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النائب جميلة الشنطي: 
تندد باعتقال االحتالل 

لزوجات نواب الضفة

التشريعي يقر مشروع قانون بالمناقشة العامة وأخر بالقراءة الثانية

بحر: أزمة األونروا سياسية 
وليست مالية والمساس بالموظفين جريمة نكراء 

أقر المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة أمس، 
بالمناقشــة العامــة مشــروع قانون معــدل لقانون 
البينــات 4 لســنة 2001 لتنظيم قيد الخبــراء أمام 
المحاكم والنيابــة العامة، كما أقر بالقــراءة الثانية 
مشــروع قانون معــدل لقانون العمل رقم 7 لســنة 
2000 بشأن زيادة مدد التقادم للحقوق العمالية من 

سنة إلى ثالثة سنوات.

مدد تقادم الحقوق العمالية
بدوره أكد رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج 
الغول، أن هذا التعديل جاء نزواًل عند دعوات العديد 
من النقابات المهنية والعمالية واالتحادات العمالية، 
منوهًا أنــه يُعبر عن انحياز الســلطة التشــريعية 

لشريحة العمال وتعزيز صمودهم.
وأشــار أن المادة رقــم "144" من القانــون المدني، 

تحدد مدة تقادم الحقوق العمالية بسنة واحدة، األمر 
الــذي أفرز جداًل في األوســاط العمالية، في حين أن 
مشــروع القانون المذكور يعتمد مدة ثالث ســنوات 
لسقوط الحق في المطالبة القضائية أمام المحاكم.

مشروع قانون معدل لقانون البينات
إلى ذلك أقر المجلس التشريعي بالمناقشة العامة مشروع 
قانــون معدل لقانون البينات 4 لســنة 2001 لتنظيم قيد 

الخبــراء أمــام المحاكم والنيابــة العامة، ويهدف مشــروع 
القانــون المعــدل يهــدف إلى وضــع حد لعشــوائية عمل 
الخبراء دون معيارية ودون وضوح جهة التنســيب للخبراء، 
وسيســاهم التعديــل المقتــرح في تقييد ممارســة مهنة 
الخبير بشــروط وإجراءات تنظمهــا وزارة العدل، مع حصر 
مزاولة أعمال الخبرة أمام القضاء والنيابة العامة باألسماء 

المقيدة في السجل المعد لذلك من وزارة العدل.

أكــد النائــب األول لرئيس المجلس التشــريعي أحمد بحر، 
أن األزمة أزمة األونروا سياســية، مشــيرًا إلى أن المنظمة 
الدولية ال تعاني أزمة مالية بقدر خضوعها لقرارات سياسية 
هدفهــا تصفية قضية الالجئين وتقليــص خدمات األونروا 

المقدمة لهم. 
جــاءت تصريحــات بحر، لدى اســتقباله وفــدا من موظفي 
األونــروا المهددين بالفصــل والطرد مــن الوظيفة، وذلك 
صباح يوم أمس األول بمكتبه في مقر المجلس التشريعي 
بحضور النائبة هدى نعيم، وأمين عام المجلس التشريعي 

الدكتور نافذ المدهون. 
بدورهــم أوضــح ممثلــي الموظفيــن أنهــم مســتمرون 
بإضرابهم الســلمي حتى ينالوا حقوقهم المشــروعة التي 
كفلهــا قانون العمــل، داعيــن الجهات الرســمية واألهلية 
للتعــاون معهــم ودعــم مطالبهــم التــي كفلهــا القانون، 
ومنوهين إلى أن قرار الوكالة يقضي بحرمان "956" موظف 
مــن وظائفهم، مؤكديــن أن هؤالء الموظفيــن المهددين 
بالطــرد األصل أنهم يتمتعــوا بأمان وظيفــي على اعتبار 
أنهم موظفون دائمون وال يعملون بشكل مؤقت، مشددين 
على أنهم ســيقفون ســدًا منيعًا بوجه مؤامرات طردهم 

وتقليص خدمات األونروا.   

مــن ناحيتــه أكــد بحــر، أن المجلــس التشــريعي يســاند 
الموظفيــن المهدديــن بالطــرد مــن وظائفهــم، ويعتبــر 
اضرابهم بمثابة حق كفله القانون، مشيدا بصمودهم في 
وجــه ما وصفــه بالمؤامرة التي تحيكها جهات وشــخصيات 
دولية، معتبــرًا إجراءات األونروا تعــدي واضح على حقوق 
الالجئين الفلســطينيين، وداعيا إدارة الوكالة إلعادة النظر 
بقراراتها وعدم المســاس بحقوق العامليــن لديها احترامًا 

لمواثيق وقوانين العمل. 
بدورها أشــادت النائبة هدى نعيم، بسلمية حراك موظفي 
الوكالــة المهددين بالطرد، ودعت لتظافر كافة الجهود من 
أجــل إعادتهم لوظائفهم وثني وكالة الغــوث عن قراراتها 
الهادفــة لتقليــص الخدمــات واالســتغناء عــن جملــة من 
العامليــن والموظفين، مهيبة باألجهــزة األمنية في قطاع 
غــزة لتوفير الحمايــة للموظفين المضربين والمشــاركين 

أبــو طير  النائــب محمد 
ينــدد بسياســة االحتالل 
القــدس  بيــوت  هــدم 

والضفة
07

أســر  يــزور  التشــريعي 
ويهنئ  القادة  الشهداء 
بعيــد  واألمــة  الشــعب 

األضحى المبارك 
06-04
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أخبار وتقارير2

نواب التشريعي يواصلون مشاركتهم في مسيرات العودة
شــارك نــواب المجلــس التشــريعي فــي 
الجمعتين األخيرتين بمسيرات العودة، حيث 
زار النــواب مخيمي العودة في محافظتي 

رفح وشمال القطاع، وتفقدوا المشاركين 
والمتظاهرين، وافتتحوا نقطة طبية تابعة 
لوزارة الصحة شــرق مدينة رفــح، ونددوا 

باســتهداف االحتــال للطواقــم الطبيــة 
واإلعاميــة، "البرلمــان" تتبعــت أنشــطة 

وزيارات النواب وأعدت التقرير التالي: 

نقطة طبية شرق رفح
هذا وشــارك النواب أحمد بحر، ويونس األســطل، ولفيف من 
قيادات العمل الوطني واالســالمي في مدينة رفح، باإلضافة 
لمســئولين من وزارة الصحة، في افتتاح نقطة طبية جديدة 
بمخيم العودة المُقام شــرق المدينة، وتحمل اســم الشهيد 
عبــد اهلل القططــي، وهو المســعف الــذي استشــهد مؤخرًا 
أثناء قيامه بواجبه اإلنســاني في تقديم اإلســعافات األولية 

للمصابين والجرحى. 
وفي كلمــة له عبر بحر، عن اعتــزازه بكافة الطواقم الطبية 
العاملــة ميدانيًا في جميــع مخيمات العــودة، منوهًا إلى أن 
تلــك الطواقم قدمــت العديد من الشــهداء والجرحــى أثناء 
قيامهم بواجباتهم اإلنسانية، محمّاًل االحتالل المسئولية عن 
استهداف المسعفين والممرضين والعاملين بالطواقم الطبية، 
مطالبا محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة قادة االحتالل على 
جرائمهــم بحق المســعفين الذيــن يحملون شــارات دولية، 
وضربهم بعرض الحائــط للمواثيق واالتفاقيات الدولية التي 

تنص على حماية األطقم الطبية العاملة أثناء النزاعات.

