
استقبل النائب في المجلس التشريعي 
يحــي العبادســة وفــدًا شــبابيًا من 
ســكرتاريا العمل الشــبابي وذلك في 
مطلع األســبوع الحالي بمقر المجلس 
التشــريعي، وذكــر العبادســة أن هذا 
اللقــاء يأتي في إطار تواصل المجلس 
التشريعي مع مختلف شرائح المجتمع 
في الفلســطيني بهدف االطالع على 
مشــكالتهم والتعــرف علــى وجهــات 

نظرهم تجاه القضايا التي تهمهم. 
واســتعرض النائــب العبادســة أمــام 
الوفد الشــبابي طبيعة عمل المجلس 
التشــريعي مبينا مهامه الرئيسية في 

التشريع والرقابة وسن القوانين أو تعديلها، 
وإقرار الموازنة العامة، ومراقبة حالة حقوق 
االنســان، ومراقبــة ســير عمــل الســلطة 
التنفيذيــة في البالد والتأكد من ســالمتها 

وفقا للقانون األساسي.
وأوضــح اإلجــراءات التــي تتم مــن خاللها 
عملية تعديل التشــريع عبر لجان المجلس 
التشريعي وجلساته، كما عبر عن استعداد 
المجلــس للقبــول بأي مقترحــات من أجل 
النهــوض بواقع الشــباب، كما وعد بترتيب 
ورشــة عمل تناقش واقع وهموم الشــباب 
الفلســطيني بحضــور ســكرتاريا العمــل 
الشبابي الســتنباط جميع المالحظات على 

قانون الشــباب في حال انعقاد جلسة 
للمجلس التشــريعي لتعديل القانون 

المذكور.  
من جانبه قدم الوفد شــكره وتقديره 
للمجلــس التشــريعي علــى جهــوده 
المبذولــة فــي ســن قانون الشــباب 
وتخفيض سن الترشح في االنتخابات 
العامة إلــى 25 ســنة، مطالبًا بإجراء 
التعديالت الالزمة على قانون الشباب 
يتعلــق  فيمــا  خاصــة  الفلســطيني 
بالمحليــات والبلديات وإقامة البرلمان 
الشــبابي والعالقــة مــع المؤسســات 

والجهات الرسمية.

النائب العبادسة يلتقي وفد شبابي ويناقش قضاياهم
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الخليج العربي والمتغيرات اإلقليمية 
لم تعد هناك أي دولة عربية بعيدة عن المتغيرات السياســية واألزمات 
المختلفة التي تحيكها لنا الدول الغربية وقوى الشــر صباح مســاء، لقد 
صمــدت دول الخليج العربــي بعيدة عن محور الصراعــات الداخلية إلى 
حدٍ ما، ولكن أخيرًا تم جلبها أو استدراجها لتكون في عين العاصفة مع 
إيران، ليســتمر التدهور في العالقات وصواًل للقطعة الدبلوماسية التي 

أعلنت عنها بعض الدول مؤخرًا.
الحقيقــة التي ينبغي أن نفهمها جيــدًا أن الخليج العربــي ودوله كافة 
يتمتعون بقوة بشــرية معقولة ومالية كبيرة جدًا، كما يحســدون على 
موقع جغرافي مترابط ومؤثر ومهم في المنطقة، عالوة على حظوتهم 
بقبلة المسلمين، وما يجب الوقوف عليه مليًا هو األطماع الفارسية في 
الخليج الذي يسمونه زورًا بالخليج الفارسي، فأرباب السياسية في بالد 
فارس لهــم عين مفتوحة جيدًا على الخليج وثرواته وخيراته، في حين 
أن العين األخرى مفتوحة أكثر على مبدأ تصدير الثورة للخليج وتشــييع 

أهله.
إيران لعبت ومــا زالت بالورقة الطائفية وحركــت مكامن قوتها النائمة 
في البلدان العربية وعبثت وما زالت بأمن اليمن السعيد حتى بات خرابًا 
ودمــارًا، وها هي تمتد يدها اآلثمة للســعودية بهدف تحريك المنطقة 
الشــرقية ضد سياســيات البالد وســلطاتها طمعًا وتمهيدًا الستقاللها 
وفصلها، وهــي اليوم تتباكى علــى أرواح رموزها، والحقيقــة أن إيران 
ال يعنيها أرواح الشــيعة وهي تســتثمرهم من أجــل مصالحها القومية 
والمذهبية، وهي تلعب بالورقة الطائفية وتســخرها من أجل مكاســب 

سياسية. 
ما يجــري بالخليج العربي يتم في ظل توافق واشــنطن وموســكو مع 
طهــران وإن كان ظاهــر عالقة األخيــرة بأمريكا هو العــداء، والحقيقة 
أنها تكن العداء أكثر للدول العربية واإلســالمية فطهران لعبت بشــكل 
مكشــوف باليمن، ونشــطت خاليا إرهابية في المنامة من اجل إشــاعة 
الفوضى في البالد العربية على غرار ما يحدث في ســوريا، والعالقة مع 
السعودية ليست متعلقة بالمرجع الشيعي نمر النمر بقدر ما هي سلوك 
سياســي وأمني عدائي تمارسه طهران بحق جيرانها العرب، لدرجة أنها 
اختــارت أن تتعامل مع ميليشــيات في عدد من الــدول العربية لزعزعة 

األمن القومي العربي.
أرباب السياســة والمذهــب في بالد فارس كل همهــم وجل تفكيرهم 
مُنصب على تغّذية المدّ الشيعي في المنطقة العربية على وجه العموم 
والخليج خصوصًا، وعلى الخليج العربي وقادته أن يوقفوا هذه األطماع، 
وال ضير في رأيي من اللجوء للعقوبات االقتصادية والتجارية بهدف وقف 
العبث الشــيعي بأمن الخليــج العربي، مع عــدم التعويل على المجتمع 
الدولي في ذلك ألنه ليس مجتمعًا نزيهًا في هذه المســألة، وإن روسيا 
أمريكيا أوروبا ليســوا وســطاء محايدين بل هم من الناحية السياســية 

إيرانيين الهوى وبالتالي ال يمكن االعتماد على مواقفهم لعالج األزمة. 
لقــد آن األوان لينهض العرب والخليجييــن في مقدمتهم ليقولوا إليران 
كفى عبًثا بأمننا القومي، وكفاكم سعيًا لتدمير البالد العربية من خالل 
تصديــر فكركم لهــا وألهلها، يجب أن تفهــم إيران أن عليهــا التعامل 
مــع العرب كإخوة وأشــقاء وشــركاء وليس كأعداء تحــاول بكل جهدها 
إضعافهم وتشــتيت جمعهم، نحن شــركاء في الدين وال يحق للشريك 

إضعاف شريكه وال التدخل في شؤونه الداخلية.    

plc .gaza info .p lc@gov.psplc .gov.ps+970 8 2829016 plcmedia+970 8 2827037

قدم وفــد برلماني تقدمــه الدكتور أحمد 
بحر وشــارك فيه النائب يحيى العبادسة، 
والنائب يونس أبو دقة، واجب العزاء لذوي 
الشــهيد عبد الرحمن المباشــر من مدينة 
خان يونس، والشــهيد يوسف أبو سبيخة 

من مخيم المغازي.
ولفت بحر لــدى تقديم واجب العزاء لذوي 
الشــهيدين ألنهمــا مضيــا علــى طريــق 

النصــر والتحريــر ودمائهــم الزكيــة إنما 
هي وقــود النتفاضــة القــدس، مبينا أن 
شــعبنا سيســتمر على هــذا الطريق ولن 
يخذل الشــهداء والجرحى وكل من ضحى 
مــن أجــل تحريــر فلســطين، مؤكــدا أن 
انتفاضة القدس مســتمرة بإيمان وعطاء 
شــباب أهلنا في القدس والضفة الغربية 
والمناطق المحتلة عام 1948، ودعا أهلنا 

في القدس والضفــة إلى الصمود والثبات 
حتى التحرير.

