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نواب الضفة 
يهنئون سفير تركيا 

بفشل االنقالب

المجلس التشريعي يقر مشروع قانون الصلح الجزائي بالقراءة االولى

اقــر المجلس التشــريعي في جلســته المنعقدة 
يــوم أمــس األربعــاء مشــروع قانــون الصلح 
الجزائــي بالقــراءة االولــى، وتضمــن مشــروع 
القانــون األحكام الخاصة بالتصالح بين المتهم 
والنيابــة العامة فــي كل الجرائــم التي ال تزيد 
مدة الحبس فيها عن ســنة ميالدية واســتثنى 
من تلك الجرائم السرقة والزنا والجرائم الماسة 
بأمن الدولة، كما أعطى القانون لمأمور الضبط 
القضائي المختص بعرض التصالح على المتهم 

أو وكيلــه فــي المخالفات ومنــح النيابة العامة 
التصالح في الجنح.

وتضمــن مشــروع القانــون األحــكام الخاصــة 
بالصلــح بين الجانــي والمجني عليــه على أال 
يؤثــر هذا الصلح في الحقــوق المدنية للمجني 
عليه، كما نظم القانون آلية تحديد الدية وذلك 
وفقًا لجدول الديات الصادر عن المجلس األعلى 

للقضاء الشرعي.
 ويهدف مشــروع القانــون إلى تطوير منظومة 

العدالــة الجنائيــة والمحافظــة علــى البنــاء 
المجتمعــي من خــالل حــل النزاعــات بالصلح 
والتصالح دون الخوض في اإلجراءات القضائية 
المعقدة التي تثير أحيانًا مزيدًا من النزاعات بين 

أسرتي الجاني والمجني عليه.
بــدوره أكــد رئيــس اللجنــة القانونيــة النائب 
محمد فرج الغول أن مشروع القانون من شأنه 
أن يســاهم في التخفيف من ظاهــرة اكتظاظ 
السجون، وكذلك يخفف من النزاعات المجتمعية 

الناشئة عن بعض الجرائم الخفيفة.
وأكد الغول أن مشــروع القانون ســوف يعرض 
علــى كافــة جهــات االختصــاص ومنظمــات 
المجتمع المدني وذلك من أجل إعداده للقراءة 
الثانيــة بعد أخذ المالحظات مــن كافة الجهات 
المختصــة بمــا فيهــا المختصيــن والمهنييــن 
والجامعــات والنيابة العامة والقضاء والمحامين 
العاملين بمؤسسات العدالة الجنائية ومؤسسات 

المجتمع المدني. 

يهدف لتطوير منظومة العدالة الجنائية
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تفقد وفد من نواب المجلس التشــريعي مخيمات 
طالئــع التحرير التي تنظمها المقاومة في مختلف 
محافظات قطاع غــزة، وتقدم الوفد د. أحمد بحر 
الذي أشاد في كلمة له أمام األشبال المشاركين 
بالمخيمــات بمســتوى المهــارات والتدريب التي 
يتلقونهــا علــى يد خيــرة المدربين العســكريين، 
مضيفــًا أن أشــبال مخيمات طالئــع التحرير هم 
حصاد ما زرعه مؤســس كتائب الشهيد عز الدين 
القسام صالح شحادة الذي نتنسم في هذه األيام 

الذكرى الثالثة عشر الستشهاده. 
وأشــار للمســتوى المتقدم من االعــداد والتدريب 
في مخيمات الطالئع ومــا تقدمه من مواد نظرية 
وعملية تؤهل المشــاركين فيها ليكونوا جيل قادر 
علــى حمل الرايــة واألمانة وحمايــة الوطن، معبرًا 
عن ثقته بأن هذا الجيل ســيكون قادرًا على قيادة 
المعــارك القادمة مع االحتــالل، باإلضافة لقدرته 
على حمايــة المنجــزات الوطنية وجماهير شــعبنا 

الفلسطيني في كل مكان.

 وثمــن دور كتائــب القســام في تأهيــل وتدريب 
جيل التحرير من الشباب الفلسطيني روحيًا وعقليًا 
وبدنيًا وسلوكيًا وعسكريًا ليحملوا ثقافة المقاومة 
ويكونوا قادرين ومســتعدين ألداء الدور المنشود 

في معركة تحرير فلسطين والمقدسات كافة. 

ثقافة المقاومة
إلى ذلك شــارك وفد من نواب المجلس في حفل 
تخرج أشــبال طالئع التحرير الذي تم تنظيمه في 

أحد المواقع العســكرية للمقاومة في حي الشــيخ 
رضوان بمشــاركة عدد مــن المتدربيــن وحضور 

شخصيات اعتبارية وقيادية. 
وأكد بحر أثناء حفل التخريج أن المعركة القادمة 
مع االحتالل ستكون معركة التحرير لمدننا وقرانا 
التــي هجرنا منهــا، معتبرًا أن خيــار المقاومة هو 
الخيــار األقصــر والوحيــد لتحريــر جميــع أراضينا 
المحتلــة، وكذلــك تحريــر األســرى مــن ســجون 

االحتالل.

التشريعي يتفقد مخيمات طالئع التحرير ويشيد بمستوى المهارات والتدريب 

أدان د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس 
المجلــس التشــريعي الفلســطيني مصادقة 
البرلمــان الصهيوني "ما يســمى الكنســيت" 
بالقــراءة النهائيــة على قانــون ينص على 
إمكانيــة طــرد أي "عضــو كنيســت" يقوم 
بمــا أســماه القانــون بـــ "التحريــض ودعم 
الكفاح المســلح ضد إســرائيل"، في إشــارة 
إلى األعضاء العــرب الذين يدعمون الحقوق 

الفلسطينية المشروعة.
وأكــد بحر في بيان صحفي يوم أمس األول 
أن هذا القانــون يدخل ضمن إطار القوانين 
العنصرية التي أقرها "الكنيست الصهيوني" 
طيلــة المرحلــة الماضيــة، مشــددًا على أن 
العنصريــة الصهيونية تزداد شــدة وقســوة 
ضد شعبنا الفلســطيني في الداخل المحتل 

يومًا بعد يوم. 
وأشــار بحر إلى أن تطــور الهجمة العنصرية 
الصهيونيــة عبر وضــع األعضــاء العرب في 
"الكنيست" في دائرة االستهداف الصهيوني 
العنصري، يؤشر إلى طبيعة المرحلة القادمة 
التــي يخطط الصهاينة لبلوغها بحيث تكون 
أكثــر قمعــًا وعنصريــة وإقصاًء ضد شــعبنا 

وقضيتنا.
وأوضــح بحر أن الصهاينة يســعون بشــكل 

حثيــث لتجفيــف كل منابع العمــل الوطني 
الفاعــل فــي الداخــل الفلســطيني، مؤكــدًا 
أن الصــوت العربــي الحــر داخل الكنيســت 
الصهيوني الــذي يدافع عن حقوق ومصالح 
شعبنا الفلسطيني بات مصدر إزعاج وتهديد 
ومؤسســاتها  االحتــالل  لحكومــة  بيريــن  ك
السياســية والعســكرية واألمنية ما اقتضى 
العمــل علــى قهره وإســكاته عبر الوســائل 

القهرية العنصرية التي اُشتهر بها االحتالل. 
وحذر من إجــراءات وخطوات صهيونية أكثر 
شدة وقمعًا وعنصرية خالل المرحلة المقبلة، 
داعيًا شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل 

إلــى التكاتف وتوحيد الجهــود والطاقات في 
مواجهــة الهجمة الصهيونية واســتخدام كل 
وســائل الضغط القانونية والجماهيرية من 

أجل مواجهتها. 
وأشــاد بالجهود التي يبذلها األعضاء العرب 
للتصــدي  الصهيونــي"،  "الكنيســت  ــي  ف
لالحتــالل وإجراءاتــه القمعيــة ضد شــعبنا 
ومقدســاتنا، مطالبــًا االتحــادات البرلمانيــة 
الدوليــة واالقليميــة كافة بشــطب عضوية 
"الكنيست الصهيوني" فيها بسبب تشريعاته 
العنصريــة والمخالفة ألبســط قواعد العمل 

البرلماني الدولي.

