأسها 
قضية القدس التي تتعرض النتهاكات 
يومية من قبل االحتالل االســرائيلي، 
وكذلك العمل جنبا لجنب مع الداعمين 
لقضيتنــا الفلســطينية مــن أجل فك 
الحصــار عن قطاع غــزة الذي تعرض 
للحصار بســبب تجربته الديمقراطية 
الناجحة والتي أثمــرت عن فوز حركة 

الوحــدة الوطنية التي تقوم على أســاس 
دعم القدس والثوابت الفلســطينية والتي 
تدعــم المقاومــة كســبيل للتخلــص من 
االحتــالل وتحريــر أرضنــا، داعيــا جميــع 
فصائل شــعبنا وأبناء الوطــن للتوحد من 

أجل القدس.
وناشد حركة فتح باالنضمام ألبناء شعبنا 
فــي مقاومة االحتــالل ودعــم االنتفاضة 
باألفعال وليس باألقوال فقط، محذرا من 
محاوالت االلتفاف عليها واجهاضها لمصالح 

خاصة هنا وهناك.
وناشــد بحر أبناء شــعبنا الفلسطيني في 
كل أماكــن تواجــده إلــى ضــرورة توحيد 
الجهود نحو القدس، ولدعم صمود أبنائنا 
فــي مدينــة القــدس المحتلة، مؤكــدا أن 
دماء الشهداء التي سالت على ثرى األرض 

ضد االحتالل الذي يحاول تهويد المســجد 
األقصى المبارك وطمس األثار اإلســالمية 
بالقــدس، مؤكــدا أن شــعبنا يرفض دور 
التنســيق األمني مع االحتالل وســيعاقب 

منفذيه.
وأدان بحر مصادقة الكنيســت الصهيوني 
بالقراءتيــن الثانية والثالثة على مشــروع 
قانــون يفــرض عقوبــة حــد أدنــى ثالث 
سنوات كسجن فعلي بحق راشقي الحجارة 

من أبناء شعبنا.
وأكد بحر أن هذا التشــريع يشــكل فشــالً 
ذريعــاً فــي مواجهــة انتفاضــة القــدس 
ومحاولة صهيونية جديدة لردع أبناء شعبنا 
عن االســتمرار فــي االنتفاضــة ومواصلة 
حقهــم المشــروع فــي الدفاع عــن أرضنا 

وشعبنا وقضيتنا ومقدساتنا.

هنــأت رئاســة المجلــس التشــريعي 
الشــقيقة  تركيــا  الفلســطيني، 
وشــعبا،  وحكومــة  وبرلمانــا  رئيســا 
الديموقراطي  اليــوم  بمناســبة نجاح 
التركــي، وفوز حــزب العدالة والتنمية 
باالنتخابات، معتبرة ذلــك فوزاً لألمة 

التركية واإلسالمية من خلفها.
وثمنت رئاســة المجلــس في تصريح 
صحفــي مقتضــب أصــدره المكتــب 
التشــريعي دور  بالمجلس  اإلعالمــي 
حــزب العدالة والتنمية ورئيســه أحمد 
داود أوغلــو فــي دعم قضايا شــعبنا 

هاتف د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي رئيــس مجلس 
نواب الشــعب التونسي الســيد محمد 
الناصر وشكره على مواقف بالده تجاه 
الشــعب الفلســطيني، وقــال المكتب 
اإلعالمــي للتشــريعي فــي تصريــح 
مقتضب إن بحر أشــاد خــالل المكالمة 
الهاتفية مع الناصر بالمواقف السياسية 
لتونس التي ناصرت الحق الفلسطيني 

على مدار عقود من الزمان. 
للثــورة  تونــس  الحتضــان  ونــوه 
الفلســطينية منذ مهدها ولدورها في 

حماس في االنتخابات البرلمانية. 
بلفور المشئوم

إلــى ذلــك جددت رئاســة التشــريعي 
تنديدها ورفضها لوعد بلفور المشئوم 
في ذكراه الثامنة والتســعين، مشيرة 
ألن شــعبنا مــا زال يعانــي األمريــن 
جــراء هــذا الوعــد المشــئوم، مؤكدة 
علــى ضــرورة أن تتحمــل بريطانيــا 
واإلنســانية  التاريخيــة  مســئولياتها 
للشــعب  واالعتــذار  والسياســية 
الفلســطيني، والمســاهمة في إعادة 
الحقوق ألصحابها الشــرعيين ولعموم 

دعم النضال الفلســطيني المتواصل، 
وأشــار بحر إلصرار البرلمان التونســي 
على رفع العلم الفلســطيني جنبا إلى 
جنب مع العلم التونســي داخل مجلس 
نواب الشــعب التونســي أثنــاء افتتاح 
الــدورة النيابيــة الثانيــة، معتبرا ذلك 
تقدير كبير من تونس لنضاالت الشعب 

الفلسطيني وتضحياته.
ودعا بحر نظيره التونســي لزيارة غزة 
وفلســطين علــى رأس وفــد برلماني 
تونســي لالطالع على ظروف الشــعب 
الحصــار  وتداعيــات  الفلســطيني 

نتيجة  المشــرد  الفلســطيني  الشعب 
سياســة بريطانيا حينمــا أعطت ما ال 

تملك لمن ال يستحق. 
وأشــارت ألن وعــد بلفــور المشــئوم 
مثــل جريمــة دوليــة بكل مــا تحمل 
الكلمة مــن معنى، محملــة بريطانيا 
أعبــاء تلــك الجريمــة النكــراء بحــق 
الشعب الفلسطيني، وداعية بريطانيا 
للتكفيــر عــن خطيئتها الكبــرى عبر 
لجــم االحتالل، وإجبــاره على مراجعة 
سياسته العنصرية في القدس وعموم 

فلسطين المحتلة.

واالحتالل عن كثب. 
بــدوره أعــرب الناصــر عــن ســعادته 
باالتصال واعتبره بمثابة وســام شرف 
له وللشعب التونسي، موضحا أن شعبه 
يناصر الحق الفلســطيني ويدعم حق 
الشعب الفلسطيني بالحرية واالستقالل 
اللتــزام  منوهــاً  االحتــالل،  ودحــر 
مجلســه ونوابه بالعمل مــن أجل بقاء 
فلســطين كقضية العرب والمســلمين 
األولــى، والمحافظة على حضورها في 
المحافل الدولية والمنتديات واالتحادات 

البرلمانية اإلقليمية والدولية.  

أشاد بالعمليات البطولية ضد االحتالل
د. بتر: ظاائب اجاماع سمان بحأن اظافاضئ الصثس وسث بطفعر جثغث

جددت تنديدها ورفضها لوعد بلفور في ذكراه 
رئاجئ الاحرغسغ تعظأ السثالئ والاظمغئ بفعزه شغ اقظاثابات الئرلماظغئ الارضغئ 

شكره على مواقف بالده تجاه فلسطين
بتــر غعـــاتش رئغــج طةطــج الظــعاب الاعظســـغ

رئاجئ الاحرغسغ 
تعظأ افجغر 

طتمث سقن 
با�شراج سظه

هنــأ د. أحمــد بحر النائــب األول لرئيس 
المجلس التشريعي، األسير المحرر محمد 
عــالن خالل اتصــال هاتفي أجــراه معه 
فــور االفراج عنــه من ســجون االحتالل 
بعــد فتــرة اعتقال في ســجون االحتالل 
تخللها اضرابه عن الطعام لمدة تزيد عن 

شهرين.
وأكــد بحــر خــالل المكالمــة أن قضيــة 
األســرى على قائمــة أولويــات المجلس 
التشريعي، والشعب الفلسطيني، منوها 
ألن التشــريعي كان قد أرسل العديد من 
البرقيات للبرلمانات الدولية والعربية أكد 
فيها على حق األسرى بالحرية، باإلضافة 
لضــرورة مبادرة البرلمانــات والمنتديات 
البرلمانيــة الدولية للمطالبــة من جهات 
االختصــاص باإلفراج عنهم من ســجون 

االحتالل.
كما ثمــن الصمود االســطوري لألســير 
عــالن من خــالل خوض معركــة األمعاء 
الخاوية داخل ســجون االحتالل مشــيدا 
بصموده وانتصاره، حيث أفضى اضرابه 

لإلفراج عنه من خلف القضبان.
وثمن بحــر الدور البطولي لألســرى في 
ســجون االحتالل بما قدموه من تضحية 
للوطــن، وضحوا بزهــرات أعمارهم من 
اجل تحريــر الوطن وااليمــان بالمقاومة 

