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ناقشوا قضايا تهم المواطنين

في اليوم العالمي للصحة

التشــريعي  المجلــس  رئاســة  أشــادت 
الطبيــة  الطواقــم  بجهــود  الفلســطيني 
العاملــة في قطاع غــزة، وإجــراءات وزارة 
الصحة المستمرة في مواجهة وباء كورونا 
العالمــي، ووقايــة المجتمــع المحلــي من 

المرض.
وطالب النائب محمود الزهار، في تصريحات 
خاصة أدلى بهــا لصحيفة "البرلمان" الدول 
العربية والمؤسسات الدولية، بدعم القطاع 
الطبــي فــي غــزة، والحفاظ علــى تحقيق 
األمــن الصحــي وســالمة المواطنيــن في 

ظل الحصار وضعف اإلمكانيات اللوجســتية 
والفنية، وشــح األدوية والمستلزمات الطبية 

التي تعاني منها وزارة الصحة.
وقــدر النائــب الزهار، ما صــدر عن منظمة 
الصحــة العالمية من تصريحــات حول دقة 
نتائج فحوصــات العينات التي تجريها وزارة 
الصحة بغزة بشــأن فيــروس كورونا، وأنها 
وعلى مســتوى عالي من الجودة، مؤكدًا أن 
ذلك يأتي في سياق ابداعات شعبنا واتقانه 
لعمله وحرصه الشــديد على الوطن وحماية 

المواطن.

النائــب النجار: جهــود وزارة الصحة فيمــا يتعلق بمواجهة 
02كورونا مقدرة ونشكر المواطنين على اإللتزام بالتعليمات
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أخبار 2

النائب الغول: فرض وتمديد حالة 
الطوارئ من صالحيات المجلس التشريعي 

النائب النجار: نثمن عاليا جهود وزارة الصحة بغزة ونقدر التزام المواطنين بالتعليمات 

في اليوم العالمي للصحة

أكد مســؤول ملف الصحــة في المجلس 
التشريعي النائب خميس النجار، أن وزارة 
الصحة ومنذ اللحظات األولى عملت على 
تجهيز وتهيئــة كافة األماكــن المتوفرة 

لحجر العائدين إلى قطاع غزة من الخارج، 
وتحصين المجتمــع المحلي من فيروس 
كورونا، "البرلمــان" حاورت النائب النجار 

وأعدت التقرير التالي: 

جهود متواصلة
وأوضح النائب النجار، في حواره مع "البرلمان" 
أن جهود وزارة الصحة مستمرة ومتواصلة رغم 
زيادة أعــداد المحجورين، وقلــة المواد الالزمة 
إلجــراء التحاليل الخاصة بفيــروس كورونا، إال 
أنها استطاعت االســتمرار بعملها باإلمكانيات 

المتاحة لمواجهة الوباء.
وبين أن مختبرات وزارة الصحة تعمل باستمرار 
في جميع األوقات لسحب العينات من العائدين 
واجــراء الفحوصــات الالزمة بالمــوارد المتاحة 
لديهــا، مشــيرا إلى أنه تــم انهــاء الحجر لنحو 
"600" مواطــن ممــن أنهــوا قتــرة "21" يومًا 

وكانت فحوصاتهم سلبية.
ودعا النجار لعدم اســتثناء قطاع غزة المحاصر 
من بعض المســتلزمات والمســاعدات الطبية 
الواردة لفلســطين مــن المؤسســات الصحية 
المحليــة والعالميــة، الخاصــة بمواجهة جائحة 

كورنا.
وثمــن دور وعمــل كافــة الــوزارات الحكومية 

واجرائها المشددة لحماية المجتمع الفلسطيني، 
والداعمة في نفس الوقــت لجميع المواطنين، 
شــاكرا كافة المبــادرات الفرديــة والمجتمعية 
لدعم صمود المؤسسات الحكومية في مواجهة 

المرض.
وشــكر النجار التزام المواطنين في قطاع غزة 
بالتعليمات الصادرة من المؤسســات الحكومية 
وخصوصا الصحة والداخليــة واألوقاف للوقاية 

مــن جائحة كورونــا، مناشــدا الفلســطينيين 
برفــع إجراءات النظافة الشــخصية والعمل فق 

االرشادات الحكومية.

المجلس التشريعي يتابع 
خطط أداء وزارة االقتصاد في 

ظل جائحة كورونا
أجــرى الدكتــور محمــود الزهــار 
القائــم بأعمال رئاســة المجلس 
اتصاال  الفلســطيني  التشــريعي 
هاتفيا مع وكيــل وزارة االقتصاد 
رشــدي وادي، لمتابعــة أداء وزارة 
االقتصــاد وخططهــا فــي ظــل 

جائحة كورونا.
واســتمع الدكتور الزهــار للجهود 
المبذولة من قبل وزارة االقتصاد 
فيمــا يتعلق بحماية المســتهلك 
وضمان توفير الســلع األساســية 
كمــا  الطبيعيــة،  بأســعارها 
وزارتــه  خطــة  وادي  اســتعرض 
ووحداتهــا المختلفة في ظل هذه 
الجائحــة، مبينا أن طواقم الوزارة 
مســتمرة فــي عملهــا الميدانــي 
لمراقبــة األســواق لضمــان عدم 

االحتــكار ورفع األســعار، وقامت 
بعمــل ضبط عدد مــن المحاضر 
منوهــًا  المحتكريــن،  للتجــار 
الســتمرار جهــود وزارتــه بهدف 
ضمــان ســالمة األمــن الغذائــي 
وحماية المستهلك ومنع االحتكار 

ومحاربة الجشع.
من جهتــه ثمن د. الزهــار جهود 
متابعــة  فــي  االقتصــاد  وزارة 
األسواق وضبط الحالة االقتصادية 
في القطــاع ومنع االحتــكار، بما 
يضمــن حماية المســتهلك، وأكد 
أن المجلس التشــريعي من خالل 
لجانه المختلفة يعمل باســتمرار 
ويتابــع مــع الــوزارات المختلفــة 
جهودها وأدائها للتأكد من سالمة 

إجراءاتها في مواجهة "كورونا".

استهجن رئيس اللجنة القانونية في 
المجلــس التشــريعي النائــب محمد 
فــرج الغول، امعــان الســيد محمود 
عباس في انتهاك القانون األساسي، 
واصداره مراســيم غير شرعية سواء 
فرض أو تمديد حالــة الطوارئ رغم 
انتهــاء واليته منــذ األول مــن يناير 
للعام ٢٠٠٩ وبدون الرجوع للمجلس 

التشريعي.
وقال الغــول:" جائحة كورونا تفرض 
علينــا ضــرورة تصويــب األوضــاع، 
ولمّ شمل شعبنا لتجاوز هذه األزمة 
الخطيرة، ومــن الضروري وقف ومنع 
وعدم الســماح ألي انتهــاك أو تجاوز 

للقانون".
وطالب المجلس التشريعي بممارسة 
دوره وصالحيته الدستورية الطبيعية 
لفرض أو تمديد حالة الطوارئ، داعيًا 
كل جهات االختصاص لمنع "عباس" 
من التفرد بالقرار الفلسطيني والكف 
عــن اغتصابــه للســلطة وانتهاكــه 

المتكرر للقانون األساسي.
وشــدد النائــب الغــول، أنــه ال يجوز 

تمديــد حالة الطــوارئ دســتوريا إال 
وبشــروط  التشــريعي،  بموافقــة 
مشــددة، وبموافقــة ثلثــي األعضاء 
مطالبتــه  مجــددًا  للقانــون،  وفقــًا 
للتشــريعي بالتحــرك نحو ممارســة 
صالحياتــه، وايقاف هــذه التجاوزات 
واالنتهاكات اليومية من قبل الســيد 
محمــود عبــاس للقانون األساســي 