أدان مصادقته على قانون طرد األعضاء العرب
التشريعي: يدعو لشطب عضوية الكنيست 

الصهيوني من االتحادات البرلمانية الدولية 

اعتبرهم جيل النصر والتحرير

أكــــد النائب في المجلــــس التشــريعي 
عــن محافظــة الخليل بالضفة الغربيــــة 
باســــم الزعاريــر، أن المشــــاركة فــي 
االنتخابــات المحليــة القادمة هي بمثابة 
واجــــب وطنــــي، وهو مضمار ســــباق 
لخدمــــة أبنــاء شــعبنا يحتــاج إلى ذوي 

الكفاءة ومن يحملون الهّم الوطني.
ودعــــا الزعارير فــــي تصريح صحفــــي 
مقتضــب أصدره يوم أمــس األول أبناء 
الشــعب الفلســــطيني للتوجــه لمراكــز 
تســــجيل الناخبين الموزعة فــي كافــة 
المحافظات، وذلــــك لضمان المشــاركة 

فــي االنتخابــات المحليــة والبلديــة القادمة والتي ستجرى في شهر أكتوبر من العام الجاري.
وأكــــد علــى ضــــرورة تحديــث البيانات االنتخابيــــة وتأكيد التســجيل لكل ناخب، مهيبــًا 
بالمســارعة والمبــادرة في التســجيل، موضحًا أن االتفــــاق الــــذي جــــرى بيــن الفصائل 
الفلســطينية ولجنة االنتخابات المركزية حول إجراء االنتخابــــات المحلية هو اتفاق تاريخي 
ومحطــة مهمة جــدا على طريق إنهاء االنقســام الفلسطيني ومقدمة التفاق وطني شامل.

وأشــار إلــى أن االنتخابات ســتوفر فرصة لمن لديهــم الكفاءة والقدرة على خدمة شــعبهم 
والنهوض بمؤسساتنا المحلية من بلديات ومجالس قروية إلى مســتوى تقديــم الخدمــات 

المطلوبــة لنهضــة شــعبنا وصمــوده.
وأردف قائاًل:" أعتقــــد أن إنجــاح انتخابات الهيئات المحلية إنما هو واجــــب وطني يتطلب 
من الجميع المســــاهمة في توفيــــر أجواء مناســبة إلجراء االنتخابــــات، ولذلك نحن نهيب 
بجميع المواطنين أن يتوجهوا لمراكز التســجيل كل في منطقة ســكناه من أجل ضمان حقه 

بالمشاركة ترشيحا أو انتخابات".

الزعارير:
المشاركة باالنتخابات البلدية 

واجب وطني على الجميع
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كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

نحو أوسع مشاركة في االنتخابات
بادئ ذي بدء ينبغي التأكيد أن إجراء االنتخابات المحلية والتشــريعية والمجلس الوطني 
يشــكل اســتحقاقًا وطنيــًا ودســتوريًا، وأن الهــدف األول واألخير منها يكمــن في خدمة 
المواطنين الفلســطينيين وإزالة معاناتهم وتعزيز صمودهم وتطوير واقعهم المعيشي 
والحياتي، وتحشــيد طاقاتهم الذاتية والجمعية من أجل دعم وخدمة قضيتهم الوطنية 
والتصدي لالحتالل الجاثم على أرضهم ومواجهة إجراءاته القمعية ومخططاته العنصرية.

وهكذا فإن إجراء االنتخابات يكتســب أهمية قصوى في ظل الظروف الدقيقة والحساسة 
التي يعيشــها شــعبنا هذه األيام، ما يتطلب حرصًا وطنيًا عاليًا على إنجاح هذه التجربة 
الديمقراطيــة، والعمل علــى تجاوز ومعالجــة كل اآلثار والتداعيات الســلبية التي خّلفها 
االستنكاف عن قبول نتائج االنتخابات التشريعية عام 2006م، وما أورثه ذلك من محن 

كبرى وكوارث شتى ال تزال تعصف بالوضع الفلسطيني الداخلي حتى اليوم.
بيــن يدي شــعبنا وقواه وفصائله الوطنية واإلســالمية اليوم فرصــة هامة لوضع اللبنة 
األولى على طريق إنهاء االنقســام وإصالح النظام السياســي الفلسطيني وترتيب البيت 
الفلســطيني الداخلي، فال مناص من اســتثمار هذه اللحظة التاريخية للتكفير عن أخطاء 
وخطايا الماضي القريب، وسلوك سبل االستقامة الوطنية، وااللتفات إلى إعادة تكريس 
القيم والمفاهيم الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وإعالء المصالح الوطنية الجامعة 

فوق كل المصالح واالعتبارات الحزبية والشخصية الصغرى.
إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وبوصفنا الممثلين عن إرادة شعبنا الفلسطيني 
والمؤسسة األولى وطنيًا التي رعت جهود المصالحة والتوافق الوطني وسعت لتحقيقها، 
نؤكد أننا ســوف نتحمل مســؤولياتنا كاملة إزاء دعم واســناد كل الجهود الوطنية التي 
تصــب في خانــة إجراء انتخابــات الهيئــات المحلية خالل األســابيع القادمة، وما ســوف 
يتمخض عنها من نتائج أيًا كانت، فاحترام اإلرادة الشــعبية وااللتزام بما يفرزه صندوق 
االقتراع يشكل قيمة وطنية واخالقية عليا، وضرورة ملحة ال يمكن التفريط بها أو التهاون 

بشأنها بأي حال من األحوال.
وغنــّي عن القــول أن إجراء االنتخابات البلدية يشــكل اختبــارًا قويًا للنوايــا والتوجهات 
الفصائليــة، مــا يعني أن إنجازها بنجاح واقتدار من شــانه أن يؤســس لشــراكة وطنية 
حقيقيــة، ويمهد الطريق نحو إجراء االنتخابات التشــريعية والرئاســية والمجلس الوطني 

