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ماجد أحمد أبو مراد

سُــنن التاريخ واضحة جلية في كل من يســاند عدوه ويتنكر لشــعبه، إذ لم 
يذكــر التاريخ حكومة وال دولة أو نظام تحالف مع عدوه إال وســرعان ما وزال 
واندثر، اليوم لم يعد بمقدور العقل العربي أن يستوعب ما يجري من تصرفات 
وقــرارات وتوجهــات من بعــض الحكومــات العربيــة فيما يتعلــق بتطبيعها 
وتقاربها مع دولة الكيان الصهيوني كأننا في تســارع من يســبق ومن يصل 

أواًل ومن يفوز بتطبيع وعالقات دافئة مع المحتل الصهيوني لألسف. 
الثابــت أن التوجهــات والقــرارات بالتطبيــع مــع االحتالل ما هــي إال قناعات 
بعــض الحكام واألنظمة في إطــار توجهات النظام العالمــي الجديد القاضي 
بدمج الكيان في المنطقة، وهو ما ترفضه الشــعوب رفضًا باتًا، وبذلك تضع 
األنظمة المطبعة نفســها ضد رغبات وقناعات الشــعوب وهي المخاطرة التي 
ســتودي بكل المطبعين أفرادًا ومؤسسات وستعود أرض العرب محرمة على 

االحتالل وقادته وممثليه. 
هل ستطبع السعودية؟ 

أعلن مؤخرًا المندوب الســعوي الدائم لدى األمــم المتحدة عبد اهلل المعلمي؛ 
اســتعداد المملكــة العربيــة الســعودية لتطبيــع عالقاتهــا مع دولــة الكيان 
"إســرائيل" شــريطة اعتــراف وتنفيذ األخيرة لمبــادرة الســالم العربية التي 
طرحها الملك الســعودي الراحل عبــد اهلل بن عبد العزيز، في العام "2002م" 

خالل القمة العربية المنعقدة في بيروت. 
والحقيقــة التي يتجاهلها الســيد المعلمــي؛ أن دولة االحتالل قــد ردت على 
طــرح المبادرة رســميًا من خالل اجتياحهــا للضفة الغربيــة المحتلة وهي ما 
أطلــق عليها االحتالل في حينه تســمية "عملية الســور الواقي" تلك العملية 
العســكرية واسعة النطاق التي شنتها دولة الكيان وفهمت على أنها رد عملي 

وميداني على المبادرة.   
ال أدري كيف للســعودية أن تنادي بتنفيــذ بنود المبادرة المذكورة بعد مضي 
قرابة "20" سنة على طرحها؛ وكيف لدولة االحتالل أن تقبل اليوم بما رفضته 
في حينه؛ بل كيف يجرؤ دبلوماســي سعودي على تناول مثل هذا التصريح، 
بــل والقول:" بأن العالم اإلســالمي كله بدوله الـ 57 ســيتبع الســعودية في 

مسارها التطبيعي إذا ما نفذت إسرائيل بنود المبادرة". 
على كل دعاة التطبيع في العالم العربي واإلســالمي أن يعلموا أن "إسرائيل" 
كانت وما زالت وســتبقى دولة عدو للشــعب الفلســطيني والشــعوب العربية 
واإلســالمية وكل أحرار العالم، وأن تصريحات وخطوات واتفاقيات وتفاهمات 
التطبيع لن تغير من الواقع شــيئًا ولن تجعل من دولة الكيان صديقًا أو نظامًا 

طبيعيًا في المنطقة. 
ظنــي أن النظام الرســمي بالمملكة العربية الســعودية لديــه توجهات قوية 
بالتطبيع مع االحتالل لكنه ينتظر الوقت المناســب وهو فقط يرغب بســوق 
مبررات قوية لهذا القرار الخطير، أو باألحرى هو يرغب بتسويق وهم التطبيع 

وأنه شيء نافع للمجتمعات العربية أو أنه أمر ال مفرد منه.   
"بينيت" في اإلمارات.. ماذا يريد؟

زار رئيس وزراء االحتالل "نفتالي بينيت" دولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك 
منتصف األســبوع الجاري وأجرى محادثات وعقد اجتماعات على مستوى عاٍل 
مع المسؤولين اإلماراتيين ال أظن أن هذه االجتماعات والمباحثات قد خلت من 
أمرين إثنين وهما: بحث إمكانية استفادة "إسرائيل" من اإلمكانيات والقدرات 
المالية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، األمر الثاني هو: ضمان دعم الحكومة 
االتحادية في اإلمارات العربية المتحدة ألي خطة أو خطوة عســكرية تتخذها 
دولــة االحتالل ضد إيران، علمًا بأن اإلمــارات أوضحت علنًا مؤخرًا عن رفضها 
الســتهداف الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانية وباتــت القيــادة اإلماراتية أكثر 

تواصاًل مع النظام اإليراني وأكثر تفهمًا له.
العدو مســتمر باســتغالل أنظمة التطبيع لصالحه والشــعوب الحرة مستمرة 
برفــض التطبيع وبين هذه اإلرادة وتلك ســتضعف األنظمــة المطبعة وربما 

تكون نهايتها قريبة. 