وعبر وفد النــواب عن اعتزازه بالشــهداء 
الذين ضربوا أسطورة التصدي والصمود، 
وقدموا للشعب الفلسطيني نموذجا رائعا 
في العطاء، وجــددوا العهد مع اهلل ثم مع 
الشهداء على المضي نحو تحرير المسجد 

األقصى وبقية وطننا السليب. 

وفد برلماني يعزي بالشهيدين المباشر وأبو سبيخة

عزاء الشهيد المباشر عزاء الشهيد أبو سبيخة
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اللجنة القانونية 
تستمع لوكيل وزارة 

العدل

لجنة الداخلية 
تستمع لوكيل وزارة 

الداخلية ورؤساء 
األجهزة األمنية

اللجنة االقتصادية تعقد 
جلسة استماع لنائب 
رئيس سلطة الطاقة

03

02

03

06

05

التشريعي يدعو حكومة الوفاق لتحمل مسئولياتها تجاه غزة

د. بحر: عقيدة األجهزة األمنية بقطاع غزة 
ستقودنا للنصر والتحرير 

04

في ذكرى حرب الفرقان

لجنة القدس واألقصى 
تحذر من محاوالت السلطة 

اجهاض انتفاضة القدس

عقدت اللجنــة القانونية بالمجلس 
التشــريعي جلسة اســتماع لوكيل 
وزرة العدل المستشار عمر البرش، 
الذي رافقه المدراء العامون بالوزارة، 
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب 
محمد فرج الغول، وحضرها أعضاء 
اللجنــة النــواب مــروان أبــو راس، 
يونس األسطل، محمد شهاب، أحمد 
أبو حلبية، وجميلة الشــنطي، وذلك 

بمقر المجلس التشريعي. 

واألمــن  الداخليــة  لجنــة  عقــدت 
المجلــس  فــي  المحلــي  والحكــم 
التشــريعي جلسة اســتماع لوكيل 
وزرارة الداخليــة كامــل أبو ماضي 
ورؤســاء األجهزة األمنية في قطاع 
غزة، بحضور رئيــس اللجنة النائب 
إسماعيل األشقر والنائب مروان أبو 

راس، والنائب سالم سالمة.

عقــدت اللجنــة االقتصادية في 
جلســة  التشــريعي  المجلــس 
اســتماع لنائــب رئيس ســلطة 
الطاقة فتحي الشيخ خليل حول 
أزمــة الكهرباء بحضــور رئيس 
اللجنــة النائــب عاطف عــدوان، 
وأعضــاء اللجنة النائب يوســف 
الشرافي، والنائب سالم سالمة، 
وذلــك يــوم أمــس األول بمقــر 

المجلس بغزة.

التشريعي يزور 
عائالت شهداء 

آسري شاليط
المجلــس  مــن  وفــد  زار 
رأســه  علــى  التشــريعي 
النائــب  بحــر  أحمــد  د. 
المجلــس  لرئيــس  األول 
عائــالت الشــهداء القــادة 
أعلنت  الذين  الميدانييــن 
عــن  القســام  كتائــب 
القيادي في أســر  دورهم 
الجندي الصهيوني شاليط 
والحفاظ عليــه على مدار 
أكثــر من خمس ســنوات، 
بــاألداء  الوفــد  وأشــاد 
األسطوري لكتائب القسام 
الفلســطينية  والمقاومــة 
الــذي تجلــى فــي أوضح 
الجنــدي  بأســر  صــوره 
الصهيوني جلعاد شــاليط 

منتصف عام 2006.
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دعــا د. أحمد بحــر النائــب األول لرئيس المجلس 
المصريــة  الســلطات  الفلســطيني  التشــريعي 
لتغيير سياســتها العدائية تجاه قطــاع غزة وأهله 
الصامدين، جــاء ذلك في معرض تعليق بحر على 
قيام األمــن المصري بإعدام المعاق الفلســطيني 
إسحاق حسان على الحدود الفلسطينية – المصرية 

مؤخرًا.
وأكد بحر في بيان صحفي نشره المكتب اإلعالمي 

دعا الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشــريعي الفلســطيني حكومة 
الوفاق لتحمل مسئوليتها كاملة تجاه قطاع 
غزة، وأكد دعم التشريعي لمسار المصالحة 
الفلسطينية على أساس الشراكة الحقيقية 
وليــس وفقــا لعقليــة االقصــاء الوظيفي، 
داعيًا إلتمام واســتكمال ملفات المصالحة 
الوطنيــة بهدف الحفاظ علــى الثوابت، جاء 
ذلــك خالل كلمة ألقاهــا بحر بحفل نظمته 
الشــرطة الفلســطينية مؤخرًا بقاعة رشاد 
الشــوا في مدينــة غزة وفاء لشــهدائها في 
ذكرى حرب الفرقان، بحضور رئيس الوزراء 
الســابق إســماعيل هنية، ومدير عام قوى 
األمن اللــواء توفيق أبو نعيــم، ومدير عام 
الشرطة الفلسطينية اللواء تيسير البطش، 

وبمشاركة عائالت وذوي شهداء الشرطة.
وثمن بحر دور الشــرطة الفلســطينية في 
الحفــاظ على أمــن المواطن وأمــن الحدود 
فــي وقت الســلم والحرب، مشــددا أن غزة 

وأجهزتها األمنية ال تتدخل في شــئون أحد 
مــن جيرانها، منوهًا ألن ســالح غزة موجه 
نحو االحتــالل فقط وأن شــعبنا ومقاومته 

ليس في جيب أحد وال يعمل لحساب أحد.
ولفت إلى أن المقاومة ستســتمر في العمل 
حتــى تحريــر فلســطين، رغــم المؤامرات 
الدوليــة والعربيــة على شــعبنا ومقاومته، 
وقــال:" لقد فرضــت القــوى الظالمة على 
شــعبنا الحصار بسبب حفاظنا على الثوابت 
وعدم التفريط فيها، وألننا ال نساوم المحتل 
وال ننســق معه بل نحاربه بكل ما لدينا من 

قوة".
وشدد على أن حماس ستبقى محافظة على 
ثوابت شــعبنا برغم الحصــار والمؤامرات، 
وســتحافظ على نهــج الشــهداء والجرحى 
واألســرى في المقاومــة والتحريــر، مؤكدا 
أن حروب االحتالل وعدوانه المســتمر على 
قطاع غزة لن يفلح في كسر إرادة المقاومة، 

وستبقى غزة عصية على االنكسار.

بدوره أشــاد مديــر عام قوى األمــن بوزارة 
الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم بدور األجهزة 
األمنية فــي الحفاظ على الجبهــة الداخلية 
قوية أثناء الحــروب العدوانية على القطاع، 
موجهــا الشــكر الجزيــل لضباط الشــرطة 
على جهودهــم التي يبذلونها من أجل أمن 
المواطن والمحافظة على مكتسبات الوطن.