دون أي إشكاليات أو عوائق في أقرب وقت ممكن.
لقد آن األوان كي تتكاتف كل القوى والفصائل السياســية والشرائح الشعبية ومنظمات 
المجتمع المختلفة من أجل إسناد العملية الديمقراطية، وتعزيز العمل الوطني المشترك، 
وبناء أسس شراكة وطنية حقيقية تفضي إلى إنفاذ مفاهيم المصالحة الوطنية والتوافق 
الداخلي وإزالة كل مشــكالت وأدران ورواســب الماضي، وتقود إلى إرســاء اســتراتيجية 
وطنيــة موحــدة قــادرة على لّم الشــمل الوطني وتوحيــد الصف الفلســطيني في وجه 

االحتالل الصهيوني وإرهابه البشع ومخططاته العنصرية على أرضنا المباركة.
ولعــل الخطوة األهم في هــذه المرحلة أن تتوحد كل المســاعي والجهود من أجل بناء 
اصطفــاف وطني جامع عبــر التوافق على قوائم انتخابية مشــتركة ترتكز على أســاس 
المهنيــة التامــة والكفــاءة الكاملــة المجــردة من نــوازع االنتمــاء والمصالح السياســية 
والشــخصية، فاألولوية ينبغــي أن تكون لصوت المهنية والكفــاءة ال غير، وخصوصًا أن 
شــعبنا غنّي بأصحاب الكفاءات والقدرات العلمية والخبــرات العملية القادرين على حمل 

األمانة وتحمل المسؤولية في بناء الوطن وخدمة أبناء شعبنا.
وكــي تبلغ تجربــة االنتخابات المحلية منتهاها المأمول وطنيًا فإن الفلســطينيين جميعا 
مدعوون جميعًا لتحمل مسؤولياتهم الوطنية واألخالقية عبر المشاركة القوية والواسعة 
فــي االنتخابات، والعمل علــى حماية حقوقهــم الوطنية وتعزيز مكتســباتهم القانونية 
والدســتورية واختيــار ممثليهم الذين يــرون فيهم األصلح واألنســب لخدمتهم وحماية 

حقوقهم وثوابتهم الوطنية.
ودون مبالغــة فــإن االنتخابات المحليــة، من حيث كونها ذات واقع خدماتي، من شــأنها 
أن تدفــع األوضــاع الحياتية للمواطنيــن نحو نوع من التغيير، فال ريــب أن قضايا المياه 
والشوارع والصرف الصحي وغيرها إن ُأحسن إنجازها والتعامل معها، قادرة على تحسين 
مزاج المواطنين وخلق حالة صالحة قابلة لالقتداء والتأســي بها على المســتوى الوطني 

قاطبة.
وفــي كل األحوال فــإن العملية االنتخابية يجب أن تجري ضمــن معايير الحرية والنزاهة 
الكاملة بعيدًا عن أجواء التخويف ومؤثرات اإلرهاب األمني والسياسي وفقًا للميثاق الذي 

وقعته القوى والفصائل السياسية مؤخرًا.
وختامًا.. فإن التحدي األكبر فلســطينيًا في هذه المرحلة يكمن في توفر اإلرادة الوطنية 
الصادقــة والمخلصــة، وتعميم قيم التســامح ومفاهيم التكاتف والوفــاق في المجتمع، 
وتذويــب كل الخالفــات والتباينــات الجانبيــة، ومواجهــة أي محاولــة لتخريــب العملية 
الديمقراطيــة أو االنقالب على نتائجها المتوقعة، وتقديم نموذج وطني حضاري يطوي 

صفحة الماضي ويفتح آفاق اإلصالح والتقدم وتحرير األرض والمقدسات بإذن اهلل.

3 أخبار ومقاالت

اجتمعت لجنــة الداخلية واألمن 
بالمجلــس  المحلــي  ــم  ك ح ل ا و
التشــريعي مع الهيئة المستقلة 
بحضــور  واطــن،  م ل ا ق  و ـ ـ ق ح ل
النواب: إسماعيل األشقر، مروان 
أبو راس، ســالم ســالمة، ومثل 
الهيئــة مديرهــا بغــزة المحامي 
جميل ســرحان، الذي استعرض 
أمــام النواب العديد من القضايا 
المتعلقــة بحقــوق المواطنيــن، 
ومــدى التزام األجهزة الشــرطية 
بتطبيــق القانــون والقــرارات 

الصادرة عن القضاء. 
وأوضــح رئيــس اللجنــة النائب 
إسماعيل األشقر أن لجنته تتابع 
كل القضايــا المتعلقــة بحقوق 
االنســان عــن كثــب، وتقــوم 
بزيــارات ميدانية لــكل األجهزة 
المعنيــة بإنفاذ القانــون بهدف 
التأكــد مــن ســالمة اإلجــراءات 

القانونية المتبعة. 
وأكد األشــقر أن الشــكاوى التي 
تصــل مــن المواطنيــن يتــم 
متابعتها والتحقق منها، مشــدًدا 

دعا د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
المجلس التشريعي الفلسطيني القوى 
والفصائل الفلســطينية وعموم أبناء 
شعبنا الفلسطيني بالمشاركة القوية 
والواســعة فــي االنتخابــات البلدية ، 
مؤكدًا أن المجلس التشــريعي يدعم 
بقــوة إجراء االنتخابــات البلدية وكل 
ما يتمخض عن صناديق االقتراع من 

نتائج.
وأشــار بحر فــي بيان صحفــي اليوم 
إلــى أن إجــراء االنتخابــات البلديــة 
تشكل استحقاقًا وطنيًا ، مشددًا على 

ضرورة توفر أجواء ديمقراطية مريحة 
في إطــار إجــراء العمليــة االنتخابية 
والحــرص على ضمان حريــة ونزاهة 
االنتخابات بعيــدًا عن مؤثرات وأجواء 
التهديــد األمنــي واإلرهــاب الفكــري 

والسياسي.
وشــدد بحــر علــى ضــرورة اضطالع 
البلديات بدورها المنشــود في خدمة 
المتجمع الفلسطيني بغض النظر عن 

القوائم الفائزة في االنتخابات.
وأكد بحر أن إجراء االنتخابات في ظل 
الظروف والمعطيات الوطنية الراهنة 

يشكل مكســبًا وطنيًا ينبغي دعمه و 
توفير كل األســباب من أجل إنجاحه 
بهدف خدمــة المواطن الفلســطيني 
ودعــم صموده في مواجهة االحتالل 
ومخططاتــه العنصرية علــى أرضنا 

المباركة.
وأكد بحر أن نجــاح انتخابات الهيئات 
المحلية هو الخطوة األولى نحو إعادة 
بناء مؤسســات الشرعية الفلسطينية 
الرئاســة  مؤسســة  رأســها  علــى  و
والمجلــس  التشــريعي  المجلــس  و

الوطني الفلسطيني.

