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التشريعي يقر بالقراءة الثانية مشروع قانون الصلح الجزائي
أقر بالمناقشة العامة تعديل قانوني حقوق المعوقين وحماية المستهلك

أقر المجلس التشريعي 
الفلسطيني في جلسته التي 

عقدها يوم أمس األربعاء 
بمقره في مدينة غزة قانون 

الصح الجزائي بالقراءة 
الثانية، بينما أقر بالمناقشة 

العامة تعديل قانون رقم 
4 لسنة 1999 بشأن حقوق 
المعوقين، وتعديل قانون 

حماية المستهلك.
وأكد د. أحمد بحر لدى 

افتتاحه الجلسة التي حضرها 
ممثلين عن ذوي اإلعاقة.

لجنة التربية تلتقي وفد من 
وزارة الشباب والرياضة

التشريعي يدين اختطاف 
االحتالل للنائب سلهب 

رابطة برلمانيون ألجل القدس تطلق 
مؤتمرها األول في اسطنبول 

لجنة الداخلية واألمن بالتشريعي تنظم 
زيارة تفقدية للمناطق الحدودية

نظمت لجنــة الداخلية واألمــن والحكم 
المحلــي بالمجلــس التشــريعي زيــارة 
تفقدية للعاملين بجهــاز األمن الوطني 
المرابطيــن على الحدود مــع جمهورية 
مصــر العربية، وذلك يــوم أمس األول، 
وتــرأس وفد اللجنــة النائب إســماعيل 
األشــقر، وبمشــاركة النائب مــروان أبو 
راس، النائــب يونــس أبو دقــة، النائب 

يونس األســطل، والنائــب هدى نعيم، 
حيث كان في اســتقبالهم رئيس الجهاز 
العميد نعيم الغول ومساعديه وكوكبة 
من الضبــاط العاملين بالجهــاز، وتفقد 
الوفد الشــريط الحــدودي الفاصل بين 
القطاع ومصر، واطلعوا على سير العمل 
واالجــراءات المتخــذة من قبــل عناصر 
جهــاز األمــن الوطنــي واســتعداداتهم 

لضبط الحدود على مدار الساعة. 
بدوره رحب العميد الغول بالوفد البرلماني 
ولجنة األمن والداخلية، واســتعرض واقع 
لواء الجنوب بجهاز األمن الوطني والعامل 
المصريــة،  الفلســطينية  الحــدود  علــى 
وامكانياتــه واحتياجاتــه، ملفتــًا إلــى أن 
جهــازه يقــوم بكل المهــام الملقــاة على 

عاتقه بموجب القانون.

النائب نعيم:
المشروع يساهم 

في إزلة أي عقبات 
أمام ذوي اإلعاقة

النائب عدوان:
مشروع قانون حماية 

المستهلك يراعي 
مصالح المواطنين

النائب الغول:
قانون الصلح الجزائي 

يعزز منظومة 
العدالة الجنائية
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دان الدكتــور أحمــد بحــر النائــب األول 
لرئيس المجلس التشــريعي قيام سلطات 
االحتالل ليلة أمس األول باختطاف النائب 
عزام سلهب من منزله بمدينة الخليل في 

الضفة الغربية المحتلة.
 ووصف بحر فــي تصريح صحفي أصدره 
المكتــب اإلعالمــي للتشــريعي اختطــاف 
النائــب ســلهب بأنــه انتهــاك للحصانــة 
البرلمانيــة، ولجميــع األعــراف والقوانين 
الدبلوماسية والدولية, مؤكًدا أن االحتالل 
ينتهــج ذات السياســة الراميــة لتعطيــل 
المجلــس التشــريعي واجهــاض التجربــة 

البرلمانية الفلسطينية.
وشــدد بحــر علــى أن سياســة االحتالل 
بإفشــال عمل المجلس عبر تفريغ الضفة 
الغربيــة من نوابهــا المنتخبين لن تحصد 
ســوى الفشــل والخســران, ولــن تــؤدي 
إال إلــى مزيــد مــن اإلصــرار والصمــود 
والتحــدي حتــى نيــل الحقــوق والثوابت 
الوطنية الفلســطينية، داعيًا أحرار العالم 
للعمل الجاد من أجــل االفراج عن النواب 

المختطفين في سجون االحتالل.

سياسة فاشلة
إلى ذلك اســتنكر نــواب الضفــة الغربية 
عمليــة االختطاف، مؤكديــن في تصريح 
صحفــي مقتضب أصــدروه تعليقــًا على 
أن  للنائــب ســلهب  االحتــالل  اختطــاف 
سياسة االعتقاالت التي يمارسها االحتالل 
بحــق نــواب الشــرعية حمقاء ولــن تغير 
شــيئًا من معادلة الصمــود على الثوابت، 
مضيفين أن هذه السياســة لن تنجح في 
كسر إرادة نواب شعبنا وأنها لن تزيدهم 
سوى اصرارًا على اكمال الطريق للوصول 
للحلم المنشــود والدولة المســتقلة ذات 

السيادة.
وقــال النــواب:" إن ممارســات االحتــالل 
واعتقاالتــه ضــد نــواب الشــرعية هــي 
سياســية بالدرجة األولى وتهدف لتغييب 
القيادات الشرعية عن الساحة الفلسطينية 
وطمس معالم المشــروع الوطني، واهمًا 
أنــه بذلك يســتطيع أن يمــرر مخططاته 
ومشاريعه التي تهدف لتهويد فلسطين".

وناشد النواب البرلمانات العربية والدولية 
بضــرورة الخروج عن صمتها المســتغرب 
والمقيــت تجــاه سياســة االحتــالل فــي 
وفــي  المحتلــة  الفلســطينية  األراضــي 
مقدمتها اســتهداف النــواب، مؤكدين أن 
االحتــالل بات ينتهك القوانيــن واألعراف 

الدولية دون محاسب أو مراقب.
يذكر أن قــوات كبيرة من جيش االحتالل 
داهمــت منــزل النائب ســلهب وشــرعت 
بعمليات تفتيش وعبث في محتوياته ثم 
قامت باعتقاله ونقلــه الى جهة مجهولة، 
ومن الجدير ذكره أيضًا أن النائب ســلهب 
اعتقــل أربــع مرات منــذ أن تــم انتخابه 
لعضوية المجلس التشــريعي الفلسطيني 
عــام 2006، وأفــرج عنــه أخــر مــرة في 
تمــوز 2015م بعد احتجــازه في االعتقال 
اإلداري. وباختطاف النائب ســلهب يرتقع 
عــدد النــواب المختطفيــن فــي ســجون 
االحتــالل إلى )6( نواب، يمثل االســتمرار 
في اختطافهم تنكرًا للقوانين الدولية التي 

تنص على الحصانة البرلمانية.

التشريعي يدين اختطاف االحتالل للنائب سلهب 

أطلقــت رابطــة برلمانيون ألجــل القدس 
"القــدس  شــعار  تحــت  األول  مؤتمرهــا 
وتحديات المرحلة"، في مدينة إســطنبول 
صبــاح أمــس األول الثالثــاء 29 نوفمبر، 
بحضــور الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
أردوغــان، ورعاية رئيس البرلمان التركي 
إســماعيل كهرمان، وبمشــاركة نواب من 
المجلس التشــريعي منهــم النائب الثاني 
لرئيس المجلس حســن خريشــة، والنائب 
ســيد أبو مســامح، باإلضافــة لبرلمانيين 
مــن مختلــف الــدول العربية واإلســالمية 
وشــخصيات دوليــة اعتبارية، وعرض في 
افتتاحيــة المؤتمــر فيلم تســجيلي تناول 
معانــاة نــواب القــدس الذيــن يالحقهــم 

االحتالل الصهيوني باستمرار.
وفي أبرز كلمة خالل المؤتمر أبرق الرئيس 
رجــب طيــب أردوغــان بالتحية للشــعب 
الفلســطيني قائاًل:" من مدينة اسطنبول 
العريقة والعاصمة القديمة شقيقة القدس 
أحيــي كافــة المظلومين، وأحيي شــباب 
فلســطين األبطــال فــي غــزة ورام اهلل 