الشــرطة  أكــد مديــر عــام  مــن ناحيتــه 
الفلســطينية اللواء تيسير البطش على أن 
جهازه قدم خــالل الحــروب العدوانية على 
القطاع ما يزيد عن )600( شــهيد من خيرة 
أبناء الجهاز وعلى رأسهم مدير عام الشرطة 
السابق اللواء توفيق جبر، مشيرًا الستمرار 
عمل الشــرطة فــي خدمــة المواطنين في 
كل الظروف واألحــوال رغم كل التهديدات 
التي يتوعدنا بها العدو صباح مساء، منوهًا 
ألن الشــرطة ال تنسى شــهداءها األبطال، 
وأن هــذا الحفل يأتي في إطــار الوفاء لهم 

ولذويهم الصابرين.  

للتشــريعي أن األمن المصري قــام بجريمة إعدام 
بامتيــاز وبدم بــارد للمعــاق حســان دون أي مبرر 
منطقــي أو موضوعــي، مطالبــًا بتشــكيل لجنــة 
تحقيــق فلســطينية – مصرية مشــتركة للوقوف 
على األسباب والخلفيات التي دفعت األمن المصري 

الرتكاب الجريمة.
وأشار بحر إلى أن متابعة حيثيات ومالبسات الجريمة 
التي استهدفت الشاب المعاق تؤكد النزعة العدائية 

المفرطــة التي تحرك بموجبهــا الجنود المصريون 
بما ال يمكن تفسيره في ظل روابط الدين والعروبة 
واألخوة والجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك التي 

تجمع أهالي قطاع غزة بأشقائهم المصريين.
وأضاف أن ما جرى أحدث صدمة مدوية وجرحا غائرا 
في نفوس أبناء شــعبنا الفلسطيني، بما يستوجب 
على األشقاء في مصر معالجتها بشكل تام وسليم 

دون أي إبطاء أو تأخير.

ودعــا بحر األشــقاء المصريين إلى لجــم األصوات 
اإلعالمية النشــاز التي تحرض على الفتنة وتنفث 
ســمومها تجاه أهالي قطاع غزة دون أي وازع ديني 

أو أخالقي أو عروبي أو إنساني.
واختتــم بحــر بيانــه بالتأكيــد على ضــرورة قيام 
الســلطات المصرية باالعتذار عن هــذه الجريمة، 
وإنهــاء معاناة أهالــي القطاع عبر فتــح معبر رفح 

بشكل كامل دون أي تلكؤ أو تأخير. 

"السلطات المصرية مدعوة لتغيير سياستها العدائية تجاه غزة"
التشريعي: إعدام المعاق حسان جريمة تستوجب االعتذار والتحقيق الفوري

شارك الشرطة في حفل تكريم شهدائها
التشــريعي يدعو حكومــة الوفاق لتحمل مســئولياتها 
تجاه غزة ويؤكد دعمه للمصالحة على أساس الشراكة

أشاد د. أحمد بحر النائب األول 
التشــريعي  المجلس  لرئيس 
الفلسطيني باألداء األسطوري 
لكتائــب القســام والمقاومــة 
الفلسطينية الذي تجلى أوضح 
مــا يكــون فــي أســر الجندي 
شــاليط  جلعــاد  الصهيونــي 

منتصف عام 2006.
وأكد بحــر في بيــان صحفي 
اليوم تعليقا على نشر كتائب 
القسام ألسماء الشهداء الذين 
شــاركوا فــي أســر شــاليط، 
أبدعــت  القســام  كتائــب  أن 
أيمــا إبداع فــي إيــالم العدو 
الصهيوني واالثخان في جنوده 

وأبلت بالء حســنا في كافة المواجهات العسكرية مع قوات االحتالل 
منذ تأسيســها وحتى اليــوم، منوهًا ألن قــدرات المقاومة وخاصة 
كتائب القســام تتعاظم يومًا بعد يوم وقد باتت جيشا منظما تمام 

التنظيم.
ولفت بحر إلى أن الشــهداء القادة اآلســرين لشاليط يشكلون وسام 
فخر وعزة على جبين شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية واإلسالمية، 
مشــيرا إلى أن هؤالء الشــهداء رفعوا رأس مقاومتنا وشــعبنا وأمتنا 
عاليا وأذلوا ناصية الجيش الصهيوني الذي ادعوا –دهرا- أنه ال يقهر.

وأشــار بحر إلى أن كتائب القسام وشــهدائها األبطال، قهروا جيش 
االحتالل وجرعوه كأس الهزيمة والخســران في موقعة أسر شاليط، 
وعلموه درسا لن ينساه أبد الدهر، معبرا عن فخره العظيم واعتزازه 
الكبير بأداء وجهد وجهاد واستبسال مجاهدي القسام في الدفاع عن 

أبناء شعبهم وإخالصهم لدينهم ووطنهم وقضيتهم.
وأوضح بحر أن نشــر أســماء الشــهداء بعد قرابة 10 ســنوات على 
عملية اختطاف شاليط دون أن تتمكن سلطات االحتالل ومؤسساتها 
العســكرية واألمنية واالســتخبارية مــن الوصول إلى أيــة معلومة 
بشــأنهم، يشكل إنجازا أمنيا واستراتيجيا غير مسبوق يدون بأحرف 
من نور لصالح شعبنا ومقاومتنا، وإخفاقا أمنيا واستراتيجيا صهيونيا 

سوف يسجل بمداد أسود في صفحات الخزي والعار الصهيونية.
ودعا بحر إلى تنظيم مسيرات وفعاليات شعبية عارمة وفاء لشهداء 
الكتائب اآلسرين لشاليط، مشــددا على ضرورة توفيتهم حقوقهم 
كاملــة والعرفــان بعملهم العظيــم وجهدهم الرائع منــذ اللحظات 
األولى للعملية األكثر تعقيدًا في تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي 
وهي أسر شاليط والحفاظ عليه طيلة خمس سنوات ومن ثم تتويج 
هذه العملية بصفقة وفاء األحرار واالفراج عن ألف أســير فلسطيني 

ويزيد. 

أشاد باألداء األسطوري لكتائب القسام 
د. بحر: الشهداء آسري شاليط رفعوا 

رأس مقاومتنا وشعبنا وأمتنا عاليا
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كلمـة البرلمان
د. أحمد محمد بحر

أبرز أحداث 2015 وآمال 2016
بين يــدي العام الجديد 2016 والعام المنصــرم 2015 الكثير من األحداث والقضايا 

التي جرت في مياه واقعنا الفلسطيني والعربي واإلسالمي.
انتفاضة القدس كانت أبرز األحداث التي ســيطرت على المشــهد الفلســطيني عام 
2015، فقــد اندلعــت انتفاضة القدس التي دخلت شــهرها الرابــع ردا على اإلجرام 
واإلرهــاب الصهيونــي، وعلى إحراق العائالت الفلســطينية، واالعتــداءات المتكررة 
على األرض واإلنســان الفلســطيني في القــدس والضفة الغربيــة، وعلى محاوالت 
تقســيم المســجد األقصــى زمانيا ومكانيــا، وتهويد القدس والمقدســات، وســلب 
األرض الفلســطينية عبر غول االســتيطان، وانتصارا لألعــراض وللحرائر والفتيات 