علــى ضــرورة احتــرام حقــوق 
المواطــن وســيادة القانــون، 
ووقوف لجنته بجانب أبناء شعبنا 
ـريعًا  الفلســطيني والعمــل سـ
ووفقــًا للقانــون لوضــع الحلول 
المناســبة ألي إشــكالية تصــل 
للجنــة، مضيفــًا أن لجنتــه لــن 
نقبل باختراق القانون أو العمل 
دون تغطية قانونية صادرة عن 

جهات االختصاص. 
من ناحيتــه أكد النائــب مروان 
أبــو راس أن الموقوفين جميعًا 
تــم ايقافهم وفقًا للقانون وهم 
تحــت المتابعــة بشــكل دائــم، 
مضيفًا:" هناك اتفاق مع الشرطة 
العســكرية علــى التوقــف عــن 
التعامل مع المدنييــن واقتصار 
عمــل الشــرطة العســكرية مــع 

العسكريين فقط".
ولفــت ألنه قام بزيارة الشــرطة 
العســكرية واالطالع على ســير 
العمل، مؤكدًا أن جميع ما يدور 
داخل مقر الشــرطة العســكرية 
ومراكز التوقيف هو وفقًا للقانون 

وتحت متابعة اللجان التشريعية 
المختصة. 

وتستمع لوكيل الحكم 
المحلي

إلــى ذلــك عقــدت ذات اللجنة 
جلســة اســتماع لوكيــل وزارة 
الحكم المحلي سفيان أبو سمرة، 
واســتمعت منــه الســتعدادات 
ـات البلديــة  ـه لالنتخابـ وزارتـ
المنــوي اجرائهــا فــي أكتوبــر 

القادم. 
مــن جانبــه اســتعرض وكيــل 
آليــة  المحلــي  م  ـ حكـ ل ا رة  ا وز
عمل االنتخابــات البلدية وطرق 
تشــكيل القوائم، وآلية انتخاب 
رئيــس البلديــة وفقــًا لقانــون 
االنتخابــات، وقدم شــرحاً حول 
المشــاريع التي نفذتها البلديات 
في قطاع غزة وكذلك المشاريع 
الجاري تنفيذهــا، الفتًا ألن دور 
وزارة الحكم المحلي يأتي بصفة 
مراقــب علــى انتخابات رؤســاء 

البلديات فقط. 

استمعت لوكيل الحكم المحلي
لجنة الداخلية واالمن تبحث حالة حقوق االنسان 

مع الهيئة المستقلة لحقوق المواطن

 د. بحر يدعو الفلسطينيين للمشاركة الواسعة 
في انتخابات الهيئات المحلية
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أوائل القطاع
ولدى مشــاركته في حفــل تكريم أوائــل الثانويــة العامة الذي 
أقامته وزارة التعليم العالي مؤخرًا في قاعة منتج الشاليهات على 
بحــر غزة، بحضور وكيل الوزارة في غــزة د. زياد ثابت والوكالء 
المســاعدون ولفيف من كوادر الوزارة وذوي المتفوقين، أكد د. 
أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي الفلســطيني 
أن حكومة التوافق ملزمة بتحمل مســئولياتها في ملفي التعليم 
والصحة في قطاع غزة، محذرًا من االستمرار في سياسة تجاهل 

القطاع والتنكر الحتياجات أهله.  
واســتنكر بحــر سياســة وزارة التعليم فــي حكومــة "الحمد اهلل" 
القاضيــة بإهمال طلبــة القطاع وعدم مســاواتهم مع زمالئهم 
وأقرانهم في الضفة الغربية أو الشتات، مشددًا على أن الحكومة 
ملزمــة بأداء واجباتها الوطنية تجاه المســيرة التعليمية في غزة، 
وكذلــك ضرورة قيــام بقية الوزارات بالواجبــات المناطة بها في 

القطاع وعدم االستمرار بسياسة تهميش غزة.
وتقدم بحر بالشــكر لوزارة التعليم في غزة على مجهوداتها في 

خدمة مســيرة التعليم وانجــاح امتحانات الثانوية العامــة لهذا العام، 
مقدمًا التهنئة الحارة لطالبنا أوائل الثانوية وذويهم الذين وّفروا لهم 
كل مقومات النجاح والتميز رغم كل الظروف المحيطة بنا من حصار 
وقلــة إمكانيات، ملفتًا ألن الجيــل الذي فيه هذا العدد من المتميزين 
والمتفوقيــن ال يمكن له أن يهزم وســيمضي بنا نحو النصر والتحرير 

والتمكين.

ويكرم الناجحين من أبناء النواب والموظفين
إلــى ذلك نظم التشــريعي حفــاًل لتكّريم الناجحيــن والمتفوقين في 
الثانويــة العامــة من أبناء النواب وموظفــي المجلس، وذلك بحضور 
عــدد من النواب وذوي الطلبة الناجحين، وهنأت رئاســة التشــريعي 
الطلبة واألهالي بنجاح أبنائهم في الثانوية العامة، متمنية لهم مزيدًا 

من التقدم والنجاح في حياتهم العلمية والدراسية. 

ويهنئ ابنة أحد شهداء الضفة بالتفوق
مــن جهة أخرى هاتف الدكتور أحمد بحر الطالبة "ندى" كريمة الشــهيد 
"عــادل عــوض اهلل" مهنئــًا بتفوقهــا فــي امتحانــات الثانويــة العامة 

وحصولها على معدل %99، كما هاتف عدد من نواب الضفة الغربية 
مهنئــا بنجاح وتفوق أبنائهم، معبرًا عن أمنياته للطلبة المتفوقين 
بمســتقبل زاهر فــي مرحلتهــم الجامعية، مشــيرا إلــى أن أبنائنا 

الناجحين في الثانوية العامة هم جيل النصر وتحرير فلسطين.

أوائل المنطقة الوسطى
وفــي ذات الســياق شــارك د. أحمد بحر في الحفــل الذي أقامته 
مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الوسطى لتكريم أوائل 
الطلبــة فــي الثانويــة العامــة بالمحافظة بحضــور رئيس لجنة 
التربيــة والقضايــا االجتماعية بالمجلس التشــريعي النائب/ عبد 
الرحمن الجمل والنائب هدى نعيم ووكيل وزارة التربية والتعليم 
العالي زياد ثابت ولفيف من المهتمين والمختصين وذوي الطلبة 

المتفوقين.
وأبــرق بحر في كلمته بالتحية الحــارة للطلبة الذين حققوا أعلى 
الدرجات في االمتحانات على الرغم من سوء األوضاع العامة في 
البــالد وانقطاع التيــار الكهربائي مهنئًا األهالــي بتفوق أبنائهم 

متمنيًا لهم مزيًدا من التقدم والنجاح.