لجنتا الرقابة والتربية تناقشان ملف ذوي اإلعاقة 
مع وكيل وزارة التنمية االجتماعية

التقــت لجنــة الرقابــة والحريــات العامــة وحقوق 
االنســان ولجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة 
بالمجلــس التشــريعي، مــع وكيــل وزارة التنمية 
االجتماعية د. غازي حمد، رافقه مدير دائرة تأهيل 
ذوي اإلعاقة بالوزارة غسان فلفل، وذلك لمناقشة 
إجراءات وزارة التنمية في دعم شريحة ذوي اإلعاقة 
ومــا تم تقديمــه لهم من مســاعدات ومشــاريع.

وحضــر اللقاء رئيس لجنــة الرقابــة النائب هدى 
نعيم، ورئيس لجنــة التربية والقضايا االجتماعية 
النائــب عبــد الرحمن الجمــل، وأعضــاء اللجنتين 
النائب يحيى العباســة، والنائب يوســف الشرافي.

بدورهــا تســاءلت رئيســة لجنــة الرقابــة النائب 
هدى نعيم عن المشــاريع المقدمة لذوي اإلعاقة، 
ودور الــوزارة فــي توظيف ما نســبته "%5" منهم 
في المؤسســات الحكومية واألهليــة، وذلك على 
اعتبــار أن وزارة التنميــة االجتماعيــة هي الجهة 
الشــريحة. لهــذه  والراعيــة  الحاميــة  الرســمية 

مشاريع وخدمات
واســتمع النواب لشــرح مفصل من وكيــل الوزارة 
حــول الخدمــات والمشــاريع المقدمــة مــن وزارة 
التنمية االجتماعية لشريحة ذوي اإلعاقة، مبينًا أن 
الوزارة تقدم العديد من الخدمات لهذه الشــريحة 
منها مشاريع المتابعة الصحية واإلرشاد النفسي، 
ومتابعة مخصصات الشئون االجتماعية لعدد "37" 
ألف أسرة من ذوي اإلعاقة من أصل "55" ألف أسرة.

وأشــار حمــد؛ أن وزارته تقوم بتوفيــر العديد من 
األدوات المساعدة لشريحة ذوي اإلعاقة كالفرشات 
الطبية والعربات الطبية المخصصة الستخداماتهم 

وتحركاتهــم اليوميــة، باإلضافة لتوفير مشــاريع 
الــوزارة.  إلمكانيــات  وفقــًا  لبعضهــم  صغيــرة 
وأشار د. حمد؛ إلى أن الوزارة قامت بتصنيف كافة 
األشخاص ذوي اإلعاقة، موفرة بذلك قاعدة بيانات 
بهذا الشأن يتم االستفادة منها في ترشيح أسماء 
ذوي اإلعاقة لالســتفادة من مشــاريع المســاعدة 
والمؤسســات  المانحــة  الجهــات  مــن  المقدمــة 
والجمعيات الخيرية كافة، موضحًا أن وزارته ومنذ 
معركة ســيف القدس استطاعت توفير مساعدات 
إغاثية بمبلغ "70" مليون دوالر من خالل المانحين.

وحــول بطاقــة المعاق التــي تمنــح ذوي اإلعاقة 
فرصــة الحصول علــى الخدمات من المؤسســات 
الحكومية مجانًا، أوضح حمد؛ أنه تم االنتهاء تمامًا 
من إنجازها ورفعت للحكومة لتنفيذها وإصدارها 
وجــاري متابعتها مع الجهــات الحكومة المختصة.

مخصصات الوزارة ضمن الموازنة القادمة
بدوره، ناقش النائب يحيى العبادسة وكيل الوزارة 
حــول المخصصــات المرصــودة لــوزارة التنميــة 
االجتماعيــة في مشــروع قانون الموازنــة العامة 
للســنة المالية 2022م، والمقدم من لجنة متابعة 
العمــل الحكومي، ســواء فيما يتعلق بالمشــاريع 
اإلغاثية أو النفقات التحويلية التي تقدم على شكل 
مساعدات للمحتاجين، في حين أوضح وكيل الوزارة 
البنــود المخصصة لوزارته فــي الموازنة القادمة.

وفــي ختــام اللقــاء، قــدم حمــد تقريــرًا مكتوبًا 
حول إنجــازات دائرة تأهيل األشــخاص المعاقين 
كافــة  متضمنــا  االجتماعيــة،  التنميــة  بــوزارة 
المســاعدات والمشــاريع المقدمة لــذوي اإلعاقة.