كطريق لتحرير فلسطين.
وناشــد جميع الفصائل بالعمل الســريع 
علــى تحريــر كافــة األســرى مــن كافة 
التنظيمات وتبييض الســجون، وضرورة 
العمل على انجاز صفقة وفاء األحرار "2".
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كلمـة البرلمان
د. أحمد محمد بحر

دماء الشهداء .. وقود االنتفاضة
تعجــز الكلمات أمام الشــهداء األبــرار الذين قدمــوا أرواحهم رخيصة على 
طريق تحرير الوطن, وأعلنــوا إيمانهم بالمقاومة طريقا للنصر وللتحرير. 
أولئــك الذين انبثقوا عن إرادة شــعبهم الذي آمن بالمقاومــة خيارا وحيدا, 
واختاروا الطريق الصعب، طريق ذات الشــوكة، وضحوا بأرواحهم من أجل 

القدس واألقصى وكل فلسطين.
 هؤالء الشــموس التي أشــرقت وال زالت في حياة شــعبنا، والشــموع التي 
تحترق ليحيا شــعبنا، هؤالء الشــهداء الذين يجعلون من عظامهم جســراً 
لنعبر إلى الحرية، في ظل انتفاضة عظيمة، هي انتفاضة القدس، عنوانها 
الوحدة والوفاق، ووقودها الجهاد والشــهادة، يتقدمها جيل الشهادة الذي ال 
يخشى الموت والشهادة في سبيل اهللا، ويتقدم إليها واثق الخطى، مطمئنا 
بربه، متســلحا بإيمانه، ال يملك ســوى الســكين في يده واإليمان واليقين 
بــاهللا وبحقوق شــعبه في قلبــه، يقود ســيارته ليدهس جنــود االحتالل 
ومستوطنيه، ال يرده عن ذلك إرهاب الصهاينة أو أساليبهم اإلجرامية التي 
قرر أن يواجهها وأن يتصدى لها ويتحداها، ويمضي في انتفاضته حتى ينال 
شعبنا الحرية الكاملة واالســتقالل التام، وحتى تتحرر األرض والمقدسات 

بإذن اهللا.
هؤالء الشــهداء يعتقدون أن القدس وفلســطين تستحق منهم التضحية، 
وفلســطين يلزمها المزيد من البذل، وقد اشــتروا من اهللا سبحانه وتعالى 

بدنياهم الفانية جنة الخلد الباقية.
لقد شكلت دماء الشهداء األبرار وقودا دافعا إلشعال جذوة انتفاضة القدس 
وإدامة اســتمراريتها فــي وجه االحتالل الغاصب وآلته العســكرية القمعية 
وقطعان مستوطنيه الغاصبين، فكل شهيد يرتقي إلى العال يقذف في روح 
شــعبنا دفقات ال تنتهي من العزم واإلباء واإلصرار الالمتناهي على السير 

في طريق االنتفاضة حتى النصر أو الشهادة.
ولعل في وصايا الشــهداء الحافلة بكافة أشــكال العزة والكرامة، والعابقة 
بنفحــات اإليمان والصدق مــع اهللا، ما يؤكد على عظم الشــهداء وعبقرية 
الشــهادة وطبيعــة الــدور العظيم الذي يؤديه الشــهداء دفاعا عن شــعبنا 
وأرضنا ومقدساتنا، ومدى الرعب الذي ألحقوه بالمجتمع الصهيوني وجيشه 

الهش الذي ادعوا –دهرا- أنه ال يقهر! 
ألــم يقرأ العالــم وأدعياء القانــون الدولي وحقوق االنســان وصيــة الفتاة 
المجاهدة رشــا عويصي التي أكدت في وصيتهــا أنها لم تعد تحتمل ظلم 
وقهــر االحتــالل وأنها قــررت أن تفعل شــيئاً للدفاع عن أبناء شــعبها في 

مواجهة اإلجرام الصهيوني؟!.
ألــم يرى هؤالء الطفــل أحمد المناصرة التي تعرض ألبشــع أنواع اإلهانة 
والتعذيب واالضطهاد عقب اعتقاله وأثناء التحقيق معه بما يفضح حقيقة 

الصهاينة وإرهابهم القذر ضد أبناء شعبنا؟!.
من حق الشــهداء علينا أن تبقى ذكراهــم خالدة خلود أرواحهم عند ربهم، 
وأن نرعــى أســرهم وأهليهــم، وأن نقتفي أثرهم في مســارهم المبارك 
ونهجهم الميمون، فاألرض ال ترتوي إال بدماء الشهداء، واألقصى ال تنكسر 
مخططــات االحتالل على أعتابه إال عبر شــالالت الدم والفــداء، وقدرنا أن 
نعيش على هذه األرض المقدســة التي بارك اهللا فيها وحولها، وأن نرابط 
على ترابها ونذود عن حماها وحياض مقدساتها، ونشكل خط الدفاع األول 

عن األمة من خاللها.  
إن شعبنا الفلسطيني الذي قدم آالف الشهداء يتطلع اليوم إلى تعزيز الوحدة 
الوطنية وإنهاء االنقســام وإنجاز اتفاق المصالحة وتفعيل وتطوير منظمة 
التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، والتوافق على استراتيجية وطنية شاملة 
لمواجهة االحتالل على أرضية شــراكة وطنيــة حقيقية على قاعدة حماية 
الحقوق والثوابت الوطنية, فهذا يمثل قمة الوفاء لدماء الشــهداء األبطال، 

ويوحد بوصلتنا وجهودنا ويصهر طاقاتنا في مواجهة االحتالل.
وختاما.. أيها الشهداء الكبار، أيها األبطال العظماء، ال شئ يوفيكم حقوقكم، 
وال كلمات تستطيع أن تعبر عن تقديرنا لكم وفخرنا واعتزازنا بكم، فأنتم 
أكبر من كل كلمة مدح، وأعظم من أي إشــادة، وأســمى من أي فخر، أنتم 
القصــة والحكاية، والبدايــة والنهاية، وأنتم الخبــر والرواية، فال تحوطكم 
قصيدة، وال ترفعكم أنشودة، بل أنتم الذين ترفعون الجميع، وبكم يرتقي 
الجميع، فطوبى لكم حيث أنتم اليوم في جنات الخلد تحبرون، ومع األنبياء 
ومن سبقكم من الشهداء تجتمعون، وهنيئاً ألمة أنتم أبناؤها، ولشعب أنتم 

منه تخرجون وإليه تنتسبون.

عقدت لجنــة التربية والقضايــا االجتماعية 
مؤخرا جلسة اســتماع لوكيل وزارة الصحة 
د. يوســف أبو الريش حول الوضع الصحي، 
الطبيــة  والعيــادات  المستشــفيات  وواقــع 
التابعــة للوزارة فــي قطاع غــزة باإلضافة 
لمناقشة عدد من القضايا ذات الصلة، وذلك 
بمقــر المجلس بغزة، بحضــور رئيس لجنة 
التربية النائب عبد الرحمن الجمل، وأعضاء 
اللجنة النائب ســالم سالمة، النائب خميس 
النجــار، النائــب يوســف الشــرافي، النائب 
محمــد شــهاب، النائــب جميلة الشــنطي، 

والنائب هدى نعيم.
وافتتــح النائــب الجمل الجلســة مثمنا دور 
وزارة الصحــة لما تقدمــه من خدمات طبية 
في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه القطاع 
بشــكل عام والوضع الصحي بشكل خاص، 
جــراء الحصار ونقــص االمــدادات واللوازم 
والمســتهلكات الطبيــة، باإلضافة للنقص 

الحاد في الكادر البشري في الوزارة. 
وتساءل النائب الجمل عن عدد من القضايا 
ذات الصلــة بالوضــع الصحي فــي القطاع، 
ومنها المستشــفيات والعيــادات الحكومية، 

عقــدت لجنة التربيــة والقضايــا االجتماعية 
الــدوري  اجتماعهــا  التشــريعي  بالمجلــس 
بحضور رئيــس اللجنة النائب عبــد الرحمن 
الجمل، ومقرر اللجنــة النائب خميس النجار، 
وبمشــاركة النــواب أعضــاء اللجنــة جميلــة 
الشنطي، هدى نعيم، يحيى موسى، ويونس 

أبو دقة.
وقــد ناقش االجتماع عدة قضايا ذات العالقة 
بعمل واختصاص اللجنة، ومن أبرزها الحالة 
التي تمر بها جامعة األقصى، وواقع احتياجات 

ومســتوى وجودة الخدمة الطبيــة المقدمة 
للمواطنيــن فــي القطــاع، ومــدى تجــاوب 
الوزارة في رام اهللا مع احتياجات الوزارة في 

غزة ومتطلبات مستشفياتها؟. 
من جهته أكد أبو الريــش أن الوزارة تعاني 
نقصا شــديدا في الكادر الطبي البشــري، 
باإلضافــة لمعاناتهــا الحــادة جــراء نقص 
األدوية والمســتهلكات الطبيــة، منوها ألن 
وزارتــه تعكف علــى إعــداد دراســة وافية 
وشــاملة إلغــالق عدد مــن المستشــفيات 
والعيــادات بســبب النقص الحاصــل لديها 
فــي الــكادر الطبــي وكذلك نظــرا لضعف 
االمكانيــات واإلمدادات اللوجســتية الالزمة 
والتي تمتنع الوزارة في رام اهللا عن إرسالها 

للقطاع. 
 وأضاف أبو الريش بأن تخلي حكومة رام اهللا 
عن مســئولياتها تجاه الوضع الصحفي في 
القطاع هو ســبب كل االشكاليات المتعاقبة 
في السلك الطبي، محذرا من تفاقم األزمات 
الصحيــة مما ينذر بكارثــة صحية حقيقية، 
سوف تنعكس ســلبا على الخدمة الصحية 

التي تقدمها الوزارة للمواطن الفلسطيني.