جرائم االحتالل بحق الطواقم الطبية واإلعالمية
إلى ذلك شــارك النواب: أحمد بحر، ويوسف الشرافي، ومحمد 
شهاب، ولفيف من قيادة الفصائل والعمل الوطني واإلسالمي 
في محافظة شمال قطاع غزة، بالجمعة الماضية والتي حملت 
أســم "جمعة الوفــاء للطواقم الطبية واإلعالميــة"، منددين 
باســتمرار االحتالل بارتكاب الجرائم بحــق الطواقم الطبية 
واإلعالميــة، واصفين تلك الجرائم بأنها ترقى لجرائم حرب، 
ومطالبين األمم المتحدة بتشــكيل لجنــة تحقيق دولية في 
الجرائم التي يرتكبها االحتالل ويعاقب عليها القانون الدولي.
وثمن النواب في كلمات منفصلة لهم دور الطواقم اإلعالمية 
والطبية العاملة في مســيرات العودة مضيفين:" أن الطواقم 
الطبية واإلعالمية تشكل حلقة متكاملة من العطاء على مدار 

الساعة، وحلقة مهمة في حلقات مسيرة العودة".
وأكد النواب أن شــعبنا عمومًا والمشاركين بمسيرات العودة 
على وجــه الخصوص يواجهون عــدو صهيوني مجرم وجبان 
ومخالف لــكل األعراف الدولية والقانونية واإلنســانية، وذلك 

بقتله للنساء واألطفال أمام العالم بكل استهتار. 

النائب جميلة الشنطي: اعتقال زوجات النواب وسيلة ضغط رخيصة وتعبير عن افاس االحتال

النائب سامة يستقبل رئيس 
بلدية المغازي ويناقش معه قضايا مهمة

كتلــة  عــن  النائــب  اســتقبل 
التغيير واالصالح سالم سالمة، 
رئيــس بلدية المغــازي محمد 
النجــار، وذلــك بمكتبــه فــي 
وناقش  الوســطى،  المحافظة 
الطرفان بعض القضايا العامة 
التــي تتعلق بمخيــم المغازي 
ومواطنيــه، وفــي مقدمة ذلك 
مقبرة المغازي، وتطوير مدخل 

المخيم.
بدوره أثنى النائب سالمة، على 
جهود بلدية المغازي في خدمة 
المواطنين من خالل المشاريع 
الخدماتية التي تقدمها وسعيها 
الوقــوف على  إلــى  المســتمر 

هموم ومشــاكل المواطن، والعمل على تلبية 
احتياجاتــه، واعدًا بمخاطبــة الجهات المعنية 
للعمل على حل هــذه القضايا، متمنيًا لبلدية 
المغازي مزيدًا من النجاح في خدمة المواطنين 

من خالل خدماتها التي تقدم للسكان.
من طرفــه قدم النجار، شــرحًا حــول أوضاع 
البلديــة وهمومهــا، منوهًا لقلــة اإلمكانيات 
وتقــادم  البلديــة  معــدات  وتهالــك  الماليــة 
ســياراتها، مشــددًا علــى أن البلديــة وعلــى 

الرغم مــن الظروف الصعبة التــي تمر بها إال 
أنها تعمل على مدار الســاعة من أجل تقديم 
الخدمة للمواطنين، شــاكرًا للنائب ســالمة، 
متابعته واهتمامه وتواصله الدائم لحل قضايا 

المواطنين.

اســتنكرت النائب جميلة الشنطي، اســتمرار حمالت 
االعتقاالت التي تقوم بها قوات االحتالل بشكل يومي 
وتطال الشــباب والشيوخ والنســاء كان أخرهم زوجة 
النائــب محمد ماهــر بدر من مدينة الخليــل، واصفًة 
تلك االعتقاالت بوسيلة ضغط رخيصة وتعبير واضح 
عن افالس وفشــل سياسات االحتالل في قمع شعبنا 

ومصادرة حقوقنا المشروعة. 
وأوضحــت النائب الشــنطي، أن االقتحامــات اليومية 
للقرى والمدن في الضفة الغربية واالعتقاالت الليلية 
والهجــوم على المنــازل وترويــع األطفــال واآلمنين 

والعبــث فــي محتويــات المنازل 
واالعتــداء علــى النســاء يشــكل 
القوانين  انتهــاك صــارخ لكافــة 
اإلنســانية،  والحقــوق  الدوليــة 
مؤكدةً  أن الشــعب الفلســطيني 
ال يقبــل القهر وال الــذل، مطالبة 
الســلطة بالدفــاع عــن الشــعب 
الفلســطيني وحمايــة المدن من 
الحمايــة  وتوفيــر  االقتحامــات 
الالزمة للمواطنين من االعتقاالت 

اليومية بداًل من التنسيق األمني 
مع االحتالل.

وحيّــت النائــب الشــنطي، فــي 
تصريحــات صحفيــة لهــا، كافــة 
األســرى وعلى رأســهم األسيرات 
في ســجون االحتالل، منوهًة إلى 
أن األســيرة الكاتبــة لمــى خاطر 
تتعرض لتحقيق شديد في أقبية 
التحقيــق فــي ســجون االحتالل، 
النائــب األســيرة  بينمــا تعانــي 

خالدة جرارة، العزل االنفــرادي، منددة بحالة الصمت 
العربي والدولي والحقوقي إزاء تجاوزات االحتالل بحق 

أسيراتنا المناضالت.
ودعــت المؤسســات الحقوقية والدوليــة للتحرك في 
كافة المحافــل الدولية لوقف حمــالت االعتقال بحق 
أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم األسيرات في 
ســجون االحتالل، مطالبًة تلك المؤسسات باستنكار 
األحداث اإلجرامية التي يقوم بها االحتالل الصهيوني 
بحق النســاء واألطفال ورجال الشــعب الفلســطيني 

وخاصة بالضفة الغربية المحتلة.