التشريعي يحتفي بأوائل الثانوية العامة

تقرير

شارك بتكريم المتفوقين

نظم المجلس التشــريعي حفاًل خاصًا بمقره كّرم خالله أبناء النواب 
والموظفيــن المتفوقيــن والناجحين بحضور ذويهــم وكوكبة من 
النواب والمختصين والتربويين، فيما شارك نواب المجلس بمهرجانات 

تكريم المتفوقين التي أقيمت بمختلف محافظات القطاع، وأشــاد 
النواب بمســتوى الطلبة المتفوقين ودعوهم لمواصلة مسيرتهم 

التعليمية والمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافهم العلمية.  
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تقرير

قال الدكتــور أحمد بحر أن ملفات حرب 
العصــف المأكــول لم تغلق بعــد، الفتًا 
فــي كلمة له بحفــل "كرنفــال الكارثة 
والبطولة" الذي نظمته مؤسســة ابداع 
لألبحاث والدراسات مطلع االسبوع إلى 
أن االســتعداد ألي طارئ وإعداد العدة 
ألي غــدر صهيونــي قائــم علــى قدم 

وساق.
وتابع:" ملف األســرى الصهاينة بحوزة 
رجال القســام يشكل الصندوق األسود 
الذي لــن يفتح إال باإلفراج عن أســرانا 

األبطال في سجون االحتالل".
 ودعا بحر لمزيد من الرسوخ والقوة في 
العالقة بين الشــعب والمقاومة، مشيرًا 
إلــى أن حــرب العصــف المأكــول رغم 
آثارها التدميريــة الهائلة إال أنها أثبتت 
أن شعبنا عصّي على االستئصال، وأن 
العــدوان عليــه ليس نزهــة وإن فعلوا 
ذلــك فســيفتحون قبورهــم بأيديهم، 
وأن مرحلة التحرير الشــامل قد اقتربت 

بإذن اهلل".
  واعتبــر د. بحــر أن كرنفــال الكارثــة 
والبطولة " 2" يشكل انجازًا نوعيًا نفخر 
بــه في إطــار تقييم اآلثــار والتداعيات 
التــي خلفتها حــرب العصــف المأكول، 
معتبــرًا أنه جهد مقدر يســتحق الشــكر 

والتقدير.
 وقال إن الفعاليات التي نحن بصددها 
اليــوم في هــذا الملتقى تدشــن اطارًا 
توثيقيــًا مركزًا لحــرب العصف المأكول 
وتقدم صــورة واضحة لــكل ما يتعلق 

بالحرب من تفاصيل وآثار وتداعيات.
 وأكــد أن هــذا الكرنفــال يصــب فــي 
صالح تنمية وتطوير التفكير السياســي 
والتحليل األمني والعســكري في واقعنا 
الفلســطيني ومؤسســاتنا المختلفــة، 
والبحثيــة  ة  ـ ـ ي ع ا م ت ج ال ا و ة  ـ ـ ي ب ز ح ل ا

واألكاديمية.
وتابــع:" اإلنتاج التحليلي المعروض من 
خالل كتــاب العدوان على غــزة 2014 
وكتــاب اآلثــار االســتراتيجية للحــروب 
الثالثــة األخيرة، يشــكل عمــاًل تحليليًا 

راقيًا ومبدعًا بكل معنى الكلمة".
 وأشــار إلى أن كتاب العدوان على غزة 
2014 يقــدم رؤية اســتراتيجية عميقة 
ودراســات مركزة حول كافــة الجوانب 
المتعلقة بحرب العصف المأكول سياسيًا 
وعســكرياً وأمنياً واقتصاديــاً وإعالمياً 
واجتماعيًا ويشكل وثيقة جامعة لملحمة 

العصف المأكول من األف إلى الياء.

االحتالل إلى زوال
وبــدوره أكــد النائــب خليــل الحية في 
كلمتــه أنــه منــذ أن شــنت طائــرات 
االحتالل اإلسرائيلي الهجوم على قطاع 
غزة فــي العــام 2014 كان موعدنا مع 
البطولــة والنصــر والتمكيــن، مشــيراً 
لروعــة صمــود شــعبنا ومقاومتنا التي 
خــرج جنودها المياميــن وبعد أقل من 
24 ســاعة من تحت الــركام ومن بطن 
األرض ليدافعوا عن وطنهم وشعبهم. 

وأضاف أنه رغم حالــة الموت والبؤس 
والتشــريد التــي زرعهــا االحتــالل في 
شــوارع الوطن إال أنهــا أفضت بطولًة 
وصمــودًا وتضحيــة ونصر، مؤكــدًا أن 
االحتــالل إلــى زوال مهما طــال الزمان 
وانشــغل العالم عنا، مشيراً ألن شعبنا 

يدلل على األمل بالعمل. 
وأشــار الحية أن الشــعب الفلســطيني 
مســتمر في مقاومته حتــى العودة إلى 
أرضه التي ســلبت منه بقــوة االحتالل 
الغاشــم، مشــدداً أننا كشعب نحتضن 

مؤسســة إبداع د. محمد األغا برسالة 
لشــعبنا الفلســطيني مطالبــًا جميــع 
القــوى والفصائــل بالوحــدة في غزة 
والضفــة الغربية وفلســطين المحتلة 
عام 1948م والشتات ألن الوحدة هي 
ســالحنا األقوى وســتؤدي بنا للنصر 

والتمكين. 
العربــي  العالــم  أن  ا  ـ ـ غ ال ا د  ـ ـ ك أ و
واإلســالمي يشكل عمقًا اســتراتيجيًا 
لنــا كفلســطينيين وعلينا االســتمرار 
فــي توثيق عالقتنــا مع هــذا العمق 

هــذه المقاومــة بــكل أشــكالها وعلي 
رأسها كتائب القسام، مبرقًا بالتحية إلى 

شهدائنا وجرحانا وأسرانا األبطال. 
وأكد أن قوى شعبنا تعمل سويًا لفضح 
جرائــم االحتالل من خــالل وحدة الفكر 
ووحــدة الميدان، داعيــًا حكومة الوفاق 
الوطنــي أن تكــون صادقة تجــاه غزة 

وحامية للمشروع الوطني. 

الوحدة سالحنا األقوى
من ناحيته أبرق رئيس مجلس إدارة 

رغــم كل القــوى العالميــة التــي ال 
ترغب بذلك، وخاطــب العالم الغربي 
والدول األوروبيــة والواليات المتحدة 
األمريكيــة بقوله:" أن هــدف الحروب 
التي شــنها االحتالل على غزة هو أن 
ال يكــون حياة في غــزة ونحن نقول 
لهم أن غزة ثابتة بأطفالها وشــبابها 
ونسائها وشيوخها هي صاحبة رسالة 
إنســانية راســخة وال يمكــن لهــا أن 
تمحى، وأن الفلســطينيون شــعبًا له 

حضارته المجيدة". 

خالل حفل نظمته مؤسسة ابداع
د. بحر: ملفات العصف المأكول لم تغلق بعد

النائب الحية: شعبنا يحتضن المقاومة بكل أشكالها واالحتالل الي زوال 
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هنــأ وفد من نــواب المجلس التشــريعي 
في الضفة الغربية ســفير تركيــا في رام 
اهلل "مصطفى ســارنتش" بمناسبة فشل 
االنقــالب العســكري الــذي جــرى مؤخرًا 
في تركيا، وأشــاد النواب بأصالة الشعب 
التركي الذي التــف حول قيادته المنتخبة 
والحكيمة منذ الســاعات األولى لالنقالب 
األمــر الــذي كان لــه األثــر األكبــر فــي 
دحــر االنقــالب وافشــال مخططاته التي 

تستهدف إضعاف األمة.  
وأضــاف النــواب لــدى زيارتهم للســفير 

اســتقبل المجلــس التشــريعي بمقــره في 
مدينة غــزة مطلع األســبوع الحالــي وفدًا 
يمثل أصحاب شــركات الحــج والعمرة في 
القطــاع وبحث معهم معوقــات العمل في 
قطاعــي الحــج والعمرة في غزة، واســتمع 
منهم لشــرح حول واقع الشــركات ومعاناة 
أصحابهــا علــى مــدار األعــوام الماضيــة، 
وحضــر اللقــاء الذي عقــد بمكتب رئاســة 
المجلس د. أحمد بحر والنواب: عبد الرحمن 
الجمل، وجمال نصار، وأمين عام المجلس 