ونابلس وكافة المدن الفلسطينية". 
وشــدد أردوغــان علــى أن القــدس مهد 
الديانــات الثالث؛ "لكن المســجد االقصى 
المبارك وما فيه وما أســفله وقبة الصخرة 

المشرفة هي ملك للمسلمين فقط".
واعتبــر أردوغان أن الدفاع عن المســجد 
األقصى واجب شــرعي وقومي على األمة 
اإلســالمية أن تمارســه علــى المســتوى 
الرســمي والشــعبي، وأضاف:" إن الوقوف 
إلى جانــب األطفال الذيــن ال يملكون إال 
الحجارة ليدافعوا بها عن القدس مسؤولية 

الجميع".
وأردف أردوغان:" وتخيلوا شــعًبا يتعرض 

للتهميــش والقتل والدمــار وأرضه محتلة 
ويعاني مــن ضغط االحتــالل واعتداءاته 
اليوميــة، والعالــم ال يأبه بهــذه المعاناة 
واألمم المتحدة تغض الطرف عن تجاوزات 

االحتالل وال تحرك ساكنًا تجاه ذلك". 

حسن خريشة
مــن ناحيته ألقــى النائب الثانــي لرئيس 
المجلــس التشــريعي د. حســن خريشــة 
كلمة برلمانيين فلســطين، استهلها بشكر 
الحضور باســم فلســطين؛ داعًيــا الجميع 
لمســاعدة الشــعب الفلســطيني في نيل 
حقوقه وتحرير المقدسات، وتصحيح الخطأ 

التاريخي المتمثل بوعد بلفور المشؤوم.
وأشــار خريشــة إلى منع قــوات االحتالل 

السماوية الثالث.
وأشار األحمر إلى ممارسات قوات االحتالل 
في القدس التي شــردت أهلها الشرعيين 
وصــادرت البيــوت والممتلــكات واعتقلت 
نــواب القــدس وأبعدتهم عــن مدينتهم 
المقدســة، منددًا بحرمــان أهالي القدس 
مــن أداء العبــادة ومنــع بعضهــم مــن 
الوصول للمسجد األقصى، وإبعاد البعض 
األخر عن الحرم القدســي الشريف، منوهًا 
إلى أن الحقد االســرائيلي بلغ ذروته بقرار 

منع األذان في المساجد.

رئيس البرلمان االندونيسي
بدوره قــال رئيس البرلمان االندونيســي 
محمد نور روحــي:" إن االهتمام بالقدس 

رفــع األذان وتعّمــد قــوات االحتالل عقد 
اجتماعاتهــا فــي البلدة القديمــة بالقدس 
الســتفزاز الفلســطينيين والتأكيــد علــى 

مواصلة حملة التهويد والتشريد فيها.
وأكد خريشــة أن االنتفاضة المندلعة في 
الضفة والقــدس جاءت انتصاًرا للمســجد 
األقصــى المبــارك، مؤكًدا على اســالمية 
القــدس أن االحتالل يجــب أن يرحل عن 
أرضنا مشــدًدا على أن الفلســطينيين لن 

يمرروا قرار االحتالل بمنع االذان.
رئيس رابطة برلمانيون من أجل القدس 

مــن جهته أكــد رئيس رابطــة برلمانيون 
ألجــل القــدس الشــيخ حميــد بــن عبــد 
اهلل األحمــر أن القــدس مهــد الرســاالت 
والحضارات وتقدســت مكانتها في الكتب 

ال ينصــب علــى الجانب الدينــي فقط بل 
الجانب السياسي ايضا؛ "فإسرائيل" تحتل 
فلسطين ويجب حل هذه القضية وارجاع 
الحقوق ألصحابها مشــيًدا بقرار اليونسكو 
األخير الذي اعتبر المســجد األقصى خاًصا 

بالمسلمين فقط".
القــدس  نــواب  وأشــاد روحــي بنضــال 
ووقوفهــم فــي وجــه المالحقــات التــي 
يتعرضون لها مؤكــًدا على ضرورة العمل 
مــن أجل فك حصــار غزة وإطالق ســراح 
النــواب المختطفين في ســجون االحتالل 
معبــًرا عــن أملــه فــي الصــالة قريبا في 

المسجد االقصى المبارك.

رئيس البرلمان التركي
من ناحيته عبر رئيــس البرلمان التركي 
إســماعيل كهرمان عن دعمــه وتأييده 
لحقوق الشعب الفلسطيني مشيًدا بدور 
الرابطة في الدفــاع عن القدس وأهلها، 
وقــال فــي كلمتــه:" ال نريــد أن تتكــرر 
مجــزرة الحــرم االبراهيمي في المســجد 
األقصى المبارك خاصة في ظل حمالت 
المســجد  لباحــات  اليوميــة  المداهمــة 
األقصــى التــي تشــكل اســتفزازًا يومًيا 

لمشاعر المسلمين".
وعبــر كهرمــان عن اســتنكاره لقــرار منع 
االذان معتبــًرا إيــاه أمــر مرتبــط بحريــة 
العقيــدة التــي ال نقبل المســاومة عليها، 
مؤكــدًا على ضرورة وقــف نزيف الدم في 
فلسطين والمنطقة؛ ومشدًدا على ضرورة 
ايجــاد حلــول لجميــع مشــاكل المنطقة 
وخاصة فلســطين والقــدس، ومعبًرا عن 
أمله أن يكون القرن الواحد والعشرين رمًزا 

للحرية والسالم.

بحضور أردوغان ومشاركة نواب من التشريعي  
رابطة برلمانيون ألجل القدس تطلق مؤتمرها األول في اسطنبول 
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كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

حركة فتح 
والمسؤولية الوطنية

ال يختلــف اثنان في مدى صعوبــة ووعورة وخطورة المنعطفات 
التي يمر بها شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، ومدى الحاجة 
إلى توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات المتعاظمة التي 

تتطلبها المرحلة الراهنة.
وحيــن ينعقد المؤتمر الســابع لحركة فتح، ومــا يتضمنه جدول 
أعماله من مهام ومســؤوليات وطنية جســيمة، فــإن هذا يعني 
الكثير، ويســتلزم الوفاء بالعديد من االستحقاقات الوطنية لجهة 
إنجاز الوحدة الداخلية والمصالحة الوطنية والتوافق على برنامج 
وطني موحــد إلدارة الصراع مع االحتــالل والتصدي لمخططات 

التهويد واالستيطان واستهداف المقدسات.
إن المؤتمــر العام الســابع لحركة فتح ال ينبغي لــه التوقف عند 
الهموم والشــؤون الفتحاوية الداخلية، وإعادة ترميم قوة وبنيان 
الحركة ، فحســب ، بل إن حركة فتح مطالبة اليوم بإعادة الروح 
النضالية والثورية إلى برنامجها التنظيمي ومشــروعها الوطني ، 
وإعادة ترتيب قائمة أولوياتها الوطنية والسياسية بما يتفق مع 
خطورة المرحلة والظروف الحاصلة، ألن الكل الوطني الفلسطيني 
ينتظر اليوم عودة حركة فتح إلى الســاحة الوطنية عودة جميلة 
تتحمل فيها مسؤولياتها الوطنية والتاريخية واألخالقية، وتتعاون 
مع باقي فصائل العمل الوطني واإلسالمي لما فيه خير ومصلحة 

شعبنا وقضيتنا.
إننــا مضطــرون اليوم إلــى إبداء أكبــر قدر ممكن مــن التفاؤل 
الوطني، فال مجال اليوم ألي مدخل من مداخل اليأس والقنوط، 
ألن المرحلــة بمخاطرهــا وتحدياتهــا ال تحتمــل إال العمل الجاد 

والعزم األكيد والمواجهة القوية واإلصرار الكبير.
من هنا فإنني أمل أن يرتقي اإلخوة في حركة فتح إلى مستوى 
المســؤولية وذروة التحــدي، وأن يبادروا بــكل صدق وإخالص 
إلى معالجة الملفات الوطنية الكبرى، ويضعوا المصلحة الوطنية 
العليــا فوق كل المصالح واالعتبارات، ويرتفعوا عن كل الصغائر 

وسفاسف األمور.
ومن دون شك فإن ترتيب البيت الفتحاوي الداخلي يشكل القاعدة 
األساس لالنطالق نحو الفضاء الوطني الفلسطيني، الفسيح الذي 
تتجســد أول اســتحقاقاته في ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي 
على أســس سليمة وفق مقتضيات الشراكة الكاملة في النضال 
والتضحية والمسؤولية والقرار، وإرساء برنامج إنقاذ وطني قادر 
على مجابهة الهجمة الصهيونية على أرضنا ووطننا ومقدساتنا.