الفلسطينيات.
كما شــهد عام 2015 تطور المقاومة الفلســطينية، وعلى رأســها كتائب القســام، 
نوعيا، من حيث أدائها الفني والتقني الذي يختص بتصنيع الصواريخ، وأدائها األمني 
واالســتخباري الذي بلغ شأوا كبيرا جسدته التســريبات اإلعالمية عن المرحلة التي 
قضاها الجندي جلعاد شاليط في قبضة القسام، والقدرة االستخبارية واألمنية التي 

تحدت بموجبها أعتى أجهزة األمن واالستخبارات في العالم.
 وفي ســياق هذه الملحمــة الوطنية الخالدة في ســاحات وشــوارع القدس والضفة 
الغربيــة وأراضي الـــ 48، فقد واكــب المجلس التشــريعي األحداث، ومــارس دوره 
وواجبه الوطني والشــرعي واإلســالمي واألخالقي في دعم وإسناد انتفاضة القدس 
عبر العديد من األنشــطة والفعاليات المختلفة، التي تنوعت ما بين عقد الجلســات 
البرلمانيــة والوقفــات التضامنية داخل وخارج المجلس التشــريعي، وبين النشــاط 
اإلعالمــي والتواصــل الخارجي مع رؤســاء البرلمانات العربية واإلســالمية والدولية 
بهدف حشــد الدعم النتفاضة القدس وفضح جرائم االحتالل ومخططاته العنصرية 

والدعوة لفضح وعزل االحتالل دوليا.
اســتمرار الحصار الظالم على غزة الذي دخل عامه العاشر شكل نقطة فارقة ضمن 
أحداث العام 2015، فال يخفى حجم األلم والمعاناة التي كابدها الشعب الفلسطيني 
فــي قطاع غزة –وال يــزال- جراء الحصار الجائر غير المســبوق في التاريخ الحديث، 
األمر الذي أدى إلى تداعيات قاسية على حياة أبناء شعبنا، بما يعدّ في نتائجه جريمة 
حرب وإبادة جماعية، وجريمة ضد اإلنسانية من حيث مخالفته السافرة لكل القوانين 

واالتفاقيات والمواثيق الدولية واإلنسانية.
 وقــد شــكلت أزمة معبر رفح أحد أهــم األحداث األليمة على مــدار عام 2015، فقد 
واصلت السلطات المصرية إغالق المعبر دون أي مبررات منطقية أو موضوعية بحيث 
لم يفتح سوى 21 يوما أثناء العام، ما فاقم من خطورة األوضاع الصحية واإلنسانية 
واالجتماعيــة آلالف المرضى والطلبــة وأصحاب اإلقامــات والمتضررين، وجعل غزة 
أشبه ما يكون بسجن كبير وجحيم ال يطاق، بما يشكل إساءة للعالقات الفلسطينية 
– المصرية الراسخة، وال يمكن فهمها أو تقبل آثارها ونتائجها بأي حال من األحوال.

ولعل من أهم ما آلمنا تلك األحداث المؤسفة التي دارت رحاها على المستوى العربي 
واإلســالمي ضمن المذابح المجنونة التي ارتكبها أعداء األمة تحت شــعارات عبثية 
وعناوين مفجعة، والتدخل األجنبي لســحق الشعوب من أجل مصالحه الخاصة، في 
وقت كنا نأمل فيه تحقيق وحدة ناجزة واصطفاف عربي حقيقي في وجه المشــروع 
الصهيوني الذي يتهدد المنطقة العربية ككل، بدال من التناحرات القائمة والصراعات 

الخطيرة التي ال يستفيد منها سوى أعداء األمة، وفي مقدمتهم العدو الصهيوني. 
وبيــن يــدي العام الجديد 2016 أمنيــات كبيرة بحجم كبر الوطن وأبناء شــعبنا في 
قلوبنا، وفي مقدمتها مواصلة المجلس التشريعي لدعم انتفاضة القدس، وبذل كل 
جهد ممكن في سبيل اســتمرارها حتى تحقيق أهدافها في كنس االحتالل وحماية 

األقصى والمقدسات.
ولعل من أهم األمنيات التي نحملها في العام الجديد أمنية تحقيق الوحدة الوطنية 
والتوافق الداخلي بما ينهي المعاناة الكبرى التي يكابدها أهالي قطاع غزة جراء عدم 
تحمل حكومة التوافق لمسؤولياتها، ويوحد الصف الفلسطيني الداخلي في مواجهة 

االحتالل وإجراءاته اإلرهابية ومخططاته العنصرية.
وكلنا أمل أن يبذل العالم العربي واإلسالمي قصارى جهوده من أجل نصرة انتفاضة 
القدس ودعم أبناء شــعبنا الفلســطيني ماديا وعســكريا ومعنويا من أجل مواجهة 

العدو الصهيوني على أرضنا المباركة.
وختامــا.. فإننا في المجلس التشــريعي نؤكــد مجددا أن انتفاضة القدس ســتبقى 
على رأس أولوياتنا، وســنبذل كل ما في وســعنا من أجل توفير كل أسباب الصمود 
والمقاومة لشعبنا الفلسطيني، وسنستفرغ وسعنا في سبيل تعزيز وحدته الوطنية 
وصفه الداخلي والعمل على كل ما من شأنه رفعة القضية الفلسطينية في مختلف 

المحافل والمنظمات الدولية. 
"واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون"

بالمجلــس  القانونيــة  اللجنــة  عقــدت 
التشــريعي جلســة اســتماع لوكيــل وزرة 
العدل المستشــار عمر البرش، الذي رافقه 
المدراء العامون بالوزارة، وترأس الجلســة 
رئيــس اللجنــة النائب محمد فــرج الغول، 
وحضرها أعضاء اللجنة النــواب مروان أبو 
راس، يونس األسطل، محمد شهاب، أحمد 
أبــو حلبية، وجميلة الشــنطي، وذلك بمقر 

المجلس التشريعي. 
وأكد رئيس اللجنة النائب الغول أن الجلسة 

عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم 
المحلــي في المجلس التشــريعي جلســة 
اســتماع لوكيــل وزرارة الداخليــة كامــل 
أبو ماضــي ورؤســاء األجهــزة األمنية في 
قطــاع غزة، بحضور رئيــس اللجنة النائب 
إسماعيل األشــقر والنائب مروان أبو راس، 

والنائب سالم سالمة.
وافتتح النائب األشــقر الجلسة مؤكدا على 
الدور المهم والكبير الذي تقوم به األجهزة 
األمنية والشرطية في قطاع غزة في حفظ 
األمن الداخلي وأمــن الحدود، والعمل على 
تطبيــق القانــون، مثمنًا الجهــود الكبيرة 
التي تقوم بها وزارة الداخلية بغزة في ظل 
تنكــر حكومة الوفاق لتلــك األجهزة وعدم 
قيامها بمســئولياتها الوطنيــة تجاه قطاع 
غزة ووزارة الداخلية عــل وجه الخصوص، 
األمر الذي نتج عنه قلة اإلمكانيات وانعدام 
الموازنات التشغيلية الالزمة لعمل األجهزة 

األمنية وبقية الوزارات الحيوية.
وبين األشــقر أن جلســة االســتماع تهدف 

ناقشــت عدة موضوعات من أهمها عالقة 
الــوزارة مــع النيابــة العامة، وآليــات عمل 
اإلدارة العامــة للرقابــة، باإلضافة للوقوف 
علــى أهــم المعيقــات التــي واجهت عمل 
الوزارة خالل العام المنصرم، مشددًا على 
اســتعداد لجنته لتذليل العقبات كافة أمام 