التشريعي د. نافذ المدهون. 
واشــتكى ممثلين الشــركات مــن تهميش 
الجهــات الرســمية في رام اهلل لشــركاتهم 
ومطالبهم العادلة وعدم المســاواة بينهم 
وبين الشركات العاملة في الضفة الغربية، 
منوهين أن عدد الشــركات في قطاع غزة 
بلغ )79( شركة مرخصة وقانونية ال تحظى 
بــأي اهتمــام مــن وزارة األوقــاف وال من 
غيرها من الجهات والمؤسســات الرســمية 

التركي في مكتبه برام اهلل أن إرادة الشعب 
التركي كانت ســببًا في افشــال االنقالب 
وســالمة النظــام ونجاة الشــعب التركي 
الصديق من كارثــة محققة كانت ممكن 
أن تحل به لو نجح االنقالب، مشيرين ألن 
الشــعب التركي بوقفته مع قيادته حافظ 
على مقدرات الدولة التركية ومؤسساتها 
وخيارهــا الديموقراطي، متمنين لهم كل 
تقدم وسالمة واستقرار وازدهار، مثمنين 
دعم تركيا شــعبًا وحكومًة ماديًا ومعنويًا 

للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

فــي رام اهلل، مطالبيــن بالتعامــل معهــم 
اســوة بباقي الشــركات في الضفة الغربية 
التــي تجــد كل اهتمــام مــن قبــل وزارة 
األوقاف وبقية الجهات الرسمية في السلطة 
الفلســطينية، مضيفيــن أن التجربــة تفيد 
أن حكومــة "الحمد اهلل" ال تبالي بشــكوى 
شــركات غزة وال تســعى لتخفيف المعاناة 

عن أصحابها. 

الفلســطيني الذي يحظى بكل تأييد من 
تركيا والشعب التركي. 

كرموا ابنة الشهيد "عوض اهلل"
وفي ســياق منفصل قام وفــد من نواب 
المجلــس التشــريعي في الضفــة بزيارة 
الطالبــة ندى ابنة الشــهيد "عادل عوض 
اهلل" وقدمــوا لها ولذويها التهنئة بنجاحها 
وتفوقهــا بالثانوية العامة وحصولها على 
المرتبــة األولــى فــي محافظــة رام اهلل 

والبيرة الفرع األدبي بمعدل 99%.

مــن االســتمرار بعملها في خدمــة ضيوف 
الرحمن، وبذل مزيدًا من الجهود مع الجهات 
ذات العالقة لتفادي افشال موسم العمرة. 
بدوره عبر د. أحمد بحر عن حرصه الشديد 
على خدمة قطاع الحــج والعمرة وأصحاب 
الشــركات والمكاتــب التي تعمــل في هذا 
القطاع، مقدرًا لهم جهودهم التي يبذلونها 
أثناء مواســم الحج والعمــرة خالل األعوام 

بدوره رحب الســفير "ســارنتش" بالزيارة 
وعبــر عــن عمــق العالقة بين الشــعبين 
ـى  ـ دًا عل ـ ـطيني مؤكـ لفلسـ ـي وا تركـ ل ا
ـة  ـتمرارية الدعــم التركــي للقضيـ اسـ
الفلســطينية، ومشــددًا علــى أن قيــادة 
بــالده وحكومتهــا ســتواصالن الوقــوف 
بجانب الشعب الفلســطيني في المحافل 
والمؤسســات الدولية، شــاكرًا الوفد على 
الزيــارة، ومشــيرًا ألن أول صــور التحالف 
والتضامــن مــع تركيــا كانت قد ســجلت 
من األراضي الفلســطينية ومن الشــعب 

وطالــب ممثلين أصحاب الشــركات بصرف 
ركاتهم  ـ اذ شـ ـ ـة إلنقـ ـ ات عاجل ـ تعويضـ
ومكاتبهــم مــن االنهيــار، داعيــن إلعفاء 
الشــركات من رسوم التراخيص المفروضة 
عليهم من قبل البلديات ووزارتي األوقاف 
واالقتصــاد، باإلضافة لزيادة أعداد الحجاج 
من خالل مناشــدة المسئولين في المملكة 
العربية الســعودية حتى تتمكن الشــركات 

وكــّرم الوفد الطالبة وتمنــى لها مزيدًا من 
النجاح والتقدم في خدمــة دينها ووطنها، 
مســتذكرين تضحيــات والدهــا الشــهيد 
وجهــاده مــن أجل دينــه ووطنــه، وضم 
الوفــد كاًل من النواب أحمــد عطون، ايمن 
دراغمــة، فضــل حمدان، محمــود مصلح، 
ورياض العملة، وكان وجهاء عائلة الشهيد 
عوض اهلل في استقبال وفد النواب وقدموا 
لهم الشــكر على زيارتهــم واعتبروها وفاًء 
للشهيد ولتضحياته الجسام التي بذلها في 

سبيل نصر الدين وتحرير فلسطين.

الســابقة، منوهــًا ألنهم أثبتــوا أنهم أهاًل 
لألمانة وخدمة الحجيج، وموضحًا أن حصار 
غزة واغالق معابرها هو السبب الرئيس في 
خسارة أصحاب الشركات وافشال المواسم 
السابقة، الفتا الستعداد المجلس التشريعي 
للتواصــل مع الجهــات الرســمية كافة من 
أجل تحســين واقع القطاع المذكور ورغبة 

في خدمة الحجاج والمعتمرين. 
مــن ناحيتــه أكــد رئيــس لجنــة التربيــة 
ـس  ـ لمجل ا ي  ـ ـ ف ة  ـ ـ االجتماعي ا  ـ ـ ي لقضا وا
التشــريعي النائب عبد الرحمــن الجمل أن 
لجنتــه تتفــق مع أصحــاب الشــركات في 
شــكواهم وتضم صوتهــا لصوتهم وهي 
تعمــل لخدمتهــم وتــدرس مــع الجهــات 
المســئولة سبل دعمهم، مشــددًا على أن 
مطالبهم ستدرس بعناية، مضيفًا:" نحن ال 
ندخــر جهدًا في ســبيل تطوير هذا القطاع 
علــى الرغم من تهميش الجهات الرســمية 

في رام اهلل لهم".    