الفلسطيني. 
وأكــد أن التشــريعي هو المؤسســة 
الســيادية الشــرعية الوحيــدة فــي 
الســلطة اآلن وهو صاحب الصالحية 
لفــرض أو تمديــد حالــة الطــوارئ، 

مؤكدًا أن المخرج للحالة الفلسطينية 
هــو اجــراء االنتخابــات التشــريعية 
األزمــة  مــن  للخــروج  والرئاســية 
الراهنــة، الفتــًا إلى أن الــذي يعطل 
االنتخابات هو نفسه مغتصب سلطة 
الرئاســة ومنتهــي الواليــة، الســيد 

محمود عباس. 
وجــدد النائــب الغول دعوته للســيد 
الشــعب  لحضــن  للعــودة  عبــاس 
التشــبث  ولعــدم  الفلســطيني، 

وااللتصاق بالكرسي. 
مطالبا الفصائل الفلســطينية، وكل 
صاحــب ضمير حــي، الضغــط على 
عباس لالنصيــاع وااللتزام بالقانون 
وتنفيــذ  الفلســطيني،  األساســي 
التوافق الفلسطيني بإجراء االنتخابات 
العامة، رئاسية، وتشريعية، ومجلس 
وطني، وبصــورة متزامنــة، للخروج 
لمواجهــة  وللتفــرغ  األزمــات،  مــن 
االحتــالل الصهيوني وجائحة كورونا 
وكل المخاطــر التــي تواجه الشــعب 
الفلسطيني موحدين على قلب رجل 

واحد وبمؤسسات شرعية منتخبة.

النائب خميس النجار: التــزام المواطنين في 
غزة بالتعليمات الصادرة عن جهات االختصاص 
كان لــه أثــرًا ايجابيًا في محاصــرة ومحاربة 

كورونا وحماية المجتمع الفلسطيني
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أخبار ومقاالت

كورونا يكشف عوار الغرب
تحــدث الكثيرون عن فيروس كورونا وتأثيراته الحادة وتداعياته البالغة في شــتى المجاالت، إال أن 
أحد أكثر المالحظات أهمية في إطار سلوك الدول والحكومات تجاه معالجة كارثة كورونا تكمن في 
انكشــاف الحضارة الغربية وافتضاح القيم واألخالقيات الغربية التي بان زيفها وعوارها على نطاق 

قطعي واسع مع تفشي الوباء الذي أصاب مفاصل الحياة وقطاعاتها الحيوية في الدول الغربية.
لقد عاين العالم بدوله وحكوماته في شتى بقاع المعمورة في اآلونة األخيرة نموذجين اثنين، األول 
تمثلــه الصين والعديد من الدول األخرى، ويرتكز على أســاس معالجة جائحة كورونا على أســاس 
قيمي أخالقي مجرد ال مكان فيه للتمييز بين مواطنيها على أساس كان، فالكبير والصغير مستويان 
في مســتوى االهتمام والرعاية الصحية واالجتماعية، فيما يمثل الثاني الواليات المتحدة األمريكية 
والــدول الغربية التي تعاملت مع تداعيات تفشــي الوباء بمنطق تمييــزي عنصري بحت بعيدا عن 

االعتبارات القيمية واألخالقية التي تشدق بها الغرب طيلة العقود الماضية.
ففــي غضون فترة زمنية قصيرة نســبيا اســتطاعت الصين محاصرة الوبــاء وتضييق الخناق على 
الجائحة التي التهمت العديد من المدن الصينية الكبرى في بداية المطاف بسبب سياساتها الحازمة 
وآلياتهــا الســليمة التي تعاملت مع مواطنيها على قدم المســاواة دون أي تفرقــة أو تمييز، بل إنها 
قدمت المساعدات الطبية إليطاليا والعديد من الدول األخرى التي استشرى فيها الفيروس، وأعلنت 

عن استعدادها لتقديم خبراتها في مجال مكافحة الوباء للدول المتضررة.
فــي المقابل، تعامل الغرب مع مواطنيه بنََفس تمييزي خطير، فقد أهملوا كبار الســن والمرضى، 
وأولوا الرعاية لعنصر الشباب في المستشفيات ودور الرعاية الصحية، انطالقا من نظرة مادية بحتة 
تعتمد على عدم االستفادة من كبار السن والمرضى، وتعتقد أن دورهم في الحياة وبناء المجتمع قد 
انتهى وأنهم قد أصبحوا عبئا على الدولة، وال ضير من التخلص منهم تحت ذريعة كورونا وإفســاح 

المجال أمام الطاقات الشابة الستنهاض المجتمع وبناء الدولة مستقبال!
لذا، نستطيع تفسير السلوك والمعالجات الغربية التي أحجمت عن الحذو حذو الصين، وامتنعت عن 
تعطيل الحياة والمرافق العامة والقطاعات الحيوية في الدول الغربية، ورفضت إحداث أي تغيير على 
حركة العمل والشــركات التي تدور في إطار النظام الرأســمالي، فقد بدا أن المواطن الغربي ليس 
مقدســا في الحضارة الغربية المزيفة، وأنه يخضع للتفرقــة والتمييز العنصري وفقا لمدى فاعليته 

المادية ومدى خدمته للنظام الرأسمالي وحركة التجارة والمال دون أي اعتبار أخالقي أو إنساني.
وبلغ األمر بالواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول الغربية حد القرصنة غير المشروعة والسرقة 
العلنية لشــحنات المواد والمســتلزمات الطبية التي تم تصديرها من الصيــن باتجاه إيطاليا ودول 
أخرى، وهو ما يؤشر إلى حجم اإلرباك والتخبط والتحلل الغربي من منظومة القيم األخالقية وحتى 

األعراف والقوانين الدولية التي تأسس عليها النظام الدولي الراهن.  
إن حســابات الربح والخسارة المادية المحضة التي وسمت السلوك الغربي في ضوء جائحة كورونا، 
والتــي تجســدت أوضح ما تكــون ضد مواطنيهــا وأبنائها الذين يشــكلون عماد نهضتها وأســاس 
استمرارها، تؤكد مجددا زيف وهشاشة الحضارة الغربية التي بنت ذاتها ومقومات استمرارها على 
القيم المادية المجردة، وأمعنت في نشر الفساد في األرض وإرهاب األمم والشعوب وتدمير بنيانها 
وســلب مقدراتها، وتضيف مزيــدا من البراهين على أن النظام العالمــي الراهن الذي يقوده الغرب 

ويقوم على قداسة المال والمادة وتحقير القيم واألخالق اإلنسانية في طريقه إلى االنهيار.
وال ريــب أن ســقوط النظام الرأســمالي الغربي خالل المرحلــة القادمة من شــأنه أن يعيد ترتيب 
وتشكيل المشهد السياسي على المستوى الدولي لجهة إعادة إنتاج عالم متعدد الرؤوس واألقطاب، 
وهــو ما يعطي أمتنا العربية واإلســالمية فرصة كبرى إلعادة االعتبار لكرامتهــا المهدورة وكيانها 
الضائع، والعمل على الخروج من حالة التبعية المطلقة للغرب التي أورثت أمتنا وشعوبها القهقرى، 

وجعلتها في ذيل األمم سياسيا واقتصاديا وثقافيا على مدار العقود الماضية.
إن العالــم في مرحلة ما بعد كورونا ليس هو ذاته العالم ما قبل كورونا، فعجلة التغيير تدور اليوم 
بكل قوة وعنف لتدوس وتتجاوز الكثير من المســّلمات والبنى والمفاهيم والنظم والتحالفات، ومن 
أوجــب الواجبــات على قادة األمــة وقواها الحية أن يبــدؤوا منذ اليوم بتــدارس االحتماالت القادمة 
والســيناريوهات المحتملــة على المســتوى الدولــي في مرحلة ما بعــد كورونا جنبــا إلى جنب مع 

جهودهم الحثيثة لمكافحة الوباء وحماية شعوبهم من أخطاره الداهمة.
إننــا نعيش اليــوم فرصة ذهبية إلعادة صناعــة التاريخ من جديد، والدخول إليه من أوســع أبوابه 
لجهة إصالح ما أفســدته يد األنظمة والحكام طيلة المراحل الماضية، وإعادة بناء واســتنهاض واقع 
األمة وشعوبها ومجتمعاتها وتعزيز انتماءاتها وانطالقها نحو استعادة المجد الغابر والتميّز الحضاري 
الســامق من جديد، وتدشين منظومة قوية من التحالفات الراسخة مع كل الدول الصديقة والمحبة 
للخير والسالم للبشرية بهدف كسر حلقات الظلم والبغي والعدوان التي حكمت العالم طيلة الفترات 
الماضية، واإلســهام في إرســاء قواعد نظام عالمي جديد يحترم اإلنســان ويمجّد العدالة والقانون 

وينحو نحو التعاون والتكاتف واالنسجام.