مديريــات التربيــة والتعليــم المنتشــرة في 
قطاع غزة، جاء ذلك بعد أســبوع من جلســة 
االســتماع التــي عقــدت للدكتور زيــاد ثابت 
وكيل وزارة التربية والتعليم العالي ونوقشت 

فيها القضايا ذات العالقة.
كمــا ناقشــت اللجنــة أوضــاع وزارة الصحة 
والمستشفيات الحكومية والحالة العامة التي 
يمر بهــا الواقع الصحي، وذلك اســتكماالً لما 
تم مناقشته مع وكيل وزارة الصحة األسبوع 
الماضــي. وأوصت اللجنة بإعــداد تقرير عام 

وحمل أبــو الريــش حكومة الوفــاق ووزارة 
الصحة فيها المســئولية الكاملة عن تفاقم 
الوضــع الصحي فــي القطاع، بســبب عدم 
التزامها بمسئولياتها، مطالبا جميع الجهات 
المعنية بضرورة تحييد القطاع الصحي عن 

أي خالف سياسي. 
واســتعرض أمــام اللجنــة الوضــع الصحي 
في مستشــفيات وعيادات القطاع باألرقام، 
مشــيرا ألزمة نقص األدوية وانعكاســاتها 
علــى الخدمات المقدمــة للمواطنين، وقدم 
شــرحا وافيا حول آليات عمل وزارته وسبل 

معالجتها لألزمة وكيفية إدارتها لها. 
بدورهــم تفهــم النــواب العراقيــل التــي 
تعترض عمل الوزارة، مثمنين جهد العاملين 
فيها عاليــا، ومعربين عن أملهم بمضاعفة 
الجهــود من أجــل تقديم الخدمــة األفضل 
للمواطــن الذي يســتحق كل تقدير، وأبدى 
رئيس وأعضاء اللجنة اســتعدادهم لتذليل 
أي عقبة تعترض عمل الــوزارة، ومطالبين 
وزارة الصحة في رام اهللا بأخذ زمام المبادرة 
وارســال الشــحنات والكميات المطلوبة من 

األدوية لمستشفيات القطاع.  

وشــامل لكافة النواحي الصحية والواقع الذي 
تمر به الوزارة وتقديمه للمجلس التشــريعي 
إلقراره وفــق األصول المتبعــة. ومن المقرر 
أن يقوم أعضاء اللجنة بزيارة ميدانية لوزارة 
الثقافــة للوقوف على دور الــوزارة في تعزيز 
الثقافة االيجابية المتمثلة بالسلوك اإلنساني 
الحضــاري المتوافــق مــع القيــم واألخــالق 
الحميدة، وذلك لمســاندة لــوزارة الثقافة في 
البرنامــج الوطنــي الذي تعكف علــى إعداده 

بعنوان " تعزيز القيم والسلوك".

لةظئ الاربغئ تسامع لعضغض وزارة الختئ

وتظاصح العضع الختغ والاسطغمغ وتصر زغارات طغثاظغئ
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أثناء وقفة برلمانية داعمة النتفاضة القدس
ظعاب: الصثس شعق ضض الثقشات وظثسط اجامرار اقظافـــــاضئ تاى تتصغص أعثاشعا

بتر: طساسغ ولصاءات أطرغضغا وبسخ الثول السربغئ بعــــثف اتاعاء اقظافاضئ لظ تظةح
أكد نواب المجلس التشــريعي الفلسطيني 
مــن مختلــف الكتــل والقوائــم البرلمانية 
والمستقلين على دعمهم الستمرار انتفاضة 

القدس في وجه االحتالل الصهيوني.
جاءت تصريحات النــواب في وقفة نظمتها 
كتلــة التغييــر واإلصــالح بمقــر المجلس 
التشــريعي لتأكيد دعم النــواب النتفاضة 
القدس الشعبية، وضرورة تسخير كل أدوات 

الدعم واالسناد الستمرارها.
وقــال الدكتــور أحمــد بحــر النائــب األول 
لرئيــس المجلس التشــريعي: "نقف اليوم 
تأييدا لشــعبنا وتأكيــدا أننا بــكل القوائم 
والكتــل البرلمانية والمســتقلين نقف صفاً 
واحدا بجانب شــعبنا وانتفاضته، وال يمكن 

لنا أن نتخلى عن القدس".
وأكد بحر على توحد الشــعب الفلســطيني 
الصهيونيــة،  والجرائــم  الغطرســة  أمــام 
وارتــكاب االحتــالل لــكل أشــكال االجرام 
والتهويد بحق المدينة المقدسة والمرابطين 
المقدسيين، ومحاولة هدم المسجد األقصى 

وبناء الهيكل المزعوم.
وشــدد بحر على أن القــدس بحاجة للكثير 
مــن أجــل تحريرها مــن دنــس المحتلين، 
شاكرا كل من وقف مع الشعب الفلسطيني 
في هــذه االنتفاضة من الشــعوب العربية 
واالســالمية، والجاليات المسلمة في الدول 
األوروبيــة إضافــة إلــى أصدقــاء الشــعب 

الفلسطيني، وأحرار العالم في كل مكان.
وأشــار بحــر ألن اللقــاءات التــي تجري في 
بعــض الدول العربيــة والواليــات المتحدة 
بهدف احتواء االنتفاضة ســتبوء بالفشــل، 
وستبقى االنتفاضة مشــتعلة حتى تحقيق 

أهدافها.
تحت قبة البرلمان

ودعا بحر الجتماع نواب المجلس التشريعي 
مــن الكتل والقوائــم البرلمانية كافة تحت 
قبــة البرلمان كمــا اجتمعــوا اليــوم دعما 
للقدس، مطالبا الســلطة الفلسطينية في 
رام اهللا بفتــح المجلــس التشــريعي أمــام 
رئيــس المجلس الدكتور عزيــز دويك أوالً، 
وبعد ذلك يتم االتفــاق على الطريقة التي 

يدار بها المجلس، حسب قوله.
وعبــر بحــر عــن أملــه أن تكــون الوقفــة 
التضامنية خطوة علــى طريق الوحدة أمام 

العالم أجمع من أجل فلسطين.
محاصرة االحتالل

مــن ناحيته قــال النائب أشــرف جمعة في 
كلمتــه التــي ألقاهــا نيابة عــن كتلة فتح 
البرلمانيــة:" اجتمعنا اليــوم لنقول كلمتنا 
كنــواب بأننــا متفقــون على وحــدة الهدف 
والمصير، ويجب أن نكون في قلب المعركة 

مع شعبنا وليس على الحياد".
وأضــاف: "نحن كنــواب داعمين لالنتفاضة 

الفلســطينية  الســلطة  االحتــالل، وطالب 
بالدفــاع عــن أبناء الشــعب الفلســطيني 
وحمايتهــم مــن جنــود االحتــالل وقطعان 

المستوطنين.
نحو انهاء االنقسام

مــن ناحيتــه أكــد النائب عــن قائمــة أبو 
أن  مجــدالوي  جميــل  مصطفــى  علــي 
رســالة االنتفاضــة للعدو اإلســرائيلي بأن 
جنــودك ومســتوطنيك لن ينعمــوا باألمن 
فــي وجودهم علــى األرض الفلســطينية، 
وسيظلون مستهدفين طالما هناك احتالل 

لفلسطين.