رئيس لجنة الداخلية واألمن يزور مركز شرطة معسكر جباليا
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التشريعي يقر قانون تصفية التركات بالمناقشة العامة ويشرع 
بمناقشة قانون التقاعد بالقراءة األولى

المجلس التشريعي يصادق على تعيين محمد النحال نائبًا عامًا جديدًا 

لجنــة الداخلية تتفقــد املعابر 
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النائب القرعاوي يرفض اإلساءة 
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أقــر المجلــس التشــريعي الفلســطيني في 
جلســته المنعقدة أمس برئاسة د. أحمد بحر 
رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، مشـــروع 

قانون تصفية التركات بالمناقشة العامة.
وقال رئيــس اللجنة القانونيــة النائب محمد 
فــرج الغــول:" إن مشــروع قانــون تصفيــة 
التركات يتوافق مع أحكام القانون األساســي 
المعدل لسنة 2003 وتعديالته ومع السياسة 
العامة للمجلس التشريعي الرامية إلى تطوير 
التشــريعات وتحديثها ومواكبة المســتجدات 

الحديثة".
وأشــار إلــى أن مشــروع القانون يهــدف إلى 
اســتحداث وحدة إداريــة تتبع لــوزارة العدل 
تختص بتصفيــة التركات؛ بحيــث يُناط بها 
صالحيات واســعة تتعلق بالمعاينة والتثمين 
والتقسيم لألموال المشتركة وفقًا للمستندات 
ذات العالقــة والتي تتصــل بالتركة موضوع 
التقســيم وصــواًل إلعطاء كل ذي حــٍق حقه.

وبيــن الغــول؛ أن مشــروع القانون يكتســب 
أهمية كبيرة في ظل اإلشــكاليات التي تنجم 
عن تلكؤ بعض الورثة في تقســيم التركات؛ 
ومــا يترتب على ذلك من مشــاحنات أســرية 

وممارسات عنيفة.
وأوضــح أن مشــروع القانــون يكفل ســرعة 
الفصل في مســائل التركات وضمان حصول 

كل وارث على نصيبه، مشــيرًا إلى أن اللجنة 
القانونيــة حرصت بمســاعدة لجنــة صياغة 
التشريعات على مراعاة القوانين ذات العالقة 
المطبقــة فــي فلســطين وذلــك تجنبــًا ألي 
تناقض بين التشريعــات السارية، فضاًل عن 
إجراء مقارنة مع تشــريعات الــدول المجاورة 

لالستئناس بها.
مشروع قانون التقاعد

إلى ذلك شــرع المجلس التشــريعي في ذات 

الجلســة بقراءة مشــروع قانون التقاعد العام 
بالقــراءة األولــى، حيث يــرى النائــب الغول 
أنــه يعتبــر مــن أهــم القوانيــن التــي تهم 
المشــتركين في التقاعد العــام، ويعمل على 
حــل اإلشــكاليات التــي ظهرت أثنــاء تطبيق 
القانون الســابق، مشــيرًا إلى أنــه تم تأجيل 
الجلســة الســتكمال القراءة األولى في جلسة 

قادمة.
ولفت إلى أن المجلس التشــريعي يعمل على 

انتقاء مشــاريع القوانين التي تخدم المواطن 
الفلسطيني وتحقق العدالة، وتعمل على حل 
الكثير من المشاكل التي ظهرت أثناء تطبيق 

القوانين وتعالج أوجه القصور فيها.
وأكد أن المجلس التشــريعي مستمر في أداء 
دوره التشــريعي والرقابــي حســب القانــون 
الصلــة، لخدمــة  والقوانيــن ذات  األساســي 
المجتمع الفلســطيني، وتحقيقًا للحق والعدل 

والقانون.

تقرير تقرير تقرير

صــادق المجلــس التشــريعي باإلجماع في 
جلســته التــي عقدهــا يــوم الثالثــاء قبل 
الماضــي، في مدينــة غزة علــى تعيين د. 
محمد نعمان النحال نائبًا عامًا جديدًا، وحضر 
الجلســة نــواب المجلــس ورئيــس متابعة 
العمل الحكومي األستاذ/ عصام الدعليس.
وأكد المكتب اإلعالمي للمجلس التشريعي 
في تصريح لــه؛ علــى أن المصادقة جاءت 
بنــاًء علــى قــرار المجلس األعلــى للقضاء 
النظامي في جلســته رقــم )11( المنعقدة 
بتاريخ 2021-12-2م بتنســيب المستشار 
الدكتــور/ محمد نعمــان النحال نائبــًا عامًا 
لدولــة فلســطين وبعــد تثبــت المجلــس 
الســلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م.مــن انطبــاق الشــروط الواردة فــي قانون التشــريعي من ســالمة اإلجــراءات والتأكد 