لقــد تمــادى الصهاينــة كثيــرًا في بغيهــم وعدوانهــم، وطالت 
مخططاتهم العنصرية أقدس المقدسات، وهاهم اليوم يتجاوزن 
كل الحــدود والمحرمــات عبر اســتهدافهم للشــعائر الدينية عبر 
قانونهم المشــؤوم الذي يرمي إلى منــع رفع األذان في القدس 
واألراضــي المحتلــة عــام 1948، وكأنهــم يحثــون الخطى نحو 

إشعال حرب دينية في المنطقة.
إن كل ذلــك يملــي علــى حركتي فتــح وحماس وكافــة القوى 
والفصائــل الفلســطينية ســرعة المبــادرة إلى اللقــاء والتوافق 
علــى حل وتفكيك األزمة الفلســطينية الداخلية قبل أن يســبق 
الســيف العدل ويتمكن الصهاينة من تحقيق أهدافهم اإلجرامية 

ومخططاتهم العنصرية.
األمــل قائــم، والتحديات متعاظمة، وفلســطين تنتظــر الرجال، 
فهــل يرتقي أبناؤهــا وفصائلها إلى ذروة المســؤولية ويتحملوا 

مسؤولياتهم أمام اهلل والوطن والتاريخ؟!

"واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"

3 أخبار ومقاالت

نظمــت لجنــة الداخلية واألمــن والحكم 
زيــارة  التشــريعي  بالمجلــس  المحلــي 
تفقديــة لمقر الدفــاع المدنــي الرئيس 
بمدينة غــزة، وشــارك بالزيــارة النائب 
إســماعيل األشــقر، والنائب مــروان أبو 
راس، وكان في استقبالهم رئيس الجهاز 
اللواء ناصر مصلح ومســاعديه وكوكبة 

من قيادات الجهاز وضباطه.
بدوره رحب اللواء مصلح بالوفد البرلماني 
ولجنة الداخلية واألمن، واستعرض واقع 
جهازه وامكانياتــه واحتياجاته، وطبيعة 
االعتداءات التي تعرض لها خالل الحروب 
السابقة، مشيرًا إلى أن الجهاز فقد خالل 
الحروب على القطاع عدد من خيرة أبناءه 
وضباطه، كما تعرضت سيارات األطفال 
واالســعافات التابعة له للتلف والتعطيل 
المتعّمد من قوات االحتــالل، األمر الذي 
انعكــس ســلبًا على قــدرة الجهــاز على 
توفيــر الحماية للمواطنين أثناء الكوارث 

الطبيعية واالعتداءات الصهيونية.

عقدت لجنتي االقتصادية والموازنة جلسة 
اســتماع لرئيس هيئة الزكاة الفلســطينية 
عــالء الديــن الرفاتــي، بحضــور رئيســي 
اللجنتيــن النائــب عاطف عــدوان، والنائب 
جمال نصــار، وذلك مؤخــرًا بمقر المجلس 

التشريعي في مدينة غزة.
وناقش رئيســي اللجنتين مع رئيس هيئة 

ولفــت مصلح إلــى أن االحتــالل يدرك 
قيمة وأهمية جهاز الدفاع المدني لذلك 
فهو يستهدف الجهاز ومقراته ومقدراته 
مع كل عدوان على القطاع بهدف شــل 
قدرة الجهاز على الدفاع عن المواطنين 
وتوفير ســبل األمــن والحمايــة المدنية 
لهم، ســواء جــراء الكــوارث الطبيعية أو 

االعتداءات الصهيونية. 
واســتعرض اللــواء مصلح خطــة جهازه 
الخاصــة بفصل الشــتاء للعــام الحالي، 
منوهًا إلى أنها خطة تهدف لمنع حدوث 
الكوارث الطبيعية أو على األقل التخفيف 
مــن آثارها عن طريق االســتعداد الجيد 
واالســتجابة الفعالة والســريعة لنداءات 
المواطنين في مواجهة حاالت الطوارئ.

من ناحيتــه ثّمــن النائب األشــقر الدور 
اإلنساني لجهاز الدفاع المدني في قطاع 
غزة، مشيرًا أن دور الجهاز ال يتوقف عند 
المســاعدة في حاالت األزمات والكوارث 
الطبيعيــة فقط، بــل يتعــدى ذلك إلى 

الزكاة التقرير الســنوي المرفــوع للمجلس 
التشــريعي من قبل ديــوان الرقابة المالية 
واإلداريــة عن الســنة الماضيــة من عمل 
الهيئــة، منوهيــن لتقديــر لجنتيهما لعمل 
الهيئة ومحاولتها الرامية لتفعيل عملها وفقًا 

للقانون والنظام. 
بــدوره اســتعرض الرفاتي أهــم المعيقات 

حماية الشعب الفلسطيني وقت العدوان، 
والعمل علــى انقاذ الجرحى والمصابين، 
ومهام اإلنقاذ والبحث تحت الركام وكلها 

مهام إنسانية بامتياز.
وقال:" رغــم العقبات اللوجســتية وقلة 
االمكانيــات إال أن الجهــاز يخــدم جميع 
ويقــوم  الفلســطيني،  شــعبنا  شــرائح 
بواجباتــه اإلنســانية علــى أتــم وجــه 
ويشهد القاصي والداني بإنجازاته، وهو 

محط احترام وتقدير من الجميع".
وأكــد األشــقر أن المجلــس التشــريعي 
يقف إلى جانب "الدفــاع المدني" وبقية 
األجهــزة العاملــة لخدمــة المواطــن في 
قطاع غزة، ويشعر بالمسئولية تجاه كل 
األجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية 
واألهليــة، ولفــت إلــى أن لجنته تعكف 
علــى دراســة واقــع واحتياجــات الجهاز 
بهــدف التواصــل مــع الجهــات المعنية 
لتذليــل العقبــات التــي تعتــرض عمل 

الدفاع المدني.

والتحديات التي تواجه عمل هيئته وأهمها 
الحصار المفروض على قطاع غزة، والوضع 
االقتصــادي المتــردي في القطاع، مشــيرًا 
إلى أن هيئته ماضية في اســتنقاذ الفقراء 
والمحتاجيــن وتقديم يد العــون لهم وفقًا 
للقانون المقر من التشــريعي مسبقًا والذي 

ترتكز عليه هيئة الزكاة في عملها.  