خريشة: التهدئة في غزة مطلب وطني 
وشعبي وليست نهاية الصراع

قــال النائب الثاني لرئيس 
التشــريعي  المجلــس 
إن  خريشــة،  حســن 
التهدئــة فــي قطــاع غزة 
"مطلــب وطنــي وشــعبي 
الصــراع"،  نهاية  وليســت 
مؤكدًا أن مطالب الشــعب 
الفلســطيني فــي القطاع 
العيــش  فــي  المتمثلــة 
بكرامة وحالة تهدئة ورفع 

الحصار وعقوبات السلطة عنه "مطالب محقة 
ومشروعة ويقف كل فلسطيني شريف معها". 
وشن خريشــة في تصريحات صحيفة، هجومًا 
على رافضــي التهدئة في غزة، وقــال: "إن أي 
أحد يرفض التهدئة في غزة، فليتفضل لساحة 
المقاومة، وليفتح المجال أمام مقاومي الضفة 
الغربية المحتلة، ويتوقف عن اعتقال عناصرها، 

ويوقف التنسيق األمني مع االحتالل". 
وأشــار إلى أن قيادة حماس خطابها واضح في 
رفض "صفقة القرن" والوقوف ضدها ميدانيًا 
عبر محطة مســيرة العــودة وكســر الحصار، 

وتقديمهــا للشــهداء، وأن 
ذلــك يدحــض مزاعم أن 
التهدئــة والموافقة عليها 

جزء من الصفقة.
موافقــة  عــدم  أن  ورأى 
حركة فتح علــى التهدئة 
"غيــر مبدئــي"، مســتداًل 
اتفــاق  توقيــع  بكــون 
التهدئة عــام 2014 جرى 
فيهــا  القيــادي  برئاســة 
عزام األحمد، موضحًا أن "الرفض فقط يتعلق 
فــي أنها تريد أن تكون جزءًا أساســيًا في ملف 
المباحثات حولها، وأخْذ دور قيادي لكي توصل 
رســالة مفادهــا بوجود ســلطة وقيــادة على 

األرض".
وطالب خريشــة فتــح والســلطة بالنزول عند 
مطالب الشــارع الفلســطيني ورغباته، وعدم 
التشــكيك في المقاومــة، ســيما وأن األخيرة 
أثبتــت بالتجربة عــدم مســاومتها وتفريطها 
بالثوابــت والقضايــا الوطنية واالنحنــاء أمام 

االحتالل خالل ثالث حروب.
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3 أخبار ومقاالت

معًا إلفشال سياسة عباس التآمرية
ال يمتلك أي فلسطيني حرّ تفسيرًا لموقف رئيس السلطة الفلسطينية ومن يدين 
لــه من حركة فتح إزاء قضيتي المصالحة والتهدئــة، فهم يرون -زورًا وبهتانا- أن 
غــزة وأهلها ومقاومتها تســير في فلــك صفقة القرن وتتماشــى مع المخططات 
األمريكيــة والصهيونية، ويطالبون بخضــوع غزة إلرادتهم الحزبية والسياســية 
كمدخل لتخفيف المعاناة والحصار المفروض على شعبنا المكلوم في القطاع الذي 

يئن تحت وطأة الحصار الظالم منذ عام 2006م وحتى اليوم.
إنه النفاق السياسي والتضليل الوطني بعينه، فأي سند وطني وأخالقي وإنساني 
لموقف عباس وفتح الذين يغرقون في أوحال أوسلو بتفاصيلها المخزية ويهيمون 
في مســتنقعات التنســيق األمني مع االحتالل ويفرضون العقوبات الجماعية ذات 
الطابع اإلجرامي والعنصري على غزة وأهلها الصامدين، ثم يستكثرون على غزة 
أن تنعم باســتراحة محارب بعد الحروب الثالثة الشرسة وجوالت التصعيد الدامية 
الممتــدة من عــام 2008م وحتى اليوم، وتظفر بفك الحصــار ورفع المعاناة التي 
بلغت آمادًا ال توصف، وتجبر االحتالل على التراجع دون تقديم أية أثمان سياسية؟!
لقــد هال هؤالء أن تشــق غزة ومقاومتهــا طريقها بكل عــزة وكرامة وأن تصمد 
صمودًا أسطوريًا في مواجهة االحتالل وترفع راية الحقوق والثوابت الوطنية وعلى 
رأســها حق العودة من خالل مسيرات العودة في الوقت الذي انهار فيه مشروعهم 
التفاوضي وسقطت فيه القدس والضفة الغربية تحت مطارق التهويد واالستيطان 
والتنسيق األمني، وآلمهم أن تبزُغ أنوار الفجر الصادق المبشر بكسر الحصار عن 
قطــاع غزة وأهله الصامدين، فأرغوا وأزبدوا، وهددوا وتوعدوا، وتآمروا وخططوا، 
ووضعوا الشــروط، وزرعوا العراقيل، وأطلقوا العنان ألصواتهم النشــاز كي تقلب 
الحقائق وتشــوه الصــورة وترمي غزة ومقاومتها بأقذع االتهامات بعد أن شــعروا 
بأن قطار التهدئة أوشــك على االنطالق، وأن عجلة السياســة والحراك القائم في 
المنطقة واإلقليم ســوف يتجاوزهــم ويقذف بهم في متاهــة التجاهل واإلهمال 

ويمضي بكل ثقة في طريقه المرسوم نحو غايته المنشودة. 
لقد تناســى هؤالء أن القوى والفصائل الفلســطينية التي تبحث في أمر التهدئة 
من خالل الوساطة المصرية تنطلق في ذلك من مخرجات تفاهمات حرب 2014، 
وترمــى إلى تثبيــت االتفاق الذي جرى آنذاك، والذي شــاركت الســلطة وفتح في 
صياغتــه والوصول إليه، فكيف تزعم الســلطة وفتح اليــوم أن غزة وقواها الحية 
ومقاومتها الباســلة تنسج خيوط اتفاق جديد وتعمل ألجل تحقيق صفقة القرن؟! 