الوزارة وعملها.
بــدوره قدم البرش خالل الجلســة شــرحًا 
مفصــاًل حول خطة وزارتــه للعام 2016م، 
موضحًــا أهم إنجازات التي حققتها الوزارة 

لمناقشة خطة وزارة الداخلية للعام 2016، 
وما تــم تنفيــذه مــن خطــة 2015 وأهم 
المعيقات التــي واجهت الوزارة خالل تنفيذ 
خطتهــا فــي العــام المنصــرم، باإلضافة 
لمناقشــة أهــم المشــاكل الناتجــة عــن 
استمرار اغالق معبر رفح واألضرار الكبيرة 

الناتجة عن ذلك.
من جهته اســتعرض وكيل وزارة الداخلية 
أبرز مالمح خطة عمل وزارته للعام الحالي 
منوهًــا لضــرورة تــدارك األزمــة وإيجــاد 
الحلول المناسبة لتمنع الحكومة عن توفير 
الموازنات التشــغيلية، من ناحيتهم شددوا 
ورؤساء األجهزة األمنية على أن خطط عمل 
أجهزتهم تضع مصلحة المواطن والحفاظ 
عليــه فــوق كل االعتبارات، مســتعرضين 
أهــم االنجــازات األمنيــة والميدانية للعام 
ألهــم  لعرضهــم  باإلضافــة  المنصــرم، 
العقبات التي حالت دون تنفيذ كامل خطة 

العام السابق.
وفي ختام الجلسة أكد النائب األشقر دعم 

والمرافق التابعة لها خــالل العام 2015م، 
ومشــددًا علــى اســتعداد اإلدارات العامة 

بالوزارة لخدمة المواطنين.
مــن ناحيتهم قــدم المــدراء العامين رؤية 
حــول عمل إداراتهم واآلليــات المتبعة في 
التــي تمارســها  عملهــم واالختصاصــات 
إداراتهــم، موضحين أهم مفاصل خطتهم 
الســنوية للعام القــادم، ومشــددين على 
ســعيهم نحو تجويد الخدمات المقدمة من 

قبلهم للجمهور.      

المجلــس التشــريعي ووقوفه إلــى جانب 
وزارة الداخلية وأجهزتهــا األمنية والوقوف 
من خلفها بهدف تطبيــق القانون وتقديم 
الخدمــات للمواطنين وحفــظ أمنهم، الفتا 
أن المجلس ســيتواصل مــع جميع الجهات 
المعنيــة من أجل تذليــل أي عقبات تحول 
دون عمل أجهزة وزارة الداخلية العســكرية 

واألمنية وكذلك المدنية.
بدورهما أشــاد النائبين أبو راس، وسالمة 
بمراعاة األجهزة األمنية والشــرطية لحالة 
حقوق االنســان في قطاع غزة، ومؤكدين 
علــى أن األجهــزة األمنيــة تحتــرم حقوق 
االنســان بشــهادة العديد من المؤسســات 
الحقوقيــة المحليــة والدوليــة العاملة في 
البالد، وداعين لالســتمرار بهذا النهج على 
اعتبار أن المواطن الفلســطيني يســتحق 
كل االحترام والتقدير، ونظرًا ألن األجهزة 
األمنيــة وبقية الــوزارات وجدت في األصل 
لخدمــة المواطن وتحقيق أمنه الشــخصي 

والمحافظة على أمن المجتمع.

اللجنة القانونية تستمع لوكيل وزارة العدل

لجنة الداخلية تعقد جلســة اســتماع لوكيل وزارة 
الداخلية ورؤساء األجهزة األمنية
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أشاد الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي الفلســطيني برجال 
األمن فــي قطاع غــزة، مؤكــدا أن العقيدة 
األمنيــة لتلــك األجهزة هي عقيــدة وطنية 
بامتياز وستقودنا للنصر وتحرير المقدسات.

وثمن بحر في كلمتــه التي ألقاها في حفل 
نظمته هيئة التوجيه السياســي والمعنوي 
فــي مدينــة خــان يونــس دور الهيئــة في 
التثقيف واالعداد المعنوي والفكري والثقافي 
لرجــال األمــن الفلســطيني علــى أصــول 
العقيدة األمنية الســليمة التي ال تنسق مع 
االحتالل وال تعترف به أصاًل، وتمضي قدمًا 

نحو تعزز صمود المقاومة في قطاع غزة.
وقال إن هيئة التوجيــه تربط عناصر وزارة 
الداخلية وضباطها بحــب الوطن والتضحية 
مــن أجلــه والعمــل المســتمر فــي خدمــة 
أبناء شــعبنا وحفظ أمنه الداخلــي وحدوده 
الخارجيــة، مؤكــدًا علــى دعــم المجلــس 
التشــريعي النتفاضــة القــدس التي تدخل 
شــهرها الرابع محذرا السلطة الفلسطينية 

مــن االلتفــاف عليهــا أو محاولــة ايقافهــا 
ألغراض ومصالح شخصية، وقال إن بوصلة 
شعبنا ومقامته ستظل متجهة نحو القدس 

حتى التحرير.
وثمن عمــل وحدة الظل التــي أعلنت عنها 
مؤخــرا كتائــب القســام والتــي احتفظــت 
بشــاليط لمدة تزيد عن خمس سنوات في 
سرية تامة وعمل أمني متميز أفشل جهود 
جميع أجهــزة االحتالل األمنية والعســكرية 
في الوصــول للجنــدي األســير، مضيًفا أن 
كتائب القســام أرســلت رســالة مــن خالل 
شــريط الفيديو األخير مفادها أننا ســنحرر 
أســرانا بطريقتنا من خالل " وفاء األحرار 2" 

القادمة بإذن قريبا اهلل.
بدوره قال رئيس هيئة التوجيه السياســي 
والمعنــوي اللــواء محمــود عــزام أن الهيئة 
تعمل على رفع كفاءة ضباط وأفراد األجهزة 
األمنيــة من خــالل تنفيــذ سلســلة دورات 
مهنيــة بهدف صقل مهارات منتســبي تلك 

االجهزة.

التشريعي: عقيدة األجهزة األمنية بقطاع غزة ستقودنا للنصر والتحرير 
خالل حفل للتوجيه السياسي والمعنوي بخان يونس

أكد الدكتور أحمد بحــر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني أن الصحفي 
الفلســطيني هــو مقــاوم وفدائــي حقيقي، 
يغامــر بحياته من أجل دينــه ووطنه وألجل 
نقل صورة معاناة شعبنا للعالم، جاءت أقول 
بحر لدى مشــاركته في حفل نظمه المكتب 
اإلعالمــي الحكومــي بمناســبة يــوم الوفاء 

للصحفي الفلســطيني بحضور مدير عام المكتب 
سالمة معروف ولفيف من الصحفيين واإلعالميين 

الفلسطينيين.
وأشــار ألن الحركة اإلعالمية الفلسطينية قدمت 
الشــهداء والجرحــى واألســرى فــي ســبيل نقل 
الصورة ومعاناة شعبنا للعالم، الفتًا ألن الصحفي 
الفلسطيني استطاع كشــف جرائم االحتالل ضد 

االنســانية وتوثيقها ونقلها على الهواء مباشــرة 
ورصدهــا من خــالل قلمــه وتســجيل كاميرته، 
مثمنا هذا الدور البطولي والعظيم للصحفي تجاه 

قضيتنا الفلسطينية العادلة.
وثمــن بحــر دور االعالم الجديد فــي نقل الحدث 
وخلق بيئــة تفاعلية مع انتفاضــة القدس وباقي 
قضايــا شــعبنا وثوابتــه الوطنيــة، مشــيرًا ألن 

ناشطين االعالم الجديد قد عززوا حالة صمود 
شــعبنا ونقلوا للعالــم صــورة معاناته جراء 
االحتــالل والحصار والحــروب العدوانية التي 
تعرض لها القطاع خالل الســنوات الماضية، 
موجهًا التحية للنشــطاء الذين وثقوا جرائم 
االحتالل بحق أبناء شــبعنا، وأظهروا حقيقة 

وبشاعة االحتالل الصهيوني.