علــى  النحــال حاصــل  أن  ذكــره  الجديــر 
الدكتــوراه فــي القانــون الدولــي، وعمــل 
ورئيســًا  الخارجيــة  وزارة  فــي  مستشــارًا 
الدولية؛  المعاهــدات واالتفاقيــات  لدائــرة 
ثــم رئيســًا لقســم القانــون فــي الجامعة 
اإلســالمية، ووكيــاًل لــوزارة العــدل لمــدة 
أربعــة ســنوات، ورئيســًا لهيئــة مالحقــة 
مجرمــي الحــرب الصهاينة )توثيــق(، وله 
عشــرات األبحــاث القانونية والمشــاركات 
المُتميــزة. والحقوقيــة  األكاديميــة 
هــذا وقد مــارس النحــال مهامــه الجديدة 
خلفــًا للمستشــار ضيــاء الديــن المدهون 
الــذي تولــى مؤخرًا مهــام منصبه رئيســًا 
للمحكمة العليــا وللمجلس األعلى للقضاء.
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لجنة الداخلية تلتقي وكيل الحكم المحلي ورؤساء البلديات الكبرى وتزور وكيل وزارة الداخلية

تفقد الحدود مع مصر
هــذا وتفقد رئيس اللجنــة النائب مروان أبو 
راس، والنائــب محمــد فرج الغــول، والنائب 
أحمــد أبــو حلبية، حــدود غزة مــع جمهورية 
مصر العربية، رافقهم نائب قائد قوات األمن 
العام اللواء جمــال الجراح، وقائد قوات األمن 
الوطني اللواء جهاد محيسن، وقائد المنطقة 
الجنوبيــة باألمــن الوطنــي المقــدم معتــز 

واصلــت لجنــة الداخلية واألمــن والحكم 
المحلي بالتشريعي أنشطتها الرقابية على 
مدار األســبوعين الماضيين حيث تفقدت 
الحدود مع جمهورية مصر العربية وزارت 
معبري رفح وكرم أبو سالم وأطلعت على 
سر العمل اليومي فيهما، وعقدت اجتماعًا 
مع وكيــل وزارة الحكــم المحلي بحضور 
رؤســاء البلديات الخمس الكبرى وناقشت 
ومشــاريعها  البلديــات  أوضــاع  معهــم 
وخططها، كما التقــت اللجنة وكيل وزارة 
الداخليــة بحضــور قادة األجهــزة األمنية 
األوضــاع  معهــم  وناقشــت  والشــرطية 
األمنية فــي القطاع، وشــاركت بالمؤتمر 
الصحفــي لإلعــالن عــن تنظيــم حملــة 
تطوعية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، 
وفعاليــات  أنشــطة  تابعــت  "البرلمــان" 
وزيــارات اللجنــة وأعدت التقريــر التالي: 

عيد، ولفيف من كبــار ضباط األمن الوطني.
وأشــاد رئيس اللجنة بأداء وعمل جهاز األمن 
الوطنــي في حفــظ الحدود وتأميــن الجبهة 
الداخليــة، رغم قلــة اإلمكانــات، موضحًا أن 
هناك نقلة نوعية وتطور كبير في العمل من 
حيث تشــييد المقار ونقــاط األمن والمراقبة 
واآلليات المتبعة، مثمنًــا دور األمن الوطني 
فــي مالحقة ومكافحة األنفــاق الراجعة التي 
الممنوعــات  وإلدخــال  للتهريــب  تســتخدم 
للقطاع، مبينًا أن ضبط الحدود ساهم كثيرًا 
في تراجع عمليات التهريب وإدخال المخدرات 
للقطاع وأي محاوالت لزعزعة األمن في غزة 
مما أدى لرفع حالة االستقرار داخل المجتمع.

وأشــار النائــب أبــو راس؛ إلــى دور وجهــود 
األمنيــة  األجهــزة  دعــم  فــي  التشــريعي 
التــي  والقوانيــن  التشــريعات  خــالل  مــن 
الداخليــة،  الجبهــة  تحصيــن  علــى  تعمــل 
جهــات  كل  مــع  لجنتــه  لتواصــل  الفتــًا 
االختصــاص من أجــل ضمان توفيــر الدعم 
الــالزم لجهــاز األمــن الوطنــي، وتطويــره 
وتعزيــزه ســواء بالكوادر البشــرية أو المقار 
والمبانــي والســيارات والمعــدات وغيرهــا.

تفقدت حدود غزة الجنوبية ومعبري رفح وكرم أبو سالم

جهود متواصلة لحفظ أمن الحدود
من جانبه؛ اســتعرض اللواء محيســن جهود 
وعمــل جهــاز األمــن الوطنــي لحفــظ أمــن 
الحدود، مبينًا تطور عمل الجهاز، خاصة نشر 
القــوات وتوزيعها، وبناء نقــاط مراقبة وأمن 
وتجهيزها بكل الوســائل المتاحة لتكون ذات 
فعالية عالية في حفــظ الحدود من التهريب 
ســواء األشــخاص أو البضائــع أو المخدرات.
مــن  مجموعــة  محيســن  اللــواء  وعــرض 
الفيديوهــات التــي توثــق عمــل الجهاز في 
موضحــًا  األنفــاق،  بعــض  وإغــالق  ضبــط 
خطــورة هذا العمــل الذي يحتــاج الكثير من 
اإلشــكاالت  بعــض  مســتعرضًا  المعــدات، 
الــكادر  قلــة  الجهــاز، منهــا:  تواجــه  التــي 

مــن  كافــي  عــدد  توفــر  وعــدم  البشــري 
المركبــات، مطالبــًا بضرورة رصف الشــارع 
الحــدودي، وغيرهــا مــن األمور اللوجســتية 
التي من شــأنها تحســين أداء عمــل الجهاز.