لجنة الداخلية واألمن تتفقد جهاز للدفاع المدني

لجنتا االقتصادية والموازنة تستمعان 
لرئيس هيئة الزكاة الفلسطينية
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تقرير

نظمــت لجنة الداخلية واألمــن والحكم المحلي 
بالمجلــس التشــريعي زيارة تفقديــة للعاملين 
بجهــاز األمن الوطني المرابطيــن على الحدود 
مــع جمهورية مصر العربيــة، وذلك يوم أمس 
األول، وتــرأس وفــد اللجنة النائب إســماعيل 
األشــقر، وبمشــاركة النائــب مروان أبــو راس، 
النائب يونس أبو دقة، النائب يونس األسطل، 
والنائب هدى نعيم، حيث كان في اســتقبالهم 
رئيــس الجهاز العميد نعيم الغول ومســاعديه 
وكوكبة من الضبــاط العاملين بالجهاز، وتفقد 
الوفد الشــريط الحدودي الفاصــل بين القطاع 
ومصــر، واطلعوا على ســير العمــل واالجراءات 
المتخــذة من قبل عناصر جهــاز األمن الوطني 
واســتعداداتهم لضبــط الحــدود علــى مــدار 

الساعة. 
بــدوره رحــب العميد الغــول بالوفــد البرلماني 
ولجنــة األمن والداخلية، واســتعرض واقع لواء 
الجنــوب بجهــاز األمــن الوطنــي والعامل على 

الفلســطينية المصريــة، وامكانياتــه  الحــدود 
واحتياجاتــه، ملفتــًا إلى أن جهــازه يقوم بكل 
المهام الملقاة على عاتقه بموجب القانون، من 
حفظ األمــن وتأمين الحدود وضبطها، مشــيرًا 
إلــى أن جهــازه يعاني مــن نقص فــي الكادر 

البشري واالمكانيات اللوجستية. 
واســتعرض الغــول أمــام النواب خطــة الجهاز 
المســتقبلية الهادفة لالســتمرار بالحفاظ على 
حــدود الوطن وحمايته من أي اعتداء أو تجاوز، 
مشــددًا أن عناصــر جهــازه يعملون ليــل نهار 
مــن أجل منــع أي عمليــة أو محاولــة لتهريب 
الممنوعــات عبــر الحــدود الفاصلــة، مؤكدًا أن 
قوات جهازه ال تســمح بأي عملية تجاوز بشري 
للحدود التي تقوم على حراستها وضبطها على 

مدار الساعة.
مــن ناحيته ثّمن رئيس لجنــة الداخلية واألمن 
النائب إســماعيل األشــقر الدور الكبيــر لقوات 
األمن الوطني في حماية وحراســة الحدود من 

لمــا له من دور كبير في حمايــة األمن القومي 
لفلســطين، مقّدرين للجهاز القيام بالمسئولية 
تجاه الكل الفلســطيني، ولفت النــواب إلى أن 
لجنة الداخلية واألمن تعكف على دراســة واقع 
واحتياجــات الجهاز بهــدف التواصل مع الجهات 
المســئولة ومتابعــة األمــور مــع المعنيين من 
أجل تطوير واقع الجهــاز وإمداده بما يلزم من 
معدات وأدوات حتى يتمكن من مواصلة القيام 

بواجباته على أكمل وجه.
مــن ناحيته لفت النائب أبو راس إلى أن نقص 
اإلمكانيات وعــدم توفير احتياجات الجهاز عائد 
لتخلــي حكومة "الحمــد اهلل" عن مســئولياتها 
اإلنســانية والوطنية واألخالقية والمهنية تجاه 
قطاع غــزة، داعيًا لحمل الحكومــة على القيام 
بواجباتهــا بــأي طريقة ممكنــة أو العمل على 
رفع الغطاء السياســي والوطنــي عنها ورحيلها 
ألنها لم تعد تلبي طموحات شــعبنا، وال ترعى 

مصالحه، وتتنكر للثوابت الوطنية العليا.

العابثيــن، منوهًا إلــى أن العاملين بالجهاز هم 
بمثابة حماة ثغور الوطن في قطاع غزة، مشيرًا 
إلــى أن الجهاز يعمل على توفير الحماية ألبناء 
الشعب الفلسطيني في كل األوقات سواء أثناء 

العدوان، أو في السلم.
وقال األشــقر:" رغم العقبات اللوجســتية وقلة 
االمكانيــات إال أن الجهــاز يحمــي أبناء شــعبنا 
الفلسطيني، ونحن نفاخر بإنجازاته التي يلمسها 
ويشــهدها جميــع أبناء شــعبنا، لــذا هو محط 
احترام وتقدير من جميع الجهات والمؤسســات 

األهلية والرسمية والكل الوطني".
وشــدد األشــقر خــالل جولتــه علــى أن األمن 
الوطنــي يقوم بــكل المهام المكلــف بها، وهو 
لن يسمح بالمســاس باألمن القومي المصري، 
ومستمر في الحفاظ على الحدود آمنة ومستقرة 

وهادئة. 
بدوره أكــد النائب يونس أبو دقة أن المجلس 
التشــريعي يقف إلى جانب جهاز األمن الوطني 

ال مساس باألمن القومي المصري
لجنة الداخلية واألمن بالتشريعي تنظم زيارة تفقدية 

لجهاز األمن الوطني في المناطق الحدودية

هنــأ الدكتور أحمد بحر النائب األول للرئيس الدكتور عزيز دويك 
رئيــس المجلس بالســالمة بعد اجــراء عملية جراحية لــه مؤخرًا 
تكللــت بالنجــاح، جــاء ذلك خالل اتصــال هاتفي أجــراه بحر مع 

دويك، متمنيًا له الشفاء العاجل والسالمة التامة. 
ونقــل بحر تحيــات نواب التشــريعي كافة لرئيــس المجلس، 
معربًا عن أمانيهم له بالعودة قريبًا لممارســة أعماله وحياته 
الطبيعية فــي أقرب وقت ممكن، داعيــن اهلل تعالى أن يّمن 

عليه بالصحة والعافية.  

نواب الضفة يهنئون
إلــى ذلك زار وفــد برلماني كبيــر مكون من مختلــف محافظات 
الضفة الغربية المحتلة "دويك" في بيته بمحافظة الخليل مهنئين 
بالســالمة، واطمئنــوا على صحتــه إثر تعرضــه للوعكة الصحية 

واجراءه العملية الجراحية التي تكّللت بالنجاح.  

رئاسة ونواب المجلس يهنئون رئيس التشريعي بالسالمة
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تقرير

وأكــد د. أحمــد بحــر لــدى افتتاحــه 
الجلســة التــي حضرهــا ممثليــن عن 
ذوي االحتياجات الخاصة أن السياســة 
التشــريعية تولي هذه الفئــة اهتمام 
كبيــر، واســتعرض جهود التشــريعي 
لمســاندة حقــوق المعوقين من خالل 
الميدانيــة  والزيــارات  العمــل  ورش 

لالستماع الحتياجاتهم.
ولفت بحر إلى أن الحالة الفلسطينية لها 
خصوصية لما خّلفته الحروب والعدوان 
الصهيونــي المتواصــل علــى قطــاع 
غــزة لحاالت عديدة مــن ذوي اإلعاقة 
اســتدعت المشــّرع الفلسطيني لألخذ 
بعين االعتبار هذه الحالة الفلسطينية 
الخاصة، ودعم تلك الشريحة من أبناء 
مجتمعنا الفلســطيني ومساندتها في 

حقوقها كاملة.

قانون حماية حقوق 
المعوقين

وقالت النائب هدى نعيم مسئول ملف 
ذوي االحتياجات الخاصة في المجلس 
التشــريعي أن لجنة التربيــة والقضايا 
االجتماعيــة ناقشــت مشــروع قانون 
بشأن تعديل قانون حقوق المعوقين 
رقم 4 لسنة 1999 المقترح من اللجنة 

بقصد ابداء الرأي.
وأشــارت إلى أن تعديل القانون يأتي 
توافقــا مــع أحكام القانون األساســي 
ومع السياسة العامة للمجلس الرامية 
لتطوير التشريعات وتحديثها ومواكبة 
المســتجدات، وقالــت:" بالرغــم مــن 
الجوانــب اإليجابية فــي قانون حقوق 
العمليــة  التجربــة  أن  إال  المعوقيــن 
والتطبيــق الفعلــي ألحاكــم القانون 
أظهرا بعض الثغرات والسلبيات، األمر 
الــذي اقتضى التدخــل بتعديل بعض 
أحكام القانــون الحالي واضافة بعض 
النصــوص التــي لم يشــملها القانون 
الســاري بحيــث يتم تــدارك النقص، 
وافتقــاره اإللزاميــة التي ظــل يعاني 