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

3

النائب سالم سالمة يدعو لرفع الحصار 
وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة "كورونا"

النائب أيمن دراغمة: حكومة رام اهلل مطالبة 
بتوسيع دائرة المشاركة والخروج من العباءة الحزبية

دعــا النائــب فــي المجلــس 
ســالمة،  ســالم  التشــريعي 
الصهيونــي  الحصــار  لرفــع 
علــى قطاع غــزة،  مؤكدا أنه 
يعد جريمة قانونية وإنسانية 
كبــرى،   وقال النائب ســالمة 
فــي تصريــح صحفــي:"  لقد 
انعكســت ســلبًا آثار الحصار 
الصهيونــي علــى االقتصــاد 
المــواد  وإدخــال  والصحــة 
والمســتلزمات الطبيــة ممــا 
انعكــس على صحة المرضى 
نواجــه  ونحــن  االن   خاصــًة 

جائحة كورونا".
غــزة  أن  قطــاع  إلــى  ونــوه 
الصهيوني  بالحصــار  محاطًا 

براً وبحرًا وجوًا ومنذ ســنوات طويلــة فال يوجد بغزة 
ميناء وال يوجد مطار،  مشددًا على أن استمرار الحصار 

وعدم إدخــال االحتالل المواد 
لمواجهــة  الالزمــة  الطبيــة 
جائحــة كورونــا  يعد ســلوكا 
غيــر إنســانيا في ظــل عجز 
دول كبرى عــن مواجهة هذا 

الفيروس.
  وطالــب النائب ســالمة األمة 
العالــم  وأحــرار  االســالمية 
بالتحــرك العاجــل مــن أجل 
الطبية،  المســتلزمات  إدخال 
مســتهجنًا تصريحــات قــادة 
العــدو القاضية بعــدم ادخال 
المــواد الطبيــة لقطــاع غزة 
إال بعــد إفــراج المقاومة عن 
األســرى لديهــا، مؤكــدًا أن 
أســرى االحتالل لــن يبصروا 
النــور دون تنفيــذ مطالــب المقاومة والخضــوع لها، 
واصفًا تلك التصريحات باالبتزاز السياسي الرخيص. 

طالــب النائــب فــي المجلــس 
دراغمــة،  أيمــن  التشــريعي 
اهلل  رام  فــي  الحكومــة 
بالخــروج من عباءتهــا الحزبية 
والتنظيميــة، وتوســيع دائــرة 
الــكل  لتشــمل  المشــاركة 
الفلســطيني حتــى تنجــح في 
حماية شعبنا بالشكل المطلوب.

ودعــا دراغمــة، فــي تصريــح 
"البرلمــان"  حصلــت  صحفــي 
على نسخة عنه، لتفادي كارثة 
حقيقية فــي حال انتشــار وباء 
آالف  عــودة  خــالل  “كورونــا” 
العمــال مــن الداخــل المحتــل 

بسبب األعياد اليهودية.
وشــدد النائب على أن الحكومة 

مطالبة بمشــاركة كل كفاءات الوطــن ونقاباته والقطاع 
الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكل الوزراء والوكالء 

السابقين ونقابة األطباء، واعادة 
النظــر فــي سياســتها، وعــدم 
االكتفاء بتحذير المواطنين من 

أيام صعبة.
القضيــة  إن  دراغمــة:"  وقــال 
بحاجــة لجهــود جبــارة وأموال 
وتخطيط عالي الجــودة ووضع 
حلــول مادية معقولة لمشــكلة 
بالحجــر  والزامهــم  العمــال 
ومتابعــة ذلك من خــالل لجان 
طوارئ على مســتوى كل قرية 

ومدينة ومخيم".
الجدير ذكره أن الضفة الغربية 
تشــهد حالــة طــوارئ بســبب 
انتشــار فيروس كورونا وإصابة 
المئــات مــن المواطنيــن فيما 
ســجلت حالــة وفــاة واحدة لســيدة من ضواحــي القدس 

المحتلة.

لجنة التربية والقضايا اإلجتماعية تعقد اجتماعًا دوريًا 
لمناقشة  االجراءات الحكومية لمواجهة كورونا
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تقارير

النائب حسن خريشة يدعو سلطة رام اهلل لرفع االجراءات العقابية 
عن غزة تعزيزا لصمود أهلها بمواجهة جائحة كورونا 

النائب ناصر عبد الجواد يدعو إلعادة
 فتح المؤسسات الخيرية المغلقة بقرار سياسي في الضفة

دعا الستثمارها إلنهاء االنقسام

أكد أن إغالقها مخالف للقانون 

دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشــريعي 
د. حسن خريشة حكومة رام اهلل والسيد محمود 
عباس التخــاذ اجــراءات وصفهــا بالجريئة في 
مواجهة جائحــة كورونا، والتعامل مع الشــعب 
الفلســطيني كافة من مســافة واحدة وبعدالة، 
وعدم التمييز والتفرقة بين شــرائحه ومكوناته 

على أساس أي اعتبار.
وطالب خريشة في حوار مع صحيفة "البرلمان" 
عباس بإعــادة رواتب الموظفيــن التي أقدمت 
حكومته علــى قطعها وكذلك إعادة مخصصات 
أســر الشهداء والجرحى واألســرى وغيرهم من 
الفئات المتضررة مــن إجراءات حكومة رام اهلل، 
وتوحيد نســبة الصرف بين قطاع غزة والضفة 
الغربيــة، ورفع التقاعد المالــي كما وعد محمد 

اشتيه مؤخرًا.
روح الوحدة

وأكــد خريشــة، علــى ضــرورة أن تتجلــى روح 
الوحدة والتعاضــد والتعاون وتعزيز صمود أبناء 
الشعب الفلســطيني في كل مكان، خاصة وأن 
هــذه الجائحة تســتهدف الجميع دون اســتثناء 
ودون تمييــز بين قوي أو ضعيــف، وأنها فرصة 
ليثبت الجميع مدى وطنيته وصدق انتمائه لكل 

ما هو فلسطيني.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي:" 
إن مقدرات الشــعب الفلسطيني يجب أن تخدم 
كل الشــعب الفلســطيني، لــذا ادعو الســلطة 
للتعاطي مع الشعب الفلسطيني كوحدة واحدة، 
وأن يتم توزيع مقدراته والدخل الوطني بعدالة، 

تعزيزا لصمود الجميع".