معبرا رفح وكرم أبو سالم
ومن ثم زار وفد اللجنة معبر رفح البري، حيث 
التقى مدير المعبر العقيد ناجي صيام، والذي 
أوضــح آلية العمل في المعبــر، والقائم على 
ضرورة التسهيل والتخفيف على المواطنين، 
كمــا اصطحب النــواب بجولــة تفقدية داخل 
المعبر لالطالع على سير العمل اليومي فيه.
كمــا زار الوفد معبر كرم أبو ســالم التجاري، 
حيث اســتعرض مديــر المعبر العقيد بســام 
غبن؛ طبيعة العمل بالمعبر، وآلية اســتقبال 
الوقــود والغاز والبضائع وتفتيشــها وإدخالها 
إلى قطاع غزة، مشــيرًا إلــى أن إدارة المعبر 
حريصــة على أن يتــم العمل بدقة وســرعة 
المواطنيــن،  عــن  التخفيــف  مراعــاة  مــع 
بكــوادر  المعابــر  تزويــد  أهميــة  مؤكــدًا 
مــن أجــل تطويــر العمــل وســرعة اإلنجاز.
وثمــن النــواب جهــود العامليــن فــي معبر 
كــرم أبــو ســالم، مشــيدين بجهودهم في 

جانب من إجتماع لجنة الداخلية مع وكيل الحكم المحلي ورؤوساء البلديات الكبرى

جانب من تفقد اللجنة لحدود غزة مع جمهورية مصر العربية

لجنة الداخلية لدى تفقدها البوابة الخاصة بادخال المحروقات في معبر رفح التجاري

إجراءات إدخال البضائع والتأكد من ســالمتها 
الفلســطينية. للمواصفــات  ومطابقتهــا 

وتلتقي وكيل الحكم المحلي ورؤساء 
البلديات الكبرى 

إلى ذلــك التقت اللجنة بوكيــل وزارة الحكم 
المحلــي م. ســمير مطير، ورؤســاء البلديات 
الخمس الكبرى، وذلك في إطار دورها الرقابي 
ومتابعــة خطــط وعمــل الــوزارة والبلديات.
مــن جانبــه، اســتعرض وكيــل وزارة الحكم 
المحلــي خطــط وبرامــج الــوزارة لتطويــر 
وتجويد أداء عمل البلديات للسنوات المقبلة، 
وتوحيد النظــم المعمول بها فــي البلديات، 
البلديــات  والعمــل علــى مســاعدة رؤســاء 
فــي تقديــم أفضــل الخدمــات للمواطنين.

وتزور وكيل وزارة الداخلية 
كما قام رئيس وأعضاء اللجنة النواب: مروان 
أبــو راس، ومحمد فــرج الغــول، ويونس أبو 
دقة، وسالم سالمة، وجميلة الشنطي، بزيارة 
لوكيل وازرة الداخليــة واألمن الوطني اللواء 
ناصر مصلح، بحضور أركان الوزارة وقيادات 
األجهــزة األمنية، وبحــث اللقاء عــدة قضايا 
أمنية وشــرطية، ودعا المجتمعــون لضرورة 
تلبيــة احتياجات الوزارة للمســاهمة في رفع 
كفــاءة عمــل األجهــزة األمنيــة والشــرطية 
خاصــة الموازنات المالية وزيادة عدد األفراد. 
األعبــاء  اللــواء مصلــح حجــم  واســتعرض 
الملقاة على كاهل األجهــزة األمنية في ظل 
الظــروف واالمكانيات الصعبة التي يعيشــها 
قطــاع غــزة، مســتدرًكا بقولــه:" إال أنهــم 
يــؤدون دورهــم على أكمل وجــه في حماية 
المواطــن والمحافظــة علــى أمــن القطاع".
وأكد اللواء مصلح؛ على أهمية ودور المجلس 
التشريعي في دعم ومساندة وزارة الداخلية، 
من خالل تعديــل بعض القوانين الســارية، 

إلــى جانــب متابعة بعــض الملفــات المالية 
واالحتياجــات  العامــة  بالموازنــات  الخاصــة 