ونحــاول اســنادها ودعمهــا بما نســتطيع 
لالســتمرار، وستســتمر بإرادة أبناء شعبنا 

وصمودهم في وجه االحتالل".
وطالب جمعــة الــدول العربيــة بمزيد من 
الشــعب  النتفاضــة  والمســاندة  الحشــد 
الفلســطيني من خالل تنظيم المســيرات، 
مشــددا علــى ضــرورة محاصــرة االحتالل 
سياســيا وقانونيا ودبلوماســيا في جميع 

أرجاء العالم.
ودعــا جمعــة كافــة الفصائــل واألحــزاب 
الفلسطيني للنزول الى الميدان والمشاركة 
فــي فعاليــات االنتفاضــة والمواجهــة مع 

ووجه مجــدالوي رســالة إلــى حركتي فتح 
وحماس بضرورة اتمام الوحدة الفلسطينية 
وانهاء االنقســام من أجل تعزيز االنتفاضة 
ودعــم صمودهــا وديمومتهــا، مطالبا كال 
الحركتيــن بالرجــوع خطوة إلــى الوراء من 

أجل تحقيق المصالحة.
وأوضح أن الخطوة األولى لتحقيق المصالحة 
هــي بيد الرئيس محمــود عباس من خالل 
قيامــه بدعــوة اإلطــار القيــادي المؤقــت 

لالجتماع. 
وشــدد مجدالوي أن االنقسام في المجتمع 
الفلسطيني يشــل طاقة شــعبنا في دعم 

أدان د. احمــد بحــر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي الفلســطيني 
مصادقة " الكنيســت الصهيوني " بالقراءتين الثانية والثالثة على مشــروع 
قانــون يفــرض عقوبة حد أدنى ثالث ســنوات ســجن فعلي بحق راشــقي 

الحجارة من أبناء شعبنا.
وأكــد بحر في بيان صحفي أن هذا التشــريع يشــكل فشــالً ذريعــاً في مواجهة 
انتفاضة القدس ومحاولة صهيونية جديدة لردع أبناء شــعبنا عن االستمرار في 
االنتفاضــة ومواصلة حقهم المشــروع فــي الدفاع عن أرضنا وشــعبنا وقضيتنا 

ومقدساتنا.
تب به، مؤكداً أن كل  وأشار بحر إلى أن هذا التشريع ال يساوي قيمة الحبر الذي كُ
التشــريعات التي تستهدف ثني أبناء شــعبنا عن حقهم في مقاومة االحتالل لن 

تحصد سوى الخيبة الكاملة والفشل المحتم.
ولفت بحر إلى أن هذا التشــريع يشــكل إجراًء عنصرياً جديداً يضاف إلى سلسلة 
اإلجــراءات والتشــريعات الصهيونيــة العنصرية التي تســتهدف حقوق شــعبنا 
الفلســطيني وإجهاض حقــه في مقاومة االحتالل والدفاع عــن األرض والعرض 

والمقدسات.

تب به " " ال يساوي قيمة الحبر الذي كُ
د. بتر: الاحرغع افخغر بتص 

راحصغ التةارة شحض خعغعظغ 
شغ طعاجعئ اظافاضئ الصثس

الظائإ افحصر غثسع لثسط الئطثغات لطصغام بعاجئعا
خالل حفل سلطة البيئة لتكريم البلديات 

شــارك رئيس لجنة الداخلية واألمن والحكم 
المحلي بالمجلس التشريعي النائب اسماعيل 
األشقر في حفل نظمته سلطة البيئة لتكريم 
البلديــات الفائزة في مســابقة أفضل بلدية 

التزاما بالمعايير البيئية واألداء البيئي.
وشكر األشــقر في كلمته سلطة البيئة على 
جهودها فــي دعم البلديــات والحرص على 
جودة الخدمة المقدمــة للمواطنين، ودعمها 
المستمر للبلديات للقيام بواجباتها، كما شكر 
رؤســاء البلديــات على حرصهم فــي تقديم 
الخدمة األفضل للمواطنين رغم قلة الموارد 
واالمكانيات وفي ظل الحصار يعانيه القطاع 

منذ ثماني سنوات. 
ودعا الســلطة والمؤسسات المحلية والدولية 
لتحييــد البلديات عــن الخالفات واســتئناف 
برامج دعمهــا وتطويــر امكانياتها وتحديث 
آلياتهــا حتى تســتمر فــي تقديــم خدماتها 
للمواطنيــن فــي مجــاالت النظافــة والمياه 

ومراقبة االبنية وتنظيم المدن والمنشئات.
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أثناء وقفة برلمانية داعمة النتفاضة القدس
ظعاب: الصثس شعق ضض الثقشات وظثسط اجامرار اقظافـــــاضئ تاى تتصغص أعثاشعا

بتر: طساسغ ولصاءات أطرغضغا وبسخ الثول السربغئ بعــــثف اتاعاء اقظافاضئ لظ تظةح

االنتفاضة وتجســيد الوحدة الميدانية على 
األرض.

رد طبيعي على االستيطان
مــن ناحيتــه أكــد رئيــس كتلــة التغييــر 
واإلصــالح النائب خليــل الحيــة أن الوقفة 
المشــتركة لدعــم القــدس جــاءت نتيجة 
مشــاورات مع الكتــل والقوائــم البرلمانية 
المختلفة والمســتقلين، وهــي تأتي دعما 
ألهلنا في الضفــة الغربية والقدس وقطاع 

غزة، وألهالي الشهداء واألسرى والجرحى.
وقــال: "نحن مطالبون اليــوم بتوفير كافة 
األدوات، ودعم كافة أدوات العمل المشترك 

فــي العمــل الميدانــي مــن أجــل تقويــة 
االنتفاضة واســناد أهلنا في الضفة، وهذه 
الوقفــة هــي خطوة علــى طريــق الوحدة 

الفلسطينية".
وأكد الحيــة بــأن االنتفاضة الفلســطينية 
الحالية جاءت كرد طبيعي على االســتيطان 
واعتــداءات المســتوطنين المتواصلة بحق 
االحتالل  الفلســطينية، وجرائــم  العائالت 
المتواصلة بحق شعبنا في القدس والمسجد 
األقصى، مســتغال انشــغال األمــة العربية 
واإلسالمية بمشــاكلها الداخلية عن قضية 

فلسطين.

وطالب الحية بضرورة وقوف الدول العربية 
التي تربطها عالقات دبلوماسية باالحتالل 
مــع الشــعب الفلســطيني من خــالل طرد 
الســفراء الصهاينة واالحتجاج على ما يقوم 

به االحتالل في فلسطين.
ودعــا الحية الفصائــل الفلســطينية كافة 
لالنخراط في االنتفاضة واستنفار أعضاءها 
ومؤيديهــا مــن أجــل دعمها، مطالبــا أبناء 
األجهزة األمنية في الضفة الغربية بحماية 

شعبهم.
وفــي ســياق منفصل دعــا الحيــة حكومة 
التوافق برئاســة رامي الحمد هللا الســتالم 
مهامها في قطاع غزة وتولي كافة الملفات 
العالقــة دون اســتثناء، وليــس التعامل مع 

ملفات دون أخرى، حسب قوله.
ولفــت الحيــة إلى ضــرورة البــدء بتطبيق 
ما تم االتفــاق عليه في اللقاءات الســابقة 
بين حركتي فتــح وحماس من أجل تحقيق 
المصالحة وانهاء االنقسام، واالتجاه لترتيب 
البيــت الفلســطيني والمواجهــة الموحــدة 

لالحتالل.
وفي نهايــة كلمتــه طالب الحيــة الرئيس 
محمــود عبــاس بالدعــوة لــدورة جديــدة 
للمجلس التشــريعي ودعوة اإلطار القيادي 
المؤقت لاللتئــام من أجل تهيئــة الظروف 
لنجاح االنتفاضة وتركيــز الجهود لمواجهة 

االحتالل.

الاحرغسغ غعظأ افجغر المترر 
السئاح با�شراج سظه 

زار وفد من المجلس التشــريعي برئاســة د. أحمد بحــر النائب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي، رافقــه كل من النائب محمد فرج الغــول، والنائب عبد 
الرحمن الجمل، األســير المحرر أشــرف الســباح في مدينة غــزة مقدمين له 
ولذويه التهنئة بمناســبة االفراج عنه من ســجون االحتالل بعد فترة اعتقال 

دامت 12 سنة تنقل خاللها بين العديد من السجون داخل الكيان.
 وثمن بحر الدور البطولي لألسرى في سجون االحتالل وما قدموه من تضحية 
في سبيل اهللا، ثم من أجل أن تحيا األجيال المتعاقبة بحرية واستقالل، ملفتا 
ألن األســرى ضحوا بزهرات أعمارهــم خلف القضبان من أجل تحرير الوطن، 

منوها ألن شعبنا يؤمن بالمقاومة كطريق وحيد لتحرير فلسطين.
وناشــد جميــع الفصائل بالعمل الســريع علــى تحرير كافة األســرى من كافة 
التنظيمات وتبييض السجون، وضرورة العمل على انجاز صفقة وفاء األحرار "2".