دعا النائب في المجلس التشريعي عن محافظة 
سلفيت ناصر عبد الجواد، سلطة رام اهلل إلعادة 
النظر في اغالق مئات المؤسســات والجمعيات 
والنوادي الخيرية والشبابية واإلغاثية في الضفة 
الغربية، بقرار سياسي تعسفي ومصادرة جميع 
ممتلكاتها، واصفًا القرار بالظالم والجائر مؤكدًا 
أنه جاء بعد أحداث االنقســام عــام 2007 قبل 

حوالي 13 عاما وبدون إذن قضائي محايد.
مخالف للقانون

وأكــد النائب عبد الجــواد في حــوار خاص مع 
صحيفة "البرلمان"، أن إغالق هذه المؤسســات 
والمقدر عددها بـ 250 جمعية خيرية واغاثية، 
مخالــف للقانون األساســي الفلســطيني الذي 
ينــص على منع تدخل الســلطة التنفيذية في 
مؤسســات المجتمع المدني، مطالبا الســلطة 
التنفيذيــة باتخــاذ قرار حقيقي إلعــادة فتحها 

الصمود لغزة واتخاذ االجراءات في ســبيل ذلك 
وعلى رأسها إعادة الرواتب وصرفها كاملة ورفع 

التقاعد المالي وغيره من إجراءات عقابية.
وأشاد خريشة بتعامل الجهات الرسمية والشعب 
الفلسطيني مع جائحة كورونا، موضحًا أن التزام 
المواطنين بتعليمات الجهات المختصة ســاهم 
بشــكل كبير في الحــد من انتشــار الفايروس، 

سيما حظر التجول والتزام البيوت.
وأشار خريشة إلى أن الشعب الفلسطيني يعلم 
تمامــًا ما يعنــي حظر التجول بســبب االحتالل 
وسياساته، لذا فإن الشــعب الفلسطيني يدرك 
أهميــة مواجهــة الخطــر ويبقى علــى الجهات 

الرسمية وذات االختصاص تعزيز صموده.
معًا لمحاربة كورونا

وفــي مووضع ارســال حصص قطــاع غزة من 
األدوية والمستهلكات الطبية والشرائح والعينات 

تســمح لآلخرين بمســاعدة الناس أو الوصول 
إليهــم، مشــددا أنهــا مخطئــة إذا ظنــت أنها 
تستطيع الوقوف في مواجه هذا الوباء العالمي 
الــذي وصــل خطره إلينــا دون مســاعدة باقي 

المؤسسات والجمعيات الخيرية.
وأوضــح النائــب فــي المجلس التشــريعي أنه 
توجد شرائح عديدة داخل المجتمع الفلسطيني 
فــي الضفــة المحتلــة ال يمكن الوصــول اليها 
إال من خــالل الجمعيات والمؤسســات اإلغاثية 
المختصة، الفتا الى أن هناك بعض العنصرية 
المقيتة والتمييز من قبــل القائمين حاليا على 

دعم ومساندة المواطنين.
وطالب عبد الجواد كل فئات المجتمع الرسمية 
والشعبية للتظافر وبذل كافة الجهود، لمساندة 
مئــات العائــالت المتعففة والمتضــررة وتفقد 

أحوالهم ومساعدتهم في ظل حالة الطوارئ.

دعم صمود غزة
وأضــاف أن الشــعب الفلســطيني الــذي عانى 
ويعاني من االحتالل يجب أن يتم تكريمه على 
صموده وأن تشــحذ الهمم من أجل تقديم كل 
مــا يمكن تقديمه له ليبقى قويا، مشــددا على 
ضــرورة االهتمام بشــكل أكبر فــي قطاع غزة 
الــذي عانى ويعانــي من الحصــار، داعيًا لدعم 
صمود غزة وتعزيز قدرتها على مواجهة كورونا.
وتابع خريشة إلى أن حصار غزة قد يكون حكمة 
ربانيــة لدفع البــالء عنها، األمر الــذي ال يعني 
التراخي في كســره وفكه وارسال كل مقومات 

وتــرك المجال أمامهــا للعمل بحريــة في ظل 
حالة الطوارئ التي يعيشها الشعب الفلسطيني 

لمواجهة جائحة كورنا.
وقال عبد الجواد:" إن تلك المؤسســات كان لها 
دور كبيــر في إغاثة الفلســطينيين في الضفة 
المحتلة ودعم صمودهــم وتوفير احتياجاتهم 
األساسية، واليوم أصبحت تمثل طاقات مهدورة 
وغير مســتفاد منها رغــم أهميتهــا ونزاهتها 
وشــفافيتها فــي العمــل والتزامهــا بالقانون، 
وبعدهــا عن الفســاد اإلداري والمالي، مبينا أن 
هناك اآلالف من الشــباب مستعدون للمساعدة 
ودعــم عــودة النشــاط فــي تلك المؤسســات 

المغلقة كما كانت سابقا".
عنصرية مقيتة

وأشــار الــى أن حركــة فتح في الضفــة تحاول 
العمــل لمواجهة جائحــة كورونــا لوحدها، وال 

الطبية الخاصة بفحص فايــروس كورونا، قال 
خريشة إنه ال يوجد مسؤول فلسطيني يقبل أن 
يتفشــى المرض بقطاع غزة وأن الجميع معنى 

بخلو كل فلسطين من هذه الجائحة.
وبيــن إلــى أن تأخــر رام اهلل بارســال عينــات 
وشرائح فحص الكورونا ينطلق من شحها برام 
اهلل أيضــا، ولكنها سترســل بشــكل عاجل في 
حــال توفرت وبأقرب وقت، مبينا أن فلســطين 
بشكل عام ال زالت تســيطر على المرض رغم 
االمكانــات القليلــة والبســيطة وأعطت درســا 
للعالــم في االخــالق وفي االلتــزام بالتعليمات 

لمواجهة الفايروس.
ودعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي 
إلى استثمار هذه الجائحة لتكون رافعة للوحدة 
الوطنية وإنهاء االنقسام، وتفويت الفرصة على 

كل المتربصين بشعبنا خاصة االحتالل.

النائب خريشة: نطالب سلطة رام اهلل بإعادة 
رواتب الموظفين ومخصصات أسر الشهداء 
والجرحى واألســرى وغيرهم ممن قطعت 
الحكومة أرزاقهم ومنعت قوت أبناءهم
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تقارير وأخبار 

النائب عاطف عدوان يدعو البنوك لوقف الخصومات على الموظفين

النائب أشرف جمعة يطالب 
منظمة الصحة العالمية بتوفير شرائح فحص 

"كورونا" للمحجورين في غزة

قرعاوي: جائحة كورونا لم توقف 
عنصرية االحتالل

أشاد بدور المؤسسات الرسمية واألهلية

أكد رئيــس اللجنــة االقتصادية فــي المجلس 
التشريعي النائب د. عاطف عدوان على ضرورة 
أن توقــف البنوك فــي قطاع غــزة الخصومات 
عن الموظفين بشــكل عام بســبب مــا يمر به 
قطاع غزة والعالم بأســره بسبب جائحة كورونا 
المســتجد، مشــددا على ضرورة تعزيز صمود 
كافــة فئات المجتمــع الفلســطيني بوجه هذه 

الجائحة.
وقــال النائب عدوان في حــوار خاص بصحيفة 
"البرلمان" إن اللجنة االقتصادية التأمت بكامل 
أعضائها لمناقشــة عدد مــن القضايا التي تهم 
الجمهور، وعلى رأسها قضية خصومات البنوك 

علــى رواتــب الموظفين، حيــث رفعت 
اللجنة رؤيتها وتصورها حول الموضوع 

للجهات ذات العالقة واالختصاص.
وأضاف رئيــس اللجنــة االقتصادية إن 
لجنته درست القضية وتداعياتها بشكل 
معمق، واصفًا قرار استمرار الخصومات 
في ظــل جائحة كورونا بغيــر الموفق، 
ويجــب وقفــه من بــاب تعزيــز صمود 

الموظفين.
وأكد عدوان أن اللجنة ضد قرار استمرار 
الخصومات سيما أن المجتمع يحتاج في 
المرحلــة الراهنة لتعزيز صموده بكافة 
األشــكال، وأن تتوفــر كميــة النقد في 

الســوق بشــكل وفير لتفادي أزمات اقتصادية 
قدر اإلمكان.