منها القانون الحالي".
وأكــدت النائــب نعيــم أن المشــروع 
المقترح يساهم في إزالة أي عوائق أو 
تحديات أمــام ذوي اإلعاقة من خالل 
اعتماد لغة اإلشــارة في المؤسســات 
الحكومية وغير الحكومية وعبر القنوات 
التلفزيونية بهدف تســهيل التواصيل 

بين هذه الفئة وأفراد المجتمع.
وقالــت إن التعديــل يضيــف عقوبات 

للمستهلكين.
 ولفت إلى أن التعديل يســتهدف منح 
الوزيــر المختــص فــي مجــال وزارته 
صالحيــات اتخــاذ إجــراءات احترازيــة 
ضد منتج معين كلما بدت عالمات أو 
مؤشرات خطورة في هذا المنتج، حيث 
كانت تمنح هــذه الصالحية للمجلس 
الفلسطيني لحماية المستهلك والذي 
يضــم فــي عضويتــه ممثليــن عــن 
القطــاع الخاص وبالتالــي عضويتهم 
فــي المجلس تحــول وتعرقــل اتخاذ 
أية إجــراءات ضد المنتجــات الخطيرة 
ألن مصالحهــم تتعارض مع الحد من 

التداول لهذه المنتجات. 

حماية المستهلك
وكذلك منح التعديل الوزير المختص 
في مجال اختصاصه صالحية التدخل 
لتحديــد الحد األقصى ألســعار بعض 
المنتجات الرئيســية كركيزة أساســية 
لحمايــة المســتهلك في ظــل الحصار 
وحــاالت القــوة القاهرة غيــر المألوفة 
ويحد هذا اإلجراء من التالعب باألسعار 

واالحتكار بين التجار.
 كما يستهدف التعديل أيضا منح وزير 
االقتصــاد صالحيــات اتخاذ إجــراءات 
المحــالت  بحــق  احترازيــة  تحفظيــة 
التجارية التي يثبــت مخالفتها ألحكام 
القانون وممارسة الغش وذلك بإغالق 
المحــل التجــاري أو المنشــأة لمدة ال 

تتجاوز ثالثين يومًا.

الدولــة، كمــا أعطى القانــون لمأمور 
الضبــط القضائــي المختــص بعرض 
التصالــح علــى المتهــم أو وكيله في 
المخالفات ومنح النيابة العامة التصالح 

في الجنح.
وتضمن مشــروع القانــون األحكام 
الجانــي  بيــن  بالصلــح  الخاصــة 
والمجنــي عليــه علــى أال يؤثر هذا 
الصلــح في الحقوق المدنية للمجني 
عليه، كما نظم القانون آلية تحديد 
الديــة وذلك وفقــًا لجــدول الديات 
الصادر عن المجلس األعلى للقضاء 

الشرعي.
ويهدف مشــروع القانــون إلى تطوير 
منظومــة العدالة الجنائية والمحافظة 
علــى البناء المجتمعــي من خالل حل 
دون  والتصالــح  بالصلــح  النزاعــات 
القضائيــة  اإلجــراءات  فــي  الخــوض 
المعقــدة التي تثيــر أحيانــًا مزيدًا من 
النزاعات بين أسرتي الجاني والمجني 

عليه.
بــدوره أكد رئيــس اللجنــة القانونية 
النائــب محمد فرج الغول أن مشــروع 
القانــون مــن شــأنه أن يســاهم في 
التخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون، 
وكذلك يخفف من النزاعات المجتمعية 
الناشــئة عن بعض الجرائم الخفيفة، 
مؤكدًا أن مشــروع القانون تم عرضه 
ســابقًا على كافة جهــات االختصاص 
ومنظمات المجتمع المدني وذلك من 

أجل إعداده لهذه القراءة.

لكل من يخالف أحــكام القانون، ومن 
أبــرز إضافات القانون المعدل إنشــاء 
المجلــس األعلى لشــئون األشــخاص 
الجهــود  لتنســيق  اإلعاقــة  ذوي 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة الراميــة 
لتحقيــق حيــاة كريمة لــذوي اإلعاقة 
ومتابعــة تطبيق القوانيــن واألنظمة 

التي تكفل للمعوقين الحقوق.
ويأتي مشروع القانون المعدل متزامًنا 
مع اليــوم العالمي لــذوي االحتياجات 
الخاصــة الــذي يصــادف الثالــث من 
ديسمبر من كل عام وهو يوم عالمي 
خصــص من قبل األمــم المتحدة منذ 
عــام 1992 لدعــم ذوي االحتياجــات 

الخاصة.

قانون حماية المستهلك 
كمــا أقر المجلــس بالمناقشــة العامة 
تعديــل بعــض مــواد قانــون حماية 

المستهلك رقم )21( لسنة 2005م
وبين رئيس اللجنة االقتصادية النائب 
عاطــف عــدوان أن مشــروع القانون 
المقتــرح يكتســب أهميــة باعتبــاره 
يســتهدف تعديــل بعــض النصوص 
القانونية الســارية التــي تعيق حماية 
المستهلك ولم تعد تتالءم مع الظروف 
والمستجدات التي أفرزها الحصار على 
قطــاع غــزة حيث يعمد بعــض التجار 
إلى التالعب بالســلع والمنتجات خالفًا 
للمواصفــات الفنيــة وهــو ما تســبب 
بتفشي العديد من األمراض واألضرار 

 وقــال عــدوان:" التعديــل الثالث هو 
تجريم )بيع الســلع منتهية الصالحية( 
حيث لــم يكن هذا الفعــل من ضمن 
األفعال المجرمة فــي النص األصلي، 
حيــث اســتهدف المشــرع مــن هــذه 
اإلضافة تعزيز الحماية للمستهلك من 
تجريم الفعل وفرض عقوبة الســجن 
لمــدة ال تزيــد عن عشــر ســنوات أو 
بغرامــة ال تتجاوز عشــرون ألف دينار 
أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة 
قانونــا، أو بكلتا العقوبتين، مع إتالف 
البضاعة الفاســدة، وضبــط الموازين 

والمكاييل غير المعتمدة. 
وأضاف:" المشــروع المقترح منح وزير 
االقتصاد صالحية التصالح مع المتهم 
االقتصاديــة  الجرائــم  مــن  أي  فــي 
المعاقب عليهــا في المخالفات والجنح 
مقابــل دفع غرامــة ال تتجاوز ضعفي 
الغرامة المقررة فــي القانون وبالتالي 
يخفــف ذلــك مــن إجــراءات التقاضي 

والضغط على المحاكم".

قانون الصلح الجزائي
كمــا أقــر المجلــس التشــريعي خالل 
جلســته بالقراءة الثانية قانون الصلح 
الجزائــي وتضمــن مشــروع القانــون 
األحكام الخاصة بالتصالح بين المتهم 
والنيابة العامة فــي كل الجرائم التي 
ال تزيــد مــدة الحبس فيها عن ســنة 
ميالديــة واســتثنى من تلــك جرائم 
الســرقة والزنا والجرائم الماسة بأمن 

د. بحر: التشريعي يدعم ذوي اإلعاقة 

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته التي عقدها يوم أمس 
األربعــاء بمقره في مدينة غزة قانــون الصح الجزائي بالقراءة الثانية، 

بينما أقر بالمناقشــة العامة تعديل قانون رقم 4 لســنة 1999 بشــأن 
حقوق المعوقين، وتعديل قانون حماية المستهلك.