إن هذا لهو الكذب البواح والضالل المبين. 
إننا في المجلس التشــريعي الفلســطيني نؤكد على حق شعبنا الفلسطيني في 
قطاع غزة في الحرية الكاملة والعيش الكريم واالنعتاق من أســر الحصار الظالم، 
ولن نلتفت إلى هرطقات وخزعبالت الســلطة وفتح الذين يكوون غزة وأهلها بنار 
العقوبــات وال ينفكــون عن التودد لالحتــالل عبر تكريس االتفاقيات السياســية 

واالقتصادية واألمنية معه، وسنسعى إلى ما فيه خير ومصلحة شعبنا بإذن اهلل.
من هنا فإننا ندعو األشــقاء المصريين إلى تجاوز الســلطة وفتح حال أصروا على 
التنكر لمقتضيات المصالحة الوطنية واستمروا في السعي لتخريب جهود التهدئة 
التي تصب في مصلحة شــعبنا وقضيتنا، وتكريس صيغة محددة لترتيب عالقات 
الجــوار والتعاون السياســي واالقتصادي واألمني في قطــاع غزة، بما يُفضي إلى 
تأمين االحتياجات والمصالح االســتراتيجية لشــعبنا ويحمى شــعبنا من شطحات 
العبث ونزوات التآمر والعنصرية التي تعشــعش في عقول ونفوس السلطة وفتح 
وتضعهم فــي مربع االلتقاء والتقاطع مع مصالح االحتالل الصهيوني ومخططات 
اإلدارة االمريكيــة الراميــة إلــى تصفيــة الوجــود الفلســطيني وإنهــاء القضية 

الفلسطينية. 
إن الــكل الوطني الفلســطيني مطالب اليــوم بالوقوف في وجه عبــاس وزمرته 
المتآمرين على وحدة شــعبنا وقضيتنا، وعدم الســماح لهــم بتمرير المخططات 
الصهيونية واألمريكية، والدفع باتجاه إرساء رؤية وطنية موحدة إلدارة الصراع مع 
االحتالل، حربًا وتهدئة، واعتماد استراتيجية واضحة للنهوض بالوضع الفلسطيني 
الداخلــي وإخراجه من أزماته الداخليــة ووضع كافة الصيغ والحلول الكفيلة بإنهاء 
الحصــار عن قطاع غزة وتكريس حقوقنا وثوابتنا الوطنية وتأمين الحياة الكريمة 

ألبناء شعبنا رغمًا عن كيد الكائدين وعبث العابثين وتآمر المتآمرين. 
)والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون(

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

بحر: طالبنا مفوض عام الوكالة 
بوقف اإلجراءات التعسفية بحق الموظفين

ناقش النائب عن كتلة التغيير واإلصالح 
في محافظة غزة، مروان أبو راس، سبُل 
تخفيــف أزمــة الكهربــاء مع مديــر عام 
شــركة توزيع الكهرباء فــي مدينة غزة 
المهنــدس ســمير مطيــر، مثمنًا جهود 
الشركة الرامية للتخفيف من معاناة أبناء 
شعبنا الفلسطيني الناجمة عن استمرار 
الكهربائــي، وتشــديد  التيــار  انقطــاع 

الحصار على قطاع غزة.
وناقــش الطرفــان العديد مــن القضايا 
الهامة ومنها إمكانية تفعيل آليات جديدة 
للحد من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي 
في بعض محطات تحلية المياه الخيرية 
والتــي تخدم شــريحة كبيرة مــن أبناء 
شــعبنا الفلسطيني، وآلية عمل الشركة 
في ظل نقص كميات الوقود واحتياجات 

قطاع غزة من الكهرباء.
مــن جانبه اطلع مطير، النائب أبو راس، 
على حجم الكميات المتوفرة وما يحتاجه 
المواطنيــن، موضحــًا نســبة العجز في 
كميات الكهرباء، مؤكدًا أن الشركة تتبنى 
كافة االقتراحات والمشاريع التي تساهم 
في التخفيف من معاناة المواطنين وحل 

مشاكلهم.

طالب النائــب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي أحمد 
بحــر، مفــوض عــام وكالة 
غــوث وتشــغيل الالجئيــن 
الســيد/  الفلســطينيين 
بييــر كرينبــول، بالتوقــف 
الفــوري عن كافة اإلجراءات 
تتخذهــا  التــي  التعســفية 
الوكالة بحق موظفيها، جاء 
ذلــك خــالل برقيــة عاجلة 
أرســلها بحر، صبــاح أمس 

لمكتب كرينبول.  
واعتبــر بحــر، في رســالته 
أن اإلجــراءات التي تتخذها 
موظفيهــا  بحــق  األونــروا 
تأتــي تماهيــًا مــع الموقف 
واإلســرائيلي  األمريكــي 
الساعي لشطب حق العودة 
الالجئين  لحقــوق  والتنكــر 

الفلســطينيين الذين هجروا من أراضيهم في العام 1948 
من قبل العصابات الصهيونية.

وجاء في الرسالة:" بعد أن باشرتم في وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين "األونروا" في اتخاذ خطوات غير مسبوقة من حيث 
تقليص الخدمــات المقدمة لالجئين وقيامكم بفصل عدد 
كبير من الموظفين الفلســطينيين العاملين منذ أكثر من 
عشــرين عامًا، فقد تلقى المجلس التشريعي الفلسطيني 
ولجانــه المختلفة العديد من الشــكاوى ضــد وكالة الغوث 

لما تقــوم به مــن إجراءات 
تمس بشــكل مباشر لقمة 
العيش لآلالف من الالجئين 

الفلسطينيين".
إلــى  الرســالة  وأشــارت 
كافــة  وقــف  ضــرورة 
اإلجــراءات التعســفية التي 
تقوم بها األونــروا، واصفة 
إدارة الوكالــة بأنهــا تتذرع 
أســاس  ال  واهيــة  بحجــج 
لهــا مــن الصحــة، معتبرة 
يتمتــع  "كرينبــول"  أن 
بصالحيــات كبيــرة ويملك 
قــرار التراجــع عــن كافــة 
القرارات السابقة بخصوص 

الموظفين. 
وطالب بحر، بضرورة عودة 
الموظفيــن إلــى أعمالهــم 
احترامًــا للوائــح واألنظمة 
المعمول بها لــدى وكالة الغوث واحترامــا لكافة المواثيق 
والقرارات األممية المتعلقة بعمل األونروا والمتعلقة أيضا 
بالحقوق األساسية لإلنسان الفلسطيني، محذرًا في نهاية 
رسالته من خطورة هذه اإلجراءات واإلصرار على تنفيذها.
يذكر أنه تم توجيه نســخة من الرسالة إلى مدير عمليات 
وكالة الغوث في غزة السيد ماتياس شمالي، وأخرى للسيد 
رئيس اتحــاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشــغيل 

الالجئين، وذلك للعلم.