وبين عدوان أن هناك الكثير من االجراءات التي 

طالــب النائب فــي المجلس 
التشــريعي عــن كتلــة فتح 
جمعــة،  أشــرف  البرلمانيــة 
فحــص  شــرائح  بتوفيــر 
فيروس "كورونا" للمحجورين 

في قطاع غزة.
وقــال النائــب جمعــة، فــي 
تصريح له نشــره عبر مواقع 
التواصــل االجتماعي:" نقدّر 
التي  الكبيــرة  الجهود  عاليــًا 
فــي  الصحــة  وزارة  تبذلهــا 
قطاع غزة، لجهــة اإلجراءات 
الوقائية من فيروس كورونا، 
ومتابعتها ألوضاع المواطنين 

في الحجــر الصحــي الوقائي، ونعلــم أنهم وكل 
جهــات االختصاص في غــزة ال يدخرون جهدًا في 
ســبيل خدمة المواطنيــن وحمايــة المجتمع من 

تفشي هذا الوباء".
وأضاف لكننــا نعرف تمامــًا أن إمكانيــات الوزارة 
محــدودة للغاية فــي مواجهة الوبــاء وفي كيفية 

فــي  النائــب  أكــد 
التشريعي،  المجلس 
قرعــاوي،  فتحــي 
األســير  اعتقــال  أن 
المحرر والمسن عمر 
البرغوثي واســتمرار 
االنتهــاكات لحقــوق 
في  الفلســطينيين، 
ظل جائحة "كورونا"، 
يعبّــر عــن ســادية 
االحتالل وعنصريته.

في  قرعــاوي  وقــال 
صحفــي  تصريــح 
خــص بــه صحيفــة 

"البرلمان":" إن إجــراءات االحتالل الظالمة 
لم تتوقف بحق الشــعب الفلسطيني حتى 
في أقسى الظروف التي يعاني فيها شعبنا 

ومعه العالم من جائحة كورونا".
وأشــار إلى أن سياســة اقتحام البيوت في 
جنح الليل واعتقــال المواطنين في ظرف 
الحجر الصحي المنزلي، وعدم خروج الناس 
من منازلهم، يشــكل المزيــد من المعاناة 

للشعب الفلسطيني.

يجب اتباعها من أجل الحفاظ على حركة السوق، 
وعلى رأسها اســتمرار توفر النقد وبشكل وفير 
في السوق، مشددا على ضرورة أال تتكرر عملية 

الخصم في األشهر المقبلة.
ولفــت إلى أن معظم من جــرى الخصم عليهم 
هم رجــال األمن والعاملين فــي خط المواجهة 
األول ضــد جائحة كورونــا، لذا يتوجــب تعزيز 
صمودهــم ومدهم بكل ما يلزمهــم ليواصلوا 
عملهم كــدرع حام للمجتمع برمته في مواجهة 

هذه الجائحة.
وأشار النائب عدوان إلى أن اللجنة بحث موضوع 
تخفيــض أســعار المحروقات كونهــا انخفضت 

عالميًا، حيث جرى التواصل مع الجهات الرسمية 
بالخصوص التي اســتجابت علــى الفور، واألمر 

الذي لمسه المواطن بشكل واضح. 

الحــاالت  مــع  التعامــل 
بإصابتهــا  المشــتبه 
بالفيــروس، وذلك بســبب 
النقــص الحــاد فــي أدوات 
ومســتلزمات  وشــرائح 

الفحص.
وتابــع قائــاًل:" هــذا واجب 
الصحة  منظمة  ومسؤولية 
أصدقــاء  وكل  العالميــة 
الفلســطيني  الشــعب 
الذيــن يقع علــى عاتقهم 
الفحــص  شــرائح  توفيــر 
ومستلزمته المختلفة، حتى 
تتمكــن طواقم الوزارة من 

فحص جميع المحجورين".
كما دعــا منظمة الصحــة العالمية والمؤسســات 
الدوليــة الطبية لتزويد قطاع غزة بمختبر تحاليل 
طبيــة متكامــل ومتخصــص بالتحاليــل الطبية 
الالزمة لفحوصات الوباء بهدف تجنيب شعبنا من 

مخاطر انتشاره.

قرعــاوي،  ودعــا 
الحقوقيــة  الهيئــات 
والجهات  واإلنســانية 
للضغــط  الدوليــة 
لوقف  االحتــالل  على 
الظالمــة  إجراءاتــه 
المواطنيــن  بحــق 
وفــي  الفلســطينيين 
مقدمتهم األسرى في 
ســجون االحتــالل بل 
الضغــوط  وممارســة 
على االحتالل لضمان 
قبل  عنهــم  االفــراج 
فــي  الوبــاء  تفشــي 

السجون.
وطالــب، الســلطة الفلســطينية بتحمــل 
مســئوليتها تجاه شعبنا وأســرانا األبطال 
وبــذل كل الجهــود لجلــب قــادة االحتالل 
للمحاكــم الدولية لمحاكمتهــم كمجرمي 
حــرب والضغط لوقف انتهــاكات االحتالل، 
مؤكدًا أن الشــعب الفلسطيني يعرف دوره 
ومكانه في الدفاع عن نفسه وعن قضيته، 

وهو ماٍض في وقف االحتالل عند حده.

أداء رسمي متميز
وفي ذات اإلطار؛ أثنى رئيس اللجنة االقتصادية 
على أداء الجهات الرسمية في التعامل مع جائحة 
كورونا، مبينا أنه رغــم قلة اإلمكانات والحصار 
إال أن مــا يُقدم في قطــاع غزة يفوق ما تقدمه 

دول ذات إمكانات كبيرة لمواطنيها.
وشدد النائب عدوان على ضرورة استمرار هذه 
الجهات، وتكاتف كافة فئات ومؤسسات المجتمع 
الفلســطيني لتبقى جائحــة كورونــا محاصرة 

ومحدودة، ومن ثم القضاء عليها بشكل كامل.
وأشــاد عدوان بقرار الحكومــة تخصيص مبلغ 
مليــون دوالر أمريكــي لعشــرة آالف أســرة من 

أصحــاب الدخل اليومي والتي تضررت بشــكل 
مباشر بسبب جائحة كورونا، داعيا كافة الجهات 
والفصائل لتقديم يد العون والمســاعدة ألبناء 

شعبنا في كل مكان.
ودعــا أصحاب الشــركات وأرباب العمــل الذين 
أوقفــوا الكثيــر مــن عمالهــم وموظفيهم عن 
العمل بســبب األوضاع الحالية إلى مد يد العون 
لهؤالء العمال والموظفين وصــرف مبالغ مالية 
لهم تمكنهم من االستمرار في تلبية أساسيات 

الحياة، وذلك وفق األمكانات المتاحة لديهم.
وأكد على ضرورة التكاتف والتعاضد بين جميع 
الفئات المجتمع في ظل الظروف الراهنة، مبينا 
أنه ال يمكــن اجبار أو إلزام أربــاب العمل الذين 
توقفت مؤسساتهم من صرف رواتب للعاملين 
لديهــم، ولكــن يبقى األمــر من بــاب التراحم 

والتآخي.
وأكــد عــدوان علــى حــق الموظفيــن 
والعامليــن اللجوء للقانون والقضاء في 
حال وقع ظلــم عليهم من قبل صاحب 
العمــل، مبينــا أن القانون ســيقف مع 
العامل وفق ما يقتضيــه قانون العمل 
الذي بال شــك ســينصف العاملين دون 

ظلم أصحاب العمل.
وجدد الدعوة للمواطنين بعدم التراخي 
والتأخــر فــي االبــالغ عــن أي تاجــر 
محتكــر أو مســتغل في ظــل الظروف 
الراهنة، مؤكــدا أن اللجنة االقتصادية 
فــي التشــريعي على تواصل مســتمر 
مــع وزارتي االقتصــاد والماليــة والهيئة العامة 
والبترول وغيرها من الجهات للحفاظ على متانة 

وصالبة المجتمع في مواجهة جائحة كورونا.