الحكومــي. العمــل  متابعــة  لجنــة  مــع 
من جانبــه، ثمن النائب أبو راس جهود وزارة 
الداخلية وأجهزتها األمنيــة على دورهم في 
مالحقة الجريمــة بكل أشــكالها رغم ضعف 
اإلمكانيات المتاحة إال أنهم وصلوا لمستويات 
متقدمة في مالحقة الجريمــة وفق القانون.
وتشارك بمؤتمر صحفي مع وزارة الحكم المحلي

راس،  أبــو  مــروان  النــواب:  وشــارك  هــذا 
وســالم ســالمة، ويونس أبو دقة، بالمؤتمر 
الصحفي الذي عقدتــه وزارة الحكم المحلي، 
والهيئة العامة للشــباب والثقافة، بمناســبة 
اليــوم العالمــي للتطــوع، وأطلقــوا خاللــه 
حملــة بعنــوان: "خضراء بســواعد شــبابنا"، 
وذلــك بحضور وكيــل وزارة الحكــم المحلي 
م. ســمير مطيــر، ورئيــس الهيئــة العامــة 
للشــباب والثقافة األســتاذ/ أحمد محيســن، 
ورئيس بلدية غزة د. يحيى الســراج، ولفيف 
مــن الشــخصيات االعتباريــة والمتطوعين.
وشــكر النائــب أبو راس؛ في كلمــة له جميع 
القائمين والمشاركين في الحملة التطوعية، 
مشددًا على أهمية العمل التطوعي في تحرير 
وبنــاء الوطن وتعميق روح التعــاون واإليثار. 
بــدوره، بين وكيل وزارة الحكــم المحلي، أن 
أهميــة التطوع تكمــن في تعزيــز العالقات 
المجتمعية والتعاون بين المواطنين، مشــيرًا 
إلــى مشــاركة كل بلديــات قطاع غــزة في 
هــذه الحملــة بجانــب مؤسســات المجتمــع 
أن  موضحــًا  الشــبابية،  والفــرق  المدنــي 
وزارته وضعت ضمن سياســاتها إحياء ثقافة 
التطوع لــدى المجتمع، وتعزيز دور الشــباب 
فــي تحمــل المســؤولية إلــى جانــب صناع 
القــرار، الفتــًا إلــى أن الهــدف مــن الفعالية 
زرع ثقافــة التطــوع لــدى األجيــال القادمة. 
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للشــباب 
والثقافــة أحمــد محيســن: "إن الحملة تأتي 
انطالًقا من رؤية الهيئة وسعيهًا لتعزيز ثقافة 
العمل التطوعــي في المجتمع الفلســطيني 
خاصــة بين فئــة الشــباب وترســيخه كفكر 
ومنهــج إنســاني وإظهــار القيــم االيجابيــة 
المبــادرة والمســؤولية  للتطــوع، وزرع روح 
دورهــم  لتعزيــز  لديهــم  االجتماعيــة 
المؤثــر تجــاه قضايــا المجتمــع المختلفة".
وأضاف أن هذه الحملة التطوعية المجتمعية 
تجســد قيــم التعــاون فــي أبهــى صورها، 
حيث تتداعى جهــود المؤسســات الحكومية 
والبلديات والمؤسسات األهلية للعمل بشراكة 

وتفانــي من أجــل خدمة المجتمــع، والتأكيد 
علــى أننا جمعيًا شــركاء في خدمــة وطننا. 
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في الذكرى الـ 34 النطالقتها
حماس.. درع القدس وطريق التحرير

أواًل: الرقم الصعب محليًا وإقليميًا ودوليًا
المعادلــة  فــي  والتأثيــر  األثــر  بالغــة  قــوة  حمــاس  حركــة  أضحــت   34 الـــ  انطالقتهــا  ذكــرى  فــي 
فــي  تأثيــره  دوائــر  تنحصــر  صعبــًا  رقمــًا  كونهــا  وتجــاوزت  والدوليــة،  واإلقليميــة  الفلســطينية 
النطاقيــن الفلســطيني واإلقليمــي، إلــى حالــة سياســية قــادرة علــى التأثيــر فــي المعــادالت الدوليــة.
الوطنيــة  للحالــة  ورافعــة  المقــاوم  الفلســطيني  للعمــل  نوعيــة  إضافــة  حمــاس  شــّكلت  لقــد 
االحتــالل  فيــه  تكالــب  وقــت  فــي  عاليــا  والقضيــة  الوطــن  رايــة  ورفعــت  الفلســطينية، 
الفلســطينية. أرضنــا  علــى  الوطنــي  وجودنــا  وشــطب  القضيــة  لتصفيــة  شــعبنا  وأعــداء 
وعلــى مــدار 34 عاما مــن تاريخها المجيــد أدت حماس دورًا سياســيًا وعســكريًا واجتماعيًا وتربويــًا ودعويًا 
علــى الســاحة الفلســطينية، واســتطاعت الجمع بيــن الحكــم والمقاومــة، ودفعت ثمنــًا باهظــًا لتكريس 
الحقــوق والثوابــت الوطنيــة الفلســطينية حيــث تضمّخــت مســيرة عطائهــا وتضحياتهــا بدمــاء قادتها، 
فضــاًل عــن دورهــا فــي تعزيــز وتصليــب إرادة وعزم األمــة العربيــة واإلســالمية وشــحذ همــم أبنائها.