التشريعي يقر بالقراءة الثانية مشروع قانون الصلح الجزائي
أقر بالمناقشة العامة تعديل قانوني حقوق المعوقين وحماية المستهلك
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افتتــح د. أحمــد بحر مســجد الســيدة 
عائشة أم المؤمنين الواقع قرب "دوار 
التوام" شــمال قطاع غزة، وذلك بعد 
إعــادة إعمــاره جراء تعرضــه للقصف 
مــن قبل قوات االحتالل أثناء العدوان 
األخير على القطاع، وألقى بحر خطبة 
الجمعــة الماضيــة بالمســجد، وأكــد 
خاللها على ضرورة أن تتحمل األمتين 
العربية واإلســالمية مسئوليتهما تجاه 
القدس قبلة المسلمين األولى ومسرى 
النبــي محمــد رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم، وحضــر حفــل االفتتاح 
الذي أقامته أسرة المسجد عقب صالة 
الجمعة مباشرة، وزير األوقاف السابق 
مــن  وكوكبــة  رضــوان،  إســماعيل 
قيادات العمل اإلسالمية والشخصيات 
االعتباريــة، باإلضافة لعــدد كبير من 

الوجهاء والشخصيات االعتبارية، وامام 
المســجد وجمع غفير مــن المواطنين 

والمصلين.
وقال بحــر خالل الخطبــة:" إن افتتاح 
المســجد بعــد مضــي قرابــة العامين 
علــى قصفه أثناء العدوان األخير على 
القطــاع "العصف المأكــول" لهو أكبر 
دليــل علــى صمــود شــعبنا، وتمتعه 
باإلرادة والعزيمة والقوة التي ال تلين، 
مشــيرًا إلــى أن اســتهداف المســاجد 
وتدميرهــا ال يهــدم الــروح المعنوية 
لشــعبنا، وال ينزع من نفوســنا الرغبة 
بإعادة بنائها وتطويرها والصالة فيها.

وأكــد أن مســاجدنا عبارة عــن مراكز 
ثقافية ودينية وتقوم بدورها الديني 
والتربــوي على أكمــل وجه كما كانت 
فــي عهــد الرســول صلــى اهلل عليــه 

الخليفة عمر بن الخطــاب على أجيال 
المسلمين كافة إلى يوم القيامة".

والمســلمين  العــرب  القــادة  وحّمــل 
مســئولية التهاون في أولى القبلتين، 
داعًيا إلى أوســع تحرك عربي رســمي 
وشعبي ومؤسســاتي لنصرة المسجد 
األقصى الذي يحاول االحتالل أن يمنع 
فيه اآلذان بقرار صهيوني وغطاء من 

"الكنيست" البرلمان اإلسرائيلي. 
بــدوره أكــد وزير األوقاف الســابق د. 
إسماعيل رضوان خالل كلمة له أثناء 
حفل االفتتاح أن شعبنا في قطاع غزة 
ســيبقى مدافعا عن المسجد األقصى 
ومســاجد فلســطين كافة، ومســتمر 
في بناء المزيد من المســاجد، وإعادة 
إعمار ما دمره االحتــالل منها، منوهًا 
الســتمرار مقاومتنا وعموم شعبنا في 

وسلم، مبرقًا بالتحية للجهات الداعمة 
والمؤسسات الخيرية الرسمية واألهلية 
التي تقوم على تمويل بناء المســاجد 
وإعــادة اعمــار المهدمة منهــا بفعل 
االحتــالل، منوهــًا إلى أن اســتهداف 
االحتالل للمســاجد هــو بمثابة اجرام 
بحــق المســلمين ومقدســاتهم، األمر 
الذي يستدعي الوقوف بوجه االحتالل 
والســعي لمعاقبته ومحاكمة قياداته 
في المحاكم الدولية. وندد بالمحاوالت 
معالــم  لتغييــر  الراميــة  الصهيونيــة 
مدينــة القــدس والمســجد األقصى، 
ومــا يتعرض لــه أهلنا هنــاك، مؤكًدا 
أن القــدس آية من كتاب اهلل وعقيدة 
فــي قلوب كل المســلمين، وقال:" إن 
القدس ليست للفلسطينيين وحدهم، 
بــل هي لكل مســلمي األرض أوقفها 

رفع راية الجهاد والمقاومة حتى تحرير 
كامــل التراب الفلســطيني، وتخليص 

أسرانا من سجون االحتالل.
من ناحيتهم أشــاد العديد من الدعاة 
الذيــن تحدثــوا أثنــاء حفــل االفتتاح 
بالمؤسســات التــي تســاهم في بناء 
المساجد في فلسطين وتعيد ترميمها 
وبناءهــا رغــم تهديــدات االحتــالل 
وممارســاته بحق المســاجد وقصفها 
المؤسســات  داعيــن  واســتهدافها، 
الرسمية واألهلية لالستمرار في اعمار 
المســاجد، والوقــوف بجانــب شــعبنا 
ومســاعدة أصحاب البيــوت المهدمة 
وتشــييدها،  بناءهــا  إعــادة  بهــدف 
الحــي  ألهالــي  بالتهنئــة  مبرقيــن 
بمناســبة إعادة بناء مســجدهم بعد 

قصفه وتدميره.  

بحضور وزير األوقاف السابق 
د. بحر يفتتح مسجد عائشة شمال القطاع ويدعو األمتين 

العربية واالسالمية لتحمل مسئولياتهما تجاه القدس

تفقــد د. أحمد بحر، رافقــه النائب محمد 
فرج الغول، ومدير عام قوى األمن اللواء 
توفيق أبو نعيم الشرطيان اللذين أصيبا 
أثنــاء مهمــة عمــل في مخيم الشــاطئ 
مؤخرًا، وهما " محمــد أبو عميرة ومحمد 
معــروف " ويتلقيــان العالج بمستشــفى 
دار الشــفاء بمدينــة غــزة، وذلــك أثناء 
محاوالتهما انقاذ مواطن كان يُهّم بإلقاء 

نفسه من فوق سطح منزله.
وأكد بحر للشرطيين خالل زيارتهما على 
فخره الشديد بعمل جهاز الشرطة وكافة 
أذرع المؤسســة األمنية باعتبارهم خط 
الدفــاع األول عــن المواطــن ولدورهم 
البــارز في حمايــة ممتلــكات المواطنين 
والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، ملفتًا 
إلى أننــا جميعا نضحي فداء لفلســطين 
وشــعارنا ونرفــع شــعار ” نمــوت وتحيا 

فلسطين”، موضحًا أن منتسبي الشرطة 
هــم مــن خيــرة أبنــاء الشــعب، مقــدرًا 

تعريــض حياتهم للخطر أثناء محاولتهما 
انقــاذ المواطن المذكور، مشــيرًا إلى أن 

الشــرطة كثيرًا ما يتعرضون للخطر أثناء 
تنفيذهــم للقانون بهــدف حماية األمن 

ســالمة  علــى  والمحافظــة  المجتمعــي 
الجبهة الداخلية.

 بــدوره قــال أبــو نعيم:" اإلصابــة أثناء 
العمــل هي شــرف وفخر عظيــم لنا ولن 
يمنعنــا مــن القيــام بواجبنــا الوطنــي 
والديني أي شــيء، وسنمضي قدمًا من 
أجــل حماية أبناء شــعبنا الفلســطيني، 

والمحافظة على أمنه.
وخاطب الشــرطيان بقوله:" إن اإلصابات 
التي أصبتما بها خالل تأديتكم لواجبكما 
الوظيفــي والوطني هي ســام عز وفخر 

تزين صدوركما". 
من ناحيتــه قدم الطبيب المشــرف على 
عالج الشــرطيان المصابان شــرحًا وافيًا 
عــن حالتيهما الصحيــة، منوهــًا إلى أن 
الحالــة مســتقرة ومطمئنة وســيغادران 

المشفى خالل الساعات القادمة.