بــدوره رحب األســير المحرر الســباح بوفد التشــريعي ونقــل لهم تحيات 
األســرى في ســجون االحتالل، وتمنياتهم بالحرية واالســتقالل لشــعبنا، 
وتحدث عن معاناة أســرانا في السجون، منوها ألنهم يتمتعون بمعنويات 
عالية ويرتقبون صفقة لتحريرهم، مشيدا بأداء المقاومة وجهودها الرامية 

إلفراج عن أسرانا األبطال. 

عقدت اللجنة االقتصادية في المجلس 
التشــريعي برئاســة النائــب عاطــف 
عدوان وكل من األعضاء النائب سالم 
سالمة، والنائب جمال نصار، اجتماعا 
مــع أصحــاب محــالت الشــاورما في 
القطاع لبحث األزمة األخيرة المتعلقة 
بالتسعيرة الجديدة التي فرضتها وزارة 

االقتصاد الوطني وتداعياتها.
واســتمعت اللجنــة لشــكوى أصحاب 
المحــالت بشــكل مفصــل، فيما أكد 
النائــب عــدوان أن المجلــس أرســل 
رسالة رســمية لوزارة االقتصاد تفيد 
بضــرورة التزامهــا بقــرار المحكمــة 
إلى حيــن الفصل في األمــر من قبل 

المحكمة.
وأشــار النائب عــدوان إلــى أن اللجنة 
االقتصاديــة في المجلس التشــريعي 
ســتعمل على متابعة هذه المشــكلة 
مع الجهــات المختصــة خاصــة وزارة 
االقتصــاد الوطني للوصــل إلى حلول 

مرضية ومناسبة للجميع. 

الطةظئ اقصاخـادغئ تةامـع طع أخــتاب 
ططاســط الحــاورطا 

لبحث التسعيرة الجديدة 

اتهم النائب في المجلس التشريعي 
الفلســطيني عن محافظــة طولكرم 
فتحــي قرعــاوي مخابرات الســلطة 
باختطــاف اثنيــن من أبنائه بشــكل 
غير قانوني، ودون أي ذنب أو مخالفة 

قانونية.
أجهــزة  إن  قرعــاوي  النائــب  وقــال 
الســلطة وتحديــدا المخابــرات قــد 
أقدمــت علــى اختطاف نجليــه حمزة 
وحازم، من وســط مدينــة طولكرم، 
مجهولــة،  جهــة  إلــى  واقتادتهمــا 

وصادرت سيارتيهما.
وأفــاد قرعــاوي أن عائلتــه علمــت 
في وقــت الحق من خــالل األصدقاء 
ابنيهــا  أن  الشــخصيات  وبعــض 
المخابــرات  جهــاز  لــدى  محتجــزان 
العامة، غير أن األخيرة لم تفصح عن 

سبب اختطافهما.
الجديــر ذكره أن أجهزة الســلطة في 
المحتلــة، تواصل  الغربيــة  الضفــة 
بحــق  واســتدعاءاتها  اعتقاالتهــا 

انتمائهــم  خلفيــة  علــى  المواطنيــن 
السياسي، حيث اعتقلت المئات من أبناء 
الضفة من متخلف المدن والمحافظات 

على خلفية سياسية.

الظائــإ صرساوي غاعــط طثابرات 
السططئ باخاطاف ظةطغه
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عقدت لجنــة الداخلية واألمن والحكم 
التشــريعي جلسة  بالمجلس  المحلي 
استماع لرؤســاء بلديات القطاع حول 
اســتعداد بلدياتهم لموســم الشــتاء 
القادم وذلك بمقر المجلس في مدينة 
غــزة بحضور رئيــس اللجنــة النائب 
اســماعيل األشــقر، ومقــرر اللجنــة 
النائــب مــروان أبــو راس، وعضويــة 
النائب سالم سالمة، وشارك بالورشة 
جميع رؤساء بلديات القطاع، وبحضور 

وكيل وزارة الحكم المحلي بغزة.
الجلســة  األشــقر  النائــب  وافتتــح 
مرحبا برؤســاء بلديات القطاع وثمن 
جهودهم في خدمة المواطن وخاصة 
فــي فصل الشــتاء، مشــيرا لضرورة 
بــذل أقصى مــن أجل منــع أي كارثة 
طبيعية، وتفاديا لوقوع أي حوادث قد 

تضر بالسكان. 
وأوضح األشــقر أن الهدف من الجلسة 
هــو االســتماع مــن رؤســاء البلديات 
حــول خطــط بلدياتهــم لتفــادي أي 
كوارث قد تحدث أثناء فصل الشــتاء، 
مشــيرا لتوقع الراصد الجوي سقوط 
كميات هائلة من األمطار خالل فصل 
الشتاء، منوها لرغبة لجنته باالطالع 
على أهــم العقبات التــي تحول دون 
االســتعداد الجيــد من قبــل البلديات 
الستقبال الشتاء تمهيدا لصياغة خطة 
وطنية شاملة نحو سالمة المواطنين 

في فصل الشتاء.
من جهته أشــار مقرر اللجنــة النائب 
مــروان أبــو راس أن الجلســة تهــدف 
للتعرف على مدى استعداد كل بلدية 
الستقبال موسم الشتاء ووضع خطط 
مشتركة في حاالت الطوارئ خاصة أن 
الدول المجاورة قد شــهدت تساقطت 
كميــات كبيــرة مــن األمطــار ومــن 
المتوقــع أن تتعــرض بالدنــا لموجة 

مماثلة خالل فصل الشتاء. 
ولفــت أبــو راس ألن االحتــالل خالل 
حروبــه الثــالث على قطاع غــزة دمر 
البنية التحتية مما زاد الوضع سوًءا في 
حال تساقط مستمر لألمطار، مشيرا 
لوجوب تــدارك ذلك مــن خالل خطة 
طــوارئ للبلديــات لتفــادي الحوادث 

والكوارث الطبيعية التي قد تحدث.
موارد شحيحة

وقال أن جميع بلديات القطاع تعاني 
من شــح فــي المــوارد واالمكانيات 
بسبب الحصار المستمر على القطاع 
منذ ســنوات عديدة، وجراء استمرار 
االحتالل بمنــع ادخال مواد ومعدات 
حديثة وآليات ثقيلة لصالح البلديات، 
األمر الذي يحول دون قدرة البلديات 
على انجاز أي مشــاريع تنموية، بما 
في ذلك تلك المشاريع التي تدعمها 
وإقليمية  جهات ومؤسســات عربية 
ودوليــة، كما لفت أبــو راس إلى أن 
البلديــات تعاني من شــح كبير في 
كميــات الوقــود، باإلضافــة لتهالك 
والمضخــات  والســيارات  اآلليــات 

ومواليد الكهرباء.
وأكــد أنه يلمــس وجود حرص شــديد من 
البلديات على ســالمة المواطنين واالسراع 
في تفــادي أي حــوادث قد تحصــل نتيجة 
األمطــار التــي قــد تســقط علــى القطاع 
فــي األيــام القادمــة، مناشــدا جمهوريــة 
مصــر العربية بضرورة وقــف الممر المائي 
الذي تدشــنه على الحــدود والذي نتج عنه 
انهيارات كبيرة فــي التربة في مدينة رفح 
الفلســطينية ولــه آثــار ضارة كبيــرة على 

السكان.
خطة طوارئ محلية 

بدوره أشار رئيس بلديات عبسان مصطفى 
الشــواف ألن منطقة نفوذ بلديته لها سمة 
جغرافيــة خاصــة حيــث أنهــا مرتفعة عن 
منســوب ميــاه البحــر، مؤكــدا أن البلدية 
وضعت خطة طوارئ محلية اســتعدادا ألي 
طــارئ جراء موســم شــتاء غزيــر، منوها 
لتجهز مضخة كبيرة لنقل مياه االمطار التي 