النائب عدوان: اللجنة االقتصادية على 
تواصل دائــم مع جهــات االختصاص 
بهدف الحفاظ على متانة وصالبة المجتمع في 

مواجهة جائحة كورونا
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النائب أبو شمالة: مازال الطفل الفلسطيني يدفع ضريبة احتالل أرضه ووطنه
بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني

قال النائب في المجلس التشــريعي عن حركة 
فتح، ماجد أبو شــمالة:" إن الطفل الفلسطيني 
الذي أجبرتــه الظروف وواقع وطنــه المحتل أن 
يكون مختلفا عن باقي أطفال العالم فهو الطفل 
األســير والطفل الجريح والطفل الشــهيد رغم 

مخالفة ذلك لكافة القوانين واألعراف الدولية".
وأضاف أبو شــمالة في تصريحات له بمناســبة 
يوم الطفل الفلسطيني الذي وافق الخامس من 
ابريل نيسان الجاري: "مازال الطفل الفلسطيني 
يدفع ضريبة احتالل أرضه ووطنه سواء بشكل 

مباشــر من خالل الممارســات الســابقة أو غير 
مباشــر من خالل الواقع االقتصادي الهش الذي 
خلفه الحصــار واالحتالل والــذي خلف حالة من 
الفقر المدقــع الذي يعيشــه اآلالف من أطفالنا 
محرومين من معظم ما يتوفر ألقرانهم في بقع 

أخرى من األرض".
وأوضح أنــه على الرغم من هــذه الصعوبة إال 
أن الطفل الفلســطيني من أكثــر أطفال العالم 
تمييــز وذكاء لكنــه بحاجــة لمزيد مــن الرعايا 
واالهتمــام والخطط من أجل محاصرة وتخفيف 

آثار هذا الواقع عن أطفالنا الذين يعتبروا ثروتنا 
الحقيقية ومخزوننا االســتراتيجي كي يكون لنا 

غد نتطلع إليه.
واختتــم النائــب أبو شــمالة حديثــه، قائال: "ال 
يمكننا تجاوز الواقع الحالي الذي يعيشه العالم 
مــن خالل جائحــة كورونــا دون أن نمــر عليها 
ونؤكــد علــى كافــة إجــراءات الســالمة لحفظ 
أطفالنا من هذا الوباء القاتل ونتمنى لهم ولكل 
أبناء شعبنا السالمة التامة وتجاوز هذه المحنة، 

وكل عام وأطفالنا بألف خير".

رئاسة التشريعي تدعو أمين عام األمم المتحدة للتدخل لإلفراج عن األسرى
بعد اكتشاف إصابة أسير محرر بفايروس كورونا

ناشــدت رئاسة المجلس التشــريعي أمين عام 
األمــم المتحــدة نطونيو غوتيريــس بالتدخل 
الفــوري لإلفــراج عن األســرى الفلســطينيين 
بعد إصابة األســير المحرر نور الدين صرصور 

بفايروس كرونا داخل سجن عوفر.
وحــذرت رئاســة المجلس في تصريــح لها من 
وجود خطورة كبيرة على األســرى في السجون 
اإلســرائيلية بعــد إصابة األســير المحرر داخل 
سجنه ووداع عدد من زمالئه له داخل السجن، 
محملــة االحتالل المســؤولية الكاملة عن حياة 

األســرى في ســجونه، خاصة في ظل الجريمة 
الطبيــة واألخالقيــة واإلنســانية بحق أســرانا 
وعــدم العمــل بجديــة لحمايتهم من انتشــار 

"كورونا" داخل أقسام السجون.
وطالبت رئاسة المجلس التشريعي "غوتيريس" 
بضــرورة عقــد جلســة عاجلة لمجلــس األمن 
للفصل في االفراج عن األســرى الفلسطينيين 
فــي ظل جائحــة كورونــا، مع ضــرورة تحمّل 
المجتمع الدولي بكافة هيئاته المســؤولية عن 

حياة األسرى.

فــي تصريحهــا  المجلــس  رئاســة  وأضافــت 
أنــه يتوجــب علــى األمــم المتحــدة الضغــط 
الحقيقي على االحتالل إلطالق ســراح األسرى 
الفلسطينيين قبل أن تقع كارثة لجميع األسرى 
في ظل انتشــار الوباء العالمي كورونا، وخاصة 
أن األســرى مكدســين بأعــداد كبيــرة داخــل 
أقسام الســجون وال يخضعون لشروط الصحة 
والسالمة، وفيهم عدد كبير من المرضى وكبار 
الســن واألطفــال األمر الــذي ممكــن أن ينذر 

بكارثة حقيقية في صفوفهم في أي وقت.

النائب نايف الرجوب: "كورونا" كشفت 
 رئيس التشريعي باإلنابة الغطاء عن الفلتان األمني بالضفة

ينعي المناضلة العربية تيريز هلسة

أكد التمسك بالمقاومة

فــي  النائــب  نــدد 
المجلــس التشــريعي 
الخليل  محافظــة  عن 
الغربيــة  بالضفــة 
المحتلة نايف الرجوب، 
بحالة الفلتــان األمني 
بالضفــة  الســائدة 
الغربيــة، منوهــًا إلى 
قتــل  حــاالت  عــدة 
حدثت في ظل جائحة 
كورونا، وعدّ الرجوب، 
في تصريــح أن كثرة 
حوادث القتل وتحديدا 
تلــك التي تجــري في 
ظــروف غامضة، دليل 

علــى غياب األمــن واألمان لــدى المواطن في 
الضفة.

واعتبر الرجوب، هذه الحــاالت دليال على عدم 
وجود ســلطة تنفيذية قادرة على توفير األمن 
للمواطن في الضفة الغربية المحتلة، وقال:" إّن 
المواطــن أصبح ال يأمن على نفســه وال أهله، 
وحاالت القتل تؤكد افتقارنا لسلطة قوية قادرة 

على حماية الناس".
دعا إلى ضرورة اتخــاذ تدابير أمنية أكثر للحد 

نعــى رئيــس المجلس 
الفلسطيني  التشريعي 
باإلنابــة د. أحمــد بحر 
العربيــة  المناضلــة 
األردنية تيريز هلســة، 
داعيــا اهلل أن يتغمدها 
بواسع رحمته وأن يلهم 
ذويها الصبر والسلوان.

وأشــاد د. بحــر بنضال 
الراحلــة تيريز هلســة 
ومــا قدمتــه للقضيــة 
علــى  الفلســطينية 
القضيــة  اعتبارهــا 
المركزية لألمة العربية 
واألحرار في كل مكان.

وأكد بحــر، على ضرورة انتهــاج ذات النهج الذي 
خطت عليه المناضلة الفقيدة، والتي أعلنت مرارًا 
وتكرارًا تمسكها بالمقاومة لتحرير فلسطين، وأن 

ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة.
وشــدد على ضــرورة التمســك بوصيــة الراحلة 
هلســة وكل األحرار والشرفاء في العالم بانتهاج 
كل أشكال المقاومة في وجه االحتالل اإلسرائيلي 

القتــل،  جرائــم  مــن 
العقوبــات  وتعزيــز 
تحديــدا  الرادعــة 
هذه  مرتكبــي  بحــق 
الجرائم، مشــددًا على 
اجراءات  اتخاذ  ضرورة 
وتدابير وقائية، تتعلق 
ومســاءلة  بمحاســبة 
واعتقــال من يوجهون 
والعنــف  التهديــدات 
بحــق المواطنين قبل 

فوات األوان.
الجدير ذكره أن الضفة 
مؤخــرًا  شــهدت  قــد 
ومنذ اإلعالن عن حالة 
الطوارئ مع انتشار فايروس كورونا، العديد من 
الحوادث األمنية، كان أخطرها اغتيال مسؤول 
ببلدية نابلس، وحرق فتى في محافظة جنين، 
في مشــاهد أثارت ســخطا شــعبيا عارمــا إزاء 
تدهــور األوضاع األمنيــة بالضفــة، وأضيفت 
حاالت القتل، لمسلســل ســبقه من االستيالء 
على المصارف البنكية والشــركات في الضفة، 
في حلقة أخرى من مسلســل الفلتــان األمني 

الذي يستغله بعض األفراد المتنفذين هناك.