التشريعي يتفقد شرطيين اصيبا أثناء مهمة عمل 
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7 أخبار وتقارير

ناقش نــواب محافظة شــمال غزة مع 
مديــر عام قــوى األمن الداخلــي اللواء 
توفيق أبو نعيم، يوم أمس األول عدة 
قضايا مهمة تتعلق بمواطني محافظة 
األخيــرة  االجــراءات  ومنهــا  الشــمال، 
المتعلقة بمستشــفى بلسم العسكري، 
كمــال  مستشــفى  تشــغيل  وإعــادة 
عدوان, كما ناقش النواب إنشــاء مركز 
لعالج المدمنين، وحضر اللقاء الذي عقد 
بمكتــب نواب الشــمال ُكاًل من النواب: 
يوسف الشــرافي، محمد شهاب، جميلة 
الشــنطي، إســماعيل األشــقر، مشــير 
المصري، باإلضافة لمدير عام الشرطة 
اللواء تيســير البطش، ومحافظ شرطة 
الشمال العقيد عالء الهندي، وعدد من 

قيادات األجهزة األمنية بالشمال. 
بــدوره أطلع اللــواء أبو نعيــم النواب 
على مجريات العمل داخل المؤسســات 
األمنية والشــرطية، منوهــًا إلى أنهم 
يتابعــون قضايا المواطنين مع الجهات 
المختصة بكل اهتمام ويسعون إلتمام 
القضايــا والمشــاكل وإنجازهــا علــى 

الفور.  
مــن ناحيتهم أشــاد النــواب بالجهود 
المبذولــة من قبــل األخ اللواء توفيق 
أبــو نعيم وقيــادات األجهــزة األمنية 
التــي تهدف إلى حفــظ األمن وحماية 
المجتمــع ومحاربة الجريمــة, ومتابعة 
شكاوي المواطنين والعمل على وضع 
الحلول المناسبة لها بالسرعة الممكنة. 

ويناقشون قضايا مهمة مع 
وكيل األشغال

إلــى ذلك التقى النواب وكيل مســاعد 
وزارة األشــغال العامة واإلسكان ناجي 
ســرحان، بمكتب نواب الشــمال مؤخرًا، 
وناقشــوا معــه عــدة قضايا ومشــاكل 
هامــة تخــص المواطنيــن بمحافظــة 
الشــمال، ومنها التحديــات والصعوبات 
التــي تواجــه وزارة األشــغال في ظل 
الحصــار ومواصلة إغالق المعابر، ومنع 
دخــول كميــات مــواد البنــاء الكافيــة 
إلعــادة االعمــار، ودعا النواب ســرحان 
الدوليــة  المؤسســات  مــع  للتواصــل 
المعنيــة بالمتضرريــن لضمــان تذليل 
العقبــات التــي تواجه أصحــاب البيوت 

المهدمة مع تلك المؤسسات. 
وثمــن النــواب عاليًا الــدور الكبير الذي 
تقوم به وزارة األشغال العامة واإلسكان 
وإشرافها على خطة إعادة اعمار البيوت 
المهدمة فــي قطاع غزة، ولمــا للوزارة 
مــن دور حيــوي وعمــل متواصــل من 
أجل خدمــة المواطنين على الرغم من 
صعوبة الظــروف التي تمر بهــا الوزارة 

وقلة اإلمكانيات وشح الموارد. 
بدوره وعد ســرحان بالمساعدة في حل 
اإلشــكاليات التــي تعتــرض المواطنين 
المتضررين سواًء مع المؤسسات الدولية 
أو البلديــات وغيرهــا مــن المؤسســات 

والهيئات الحكومية وغير الحكومية. 

ناقشوا قضايا مهمة مع وكيل وزارة األشغال
نواب شمال القطاع يلتقون مدير عام قوى األمن

عقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
فــي المجلــس التشــريعي مؤخــرًا لقاًء 
مــع وفد مــن وزارة الشــباب والرياضة 
واســتمعت منــه لشــرح مفصــل حول 
واقع فئة الشباب الفلسطيني، والهموم 
التــي تهدد حياة الشــباب وطموحاتهم 

المستقبلية.
وحضر اللقاء الذي ترأســه رئيس لجنة 
التربيــة النائــب عبــد الرحمــن الجمل، 
ُكاًل مــن النواب أعضــاء اللجنة: جميلة 
الشــنطي، هدى نعيم، ســالم سالمة، 
ويوســف الشــرافي، في حين ضم وفد 
الــوزارة ُكاًل من: محمود بــارود، أحمد 
المشهراوي، كايد جربوع، وعزة العجلة.

وأكد النائب الجمل في مســتهل اللقاء 
أنــه يأتي فــي إطــار المهــام الموكلة 
للجنتــه، ورغبــة منهــا فــي متابعتهــا 
لقضايا الشــباب الفلسطيني، واالطالع 
علــى أحوالهم والوقوف عنــد الخدمات 
التي تقدمها الوزارة لهم لمســاعدتهم 
للنهــوض والتغلــب على واقــع الحياة، 
وبهدف االستماع من وفد وزارة الشباب 

والرياضة لشــروحات مفصلة حول واقع 
الشباب الفلسطيني والهموم التي تهدد 

مستقبلهم كأهم شريحة في المجتمع.
بدوره اســتعرض الوفد الــوزارة قضايا 
وهموم الشــباب الفلســطيني في ظل 
الحصــار المفــروض علــى قطــاع غزة، 
وأشار محمود بارود الى ظاهرة الهجرة 
في صفوف الشباب الفلسطيني بسبب 

خدمة لهم. 
وأشــار الوفد إلــى أن وزارتهــم تجري 
الالزمــة  والتجهيــزات  االســتعدادات 
لتنظيــم مؤتمر الشــباب الفلســطيني 
الدولي األول بهدف دعم هذه الشريحة 
المهمــة بما يخدم مســتقبل وتطلعات 

الشباب الفلسطيني.
بدورها أكــدت النائب هدى نعيم على 

انعدام الثقة واألمل والبطالة المتزايدة 
في صفوفهــم، داعيًا لمعالجة تداعيات 

تلك الظاهرة سريعًا.
 وبحــث الوفد مع اللجنة ســبل تفعيل 
كمــا  الفلســطيني  الشــباب  قانــون 
اســتعرض الوفــد الجهود التــي تبذلها 
الــوزارة فــي ســبيل دعــم ومســاندة 
الشــباب من خالل البرامج التي تنفذها 

ضــرورة قيــام الــوزارة بإعــداد خطــة 
وطنيــة عملية شــاملة من خــالل عقد 
لقاءات مكثفة مع جميع شرائح المجتمع 
لدعم البرامج التي تخدم هذه الشريحة 
ومواجهــة البطالــة والنهــوض بالواقع 
األليم للشــباب، وأكدت على اســتعداد 
المجلس التشــريعي لدعم هذه الخطة 

لدى المعنيين والجهات المسئولة.
مــن جانبهم أكــد أعضــاء اللجنة على 
دور وزارة الشــباب والرياضة في توفير 
الحاضنــة الشــبابية وضــرورة تكاتــف 
الجهود والتنسيق بين الوزارات المعنية 
من أجل تفعيل قانون الشــباب ودعم 
برامــج الــزواج واإلســكان والمشــاريع 
التنمويــة الصغيرة بهدف تشــجيع هذه 

الشريحة على االستقرار.
 كمــا دعا النــواب الى التوعيــة الدينية 
والثقافيــة واالعالميــة للحد من ظاهرة 
الهجرة وتداعياتها السلبية، وعبر أعضاء 
اللجنة عــن دعمهم ومســاندتهم ألي 
فاعلية من شــأنها دعم ومساندة هذه 

الشريحة.    