قد تتكدس في منطقة وسط البلد.
نقص حاد في الوقود

من ناحيته أكد رئيس بلدية الشوكة عادل 

أبــو لبدة وجــود خطة طوارئ لــدى البلدية 
تفاديــا لحــدوث أي ظــرف طــارئ، منوها 
والمعــدات  اآلليــات  كل  بلديتــه  لتجهيــز 
الموجودة لديها، ومشــيرا لتواصل بلديته 
مــع مصلحــة بلديــات الســاحل فــي رفح 
للتعــاون خــالل الشــتاء المتوقــع حــدوث 

فيضانات وكوارث خالله.
وشــدد ألن التوقعات المتوفرة لديه تشــير 
إلمكانية حدوث مشكالت كبيرة في منطقة 
بلديته في حال غــزارة االمطار، معلالً ذلك 
بضعف االمكانيات الموجودة والمتوفرة لدي 
بلديته، باإلضافة للنقص الحاد في الوقود 
المخصــص لتحريــك اآلليــات والســيارات 

الخاصة بالبلدية.
مشاريع استراتيجية ملحة

من جهته قــال ممثل بلدية رفح أســامة 
أبو نقيرة:" إن هذا الشتاء من المتوقع أن 
يكــون صعب للغاية، وخاصــة في مدينة 
رفح، ولذلك نحن لدينا خطة طوارئ تضم 
جميع المســتويات ذات العالقة وتشــارك 
فيهــا مؤسســات المجتمع المدنــي ويتم 
تطوير الخطة بشــكل ســنوي ومستمر، 
وهناك غرفة عمليــات جاهزة للعمل في 

حال حدوث طوارئ". 
وأشار أبو نقيرة للقناة المائية التي تدشنها 
السلطات المصرية على حدود مدينة رفح 
محذرا من أن الظروف تســير نحو األســوأ 
بفعــل القنــاة المذكورة، مشــددا على أن 
آثــار القناة باتــت ملحوظــة للجميع ومنها 
حــدوث االنهيــارات فــي التربة نتــج عنه 
انقطاع مستمر وتام في الشارع الحدودي، 
مشــيرا الحتيــاج بلديته لمشــاريع كبيرة 
واســتراتيجية إلنقاذ المواطنيــن من مياه 

االمطار الغزيرة. 
معدات متهالكة

أمــا رئيس بلدية خــان يونس محيي الدين 
األســطل فقال فــي مداخلتــه أن البلديات 
ســتبقى تعاني من نقاط ضعــف طالما لم 
يتم إنشــاء وتدشين مشــاريع استراتيجية 
لضخ مياه االمطار، مشددا على ان بلديته 
لديها خطة طــوارئ متكاملة ووكالة الغوث 
جزء منها تحديدا في معســكر خان يونس 

لالجئين.
تعمــل  رفــح  بلديــة  أن  األســطل  وأكــد 
بإمكانيــات ضعيفــة واليات شــبه متهالكة 

وقديمة، محذرا من حالة خطر محدق 
وشــديد يتهدد منطقة كــراج رفح قد 
ينجــم عنه تعــرض الكــراج المذكور 
الرتفاع منسوب المياه في حال استمر 

تساقط االمطار لفترات طويلة.  
على شفا الكارثة 

من جهته حذر رئيس بلدية بيت الهيا 
عــز الدين الدحنــون من غــرق أجزاء 
كبيرة مــن منطقة بيت الهيا وخاصة 
تلك المناطق المجاورة ألحواض مياه 
الصرف الصحي الواقعة شمال القطاع، 
معربا عن خشيته من تساقط امطار 
وبالتالــي  االحــواض  تمــأل  غزيــرة 
تؤدي لغرق المنطقــة المجاورة لتلك 
االحــواض، وأضاف قائــالً:" نحن على 
شــفا كارثــة هذا العــام وقد أرســلنا 
رســائل لجميــع المعنيين بمــا فيهم 
الرئيــس محمود عبــاس بغية تدارك 

الوضع القائم وايجاد حلول فاعلة".
تعاون مشترك 

بــدوره أبدى ممثل بلدية غزة ســعد 
الديــن األطبــش اســتعداد بلديتــه 
جميــع  مــع  والتعــاون  للتنســيق 
البلديات المجاورة لمدها باإلمكانيات 
والمعدات الالزمة في حال الطوارئ، 
غيــر أنــه قــال:" بلديــة غــزة ليس 
بأفضل حال من البلديات فهي تعمل 
بإمكانات متواضعة لكنها مســتمرة 
وعلى مدار الساعة خاصة في فصل 

الشتاء". 
وأشــار لوجــود بركة الشــيخ رضوان 
وهي مخصصــة لتجميع مياه االمطار 
في المدينــة وســعتها (650) ألف لتر 
وفــي حــال امتالئها تغــرق المنطقة 
المجاورة لها بميــاه االمطار كما حدث 
ا على حد قوله، مؤكدا بأن لدى  سابقً
بلديته مشروع لتطوير البركة ستقوم 
اللجنــة القطريــة بتمويلــه بتكلفــة 
(3) مليــون دوالر أمريكــي، ويتمثــل 
المشروع بإنشــاء خط ناقل لتصريف 
ونقــل مياه البركة في حــال الطوارئ 
وتفريغها في البحر، مشــددا على أن 
المشــروع المذكــور يواجــه معوقات 
بســبب امتنــاع االحتالل عــن ادخال 

المواد الالزمة إلتمامه. 
مشاريع واعدة 

من ناحيته شــدد رئيس بلدية جباليا 
النزلة عصام جودة على ضرورة تنفيذ 
مشــاريع حيوية واعدة فــي المناطق 
التــي تعانــي مــن أزمات موســمية، 
مشيرا ألن بلديته لديها لجنة طوارئ 
بدأت بتحضيراتها منذ شهر اغسطس 
من هذا العام استعدادا لموسم الشتاء 

القادم. 
وأكد بأن طاقم العاملين بالبلدية قام 
بتجهيز المصــارف والمولدات التابعة 
للبلدية تحسبا ألي طارئ، معربا عن 
أمله بحصــول البلديات على موازنات 
خاصة بالطــوارئ لمواجهة الموســم 

القادم. 

الاحرغسغ غسامع لرؤجاء الئطثغات تعل اقجاسثاد لمعجط الحااء

البلديات:
ظساظــغ طــظ صطــئ اقطضاظغــات وتعالــك 

المسثات وظصص العصعد والمعازظات

نحو خطة وطنية لمنع أي كارثة طبيعية 
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أصدر المجلس التشــريعي الفلســطيني 
 ،2015 أكتوبــر  لشــهر  اإلداري  تقريــره 
وتضمن التقرير إنجــازات المجلس خالل 
الشــهر الماضي لكافة نشــاطات رئاســة 
المجلــس والنــواب والجلســات واللجــان 

واإلدارات والدوائر المختلفة.
األمانة العامة

اجتماعــات   3 العامــة  األمانــة  عقــدت 
للجنــة اإلداريــة العليــا للمجلــس خالل 
الشــهر الماضي، واجتمــاع للجنة صياغة 

التشريعات .
وشــارك األميــن العــام في ورشــة عمل 
حــول االســتراتيجية الوطنيــة للمالحقة 
القانونيــة، ولقــاء مــع معهد الدراســات 
االقتصاديــة والتنمويــة حــول القانــون 
المدنــي ، وإعــداد تقريــر القنــاة المائية 
المعد من قبل لجنتي الداخلية والقانونية 
وإعــداد تقريــر اللجنــة السياســية حول 
األوضــاع الراهنة في الضفــة وانتفاضة 
القــدس، والتقــي األمين العــام بمجلس 
القضاء لمناقشة موضوع تدريب القضاة 
الشــرعيين ، واجــرى عــدد مــن اللقاءات 
اإلعالمية المجلس التشــريعي وإنتفاضة 

القدس .
األمانة العامة المساعدة

عقدت األمانة العامة المساعدة العديد من 
األنشــطة والفعاليات أبرزها عقد ورشــة 
عمــل حول الموقــع االلكتروني للمجلس 

التشــريعي ، وعقد ورشــة عمل حــول الخطة 
االســتراتيجية للمجلس التشــريعي ،وشــكلت 
لجنة لمقابلة المتطوعين للعمل باإلدارة العامة 
لإلعالم والعالقات العامة ، وشكلت لجنة إلعداد 

أجندة المجلس التشريعي .
وبــدأت بإعداد الخطــة التشــغيلية واالجرائية 
لعمل المجلس لعام 2016م، وعملت على انجاز 
دليــل اإلجــراءات وتوزيعه لــإلدارات المختلفة 

بالمجلس التشريعي.
اإلدارة العامة للجان وشؤون الجلسات

عقــد المجلس التشــريعي خالل شــهر أكتوبر 
الذي اســتمرت فيه الدورة غير العادية الرابعة 