الــذي ال يعــرف إال لغة 
القوة.

يشــار إلى أن المناضلة 
الراحلــة تيريزا هلســة 
بمدنية  ولــدت  أردنيــة 
 ،1954 عــام  عــكا 
والتحقت بصفوف الثورة 
ونفــذت  الفلســطينية 
عمليــة   1972 عــام 
بلجيكية  خطف طائــرة 
كانت تقل إســرائيليين 
بأســرى  لمبادلتهــم 

أردنيين وفلسطينيين.
وجرى اشتباك في مطار 
اللد حيث حطت الطائرة 
وأصيبت خالله الراحلة هلسة وتم اعتقالها، بعد 
أن اســتطاعت أن تصيب رئيس حكومة االحتالل 
الحالــي بنياميــن نتنياهو بالرصــاص الذي كان 
ضمن القوة اإلســرائيلية التــي هاجمت الطائرة 
والمناضليــن، وبعــد اعتقالها لمــدة 11 عاما تم 
االفراج عنهــا بصفقة تبادل أســرى وأبعدت إلى 

األردن حيث وافتها المنية مؤخرًا.
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7تقرير وأخبار

نواب الوسطى يناقشون قضايا المواطنين مع رئيس بلدية النصيرات

بحث النائبان عن محافظة الوسطى د. عبد الرحمن 
الجمــل والنائب هــدى نعيــم، مع رئيــس بلدية 
النصيرات المكلف موســى جبر عــددا من القضايا 

والخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين.
وتطــرق الطرفان إلــى قضية أصحاب البســطات 

وأشاد النائبان الجمل ونعيم بدور بلدية النصيرات 
فــي تنظيــم مخيــم النصيــرات ومنــع التعديات 
وســالمة المجتمع، مشددين على ضرورة أن تأخذ 
البلديــة الحالــة االجتماعيــة العامة فــي تطبيق 
القوانيــن، خاصــة فــي ظــل اســتمرار الحصــار 

بحــث النائــب فــي المجلــس التشــريعي 
الدكتور ســالم ســالمه قضايا المواطنين 
مع مديــر مباحث النصيــرات الرائد محمد 
أسعد داوود في مكتب الكتلة في محافظة 

الوسطى.
وأثنــى النائب ســالم ســالمه علــى جهود 

النائب سالم سالمة يلتقي مدير مباحث النصيرات 
بحثا منع االحتكار واالستغالل 

وأشــاد النائــب ســالمة بجهــود وعمــل رجال 
المباحث، مشددا على ضرورة انفاذ القانون في 
كل المعامالت التي تتعلق باســتغالل واحتكار 

التجار.
وشــدد على ضــرورة أن يتكاتف أبناء الشــعب 
الفلسطيني والجهات ذات االختصاص لمواجهة 

مباحــث النصيــرات فــي الحفــاظ علــى أمــن 
المواطنين وممتلكاتهم وأمورهم المعيشية.

وبحث النائب سالمة مع مدير مباحث النصيرات 
جهود المباحث في الحفاظ على األسعار في ظل 
جائحة كورونا، ومحاربة االحتكار واالســتغالل 

الذي يقوم بع بعض التجار.

تداعيات جائحــة كورونا، مشــيدا بصمود 
المواطنيــن وتفهمهــم إلجــراءات الجهات 

الرسمية.
وبــدوره اطلع الرائــد محمــد داوود النائب 
ســالمه على أخر األحــداث وآليات ومتابعة 

التجار الذين يقومون برفع األسعار.

في سوق النصيرات الذين تضرروا نتيجة إجراءات 
البلديــة فــي تنظيــم الســوق، للوصــول لحلول 
تسهم في تعزيز صمود أصحاب البسطات خاصة 
في الظروف االســتثنائية التي يعيشــها المجتمع 

الفلسطيني برمته والمتمثلة في جائحة كورونا.

وتداعيات جائحة كورونا. بدوره، أكد رئيس بلدية 
النصيرات المكلف موسى جبر على متابعة قضية 
أصحــاب البســطات وايجــاد حل من خــالل إيجاد 
أماكــن بديلة تمنــع تضررهم، وفــي ذات الوقت 

تحافظ على الوه الحضاري لمخيم النصيرات.

النائب أبو حلبية يدعو لمحاكمة 
قادة االحتالل ومالحقتهم على جرائمهم في المحافل الدولية

في ذكرى مجزرة دير ياسين

   استنكر النائب في المجلس التشريعي أحمد أبو 
حلبية،  جرائم االحتالل المســتمرة بحق شعبنا، 
 مســتذكرا مجزرة دير ياسين البشعة  التي شنها 
االحتالل الصهيوني  ضد أهالي قرية دير ياسين 
والتــي راح ضحيتها  نحو 254 شــهيدا معظمهم 
من األطفال والنســاء والشيوخ على يد عصابات 

االجرام الصهيوني.
وقــال النائب ابــو حلبية في تصريــح صحفي:"  
شــعبنا الفلسطيني متمسك بأرضه ولن ترهبه 
االحتــالل  يرتكبهــا  التــي  الجرائــم  والمجــازر 
الصهيونيــة منذ  عــام ١٩٤٨و١٩٦٧ والتي تم 
خاللها هدم ما يزيد عن "500" قرية فلسطينية 

االف  الستشــهاد  باإلضافــة  أهلهــا  وترحيــل 
الشهداء".

وأضاف أبو حلبية:"  رســالتنا للعالم أن يستفيق 
من صمته عن جرائم االحتالل واستمرار حصاره 
لقطاع غزة وما يمارسه االحتالل من جرائم بحق 
مدينة القدس والمسجد األقصى وهدم المنازل 

واعتقال األطفال والنساء ومصادرة االراضي". 
 وطالب  أحرار العالــم أن يعملوا من أجل انصاف 
شــعبنا الفلســطيني ومالحقة العدو الصهيوني 
الدوليــة  الجنايــات  فــي  محكمــة  ومقاضاتــه 
والمحاكم الوطنية التي تســمح بمالحقة هؤالء 
المجرميــن من قــادة االحتالل الذيــن ال يزالون 

يرتكبون الجرائم بحق شعبنا.
 وأكد أن شــعبنا الفلســطيني متجــذر في أرضه 
متمســك بحقوقه ولن ترهبــه جرائم  االحتالل، 
 وأن شعبنا يعمل من أجل تحرير أرضه واستعادة 

حقوقه الشرعية.
   وأشــار  النائب أبــو حلبية  إلى تجاهــل االحتالل 
لكل المعايير اإلنســانية في التعامل مع األسرى 
الفلســطينيين فــي ســجونه فــي ظل انتشــار 
فيــروس كورونا،  مطالبا المؤسســات الحقوقية 
واإلنسانية بالضغط على االحتالل من أجل أخذ 
إجــراءات احترازية حتى ال يصاب األســرى بهذا 

المرض الخطير.
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ماجد أحمد أبو مراد