لجنة التربية تلتقي وفد من وزارة الشباب والرياضة

لقاء مدير عام قوى األمن

لقاء وكيل وزارة األشغال
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وأخيــرًا عقــدت حركة فتح مؤتمرها الســابع الذي تخلله كلمــات بروتوكولية، في 
جلسة االفتتاح المطولة، ومجامالت خاوية، واكتظت قاعة المؤتمر بضيوف الشرف 
الذيــن جاءوا من كل حدب وصوب ليكونوا شــهود على الحدث الفتحاوي الداخلي 

والتاريخي من وجهة نظر أصحابه ورؤية أقطابه األفذاذ.  
كفلســطيني أتمنــى لحركة فتح المعافــاة والتعافي والتعاضــد والخروج من عنق 
الزجاجة، ونبذ الخالفات الداخلية والحسابات الشخصية المقيتة والضيقة، واالنطالق 
نحو أفق رحب وواسع ينتظرها، وعمل حركي ووطني جاد مطلوب منها القيام به، 
غير أن الواقع ال يشــي بذلك، وال يتنبأ أصحاب الحصافة والخبرة السياســية بغير 

إزاحة الستار عن تشكيل كيان موازي للحركة في الداخل والخارج. 
لعبة الكيانات الموازية مارســتها وتمارســها حركة فتح منذ سنوات بل عقود، مع 
خصومها السياسيين والحركات الوطنية األخرى، وذلك بهدف تدمير كيانات قائمة 
غير أنها ليست مواليه للحركة بشكل أو بأخر، حتى لو كانت هذه الكيانات سياسية 

أو إدارية وطنية بامتياز.
وهناك العديد من الكيانات الموازية التي يتم استدعاءها وتفعيلها حين الضرورة، 
فعقــب نتائج االنتخابات التشــريعية الثانية وما ترتب عليها من "تســونامي" كما 
قــال أحد قادة فتح يومها، تم اســتدعاء المجلس الوطني ككيان موازي للمجلس 
التشريعي الذي بات يكتظ بالمشايخ وأصحاب اللحى غير المرغوب بهم من قيادات 
منظمة التحرير، وعند كل خالف سواء فتحاوي أو مع الفصائل األخرى يتم استدعاء 
الكيان الموازي المناســب، ســواء منظمة التحرير أو أحد دوائرها ومؤسساتها التي 

شاخت منذ زمن بعيد. 
واليوم جاء الموعد لتدور الدائرة على أصحابها، فالمؤتمر السابع الذي حذرت جهات 
رســمية وازنة رئاســة الســلطة من تنفيذه وتنظيمه قد تم فعاًل، لذا فنحن على 
أبواب ومشــارف تشــكيل كيانات أخرى أو باألحرى كيان موازي لحركة فتح، لكن 
المختلف هذه المرة أن الكيان القادم والمولود المرتقب ســيحظى - حال والدته-  
بأهميــة كبرى لدى دول معتبــرة في المنطقة، وزعماء ســيحتضنونه ويدعمونه 

ويوفرون له سبل الديمومة والبقاء إلى ما شاء أصحاب السياسة والمتنفذين.
إنني أرى أن الساحة الفلسطينية قد تشهد قريبًا والدة كيان فتحاوي متمرد على 
فتــح األم ربما يصبح أقــوى من األم ذاتها، فتح هذه المرة ليســت أمام معارض 
بســيط أو سطحي، أو غير رئيســي، كاالنشــقاقات التي حدثت على مدار العقود 
الماضية كفتح االنتفاضة وفتح أبو موسى، وغير ذلك من انشقاقات التي اعتبرتها 

قيادة فتح في حينها ليست ذي بال. 
إنهم اليوم أمام شــخصية لها أتباعها ومريديها وداعميها من الزعماء ومناصريها 
من األنظمة اإلقليمية والدولية، وأجهزة االستخبارات العالمية، األمر الذي سيشكل 
االنقســام التاريخي األبرز فــي تاريخ الحركة، والذي يبدو أنه ســيرتكز على جيل 
الشــباب المدعومين بأصحاب الخبرات التاريخية في الحركة والراغبين باالنشــقاق 
عنها، في حين تعتمد فتح األم على عجائزها وشــيوخها الطاعنين في الســن بعد 
أن أكل عليهم الزمان وشــرب وأصبحوا ال يصُلحون وال ُيصلحون، وال يستطيعون 

التغيير أو التأثير.
وحيــال الكيان الموازي المرتقب والذي بات على وشــك أن يصبح واقعًا ملموســًا 
فهل تدرك "فتح أبو مازن" أنها تعبث بمســتقبل الحركة، وأن ُجّل خطوات القائد 
الكهل هي تدميرية بامتياز للحركة، وأن الحركة ستتبعثر قوتها وتذهب ريحها جراء 
سياساته الخرقاء وحساباته الشخصية والعائلية، أتمنى أال يلقي ذلك بظالله على 
الوطــن والقضيــة، وال يكون لهذا الكيان الموازي أو لضعــف الحركة األم تداعيات 
ســلبية علــى الصعيد الوطني، فيكفــي الوطن ما هو فيه من هموم وانقســامات 
وتشرذم. استيقظوا أيها الفتحاويون قبل فوات األوان، أفيقوا من غفلتكم قبل أن 

ينقّض التّنين على بقية ما تبقى من بقايا الوطن، وحينها ال ينفع الندم. 

قّدم أحمــد بحر، رافقه النائب عبــد الرحمن الجمل، 
واجــب العــزاء لعائلــة أبــو ســعدة مــن المحافظة 
الوسطى بشهيدهم محمد أبو سعدة الذي اسُتشهد 
يوم الجمعة المنصرم قرب السياج الحدودي الفاصل 
بيــن القطاع وأراضي فلســطين المحتلة عام 48م، 

بعد مواجهات مع جنود االحتالل. 
وأثنى بحر على الشــهيد أبو ســعدة الذي دأب على 
المشاركة في المواجهات ضد جنود االحتالل وأبدى 
بســالة وشــجاعة منقطعة النظير حتى تمكن العدو 
من قنصه أثناء المواجهات التي تدور رحاها بالقرب 
من الســياج الفاصــل، واعتبر بحر الشــهداء قناديل 
تضيء الطريق لشعبنا نحو النصر والتمكين والحرية 

واالستقالل. 
وكان العديــد مــن أقرباء الشــهيد ووجهاء المنطقة 
الوســطى في اســتقبال وفد التشــريعي شــاكرين 
لهــم اللفتة الكريمة بزيارة بيــت العزاء والوقوف مع 
عائالت شعبنا التي ضحت بأغلى ما تملك من أجل 

الدين والوطن والحرية وتحرير المقدسات.   
وشــيعّت جماهيــر غفيرة مــن المحافظة الوســطى 
أبــو ســعدة وســط مشــاركة فصائليــة  الشــهيد 
ورسمية واســعة، وبحضور أهل الشهيد وأصدقائه 
الذين اســتذكروا مواقفه البطولية وشــجاعته أثناء 
المواجهات مع جنود االحتالل، داعين اهلل تعالى أن 

يتغمده بواسع رحمته.

التشريعي يعزي بالشهيد "أبو سعدة"

هنأ وفــد من نــواب المجلــس بالضفة 
الغربية المحتلــة القارئ والحافظ لكتاب 
اهلل تعالــى أحمد بديع طــه، من مدينة 
البيــرة بحصولــه علــى المرتبــة األولى 
في مســابقة الملك عبــد العزيز الدولية 
للقرآن الكريم للحفظ والتالوة والتجويد 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، جاء 
ذلــك خالل زيارة النــواب لمنزل القارئ 
والحافــظ لكتــاب اهلل "طــه" هو طبيب 

بشري، وكان قد تقدم للمسابقة كممثل 
عــن فلســطين، وضــم الوفــد ُكاًل من 
النــواب: أحمــد عطون، محمــد طوطح، 

أحمد مبارك، وفضل حمدان.
وتمنــى النــواب له مزيــدًا مــن التقدم 
والنجــاح فــي خدمــة دينــه ووطنــه، 
معتبرين مشاركته في المسابقة الدولية 
وتحقيقه المرتبة األولى هو بمثابة فخر 
للشعب الفلسطيني وإنجاز وطني تفتخر 

به فلسطين. 
يذكر أن "طه" كان قد شارك في مسابقة 
دبي الدولية عام 2012م، وحصل على 
المرتبة السادســة، بينما شــارك بجائزة 
الكويــت الدوليــة للقــرآن الكريــم عام 
2015 م، وحصل علــى المرتبة الثالثة، 
وقد تمكن هذه المرة من تحقيق المرتبة 

األولى في المسابقة المذكورة. 

نواب الضفة يكرمون طبيب حائز على جائزة 
دولية في حفظ القرآن الكريم