النائب أبو راس يناقش سبل تخفيف أزمة 
الكهرباء مع مدير عام شركة التوزيع 

ُ
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تقرير مصور

رئاسة ونواب التشريعي لدى زيارتهم عائلة الشيخ الشهيد / أحمد يا سين

ويزورون عائلة الشهيد القائد/ أحمد الجعبريالنواب لدى زيارتهم عائلة الشهيد/ إسماعيل أبوشنب

التشريعي يزور أسر الشهداء القادة 
ويهنئ الشعب واألمة بعيد األضحى المبارك 

هنأت رئاسة المجلس التشريعي، الشعب الفلسطيني واألمتين العربية واإلسامية 
بمناســبة حلول عيد األضحى المبارك، مبرقة بالتحية ألهلنا في فلسطين المحتلة 
ومدينة القــدس وللمرابطين والمرابطات بالمســجد األقصى المبــارك، وللجاليات 
والمخيمات الفلســطينية في الشــتات، معبرة عن أملها بحلول العيد القادم وقد 

تحررت مقدســاتنا من االحتال، وحقق شعبنا أمنياته بالحرية والتحرير واالستقال، 
هــذا وتجــول وفد برلماني صبيحة اليــوم األول من أيام العيد على أســر وعائات 
الشــهداء القادة لتهنئتهم بحلول عيد األضحى المبارك، "البرلمان" تابعت أنشطة 

وفعاليات رئاسة المجلس أثناء أيام العيد وأعدت التقرير التالي:

خطبة العيد
هذا وألقــى النائب األول لرئيــس المجلس، خطبة 
العيد بمسجد فلسطين في مدينة غزة، أبرق خاللها 
بالتهنئــة لألمتين العربية واإلســالمية، ولشــعبنا 
وأســرانا وذوي الشــهداء والمقاومــة الفلســطينية 
بمناســبة حلول عيد األضحى المبارك، متمنيًا من 
اهلل العلــي القديــر أن يعيد علينا العيــد القادم وقد 

تحققت أماني شعبنا بالنصر والتحرير. 

عائالت الشهداء

إلى ذلك زارت رئاســة المجلس وعــدد من النواب، 
أســر وعائالت الشــهداء القــادة لتهنئتهــم بالعيد، 
وكان ذوي الشــهداء القــادة فــي اســتقبال النواب، 
حيث تبادلــوا التهنئة بحلول العيد، وشــملت جولة 
الزيارات ُكاًل من: أســرة الشيخ الشهيد أحمد ياسين 
زعيم ومؤسس حركة حماس، وعائلة الشهيد مازن 
فقهاء، وأســرة الشهيد ســعيد صيام وزير الداخلية 
األســبق، وعائلة النائــب في المجلس التشــريعي 
المرحومة مريم فرحات، أم نضال، والملقبة بخنساء 
فلسطين، وأســرة الشــهيد أحمد الجعبري، وعائلة 
النائــب المرحــوم جمال ســكيك، وأســرة المرحوم 

الشيخ محمد حســن شمعة، وأسرة الشهيد الدكتور 
عبد العزيز الرنتيسي، وعائلة الشهيد إسماعيل أبو 

شنب.
هــذا وأشــاد النــواب بجهد وجهــاد القادة الشــهداء 
مســتذكرين تضحياتهم الجســام مــن أجل الوطن 
والشــعب والقضية، ومؤكدين أن شعبنا يسير على 
ذات الطريق التي سار عليها هؤالء الشهداء وسيبق 

كذلك حتى تحقيق النصر واالنعتاق من االحتالل.  

استقبال المهنئين

وفــي ذات الســياق اســتقبل النائــب األول لرئيس 
المجلــس أحمد بحر، وفــود المهنئيــن بالعيد على 
مــدار ثالثــة أيــام وذلك بمنزلــه في مدينــة غزة، 
وكان مــن بيــن المهنئين وفود رســمية وشــعبية، 
وقــادة فصائل وأحــزاب، وعدد من قيــادات العمل 
الوطنــي واإلســالمي فــي قطــاع غــزة، باإلضافة 
لطواقم العاملين بالمؤسسات الحكومية والوزارات، 
وأكاديميين وقضاه ورؤساء جامعات، وغير ذلك من 
مختلف فئات شعبنا الفلســطيني، كما تبادل نواب 
المجلس التشــريعي وموظفيه التهاني والتبريكات 

بمناسبة حلول العيد وذلك بمقر التشريعي.
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تقرير مصور

ويهنئون نجل الشهيد مازن فقهاءويزورون عائلة الشهيد الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي

لدى زيارتهم عائلة النائب المرحوم جمال سكيك

ويهنئون عائلة الشهيد النائب سعيد صيامويزورون عائلة المرحوم الشيخ محمد حسن شمعة

ويهنئون عائلة المرحومة النائب/ مريم فرحات "إم نضال"
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تقرير مصور وأخبار6

... بانوراما عيد األضحى المبارك

التقــى النائبان مروان أبــو راس، وجمال نصار، مع 
وكيل وزارة العمل موســى الســماك، وناقشــا معه 
بعــض القضايا المهمة واطالعا على مجريات عمل 

الوزارة وانجازاتها. 
وأشاد النائبان بالجهود التي يبذلها طاقم العاملين 
بالوزارة بهــدف لالرتقاء بالكوادر المطلوبة للعمل، 
ومساندتها لجميع شرائح المجتمع من خالل الرؤية 

واالستراتيجيات التي وضعتها خالل الفترة الحالية.
وناقــش النائبان مع وكيــل الوزارة، ملــف البطالة 

ومشــاريع التشغيل المؤقت واســتراتيجيات العمل 
ورؤيــة الوزارة المســتقبلية في ظــل األزمات التي 

يعيشها أبناء شعبنا المحاصر في قطاع غزة.
بدوره استعرض السماك، المشــاريع التي طرحتها 
الوزارة خالل الفترة الســابقة موضحًا آلية التسجيل 
التــي اتبعتهــا الــوزارة من خــالل الموقــع وكيفية 
االســتفادة منهــا واألعداد التــي طرحتهــا الجهات 
المانحة، مؤكدًا على اتباع الوزارة لقوائم التسجيل 

المتبعة وفق المعايير المطروحة.

ناقشا معه قضايا مهمة.. النائبان 
أبو راس ونصار يلتقيان وكيل وزارة العمل 

ُ

دعــت النائبة هدى نعيم لإلفــراج الفوري عــن الكاتبة لمى 
خاطــر، ووصفتها بأيقونة النضال والشــجاعة، جاء ذلك أثناء 
كلمة ألقتها فــي وقفة تضامنية نظمها منتــدى اإلعالميين 
الفلسطينيين أمام الصليب األحمر بغزة أمس، بحضور كوكبة 

من النخب اإلعالمية في قطاع غزة. 
"لمى" أيقونة

وأكــدت نعيم، في كلمتهــا أن لمى خاطر تشــكل واحدة من 
أيقونــات النضال والشــجاعة والرســالية وااللتــزام بالقضية 
الوطنية، وقالت:" لمى خاطر ليست مجرد كاتبة شجاعة، هي 
أكثر من ذلك بكثير هي ظاهرة يجب أن تتســع لتشــمل كل 
أصحاب األقــالم والرأي الحر فلقد واجهــت معركة متصاعدة 
من االستهداف المتواصل للكلمات المنثورة من قلمها واليقين 

بالنصر الذي يعبق اوراقها لقوة الحق الذي تدافع عنه". 