د. بحر: الصحفي الفلسطيني فدائي ومقاوم في نقل الصورة للعالم
لدى مشاركته في حفل نظمه المكتب اإلعالمي الحكومي



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

العــددالخميس 7 يناير/كانون الثاني 2016
أخبار)179(

A L  -  P  R  L  M  A  N
5

زار وفد من المجلس التشريعي على رأسه د. أحمد 
بحر النائب األول لرئيس المجلس عائالت الشهداء 
القادة الميدانيين الذين أعلنت كتائب القسام عن 
دورهم القيادي في أسر الجندي الصهيوني شاليط 
والحفاظ عليه على مدار أكثر من خمس ســنوات، 
وأشــاد الوفد باألداء األســطوري لكتائب القســام 

والمقاومة الفلسطينية الذي تجلى في أوضح صوره بأسر 
الجندي الصهيوني جلعاد شاليط منتصف عام 2006.

وقام الوفد بزيارة عائلة الشــهيد ســامي الحمايدة برفح 
والشــهداء خالد ابــو بكرة وعبد الرحمن المباشــر ومحمد 

داوود في خان يونس وعبد اهلل لبد في غزة.
بدوره أشــاد د. بحر بدور الشــهداء القــادة الذين حافظوا 

علــى شــاليط على مــدار أكثر مــن خمس ســنوات رغم 
التعقيدات األمنية التي يفرضها االحتالل على قطاع غزة، 
مشــيرًا ألنهم قاموا بالواجبــات المناطة بهم على أكمل 
وجه وبســرية تامة وحكمة واقتــدار، وكان جمع غفير من 
عائالت الشهداء القادة وذويهم وأصدقاءهم في استقبال 
وفد التشــريعي وتقدموا لهم بالشــكر على لمسة الوفاء 

للشــهداء وذويهم. وأشــار بحر ألن كشــف كتائب 
القسام لبعض التفاصيل المتعلقة بعملية شاليط 
هي بمثابة تحدى صارخ لالحتالل وقواته، وفشل 
ذريــع لمنظومته األمنية والعســكرية، وبالمقابل 
نجــاح باهــر لكتائــب القســام وقــوى المقاومــة 

الفلسطينية كافة. 

التشريعي يزور عائالت شهداء آسري شاليط "أبطال وحدة الظل" 
اعتبر جهادهم وسام فخر 

زيارة عائلة الشهيد المباشرزيارة عائلة الشهيد أبو بكرة

زيارة عائلة الشهيد داوودزيارة عائلة الشهيد الحمايدة

زيارة عائلة الشهيد لبد
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عقدت اللجنة االقتصادية في المجلس 
التشريعي جلسة استماع لنائب رئيس 
سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل حول 
أزمــة الكهرباء بحضــور رئيس اللجنة 
النائب عاطف عــدوان، وأعضاء اللجنة 
النائب يوسف الشرافي، والنائب سالم 
ســالمة، وذلك يوم أمــس األول بمقر 

المجلس بغزة.
وبين النائب عدوان أن الجلســة تهدف 
للتعــرف علــى برامج توزيــع الكهرباء 
وآلية توزيع الشــركة للتيار الكهربائي 
بين المناطق المختلفة في قطاع غزة، 
باإلضافة للتعرف على طبيعة الحمالت 
التســهيلية التي أعلنت عنها الشــركة 
مؤخرا، وكذلك الجهود المبذولة لتزويد 

غزة بخط كهرباء جديد.
بدوره أكد الشيخ خليل وجود عجز كبير 
في كمية الكهرباء المتوفرة مقارنة مع 
كميــة االســتهالك وخاصــة في فصل 
الشــتاء، وقال:" الكمية المتوفرة لدينا 
هي فقط 200 ميجا بينما احتاج سكان 
القطاع ومؤسساته في شهر المنصرم 

450 ميجا".
وفيمــا يتعلــق بتذمــر المواطنين من 
القطــع المتكــرر فــي فتــرة الوصــل 
المفترضة أفاد الشــيخ خليل أن القطع 
المتكرر فــي فترة الوصــل المفترضة 

ســببه تعدي المواطنيــن على خطوط 
شــركة الكهربــاء مــن خــالل خطوط 
القالب، ورفع خطوط المحوالت بشكل 
فردي مما يزيــد األحمال واألعباء على 
الخطــوط األمر الــذي ينتج عنه فصل 

كامل عن المنطقة.
ولفت إلى أن الشــركة تقوم بتحصيل 

كاملة تحت تأثير انقطاع التيار.
وحــول امكانيــة زيــادة نســبة كميــة 
الكهربــاء المتوفــرة في القطــاع قال 
الشــيخ خليــل أن هناك جهــود تبذلها 
ســلطة الطاقة فــي غزة لدى ســلطة 
الطاقــة فــي رام اهلل بهــدف مد قطاع 
غــزة بما أصبــح يعــرف بالخــط رقم 

أقل من نصف قيمة الكمية المستهلكة 
من المواطنين نظير اســتهالكهم من 
الكهرباء، كما شــدد على ضرورة ايجاد 
قوانيــن رادعــة بحــق المعتدين على 
خطوط الشــبكة على اعتبار أنه اعتداء 
على المــال العــام ويضــر بالمصلحة 
العامة للبالد ويضــع مناطق جغرافية 

161 والــذي تصل قدرته لـ 120 ميجا، 
موضحــا أن األمــر متوقف علــى قيام 
الســلطة في رام اهلل على تقديم طلب 
لــدى االحتالل بتفعيــل الخط المذكور 

وهو أمر لم يحدث حتى اللحظة".
وفيمــا يتعلق بمد محطة الكهرباء بخط 
الغاز رحب الشيخ خليل بالجهد المبذول 
في هذا االتجاه محذرا في الوقت نفسه 
من أن االحتالل قد يوقف الخط بســبب 
أي تغيرات سياسية أو أمنية في القطاع.

وفي ختام الجلســة أكــد النائب عدوان 
على ضرورة العمل المشترك مع جميع 
قــوى العمل الوطنــي وتوفير الظروف 
العربيــة  الجهــود  لجميــع  المناســبة 
والدولية المبذولة في ســبيل تحسين 
الكهرباء فــي قطاع غزة، من ناحيتهما 
أجمع النائبان الشــرافي وسالمة على 
ترحيبهمــا بــكل الجهود التــي تبذلها 
الرســمية  وغيــر  الرســمية  الجهــات 
واإلســالمية  الوطنيــة  والفصائــل 
والرامية لحل أزمة الكهرباء أو التخفيف 
منها بقدر المســتطاع، مشددين على 
ضرورة تنظيــم فعاليات ضاغطة على 
الســلطة إلجبارهــا على بــذل الجهود 
المطلوبة للحد من أزمة الكهرباء التي 
تضــر بمختلف فئات وجماهير شــعبنا 

في القطاع.   