اعتــاد االحتالل على اللصوصية والســرقة واســتمر بممارســة أســاليب القرصنة 
بمختلــف أنواعها وأشــكالها، بــدأ األمر بعد قيــام العصابــات الصهيونية باحتالل 
فلســطين وإقامة دولتهم المزعومة على ترابنا وأرضنا المقدســة وبذلك استحق 
االحتالل لقب لصوص األرض وبكل جدارة، واســتمرت محاوالت االحتالل بالسرقة 
واللصوصية والقرصنة في كل األحوال، منها القرصنة االلكترونية وتجنيد "الهكرز" 
لخدمــة المصالح الصهيونية، ومرورًا بممارســة االغتياالت والتصفيات الجســدية 
لقادة المقاومة والشــعب الفلســطيني عبر عقود من الزمان وغيــر ذلك من أنواع 
وأشكال القرصنة المرفوضة من الناحية القانونية عالوة على الناحيتين األخالقية 

واإلنسانية.
كان أخر تلك المهمات القذرة التي مارســها االحتالل هو اسناد مهمة جلب األدوات 
واألجهزة والمستلزمات الطبية الالزمة لمواجهة "كورونا" لجهاز مخابراته الخارجية 
"الموســاد" وعلى الرغم من أن العالم يعيش أيــام صعبة ويمر بظروف حرجة من 
الناحية اإلنسانية غير أن االحتالل ال يأبه بمعاناة العالم ويسعى بكل جد للحصول 

على ما يلزمه دون النظر لظروف األخرين أو تقدير معاناتهم. 
وفــي هذا الســياق فقد اعتــرف مؤخرًا وزير جيــش االحتالل "نفتالــي بينيت" بأن 
"الموساد" قد حاز على معدات ومستلزمات طبية بواسطة السرقة، وهذا ال شك أنه 
في قمة االستهتار بالقيم اإلنسانية واألخالقية، كما أضاف في اعترافاته أن الجهاز 
االســتخباري المذكور وسيء الســمعة والصيت قد تجاوز الحدود المرعية وتواصل 
مع مؤسسات وشــخصيات نافذة وأجهزة مماثلة بدول ال تقيم دولة االحتالل معها 
عالقات دبلوماسية من أجل جلب مزيد من تلك المستلزمات الطبية، وقد نجح في 
ذلك، ومن بين تلك المستلزمات "100" ألف وحدة فحص لكورونا باإلضافة للعديد 
وربمــا االالف من األدوات واألجهزة والكمامات التــي تحتاجها دولة الكيان لمواجهة 

"كورونا".
والعتب هنا ليس على "الموساد" وال على دولة االحتالل بل العتب كل العتب على 
كل من سهل لهم الوصول لتلك المعدات والمستلزمات سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشر، مع األخذ بعين االعتبار أن مؤسسات إعالمية دولية كبرى لم تبرء مؤسسات 
أو شخصيات عربية قالت إنها ضالعة في ذلك وقد سهلت "للموساد" مهمته القذرة 
ومهــدت أمام عمالءه الطريــق نحو تحقيق أهدافهم وطموحاتهم غير اإلنســانية 

ومكنتهم من الوصول لمبتغاهم بأسرع وقت ممكن وفي زمن قياسي. 
إلى ذلك وعلى الصعيد السياسي يواصل "نتنياهو" قرصنته السياسية ومحاوالته 
الرامية للتضييق على الشعب الفلسطيني فمن تهديداته بضم األغوار والتجمعات 
االســتيطانية الكبــرى الواقعة في الضفة الغربية المحتلــة، إلى محاوالت حكومته 
طمــس المعالم الدينيــة والتاريخية الدالة على حق الشــعب الفلســطيني بأرضه 
المباركــة، إلــى غير ذلك من المحــاوالت التي لــم تتوقف يومــًا والرامية لمنهجة 
القرصنة وجعلها أســلوب حياة سياســي ويومي في دولة الكيان ال ســيما محاوالت 
اليمين المتطرف باقتحامات ســاحات وباحات المســجد األقصى وفرض التقســيم 

الزماني والمكاني في المسجد ومرافقه وملحقاته.
ومن أشكال القرصنة التي وقفنا عليها خالل الشهر الماضي التغول الصهيوني ضد 
الصحافييــن واإلعالميين مما ألحق األذى بالعديد منهم ما بين إصابات واعتقاالت 
ومنع من التغطية وممارسة المهام الصحفية واإلعالمية باإلضافة إلغالق مؤسسات 

ومصادرة محتوياتها وممتلكاتها.
وأمــام هذه التجاوزات الصهيونية الخطير بحق االنســان والقيــم فال بد من وقفة 
وطنيــة وقومية وعالمية جادة لمنع االحتــالل من تنفيذ مغامراته ووقفه عند حده 

ومنعه من تنفيذ مخططاته ضد الشعب الفلسطيني واإلنسانية جمعاء.
كما ال بد من أوســع حملة دولية شــعبية ورســمية وبرلمانية إلجبار االحتالل على 
االفراج عن األسرى الفلسطينيين والعرب وخاصة في ظل جائحة كورونا التي تهدد 
حياة األســرى والتي من غير المستبعد أن تجتاح وتتفشى في السجون، علينا فعل 

شيء لألسرى قبل فوات األوان.

نائبان يبحثان هموم صغار التجار بالمحافظة الوسطى

استقبل النائب عبد الرحمن الجمل، والنائب هدى نعيم، 
ممثلين عن صغــار التجار "أصحاب البســطات" بمخيم 
النصيرات في المحافظة الوسطى، والذين تضرروا جراء 
االجراءات اإلدارية التي اتخذتها بلدية النصيرات مؤخرًا 
بهدف حماية المواطنين والتأكد من موافاتهم إلجراءات 

السالمة، وذلك في إطار تنظيم سوق النصيرات. 
واســتمع النائبــان للمشــكالت التــي تواجــه "أصحاب 
البســطات" وهمومهــم، التــي قالوا إنها جاءت بســبب 
اإلجراءات التي اتخذتها بلدية النصيرات مؤخرًا، وتعهد 
النائبــان ببحــث القضايــا والهمــوم المطروحــة كافة 
ومتابعتهــا مع جهات االختصاص من أجل إيجاد الحلول 

المناسبة لها وبالسرعة الممكنة.
الجدير ذكره أن بلدية النصيــرات بدأت باتخاذ إجراءات 
أشــد صرامة بعد حريق النصيــرات وذلك بهدف حماية 
المواطنيــن والتأكــد من إجراءات الســالمة والشــروط 
المهنيــة الضامنــة توفيــر أقصــى درجــات الســالمة 
في األســواق والمحالت وحتى "البســطات" الشــعبية، 
وفي نهايــة اللقاء تقدم "أصحاب البســطات" بالشــكر 
للنائبين "الجمل ونعيم" على تفهمهما للمشكالت التي 
تعترضهم ولمتابعتهما هموم األسواق الشعبية وروادها 

من المواطنين والتجار، معبرين عن تقديرهم للجهود 
التــي تبذلها جهــات االختصــاص لحمايــة المواطنين 

وضمان سالمتهم. 

لقاء مدير شرطة المرور بالمحافظة
إلــى ذلك اســتقبل النائب عبد الرحمــن الجمل، مؤخرًا 
بمكتبه مدير شرطة مرور المحافظة الوسطى، المقدم 
إســماعيل نوفل، حيث أثنى النائب الجمل، على جهود 
شرطة المرور في تنظيم السير والمحافظة على أرواح 
المواطنيــن، داعيًا جهات االختصاص وقيادة الشــرطة 
الفلســطينية لتوفير اإلمكانيات الالزمة لعمل شــرطة 

المــرور حتى تتمكــن من ممارســة أعمالهــا ومهماها 
اليومية.

من ناحيته قدم نوفل، شرحًا حول إنجازات إدارته منوهًا 
ألهم المعيقات التي تعترض العمل اليومي وخاصة شح 
اإلمكانيات وقلة الموارد والموازنات، مشيرًا إلى أنه أعد 
خطــة للتحفيف من آثار اكتظاظ األســواق واالختناقات 
المرورية وخاصة في الشــوارع الرئيســية بالمحافظة، 
شــاكرًا النائب الجمل على اهتمامهم ومتابعته لهموم 

شرطة المرور. 