وخاطبــت كل مــن يدعــي مناصرة حقــوق المــرأة واألمومة 
والطفولة، بقولها:" هنا طفل يُحرم من أمه، بال تهمة ســوى 
التعبيــر عن الــرأي، أين مواقفكــم؟ أين ضمائركــم؟ أم أنها 

أضيق من أن تدافع عن لمى ومواقفها وهويتها؟!". 
مواقف رخوة، واألصوات الخافتة

وخاطبت المؤسسات الدولية، بقولها:" لقد سئمنا من المواقف 
الرخــوة، واألصوات الخافتــة، ونؤكد على أننــا ال نريد منكم 
في مثل هذه القضايا، ســوى االحتكام للقوانين الدولية التي 

تُجرم اعتقال المدنيين". 
ودعــت النائبــة هــدى نعيــم، كل األحــرار فــي العالم وكل 
المؤسســات الصادقــة أن تأتــي لفلســطين لتتضامــن مــع 
اإلعالمييــن الذين يســتهدفهم االحتالل بالقتل المباشــر أو 

االعتقال والتغييب في السجون

دعت لإلفراج عنها فورا .. هدى نعيم: لمى 
خاطر أيقونة النضال والشجاعة 

ُ
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7 أخبار

النائب طمليه: قرار االحتال 
هدم منزل عائلة أبو حميد لن يوقف 

مسيرة عطائها االستثنائية

القرعاوي: احباط السلطة 
عملية جهادية يعكس دورها في 

حماية المحتل

الرجوب: اعتقال واستدعاء االحتال 
للحرائر جريمة يجب محاسبته عليها

النائب الخضري: الوضع بغزة يحتاج 
حلواًل عاجلة 

طمليــه  جهــاد  النائــب  أدان 
التشــريعي  المجلــس  عضــو 
الفلســطيني عن حركــة فتح، 
قرار جيش االحتالل اإلسرائيلي 
بهدم منزل عائلة أبو حميد في 
مخيــم األمعــري، علــى خلفية 
اتهــام ابنهم إســالم أبو حميد 
المعتقــل منــذ الســادس مــن 
حزيران من العام الجاري 2018 

بقتل جندي إسرائيلي.
وبين أن حكومة دولة االحتالل 
تــرى أنهــا قــادرة علــى إلحاق 
ضــرر بليــغ بأســر المناضلين 
الفلســطينيين، وتدبيــر يردع 
اآلخرين عــن المضي قدمًا في 

طريق الكفاح، لما يسببه من زعزعة وتشتيت لألسر 
الفلسطينية التي يطالها أذى هذا اإلجراء.

وأضاف طمليه:" لكن ســعي االحتالل لن يبلغ مراده 
ولن يحقق مآربه، ألن بيوت مخيم المعري هي بيوت 
مفتوحة آلل أبو حميد، كما هي بيوت فلسطين كافة، 

أكــد النائب فتحــي القرعاوي، أن 
احبــاط الســلطة عمليــة تفجير 
كبيرة في الضفة المحتلة األسبوع 
الماضي، يعكس مدى الدور الذي 
تمارســه أجهزتهــا األمنيــة فــي 
حمايــة االحتــالل "اإلســرائيلي" 
الذي يمــارس الجرائــم في مدن 

الضفة المحتلة.
وقــال القرعــاوي فــي تصريــح 
صحفي:" إن سلطة فتح األمنية، 
تعتبر قمع المقاومة الفلسطينية، 
وإحبــاط عملياتها ضــد االحتالل 
انجازًا كبيرًا، كون وجودها مرتبط 
باستمرار التنســيق األمني الذي 

تبذل قصارى جهدها إلنجاحه ".
االحتــالل  يــد  فــي  أداة  تعتبــر  الســلطة  أن  وأضــاف 
"اإلســرائيلي"، واإلدارة األمريكية والجهات الدولية التي 
وقعت على تأسيســها بهدف منع أي نشــاط فلسطيني 
مقاوم والمحافظة على أمن "إسرائيل"، ومالحقة أشكال 

المقاومة بكافة السبل القمعية.

المجلــس  فــي  النائــب  أكــد 
التشــريعي عن مدينة الخليل 
المحتلــة، نايــف الرجــوب، أن 
حملة االعتقاالت واالستدعاءات 
التي تمارســها قوات االحتالل 
بحق مجموعة من نساء مدينة 
الخليل جريمة يجب محاســبته 

عليها.
ودعــا الرجــوب فــي تصريــح 
صحفــي صدر عنــه يوم أمس 
القيــام  ضــرورة  إلــى  األول 
وشــعبية  إعالميــة  بحمــالت 
تضغط على االحتالل، وتسلط 
الضــوء علــى جرائمــه بحــق 
شعبنا وأسرانا، وخاصة قضية 

اعتقال واستدعاء النساء التي تعد سابقة خطيرة.

ناشــد النائب جمــال الخضري، 
بضــرورة  الدولــي  المجتمــع 
اإلسراع في تنفيذ حلول واقعية 
لألزمة االنســانية الخطيرة في 
قطــاع غــزة، مؤكدًا فــي بيان 
أن  مؤخــرًا  أصــدره  صحفــي 
االوضاع االنسانية واالقتصادية 
في غــزة كارثية وتزداد ســوءا 
يوما بعــد يوم في ظــل غياب 
حلول عمليــة وفِي ظل حصار 
إســرائيلي ممتد ألكثر من ١٢ 

عامًا وثالثة حروب متتالية.
اإلحصائيــات  آخــر  أن  وأكــد 
الرســمية تشــير إلى أن قرابة 
"%85" من ســكان غزة يعيشوا 

تحت خط الفقر في أســوأ أوضاع اقتصادية وانسانية 

وسيرى االحتالل بأم عينه كيف 
ســيوفر شــعبنا لهــذه العائلة 
االســتثنائية ألــف بيــت؛ ولــن 
يتركهم في العراء ليلة واحدة، 
وأن تدابير االحتالل ومســاعيه 
االجرامية مآلها الفشل الذريع". 
يذكر أن جيش االحتالل ســبق 
لــه أن هدم منــزل عائلــة أبو 
حميد مرتين فــي عامي 1994 
أربعــة  اعتقــال  بعــد  و2003، 
من شــبابها على التوالي وهم: 
"ناصر ونصر وشــريف ومحمد" 
وحكم عليهم جميعًا باالعتقال 
المؤبد؛ مضاف إليهم اثنين من 
المعتقلين االدارييــن من أبناء 

العائلة وهما: "جهاد وعبد المنعم".
وأوضح أنه رغم ذلك لم تنكســر شوكتهم ولم تلن 
قصبــة ثباتهــم وإصرارهم علــى مواصلــة الكفاح 
الوطني، ألنه وســيلتهم الوحيــدة للعودة للديار كما 

هو شأن وحال كل فلسطيني وفلسطينية. 