اللجنة االقتصادية تعقد جلسة استماع لنائب رئيس سلطة الطاقة

عقــدت اللجنــة القانونية فــي المجلس 
التشريعي اجتماعها الدوري اليوم الثالثاء 
بمقر المجلس التشريعي بحضور رئيس 
اللجنة النائب محمد فرج الغول ومشاركة 
أعضــاء اللجنــة النواب مــروان أبو راس، 
أحمد أبو حلبية، مشير المصري، والنائب 

محمد شهاب. 
وذكــر رئيــس اللجنــة النائب الغــول أن 
لجنته ناقشــت خــالل االجتمــاع خطتها 
واألولويــات  2016م  للعــام  الســنوية 
التشــريعية وأهم مشاريع القوانين التي 
تعتــزم اللجنة إنجازهــا تمهيدًا لعرضها 

استقبلت اللجنة االقتصادية بالمجلس التشريعي وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل 
العام يوم أمس األول بمقر التشريعي وناقشت معهم مشاكل السائقين العموميين 
في قطاع غزة، وحضر اللقاء رئيس اللجنة االقتصادية بالمجلس التشــريعي النائب 
عاطف عدوان، والنائب سالم سالمة، وضم الوفد عدد من السائقين العموميين من 

مختلف المحافظات وكان على رأسه رئيس النقابة جمال جراد. 
بدوره أشــار النائب عدوان ألن اللقاء يأتي استجابة لطلب النقابة بهدف إجراء نقاش 
معمق حول أوضاع الســائقين والقضايا التي تخصهم، مؤكدًا على اســتعداد لجنته 
لتذليل العقبات أمام النقابة وبذل الجهود الالزمة إليجاد بيئة عمل صحية بالنســبة 

لهم وذلك من خالل متابعة األمر مع جهات االختصاص. 
مــن ناحيته ناقش وفــد النقابة مع اللجنة االقتصادية أوضاع ومشــاكل الســائقين 
العمومييــن في قطاع غزة وآليات حلها، وقدم الوفد تلخيصًا لمشــاكل الســائقين، 
مطالبًا اللجنة االقتصادية بالعمل على منع الموظفين من العمل كســائقين، ومنع 
ســيارات العمومي الداخلي من التنقل بين المحافظات، وتخفيض الضريبة بنســبة 

%80 لصالح السائقين من الضرائب المتراكمة. 
وطالبت النقابة بزيادة أعداد شــرطة المرور، وإلزام المســتأجرين لمواقف السيارات 
بالعقــود المبرمــة مع بلديــات القطاع وعدم رفع أســعار التذاكر، إضافــة إلى إلزام 
الســائقين بكرت التعريف. وفي نهاية اللقــاء تعهد النائب عدوان بتواصل لجنته مع 
الجهات المختصة والعمل على حل مشاكل السائقين خالل األسابيع القليلة المقبلة.

على المجلس التشــريعي إلقرارها، كما 
ناقشــت اللجنة مشــروع قانون الســجل 
العدلي والذي من شــأنه حوســبة ملفات 
الجنــاة وتوفيــر معلومــات االلكترونيــة 
وافية عن حالة األشخاص وأفراد المجتمع 
المتهمين بارتكاب جرائم معينة ووضعها 
أمام القضاة فــي المحاكم لدى نظرهم 
القضايــا المختلفــة، الفتًا ألن مشــروع 
القانــون المذكور قد تم اقــراره بالقراءة 
األولى وجــاري العمــل من قبــل اللجنة 
القانونيــة لتقديمــه للتشــريعي إلقراره 

بالقراءة الثانية قريبًا.

كمــا ناقشــت اللجنة ملف جرائــم القتل 
المرتكبة مــن قبل الســلطات المصرية 
بحــق المواطنيــن الفلســطينيين علــى 
الحدود مــع جمهورية مصــر العربية وال 
سيما الجريمة األخيرة حيث قتلت القوات 
المصرية المرابطة على الحدود المواطن 
إســحاق حســان بينمــا كان بالقــرب من 
الحــدود، وتــم االتفاق على عقد ورشــة 
عمل قانونية لمناقشــة ودراســة األبعاد 
القانونيــة للممارســات المصريــة على 
الحــدود بمشــاركة خبــراء فــي القانون 

الدولي.  

اللجنة القانونية تعقد اجتماعها الدوري وتتدارس 
خطة عملها للسنة الحالية

االقتصاديــة تلتقــي وفًدا مــن النقابة 
العامة لعمال النقل العام
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حــذرت لجنــة القــدس واألقصــى فــي 
المجلس التشريعي السلطة الفلسطينية 
مــن محــاوالت االلتفــاف علــى انتفاضة 
القــدس ومحاولــة اجهاضهــا مــن خالل 
للناشــطين  والمالحقــات  االعتقــاالت 
فــي الضفة الغربيــة المحتلــة، جاء ذلك 
خالل اجتمــاع دوري عقدته اللجنة بمقر 

المجلس التشريعي بغزة مؤخرًا.
بدوره أشــار رئيس اللجنــة النائب أحمد 
أبــو حلبية بدور االنتفاضــة في الحد من 
عمليات اقتحام المســتوطنين للمســجد 
األقصى المبــارك، ملفتًا ألن المرابطين 
والمرابطات في باحات المسجد األقصى 
يبذلون أقصى ما بوسعهم من أجل منع 

وثمــن مقاومة شــباب وشــابات وأهالي 
القدس وجهودهم في االنتصار للمسجد 
األقصى المبارك وإفشال مخططات العدو 
الصهيوني من فرض سياســة التقسيم 
الزمانــي والمكانــي للمســجد األقصــى 
المبارك، مؤكدا أن حق الشعوب المحتلة 
في تقريــر المصير من خــالل المقاومة 
كفلتــه كل المواثيق واألعــراف الدولية، 
ومقاومة االحتالل ليست سابقة وال بدعة 
ابتدعها الشعب الفلسطيني، بل مارستها 
العديد من الشــعوب المحتلة وهي تحت 
االحتــالل بهــدف التحــرر واالنعتاق من 

االحتالل. 
مــن ناحيته انتقد النائــب خميس النجار 

المســتوطنين من اقتحام المسجد وعلى 
مدار الساعة.

وأضاف أبــو حلبيــة بالقول:" لقــد أثرت 
انتفاضــة القدس على معدل االقتحامات 
وأنتــم  األقصــى،  للمســجد  اليوميــة 
تالحظون أن هنــاك تغيير ملحوظ على 
االقتحامات الصهيونية في ضل استمرار 
االنتفاضة، حيــث لوحظ ان ما يقارب 40 
مستوطن في الفترة الصباحية يقتحمون 
المســجد وما يقــارب 15 مســتوطن في 
الفتــرة المســائية، علــى غيــر مــا كان 
ســائدًا في السابق حيث كانت اقتحامات 
تكــون  األقصــى  للمســجد  الصهاينــة 

بأضعاف هذه العدد بكثير".