ثانيًا: لن يغمد سيف القدس إال بالتحرير
لقــد شــّكلت حمــاس درعــًا حاميًا للقــدس وســيفًا ضاربــًا ألهلها ومقدســاتها اإلســالمية والمســيحية في 
وجــه االحتــالل واجراءاتــه االجراميــة بحــق القــدس وأهلهــا، ومّثلــت رأس الحربــة في إفشــال مخططات 
اســقاط حــق العــودة وأبرزهــا صفقــة القــرن، وترجمــت صدقيــة نهجهــا تجــاه قضيــة األســرى حيــث 
أثبتــت أن قضيتهــم علــى رأس أجندتهــا الوطنيــة مــن خــالل صفقــة وفــاء األحــرار "1" والعمــل علــى 
إنجــاز صفقــة وفــاء أحــرار جديــدة تكتحــل فيهــا عيــون األســرى بشــمس الحرية عــن قريب بــإذن اهلل.

وفــي إثر الفشــل الصهيوني واإلقليمــي والدولي في تطويع وتدجيــن الحركة وإخضاعها لإلرادة والمشــيئة 
الصهيونية والغربية، وخاصة بعد سيف القدس، تحرك الصهاينة واألمريكان عبر حلفائهم في محاولة جديدة 
وعبثية لمحاصرة الحركة، فكان قرار الحكومة البريطانية بتصنيف الحركة منظمة إرهابية، وفرض عقوبات 
بالغة الشــدة والقســوة على كل من يؤيدها أو يقدم لها يد الدعم واإلسناد على مختلف األصعدة والمجاالت.
لكــن ذلك لــم يفتّ في عضــد الحركة قيد أنملة، بــل إن القرار البريطاني أســهم في فضــح الديمقراطية 
البريطانيــة والغربيــة المزيفــة التي تتغذى على شــعارات الديمقراطية وحقوق اإلنســان وحرية الشــعوب، 
ومــدى اســتهتارها وتعدّيهــا علــى القــرارات والقوانين الدولية واإلنســانية التــي تكفل حق الشــعوب في 
مقاومة محتليها، وهو ما من شــأنه تعرية الكيانات الغربية المعادية لحقوقنا الوطنية وقضيتنا العادلة أمام 
شــعوبها، وجلب تضامن ومســاندة الكثير من الشــعوب في العالــم لصالح قضيتنا خــالل المرحلة القادمة.

ثالثًا: المحافظة على الوحدة الوطنية
وعلــى الصعيد الداخلي فقد قدمت الحركة الكثير من المبادرات إلنجاح مســيرة المصالحة والتوافق الوطني 
طوال الســنوات الماضية، وأبدت الكثير من المرونة والتنازالت من أجل الوطن بهدف طيّ صفحة االنقســام 
والتأســيس لمرحلة جديدة من الشــراكة الوطنية بما يقود إلى بلورة اســتراتيجية وطنية موحدة تفضي إلى 
صياغة برنامج كفاحي مشترك وإدارة سليمة لملف الصراع مع االحتالل، فضال عن إعادة بناء منظمة التحرير 
من جديد وتفعيلها بما يتناسب مع دورها المفترض كإطار جامع للكل الوطني الفلسطيني، وإعادة بناء النظام 
السياســي الفلســطيني وتوحيد الحالة الوطنية، عبر انتخابات شــاملة، رئاسية وتشــريعية ومجلس وطني، 
وذلك بهدف ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإنجاز مسيرة التحرر واالستقالل الوطني بأسرع وقت ممكن.
وال زالــت يــد حماس ممدودة إلحــالل التوافق الوطني وتطبيق أســس ومبادئ الشــراكة والوحــدة الداخلية 
بمــا يقوّي الصــف الوطني الفلســطيني في مواجهــة االحتالل ومخططاتــه العنصرية وإجراءاتــه القمعية. 

رابعًا: العالقات الخارجية ومحاربة التطبيع
وعلى الصعيد الخارجي تحرص الحركة على مد جسور التواصل مع العديد من الدول والحكومات، إقليميا ودوليا، 
بهدف إضعاف جبهة العداء لشــعبنا ومقاومتنا، وخلق حالة توازن سياســي جديدة تجاه القضية الفلســطينية 
وكســب أنصار جدد لدعم الحق الفلســطيني في مواجهــة االنحياز األمريكي األعمى لالحتــالل الصهيوني.
بمــوازاة ذلك، فإن الحركة تواصل جهدها لمحاربة التطبيع مع االحتالل، والعمل على اســتنهاض كل القوى 
الخيّرة في أمتنا لتحريم وتجريم التطبيع كونه يشكل جريمة العصر وتناقضًا مع عقيدة وثوابت وإجماع األمة.