ويبيــن القرعــاوي، أن الســلطة 
الفلســطيني  للشــعب  جلبــت 
العديد مــن الجرائــم كان أخرها 
اعتبــار مدينــة القــدس عاصمة 
اإلدارة  قبــل  مــن  "إلســرائيل" 
األمريكية وتقليص المســاعدات 
االنســانية، وما ترتــب عليها من 
خطــوات تمــس جوهــر القضية 
بقــي  ذلــك  ومــع  الفلســطينية 

التنسيق األمني مستمر.
أن  نهايــة حديثــه،  فــي  وأشــار 
السلطة تمكنت في زمن قياسي، 
مــن تكبيــل يــد المقاومــة فــي 
الضفــة المحتلة، مــن خالل قمع 
لالحتالل،  وتسليمهم  المقاومين 
واحبــاط عملياتهــم التي يتــم التخطيط لهــا في مدن 
الضفــة، وتجاوزت مؤخرًا هذه الخطــوات بعد أن وجهت 
ســالحها صوب العمل النقابي والطبلة الجامعيين الذي 
ينتمون لفصائل المقاومة وبدأت تســتهدفهم بســالح 

التعذيب واالعتقال المتكرر.

طالــب الســلطة الفلســطينية 
بالعمــل الجــاد والفــوري مــن 
أجــل تحريــك قضيــة اعتقال 
النســاء علــى جميــع األصعدة 
والدولية،  والقانونية  الحقوقية 
ورفع دعــاوى ضد االحتالل في 
المحاكــم الدوليــة، بهدف منع 
االحتــالل مــن االســتمرار في 
سياســته البغيضــة المتمثلــة 

باعتقال النساء.
التحيــة لكل  الرجــوب  ووجّــه 
الحرائــر وذويهن، وخاصة ممن 
الستدعاءات  االستجابة  رفضن 
االحتالل األخيرة، مشــيرًا إلى 
أنهــن يمثلن عنوانــا للتضحية 

والصمود الفلسطيني.

يعيشها مليوني فلسطيني في 
غزة منذ أكثر من عشر سنوات.

وأشــار أن هذه النســبة تتوافق 
الــى حــد كبير مــع مــا تصدره 
المؤسســات الدولية االنســانية 
خاصــة المنبثقــة عــن األمــم 
المتحدة والتي ال زالت تحذر من 
أن اســتمرار األوضاع االنسانية 
واالقتصادية بالتدهور يعني أنه 
بحلول العام "2020" ستستحيل 
الحيــاة في قطــاع غــزة إذا لم 
يتم تــدارك األزمات االنســانية 
خاصة الصحية والكهرباء والمياه 
والبطــال والتعليــم واالســكان 
والبلديات وغيرها من القطاعات 

الحيوية التي تتداعى بسبب الحصار.

النائب أبو طير: هدم االحتال للبيوت في القدس مساس بثوابت قضيتنا
أكد النائب في المجلس التشريعي عن مدينة القدس 
المحتلة محمــد أبو طير، أن هدم البيوت في القدس 
سياســة عنصرية ممنهجة تقوم بهــا دولة االحتالل 
للتضييق علــى األهالي في القــدس بهدف التهجير 
والتغيير الديمغرافي الذي تســعى حكومة االحتالل 

لتحقيقه واستحداثه.
واعتبر أبو طيــر، أن ما يجري في العيســاوية وجبل 
المكبــر والخان األحمر وغيرها مــن المناطق تتجاوز 
هــدم البيــوت إلــى هــدم القلــوب واألرواح، محذرا 
االحتــالل من المضي في مخططــه اإلجرامي، كون 

وطالــب أبناء أمتنــا العربية واإلســالمية بمســاندة 
إخوانهم المقدسيين بتوفير الدعم المعنوي والمادي 
لهــم، ليبق ذلك ســندا لهم في صمودهــم أمام آلة 

البطش واإلجرام اإلسرائيلية.
ودعا أبو طير أهالي القدس لمزيد من الصبر والثبات، 
مؤكــدا أن االحتــالل لــن يــدوم وســيزول ال محالة، 
مشددًا على أن مدينة القدس ستبق عربية إسالمية 
وعاصمــة أبدية لدولة فلســطين، ولن يغير معالمها 
إرهاب االحتــالل مهما تعاظم، والتاريخ شــاهد حي 

على بقائها وفناء مستعمريها.

ذلك مساســا بثوابت قضيتنا الفلســطينية، والتي ال 
يمكن ألي فلســطيني وحر في هذ العالم الســكوت 

عليه.
وطالــب الفصائــل الفلســطينية والقــوى الوطنيــة 
واإلســالمية، والجمعيات والمؤسسات الحقوقية بأن 
تلتفت لما يجري في القدس وأهلها من بطش مستمر 
من قبل االحتالل، داعيا إياها إلى تقديم المزيد من 
الدعــم والمســاندة لألهالــي، كما دعا المؤسســات 
اإلعالمية لفضــح جرائم االحتالل وتســليط الضوء 

على ما يجري من تهويد ممنهج للمدينة المقدسة.
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آفاق

ماجد أحمد أبو مراد

جاوز الظالمون المدى
قديمًا صدح الفنان عبد الوهاب بأغنيته الشــهيرة التي جاء في مطلعها:" 
أخــي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحــق الفدا"، تلكم األغنية التي 
كتب كلماتها الشاعر على محمود طه، بُعيد النكبة أي في العام 1948م، 
ثم قام الموســيقار العالمي المصري محمد عبد الوهاب، بتلحينها بلحن 
عربي مبين، كان ذلك إثر النكبة وضياع فلســطين، ال شــك أن القصيدة 
المذكــورة تبث في النفــس روح الجهاد والعطاء والفداء للوطن الســليب 
فلســطين، وقد جاءت بعد تغول الصهاينة على أقدس مقدساتنا العربية 
واإلسالمية واستباحة أرضنا وتشريد شعبنا العربي المسلم في فلسطين 

المحتلة. 
اليوم ما أحوجنا أن ننظر لحال أمتنا العربية واإلسالمية لنرى ما آلت إليه 
أحوالنا في كل الوطن العربي ومعظم األقطار اإلسالمية، فلم تعد العراق 
على حالها، ولم يعد جيشها هو خامس أقوى جيش في العالم وخاصة من 

الناحية البرية والمشاة كما كان الحال سابًقا. 
كما أن اليمن ليســت بخير، وقد ولى عهدها الســابق بفعل تكالب القوى 
المختلفة عليها وعلى خيراتها وأهلها الذين لطالما عملوا من أجل القضايا 
المصيريــة لألمة وفي مقدمتها قضية فلســطين، والحال ذاته ينســحب 
وينطبق تمامًا على مصر، والســودان، والشــام، ولبنان، وليبيا، ومعظم 
الــدول العربية واإلســالمية وخاصة تلــك التي تتجرأ على قول ال ســواء 
للمحتــل الصهيوني أو العم "ســام" وهو كما تعلمون رمز ولقب شــعبي 