غياب الزخم اإلعالمي النتفاضة القدس 
شــاملة  موحــدة  إســتراتيجية  وغيــاب 
لجميــع وســائل اإلعــالم الفلســطينية، 
وهــذا ما يؤكد أنه إعالم منفرد، بســبب 
الحزبية التي تسيطر على وسائله، فكل 
تنظيم يتناول القضية من جانبه، ووفق 

مصالحه.
وطالــب وســائل اإلعــالم الفلســطينية 
باالســتنفار مــن أجــل إنجــاح انتفاضة 
مشــتعلة  جذوتهــا  ولتبقــى  القــدس، 
ومســتمرة، ويبقى إعالمنا الفلســطيني 
داعم لجهود أبناء شعبنا المنتفضين في 
كافة أنحاء فلســطين، مؤكــدا على دور 
وفاعلية اإلعالم الداعم النتفاضة القدس 

المباركة.
ووجهــت اللجنة التحية لشــباب انتفاضة 
القدس في كافة أرجاء فلســطين خاصة 
بالذكر شــباب وشــابات مدينــة القدس 
المحتلة، الذيــن فجروا هــذه االنتفاضة 
المباركــة، ودعتهم لالســتمرار في هذه 
االنتفاضــة المباركــة لمواجهــة المحتل 
الغاصب لألراضي والمقدسات اإلسالمية.

وطالبت اللجنة وســائل اإلعالم المحلية 
لتغطيــة  اســتراتيجية موحــدة  بوضــع 
العــرب  مناشــدة  القــدس،  انتفاضــة 
والمســلمين وأحرار العالــم بالدفاع عن 
أقــدس مقدســات المســلمين فــي بالد 

الشام أال وهو المسجد األقصى المبارك.

خالل اجتماعها الدوري 
لجنة القدس واألقصى تحذر من محاوالت السلطة اجهاض انتفاضة القدس

اللجنــة االقتصاديــة بالمجلس  عقــدت 
التشــريعي جلســة اســتماع لمدير عام 
الصيدلــة بــوزارة الصحة منيــر البرش، 
وذلك فــي مطلع االســبوع الحالي بمقر 
المجلــس التشــريعي بحضــور رئيــس 
اللجنــة االقتصادية بالتشــريعي النائب 
عاطف عدوان ومشــاركة أعضــاء اللجنة 
النواب سالم سالمة، عبد الرحمن الجمل، 
خميــس النجار، محمــد شــهاب، وهدى 

نعيم.
وأكد النائب عدوان في مســتهل الجلسة 
أنهــا تهــدف لالطــالع على واقــع قطاع 
الصيدلــة، وتوحيــد أســعار األدوية الذي 
أقرتــه الــوزارة وعممته علــى صيدليات 
لجنتــه  أن  موضحًــا  مؤخــرًا،  القطــاع 
استقبلت عديد الشكاوى من المواطنين 
تفيــد بارتفاع أســعار األدوية في بعض 
الصيدليات، وبالمقابل صيدليات تشتكي 
الوزارة لفرض عقوبات عليها جراء بيعها 

أدويــة بأســعار مخالفة لما أقرتــه وزارة 
الصحة. 

من جانبــه بين البــرش أن وزارة الصحة 
هــي المســئولة عــن تســعيرة الــدواء 
ومراقبتــه مــن حيث الجــودة والنوع من 
أجل الحفاظ على صحة المواطنين وفق 
معاييــر الجودة وبما يتطابق مع األنظمة 
والقــرارات المعمــول بهــا في الــوزارة، 
مشيرًا ألن نظام توحيد تسعيرة األدوية 
معمول بــه في الــدول المجــاورة كافة، 
مؤكــدًا أنــه ال يســمح في معظــم دول 
العالم للشركات المنتجة لألدوية بتحديد 

األسعار. 
 وأوضــح أن وزارة الصحة قامت بمراجعة 
أســعار األدويــة فــي الســوق المحلــي 
ومقارنتها باألسعار في البلدان المجاورة 
ومن ثم وضعت معايير الحتســاب الربح 
وفق المعــدل الطبيعي ســواء للمنتج أو 
الصيدليــة، مشــيرًا ألن الــوزارة تعكف 

على مراجعة أسعار جميع أصناف االدوية 
والبالغ عددها )2800( صنف وذلك بهدف 

حماية المستهلك من االستغالل.
وشــدد البرش علــى وجود ارتفــاع لدى 
بعــض الصيدليــات فــي أســعار األدوية 
األمر الذي عالجته اإلدارة العامة للصيدلة 
عبــر تثبيت األســعار وتوحيدها، منوهًا 
ألن ذلــك يحمي المســتفيدين وال يلحق 
الضرر بالصيدليات، منوهًا ألنه ال يوجد 
األن تالعب باألســعار ال من قبل الجهات 

المنتجة وال المسوقة لألدوية. 
 وفــى نهاية اللقــاء شــكر النائب عاطف 
مديــر عــام الصيدلــة والوفــد المرافق 
لــه الهتمامهــم وحرصهم علــى حماية 
المواطن مطالبًا بمزيد من أنواع الرقابة، 
وفرض عقوبة صارمــة على الصيدليات 
المخالفة للتسعيرة، مشددًا على ضرورة 
بالســوق  المتوفــرة  األدويــة  مطابقــة 

المحلية للمواصفات المعتمدة. 

اللجنــة االقتصاديــة تســتمع لمديــر عــام 
الصيدلة بوزارة الصحة

عقدت لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي جلسة 
اســتماع لوكيــل وزارة الحكم المحلي وديــوان الرقابة الماليــة واالدارية 
ورؤساء البلديات الخمس الكبرى، بحضور رئيس اللجنة النائب اسماعيل 
األشــقر، ومقررها النائب مروان أبو راس، والنائب سالم سالمة، والنائب 

محمد شهاب.
وشارك في الجلسة كل من وكيل وزارة الحكم المحلي سفيان أبو سمرة، 
ورئيس ديوان الرقابة المالية واالدارية اسماعيل محفوظ، ورئيس بلدية 
غــزة نزار حجازي، رئيــس بلدية رفح صبحي أبو رضــوان، رئيس بلدية 

جباليا عصام جودة، ورئيس بلدية دير البلح سعيد نصار.
وافتتح اللقاء النائب اســماعيل االشــقر مرحبًا بالحضــور ومثمنا دورهم 
في خدمة المواطنين ومؤكدًا على أن اللقاء سيناقش التقرير الذي أعده 

ديوان الرقابة بخصوص مالحظاته على البلديات الخمس الكبرى.
مــن جانبه لفــت اســماعيل محفــوظ إلــى أن البلديات تخضــع للرقابة 
باإلضافــة الى تقارير الديوان الخاصة بكل بلديــة على حدة، لكن هناك 
تقاريــر عن جميــع البلديات على مدار فترة عمــل الديوان وهناك بعض 
التجاوزات االدارية في بعض االحيان، مشيرًا ألن البلديات تبرر تجاوزاتها 
بسبب الظروف الخاصة بقطاع غزة، مشيرًا لمساندة وزارة الحكم المحلي 
للديوان في رقابته على البلديات بهدف تجويد وتحسين الخدمات المقدمة 

للجمهور.
بدوره أشــاد النائب األشــقر في نهاية الجلســة بالخدمــات التي تقدمها 
البلديــات للمواطنين رغــم الضائقة المالية التي تمر بها، مشــددًا على 
ضرورة أن تقوم البلديات بتصويــب بعض التجاوزات القانونية واالدارية 

لديها والتي تلجأ إليها مضطرة بفعل الحصار.

لجنــة الداخليــة واألمــن والحكم 
المحلــي تلتقــي وكيــل الحكــم 

المحلي ورؤساء البلديات 