اجتماعين بواقع (3) ثالثة أيام عمل
بلــغ عــدد القــرارات التــي اتخذهــا المجلس 
التشــريعي خالل شهر أكتوبر(3) ثالثة قرارات 
علــى النحــــو التالــي ( إقــرار تقريــر اللجنــة 
السياســية حول األوضاع السياســية وانتفاضة 
القــدس باألجماع ، إقرار تقرير لجنتي الداخلية 
واالمــن والحكــم المحلــي والقانونيــة حــول 
تداعيــات قيــام الســلطات المصريــة بإغراق 
الشــريط الحدودي مع قطاع غــزة بمياه البحر 
، إقرار مشــروع قانون رقم ( ) لســنة 2015 م 
بشــأن الفصل في المنازعات اإلدارية بالقراءة 

األولى ).
وعقــدت لجان المجلس  (10) عشــر اجتماعات 
خــالل شــهر أكتوبــر ، كمــا وعقــدت (4) أربع 
جلسات اســتماع لوكيل مســاعد وزارة التربية 
والتعليــم العالــي د. أيمن اليــازوري ، ولوكيل 

الســتة حول مطالب المدرسين بتخفيض عدد 
أيام الدراسة في األسبوع إلى خمسة أيام ، كما 
وعقدت لجنة الداخلية واالمن ورشة عمل تحت 

عنوان ( واقع المخيمات الفلسطينية ). 
اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة

أصــدرت دائرة اإلعــالم بــاإلدارة عددين من 
صحيفــة البرلمــان وهمــا العدد رقــم 173و 
174 ،  وعملــت على التغطية اإلعالمية لعدد 
من اإلجتماعات والزيارات واللقاءات وجلســات 
اإلســتماع للجان المجلس ، وأصــدرت اإلدارة 
كتيب جلسة التشريعي الخاصة بتقرير لجنتا 
الرقابــة وحقــوق اإلنســان والحريــات العامة 
واإلقتصادية حــول أزمة الكهربــاء في قطاع 

غزة .
ونظمت دائــرة العالقات العامة بــاإلدارة جولة 
زيارات لرئاســة التشــريعي على بيوت شهداء 
إنتفاضــة القــدس في قطــاع غــزة ولعدد من 
األســرى المحررين من ســجون االحتالل ، كما 
ونسقت الدائرة إلجراء اتصاالت هاتفية للنائب 
األول لرئيــس المجلس التشــريعي مع رئيس 
البرلمــان العربــي ورئيس البرلمان التونســي 

حول مستجدات الساحة الفلسطينية.
اإلدارة العامة للشؤون القانونية والبحوث

أعدت اإلدارة خالل الشــهر 4 دراســات قانونية 
وتقارير وأوراق عمل وأعدت 11 مذكرة قانونية 
وعقــدت 8 اجتماعات وورش عمل ، كما وأعدت 

مشاريع قوانين عدد 2 .

وزارة التربيــة والتعليم العالــي د. زياد ثابت ، 
ولرئيس بلديــة غزة حول شــكاوى الموطنين 
ضــد البلديــة ، ولمديــر عــام إدارة المكافحــة 
ومدراء الفروع لمناقشة المعوقات التي تحد من 

أداء اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات.
ونفذت لجــان المجلس التشــريعي (5) خمس 
زيــارات ميدانيــة للهيئــة المســتقلة لحقــوق 
االنســان ، ولمعبر كــرم أبو ســالم ، وللمعمل 
الجنائي التابع للشــرطة الفلســطينية ، ولمقر 
جهــاز التوجيــه السياســي والمعنــوي ، وزيارة 

لبلدية غزة .
اعدت لجــان المجلــس التشــريعي (8) ثمانية 
تقارير داخلية خالل الشهر ، حيث اعدت اللجنة 
االقتصادية تقريراً حــول الزيارة الثانية لمعبر 
كــرم أبو ســالم ، وأعــدت اللجنــة االقتصادية 
تقريــراً حول تقريــر ديــوان الرقابــة اإلدارية 
والماليــة حول هيئــة البترول مــع وكيل وزارة 
الماليــة ، وأعــدت لجنــة الداخليــة واالمن (5) 
خمســة تقاريــر داخلية حــول الوضــع األمني 
والمروريــة في القطــاع اعتمادا علــى التقارير 
الصــادرة عــن الشــرطة الفلســطينية ، كمــا 
وأعدت لجنة الداخلية واالمن تقريراً حول قيام 
الســلطات المصرية بإغراق الشريط الحدودي 
مع قطاع غزة بمياه البحر وتم المصادقة عليه 

من قبل المجلس التشريعي.
وعقدت لجان المجلس ورشتي عمل خالل الشهر 
، حيث عقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
ورشة عمل بمشاركة مديريات التربية والتعليم 

المةطج الاحرغسغ غخثر تصرغر سمطه لحعر اضاعبر

زار وفد من نواب المجلس التشــريعي عائلة أبو 
جامع في محافظة خانيونس مهنئين باستشهاد 
نجلهم الشهيد سالمة، وقال د. أحمد بحر خالل 
زيارة العائلة إن الشــهيد أبــو جامع قد لبى نداء 
ربــه وروي أرض فلســطين بدمائــه الطاهرة، 
ليثبت للعالم أن فلســطين تحرسها الرجال، وال 
يمكن لنا أن نترك العــدو يتفرد بأهلنا بالضفة 

دون أن نتضامن معهم.
وأكد بحر خالل الزيارة دعم المجلس التشريعي 
النتفاضــة القدس حتى تحقيــق أهدافها ودحر 
االحتــالل عــن أرضنا ووطننــا، وأبــرق بالتحية 
ألهلنا الثوار بالضفة المحتلة، ودعاهم الستمرار 

باالنتفاضــة وضرب العدو بكل قوة، مســتنكرا 
اســتمرار التنســيق األمني من قبل أجهزة أمن 
الضفة. يذكر أن وجهاء من عائلة أبو جامع كانوا 
في اســتقبال وفد التشــريعي الــذي تقدمه د. 
أحمد بحر وضم النواب يونس األســطل، يحيى 

العبادسة، يونس أبو دقة، وصالح البردويل.
من جهة أخــرى هاتف الدكتور أحمد بحر النائب 
األول لرئيس المجلس التشــريعي والد شــهيد 

حاجز "الكونتينر" صادق غريبة ظهر اليوم.
وقدم بحر واجب العزاء للشــيخ زياد غريبة والد 
الشــهيد وهو أحد مبعدي مرج الزهــور، مؤكدا 
أن دماء الشــهداء العظماء هــي طريق التحرير، 

وهي الشــعلة التي تنير لنــا الطريق نحو 
القدس..

الــي ذلــك زار وفــد مــن نــواب المجلس 
التشريعي المواطن عصام أبو لحية الذي 
أصيــب بحروق بالغة جــراء حادث الحريق 
الذي اندلع بالجامعة اإلســالمية مؤخرا، 
وتمت الزيــارة بحضور رئيــس الجامعة، 
وذوي المصــاب، واطلــع وفد التشــريعي 
على حالة أبو لحية من خالل شرح مفصل 
عــن الحالــة قدمه أطبــاء قســم الحروق 
بمستشــفي دار الشــفاء بمدينــة غــزة، 

متمنين له الشفاء التام والعاجل.

الاحرغسغ غجور سائطئ أبع جاطع طعظًؤا باجاحعاد ظةطعط
بحر يهاتف والد الشهيد صادق غربية 

اختتمــت دائــرة المــوارد البشــرية فــي 
المجلس التشــريعي دورة لكتابة التقارير 
االجتماعــات  محاضــر  واعــداد  اإلداريــة 
اســتهدفت عدد من الموظفيــن االداريين 

بالمجلس التشريعي.
وأوضح مســئول ملف التدريــب في دائرة 
يوســف  بالمجلــس  البشــرية  المــوارد 
لتمكيــن  هدفــت  الــدورة  أن  القبطــي 
العاملين في مجال الســكرتارية واألعمال 
الكتابية والوظائف اإلدارية المســاندة من 
اعــداد التقاريــر اإلدارية وكتابــة محاضر 
المنهجيــة  المعاييــر  وفــق  االجتماعــات 

العلمية.