يطلق على الواليات المتحدة األمريكية. 
ربما نحن كأمة عربية نمر بأسوأ حاالتنا من حيث القوة والنفوذ والسيطرة 
والتأثير، غير أننا نمتلك من أسباب القوة أكثر مما تمتلكه غيرنا من األمم 
من حيث القوى البشرية والمال والموقع الجغرافي المميز الذي ال نستغله 
أفضل اســتغالل، بل ونبادر بتضييع أمــوال أمتنا ومقدراتها قربى للعلج 
الصليبــي الذي قتلنا قديما ودمر حضارتنا العريقة، وأجهز على جيوشــنا 
وقواتنا ونســاءنا قديمــًا وحديًثا في بغداد والقــدس وغيرهما من المدن 

واألماكن التي يضيق المجال لحصرها أو مجرد ذكرها. 
وأمام هــذه الحالــة المتردية وغير المســبوقة من أحوال أمتنــا العريقة 
فإن الحل يكمن بالجهاد والفداء كما جاء في مطلع قصيدة الشــاعر على 
محمود طه، لتتوحد األمة وتتظافر جهودها وتكرس امكانياتها كافة من 
أجل النهوض واســتعادة العافية وتوحيد وتمتين الصف حتى ال نبق لقمة 

سائغة للحكومات الغربية الطامعة في خيراتنا ومقدرات بالدنا الوفيرة. 
ماذا لو فكرنا بفعل تقاربات سياسية أو توحيد بعض األقطار مع بعضها، 
أو ما يشبه االتحادات الموسعة على غرار منطقة اليورو أو القارة األوربية 
أو غيــر ذلك من النمــاذج الحديثة، خاصة وأن مــا يجمعنا هو أكثر بكثير 
ممــا يفرقنا من حيث وحدة الدين واللغة والقوميــة وغير ذلك من األمور 

المشتركة.
صحيــح أن التصــورات النظرية أســهل مــن التطبيقات العمليــة غير أن 
التفكيــر يجب أن ينطلق على أوســع نطاق وفــي كل االتجاهات من أجل 
تخليص األمة من أزماتها الحالية، ومن أجل التقدم بشــعوبنا ودولنا نحو 
األمام رويدًا رويدا، حتى نستعيد صدارتنا وريادتنا التي فقدناها سابًقا. 

حًقا إن األمة العربية واإلســالمية بمقدورها أن تســود لو فكرت في ذلك 
جيدا ولو عملت من أجل هذه اللحظة وضحت في ســبيلها، ويمكن لها أن 
تتصدر وتتقــدم لتصبح في صدارة األمم غير أن مــا ينقصنا هو اإلرادة 

والمبادرة والحرية والقرار السياسي، فمتى يفكر قادتنا في ذلك؟

plc.ps info.plc@gov.ps + 970 8 2827037 + 970 8 2829016 plc.gaza plc_pal plc.pal palplc

majedplc@hotmail.com

تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

زار النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي 
أحمــد بحــر، جرحــى مســيرات العــودة فــي 
مستشــفى العــودة الواقــع في شــمال قطاع 
غــزة، وكان فــي اســتقباله مديــر المشــفى 
ومــدراء األقســام الذيــن تجولــوا معــه على 
الجرحــى وأطلعــوه على أوضاعهــم الصحية، 
مقدميــن شــرحًا حــول إمكانيــات المشــفى 
وقدرته االســتيعابية، موضحين أنهم بحاجة 
ماسة لألدوية والمســتهلكات الطبية الالزمة 
لعالج جرحى مسيرات العودة، ومؤكدين أنهم 

يعملــون من أجل تقديم خدمــة طبية أفضل 
للجرحى. 

بجهــاد  زيارتــه  أثنــاء  بحــر،  أشــاد  بــدوره 
المتظاهرين والمشــاركين بالمسيرات داعيًا 
المنظمــات الدولية والحقوقية لتوفير الحماية 
لهــم، ومؤكــدًا أن قــوات االحتــالل تتعمــد 
اســتخدام القوة المفرطة بحقهم على الرغم 
من كونهم عزل وســلميين، وشــكر الطواقم 
الطبية على دورهم في تقديم العالج للجرحى 
والمصابين في المســيرات منذ انطالقها في 

الثالثين مــن مارس من العــام الجاري وحتى 
هذه اللحظة. 

إلمــداد  اهلل  رام  فــي  الصحــة  وزارة  ودعــا 
مستشــفيات القطاع باألدوية والمســتلزمات 
الطبيــة حتى تتمكن المنظومــة الصحية من 
مواصلــة أعمالهــا وتقديــم الخدمــة الطبية 
للمرضى والمصابين، ومنوهًا إلى أن األطقم 
الطبية العاملة بالمؤسسات الصحية في قطاع 
غــزة تقوم بعملها على أكمــل وجه وتقدم ما 

تستطيع من أجل خدمة المصابين.   

قــدم نواب الضفة الغربيــة واجب العزاء 
لســفير جمهورية جنوب أفريقيا، أشرف 
ســليمان، بوفاة رئيس مجلــس القضاء 
اإلســالمي األعلــى، ورئيــس مؤسســة 
القدس في جنوب أفريقيا الشيخ العالمة 
إحسان هندريكس، جاء ذلك خالل زيارة 
قام بهــا مؤخرًا النائبــان أحمد عطون، 
وأيمــن دراغمة، للســفير في مكتبه في 

مدينة رام اهلل المحتلة.   

وأشــار النائبان لــدور جمهوريــة جنوب 
أفريقيا في نصرة القضية الفلسطينية، 
مشيدين بطبيعة العالقات بين البلدين، 
ومؤكديــن أن الشــيخ "هندريكس" كان 
لــه دور بــارز ومميز في نصــرة القضية 
الفلســطينية والدفــاع عنهــا فــي كافة 
المحافل اإلسالمية والمرجعيات الدينية 
والدوليــة، مبرقيــن بالتعزيــة لجنــوب 

أفريقيا حكومة وشعبًا ومؤسسات.

بدوره أكد السفير ســليمان، على متانة 
العالقــات الدبلوماســية بين فلســطين 
وجنوب أفريقيــا، واصًفا تلــك العالقات 
بالتاريخية والمميزة، ومشيرًا لدور بالده 
في خدمــة ودعم القضية الفلســطينية 
على مدار العقــود األخيرة، الفتًا اللتزام 
حكومــة بــالده بدعــم ومــؤازرة الحــق 
الفلســطيني حتــى ينال شــعبنا الحرية 

واالستقالل. 

التشريعي يزور جرحى مسيرات العودة في شمال غزة

نواب الضفة يعزون سفير جنوب أفريقيا بوفاة هندريكس