كرموا ابنة الشهيد "عوض اهلل" 

نواب الضفة يهنئون سفير تركيا بفشل االنقالب

التشريعي يستقبل ممثلين عن شركات الحج والعمرة 
ويبحــث سبــل انقـــاذ الموسم
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عقدت لجنة التربيــة والقضايا االجتماعية 
بالمجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل 
وزارة التربيــة والتعليــم د. زيــاد ثابــت 
وذلك مؤخرًا بمقــر المجلس بغزة، وتأتي 
هذه الجلســة في إطــار المهــام الموكلة 
للجنة وفقًا للقانون وبهدف متابعتها ألداء 
الوزارات والمؤسســات الحكومية، وتراس 
النائب عبــد الرحمن الجمل الجلســة التي 
حضرها مقرر اللجنة النائب خميس النجار 
والنواب: سالم ســالمة، يوسف الشرافي، 
يونس أبو دقة، يحيى العبادســة، وهدى 
نعيــم، باإلضافــة لوكيل الوزارة لشــئون 
التعليــم العالي، ورئيــس جامعة األقصى 
المكلــف ورئيس ديــوان الرقابــة المالية 

واإلدارية. 
وافتتــح النائــب الجمــل الجلســة مرحبــًا 
بالحضــور موضحًا الهدف العــام من عقد 
الجلســة وهــو وضــع اللجنة فــي صورة 
أوضاع الوزارة وعدد من القضايا التعليمية 
الهامــة منها واقــع نتائــج الثانوية العامة 
والمناهــج الدراســية للمراحل األساســية 
والثانويــة ومفتاح القبول والتســجيل في 
الجامعات والتعليمات الصادرة عن الوزارة 

عقدت لجنة التربية والقضايا االجتماعية 
جلسة اســتماع لوكيل وزارة الصحة د. 
يوسف أبو الريش يوم أمس األول بمقر 
المجلــس بغــزة بحضور رئيــس اللجنة 
النائــب عبــد الرحمن الجمــل، ومقررها 
النائب خميــس النجار، والنواب: ســالم 
ســالمة، يوسف الشرافي، محمد شهاب، 
وهــدى نعيــم، وذلــك في إطــار عمل 

ومهام اللجنة. 
وأضــح النائــب الجمــل لــدى افتتاحــه 
الجلســة أن الهــدف مــن عقدهــا هــو 
االطالع على صورة وواقع األوضاع في 
الوزارة ومرافقها الصحية والوقوف على 
معوقات العمل في مستشفيات القطاع 

والمراكز الصحية التابعة للوزارة. 
بدوره تســاءل النائب النجــار عن واقع 
ـفيات والمســتجدات الصحيــة  المستشـ
في األقســام المختلفة بالمستشــفيات 
الحكومية بما فيهــا االحتياجات الصحية 
سواء على صعيد الكوادر الطبية المهنية 
أو الهيكل اإلداري، وكذلك المستلزمات 
واألدويــة والمســتهلكات الطبيــة، كما 
تســاءل عــن دور الــوزارة فيمــا يتعلق 
بالتطوير والمشــاريع في المستشفيات، 
وبعض المراكز الصحية، منوهًا لضرورة 
قيــام الوزارة بالتشــبيك والتعــاون مع 
بعض المؤسســات الصحية الدولية بما 

فيها وكالة الغوث. 
مــن ناحيتــه أشــار الوكيل أبــو الريش 

وقضيــة مزاولة مهنة الطب باإلضافة الى 
واقع ومستجدات جامعة األقصى والمنحة 

اليونانية.
من جانبه شــكر وكيل الوزارة اللجنة على 
ترتيــب الجلســة واهتمامهــا وأكد حرص 
وزارتــه علــى وضــع اللجنــة فــي صورة 
األوضــاع التعليميــة العامــة فــي البالد، 
مشــيداً بنجــاح وزارة التعليم فــي إتمام 
اإلعــالن عن نتائــج الثانويــة العامة بين 
شــطري الوطــن، موضحــًا أن النتائج في 

الــى عدد من المشــكالت التي تواجهها 
وزارة الصحة والتــي تنعكس على أداء 
الــوزارة فــي تقديم الخدمــات الصحية 
تجــاه المواطنين ومنها نقــص الكوادر 
الطبيــة واإلداريــة ما في ذلــك الوكالء 
المســاعدين والمدراء العامــون ومدراء 

الدوائر ورؤساء األقسام.
 وأوضح أبو الريش أن هناك عدد كبير 
مــن الطاقــم اإلداري في الصــف األول 
غــادروا الخدمة الى التقاعــد األمر الذي 

بحاجــة لمزيد من الوقت إلنضــاج األفكار 
ومناقشتها مع المختصين والخبراء لتكون 

في أفضل صورة. 
مــن ناحيته أكــد وكيل الوزارة المســاعد 
لشــؤون التعليم العالي د. ايمن اليازوري 
أن الوزارة قامت بنشــر التعليمات ومفتاح 
التنســيق لقبــول الطلبــة فــي الجامعات 
حرصــًا منها على عدم وقــوع الطلبة في 
مشــكالت مســتقبلية، داعيــًا الطلبة الى 
ضرورة االلتزام بالنســب المقررة والمعلن 

الطبيــة أوضح أبــو الريــش أن الوزارة 
تحــاول ترشــيد االســتهالك والتواصل 
مع المعنيين لتأمين الكميات واألصناف 
غيــر المتوفــرة وتقليل العجــز والفجوة 
الموجــودة فــي األصنــاف الضروريــة 
واألساســية الالزمة بعيداً عن األصناف 
الصفريــة بمــا فيها تطعيمــات األطفال 

مرضى الغدة الدرقية. 
أمــا بخصــوص التطويــر واالنشــاءات 
والمشاريع فقد أكد أبو الريش أن وزارته 

هــذا العام كانت أفضل من ســابقتها في 
العام الماضي في القسم االدبي والعلمي 
علــى الرغم من الظروف الصعبة التي يمر 

بها الطلبة والمدرسين. 
وأكد أن هناك ارتقاء لعدد 6 مواد دراسية 
بارتفاع النسبة ما بين %14 الى 18 % عن 
العام الماضي، مشيرًا ألن وزارته تطورت 
المناهــج، مســتدركًا بأنــه مــا زال هناك 
أفكار لتطوير كل المنهاج الفلسطيني من 
الصف األول الى الثاني عشــر غير أن األمر 

أدى الى حالة مــن االضطرابات بعد أن 
أصبــح عــدد مــن الوظائف شــاغرًا مما 
استدعى تكليف بعض الموظفين بهذه 

الشواغر.
كمــا أشــار الوكيل الى مشــكلة الوقود 
قائــاًل:" إن الــوزارة تبذل جهــود كبيرة 
من أجل تجاوز هذه المشكلة من خالل 
توفير وتأمين كميات من السوالر تغطي 
الفترة القادمة بواسطة اللجنة القطرية"، 
وفيمــا يتعلــق باألدوية والمســتهلكات 

عنها من قبل الوزارة.
وفيمــا يتعلــق بالمنحــة اليونانيــة أشــار 
اليــازوري أن الــوزارة قامــت باعتمــاد 
الدرجــات العلميــة وفقًا للمعاييــر الدولية 
المتقدمــة بهــدف معالجــة هــذه القضية 
وانصــاف أصحابهــا وحملــة الشــهادات 

العلمية الصادرة عن المنحة المذكورة.
من جانبهم شكر النواب الوزارة والقائمين 
عليهــا علــى جهودهــم فــي االرتقــاء 
بالمســتوى التعليمــي وانجــاح الثانويــة 
العامــة لهــذا العــام، مؤكديــن حرصهــم 
الشــديد على استمرار المســيرة التعليمية 
في كل المؤسســات العلميــة بمحافظات 

الوطن كافة. 
وفي ســياق متصل اطلع النواب على أخر 
مســتجدات في جامعة األقصى واستمعوا 
لشــرح مفصــل حــول واقعها، مشــيدين 
بمســتوى الجامعة لكونهــا أكبر الجامعات 
الفلســطينية وتســتقطب أكبــر عدد من 
الطلبــة، داعية المســئولين فــي رام اهلل 
للوقــوف مــع الجامعــة حتــى تنهض من 
كبوتهــا حفاظــاً علــى مســيرة الجامعــة 

ومستقبل طلبتها.