وأشــار القبطي إلى وجود تعاون مع وزارة 
التربيــة والتعليــم فــي المرحلــة القادمة 
لتنظيــم عــدة دورات خاصــة بموظفــي 
المجلــس التشــريعي، وذلــك فــي إطــار 
تعزيز إمكانات الموظفين وتطوير وصقل 

قدراتهم العملية واإلدارية.
وقــد كرمــت اإلدارة العليــا فــي المجلس 
التشــريعي مدرب الــدورة الدكتور محمد 
جواد الشــيخ خليل، وســلمت الشــهادات 
للموظفيــن الذيــن داومــوا علــى حضور 
الدورة، وذلك بحضور مدير عام الشــؤون 
المالية واإلدارية عامر الغصين ومدير عام 

ديوان الرئاسة عبد القادر أبو النور.

الاحرغسغ غثااط دورة شغ اسثاد 
الاصارغر وضاابئ المتاضر
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الســثد (175)

آفاق
ماجد أحمد أبو مراد

تهاوي الرواية وسقوط الراوي
ال أدري إلى متى سيبقى السيد الرئيس محمود عباس متمسك بروايات 
خاطئة وأحاديث كاذبة لألســف الشــديد، ومن هــذه الروايات موضوع 
مشــروع توسيع غزة بنســبة (1000) كيلو متر من أراضي شبه جزيرة 
ســيناء، هل يمكن لعاقل أن يصدق هذه األســطوانة المشــروخة التي 

صدع أبو مازن رؤوسنا بتكرارها لدي زياراته المتكررة لمصر. 
روايــة أبو مازن وزعمــه أن الرئيس المصري محمد مرســي –فرج اهللا 
كربه- كان ينوي اقتطاع المســاحة المذكورة من سيناء لضمها لغزة ال 
يمكن ألحد أن يصدقها، وال يمكن أن يقبلها أي ساذج، أو مغفل في علم 
السياسة، وذلك العتبارات عديدة، أولها أن هذه الرواية لم نسمعها من 
أي طرف أخر غير الســيد أبو مازن، باإلضافة ألن مرسي ال يستطيع وال 
يملك ال من الناحية السياســية وال القانونية أن يمنح حماس وال غيرها 

شبر أرض واحد من سيناء.
ا واحدا  على ما أعلم أنه لم يســمع أحد ممن قابل الرئيس مرسي حرفً
من الرواية المزعومة، ولقد رفضت حماس وغيرها من الفصائل والقوى 
والشــخصيات المطلعة هذه األكاذيب والشائعات بشكل قاطع، بل وتم 
دحضهــا بقوة، وبالتالي على الســيد أبــو مازن أن يثبــت صحة روايته 
الباطلــة، أو عليــه أن يكف عن ترويج روايات وقصــص ال أصل لها من 

الصحة.
الرواية المزعومة رفضها العديد من األشــخاص فهذا وزير االســتثمار 
المصري الســابق محمد حامد يكذبها بقوله عبــاس يمارس أقذر أنواع 
السياسة ويدعي زورا أنه عرض عليه مشروع توسيع غزة على حساب 
األراضــي المصرية في ســيناء، متحديا صاحب الروايــة أن يقدم دليالً 

واحدا على صحة ما يقول. 
ا والقيادي  وكان الدبلوماسي الفلسطيني وسفير السلطة لدي الهند سابقً
في حركــة فتح، عدلي صادق ممن كذبوا هــذا الزعم، حيث قال:" لقد 
أخطأ عباس سياســيا وأدبيا وتنظيميا حينما ردد روايته وزعمه، وكان 
عليــه أن يتذكر أن الدولة المصرية تعرف كل حرف قاله مرســي، وهي 

ليست بحاجة لعباس وادعاءاته الباطلة والكاذبة".    
أرى أنــه الناحيــة األدبية ال يجوز ألحد أن يقول على لســان األخرين ما 
يحلــو له، خاصــة إذا كان الذين ينقــل عنهم القــول ال يملكون حق أو 
إمكانية الدفاع عن أنفســهم، وهذا ينطبق على الرئيس مرسي كونه 

سجينا وال يستطيع الرد على الروايات التي يتم فبركتها على لسانه.
كان األولى بالرئيس عباس أن يلتزم بنظام حركته الداخلي (حركة فتح) 
والقاضي بعدم التدخل في شــؤون الدول العربية، كما من األولى أيضاً 
عدم االفتراء على رئيس جمهورية كان قد استقبله بحفاوة ولم يوصد 
الباب في وجهه، بل وتمنى أن يستطيع مساعدته والوقوف بجانبه، غير 

أن ظروف مصر المتقلبة آنذاك لم تسمح بذلك.
لقد تهاوت رواية السيد أبو مازن لكونها عبارة عن افتراء وتلفيق ليس 
أكثر، وبالتالي سقط الراوي نفسه، سقط ألنه أراد لنفسه ذلك، سقط 
في أذهــان الناس، والمواطنيــن ومحبين القضية الفلســطينية من 
العرب وأحرار العالم كافة، ســقوطه المدوي على الصعيد السياسي، 
والوطنــي، واألخالقي، يوجب على األطراف المعنية كافة االســتعداد 
لمرحلة مــا بعده، والبحث عــن بديل وطني صاحب كفــاءة، يخوض 
معركتنــا مع االحتالل ويوحــد الصفوف، وال يعادي أحــد من أصدقاء 

الوطن والقضية. 
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زار الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي الفلســطيني عائلة 
القائد في حركة الجهاد االســالمي الشهيد 
هانــي عابــد بمناســبة الذكــرى الحاديــة 
والعشرين الستشهاده، وكان في استقباله 
العديد من أبناء عائلة عابد وذوي الشــهيد، 
ولفيــف مــن المســئولين بحركــة الجهــاد 

زارت لجنــة التربية والقضايــا االجتماعية 
في المجلس التشريعي الفلسطيني وزارة 
الثقافة برئاسة النائب عبد الرحمن الجمل 
وعضويــة النائب ســالم ســالمة، النائب 
محمــد شــهاب، النائب يســف الشــرافي، 
النائب هــدى نعيم وكان في اســتقبالهم 
وكيل مســاعد وزارة الثقافة سمير مطير، 
لبرنامــج  للتحضيــر  الــوزارة،  وكــوادر 
وطني يحمل اســم تعزيز القيم والسلوك 

المجتمعي.
ورحب الوكيل مطيــر بزيارة لجنة التربية 
فــي المجلــس التشــريعي،  مؤكــدا على 
أهميــة دور لجنة التربية في دعم وتعزيز 
البرنامــج الوطنــي الــذي يهــدف لعــالج 
الظواهــر الســلبية في المجتمــع وتعزيز 
القيم والسلوك المجتمعي االيجابي، ولفت 
إلــى أن وزارة الثقافــة تعكــف على عمل 
دراســة ووضع الخطط والبرامج التنفيذية 
بهدف معالجة السلوكيات السلبية وتعزيز 
القيم االيجابية في مجتمعنا الفلســطيني 

اإلسالمي في مدينة غزة.
وأكــد بحر خــالل الزيارة أن دماء الشــهداء 
توحد شــعبنا الفلســطيني بكافة فصائله 
وتوجهاته السياســية، مشيرا ألن الشهداء 
هم من أناروا لنا درب التحرير وسنبق على 
عهدهم في تبني مشــروع المقاومة حتى 

التحرير واستعادة الحقوق.

خاصة في مدينة غزة.
من جهته ثمن النائــب الجمل جهود وزارة 
الثقافة في هذا الجانب المهم والذي يؤكد 
على رقي الشــعوب، مؤكــدا على ضرورة 
توحيد جهود كافة المؤسســات الحكومية 
والخاصــة مــن اجــل تحقيق هــذا الهدف 
السامي للجميع وهو تعزيز القيم االيجابية 

مــن جهتــه رحــب مســئول حركــة الجهاد 
االســالمي في منطقــة غرب غــزة طاهر 
الســويركي بالوفــد الزائــر لمنــزل القائد 
الشهيد عابد، مبينا أن هذه الزيارات توطد 
العالقة بين أبناء الشعب الواحد وتأتي في 
إطــار التأكيــد على خيــار المقاومة لتحرير 

االرض واستعادة الحقوق والمقدسات. 

ومعالجــة الظواهر الســلبية في مجتمعنا 
بقطاع غزة.

وأكد النائب الجمل اســتعداد لجنة التربية 
بالعمل مــع وزارة الثقافة في هذا المجال 
وصوال لمجتمع مثالــي خالي من الظواهر 
الســلبية التي قد تشــكل مظهر سلبي ال 

يليق بشعبنا ومقاومته وتضحياته.

في ذكرى استشهاده الواحدة والعشرين
د. بتر غجور سائطئ الحعغث الصائث عاظغ سابث وغآضث 

سطى وتثة الثم الفطسطغظغ

لةظئ الاربغئ والصداغا اقجاماسغئ تجور وزارة البصاشئ