نفذت عــدد من المشــاريع الحيوية في 
المستشفيات والمراكز الصحية، باإلضافة 
لمشاريع ما زالت الوزارة تقوم بتنفيذها 
حاليًا ومنها مشــروع إنشــاء حضانة في 
المستشــفى االماراتي بقيمــة 600 ألف 
دوالر، ومشــروع ترميم وتطوير أقسام 
الــوالدة في مستشــفى ناصر، وإنشــاء 
قســم جديــد وتصميــم مبنــى الباطنة 
الجديـد، ومشروع ترميم وتركيب قسم 
األشعة وبعض األقسام مثل الكلية في 

مستشفى شهداء األقصى.
وكشــف أبو الريش عــن تخصيص 25 
مليــون دوالر للتطويــر المباني القائمة 
فــي مؤسســات ومستشــفيات وزارة 
الصحــة في قطــاع غزة وفــي مقدمتها 
مشــروع إضافــة طابــق لــألورام فــي 
مستشفى الرنتيسي، مشيرًا لعودة عدد 
من الكــوادر الطبية المبتعثة األمر الذي 
يشــكل خبرات إضافية نوعية للطواقم 
الطبيــة، منوهًا ألن الوزارة اســتطاعت 
تخفيــض قوائــم العمليــات المنتظــرة 

بنسبة 30%. 
بدورهم عبــر النواب عن اســتعدادهم 
لبــذل المزيــد مــن الجهــود والتواصل 
مــع المعنيين من أجل تذليــل العقبات 
حــول جميــع القضايــا والمعوقــات في 
فيات  ـ المستشـ ء  أدا ين  ـ بيل تحسـ ـ سـ
المراكز الصحية بما ينعكس ايجابًا على 

الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

لجنة التربية تستمع لوكيل وزارة التربية والتعليم

لجنة التربية تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الصحة 
أشادت باإلنجازات والمشاريع المنفذة
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هاتف د. أحمد بحر عائلة الشهيد محمد 
الفقيــه مــن محافظــة الخليل، مشــيدًا 
ببســالة الشــهيد في مقارعــة االحتالل 
المســتوطنين،  وقطعــان  الصهيونــي 
موجهــًا التحيــة للمقاومة الفلســطينية 

بكل تشكيالتها في الضفة الغربية.
وأكــد أن بطــوالت المقاومين وتصاعد 
المقاومــة في الضفــة الغربية ســتجبر 
وقطعــان  الصهيونــي  االحتــالل 
المستوطنين على االنسحاب من الضفة 
واخــالء المســتوطنات كمــا جــرى فــي 
قطاع غزة عــام 2005م، داعيًا فصائل 
المقاومــة بالضفــة لتصعيــد عملياتها 

العسكرية ضد االحتالل.
واســتنكر الهجمة والعربــدة الصهيونية 
الفقيــه  للشــهيد  مواجهتهــا  خــالل 
وهــدم المنــازل وقصفهــا بالطائــرات 
واألســلحة الثقيلــة، مؤكــدًا علــى حق 
شــعبنا الفلســطيني بالدفاع عن نفسه 
واالســتمرار في مقاومــة االحتالل حتى 

دحره.
من ناحيته أكد النائب فتحي قرعاوي 
أن أجهزة الســلطة بالضفــة كان لها 
دور مشبوه في عملية اغتيال الشهيد 
الفقيــه المنحــدر من بلــدة صوريف 
شــمال غرب الخليل، وقــال قرعاوي 
فــي تصريــح صحفــي أصــدره يوم 
أمس:" إنــه ال يمكن لقوات االحتالل 
أن تدخــل داخل القرى الفلســطينية 
وتســلك طــرق معقــدة ومتداخلــة 

دون وجــود طــرف يســاعدهم فــي 
ذلــك ويعرفهم على المــكان المحدد 

ويرصده جيدًا". 
وأضــاف القرعــاوي أن عملية اغتيال 
الفقيــه كانت طويلة وكبيرة ومعقدة 
وبعد فترة من المالحقــات والمراقبة 

وبعد اشتباك طويل، وهي تدلل على 
أن الشــعب الفلسطيني حي ومستمر 
فــي المطالبة بحقــه، وكان المقاوم 
الفقيه قد استشهد فجر أمس األربعاء 
بعد اشتباك مسلح خاضه الشهيد مع 

قوات االحتالل واستمر لـ7 ساعات.

نعت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني 
الراحــل المرحوم تيســر قبعــة نائب رئيس 
المجلــس الوطني الفلســطيني الذي توفي 
األســبوع الماضي فــي العاصمــة األردنية 

عمان.
وجاء فــي تصريح صحفي أصــدره المكتب 
اإلعالمــي للتشــريعي يــوم الخميــس 21 
يوليــو أن رئاســة المجلــس تنعــي بقلوب 
مؤمنه بقضاء اهلل وقدره وبمزيد من الحزن 
واألســى، إلى شــعبنا الفلســطيني، الراحل 

تيسير قبعة.
 وتقدمت رئاســة المجلس من عموم أبناء 

الشــعب الفلســطيني ومن عائلة الراحل الكريمة آل قبعة بأحر مشــاعر التعازي 
والمواســاة، داعين اهلل عز وجل أن يتغمده بواســع رحمته وغفرانه وأن يسكنه 

فسيح جناته.
وفي الســياق ذاته هاتف د. أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي 

رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون معزيًا بوفاة نائبه قبعة.  

رئاسة التشريعي تنعي 
الراحـــل قبعــة

د. بحر يهاتف عائلة الشهيد الفقيه 
ويشيد بمقاومة الضفة الغربية

نظمــت اللجنة القانونية في المجلس التشــريعي زيارة تفقدية لمقر الشــرطة 
العســكرية بمدينة غزة، بمشــاركة رئيس اللجنة القانونية النائب المستشــار 
محمــد فرج الغــول، والنائب مروان أبو راس، ورافقهم مديــر الدائرة القانونية 

عبد اهلل أبو لولي.
وكان في استقبال اللجنة اللواء ركن حسين أبو عاذرة القائد العام لقوات األمن 

الوطني، ورئيس الشرطة العسكرية العقيد جهاد محسين.
والتقت اللجنة بعدد من المساجين والموقوفين واطلعت على ظروف احتجازهم 
واآلليات المتبعة في ذلك، وقدم أعضاء اللجنة القانونية المالحظات والتوجيهات 

لتحويل القضايا المدنية للنيابة العامة وجهات االختصاص.

اللجنة القانونية تنظم زيارة 
تفقدية للشرطة العسكرية

اللحنة االقتصادية تعقد جلسة استماع لنائب رئيس سلطة الطاقة م. فتحي الشيخ خليل