خامسًا: مواساة الشهداء واألسرى والجرحى والمعوزين
موازنتــه  وخصصــت  النطالقتهــا،   34 الذكــرى  فــي  المركــزي  مهرجانهــا  إلغــاء  حمــاس  قــررت  لقــد 
لتعزيــز صمــود شــعبنا ومواســاة أســر الشــهداء والجرحى واألســرى وأصحــاب البيــوت المهدمــة، والقيام 
بمشــاريع إغاثيــة للمعوزيــن وتنفيــذ حمــالت تطوعيــة خدمــة ألبنــاء شــعبنا وتخفيفــًا مــن معاناتــه.

وختامًا.. فإن حماس تجدد عهدها مع اهلل تعالى ثم مع أبناء شعبها وأمتها وأحرار العالم على أن تكون الوفية 
لدماء الشهداء والجرحى وأنات األسرى وعذابات المكلومين، وأن تبقى متجذرة في مواقفها وسياساتها الوطنية 
المتمسكة بالحقوق والثوابت الوطنية، حتى يأذن اهلل بالنصر والتحرير وعودة الالجئين وتطهير األرض والمقدسات.

ٰ ُهَو ُقْل َعَسٰ َأن َيُكوَن َقِريًبا" "َوَيُقوُلوَن َم�تَ

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

3

لجنتا االقتصادية والموازنة تناقشان مشروع 
قانون الموازنة لسنة 2022م

لجنة الرقابة تعقد اجتماعًا دوريًا

في اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة

النائب نعيم: عام 2021 شهد تحقيق إنجازات لذوي 
اإلعاقة وأمامنا الكثير لتحصيل كامل حقوقهم

ناقشــت لجنتا الموازنة العامــة واالقتصادية بالمجلس 
التشــريعي، مشــروع قانــون الموازنــة لســنة 2022، 
المقدمة من رئاســة لجنة متابعة العمل الحكومي وفقًا 
لألصول، وذلــك خالل اجتماع عقدته اللجنتين بحضور 
النواب: يحيى العبادسه، ويونس أبو دقه، وهدى نعيم.
وجــرى خالل االجتماع تقديم عرض مصور عن أهم ما 
ورد في مشــروع القانون من مواد، ومن ثم قام النواب 

أكــدت رئيــس لجنــة الرقابــة وحقوق 
أن  نعيــم،  هــدى  النائــب  اإلنســان 
يشــكلون  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
شــريحة أساسية في المجتمع، مشددة 
علــى أن المجلــس التشــريعي يراقب 
ويتابع الجهود والتطورات والمستجدات 
ويحــرص  الشــريحة  بهــذه  الخاصــة 
على إنصافها ومنحهــا حقوقها كاملة.
ولفتــت نعيم في تصريــح لها؛ التخاذ 
تدابيــر جديــة لحمايــة حقــوق هؤالء 

األشــخاص وضمــان إدماجهــم فــي المجتمــع، وذلك 
مــن بــاب الجدية فــي تحقيــق التنمية الشــاملة وبناء 
نظــام الحكــم الرشــيد وإدمــاج كل المواطنيــن، بمــا 
فيهــم ذوي اإلعاقــة، في عمليــة البنــاء والتحرير التي 
ال يمكن أن تتحقق إال بمشــاركة جميع الفلســطينيين.
وأكدت أن هذا العام شــهد تحقيق العديد من اإلنجازات 

عقدت لجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق اإلنســان 
في المجلس التشــريعي اجتماعًا دوريًا بحضور رئيس 
وأعضــاء اللجنــة النواب: هــدي نعيم، وعبــد الرحمن 
الجمل، ويحيى العبادســة، ناقشــوا خالله عدة قضايا 
منها متابعة توصيات ومخرجات المحضر السابق، كما 
ناقشــت اللجنة ســبل دعم جهاز الرقابة الجنائية من 
خالل تزويــده بالمتطلبــات الرئيســية الالزمة إلنجاز 

العمل.
وبحثــت اللجنة موضــوع النقــاط العشــوائية لتوزيع 

بمناقشــة مســتفيضة ألبواب وبنــود الموازنة، ووضع 
المالحظــات عليها في ضوء حاجات ومشــكالت القطاع 
الحكومــي فــي غزة، كمــا ناقــش المجتمعــون تقرير 
لجنة الموازنة المبدئي حول مشــروع القانون المقدم.
وأوصــى النواب بضرورة عقد جلســة للجنــة مع وزارة 
الماليــة قريبًا لمناقشــتها فيما ورد مــن بيانات وأرقام 
وسياســات وأهــداف فــي مشــروع قانــون الموازنــة.

لصالح هذه الشريحة، مضيفة: "نجحنا 
فــي العــام 2021 بجهــود شــركائنا 
بإقرار نظام تشــغيل األشخاص ذوي 
االعاقة في القطاعين العام والخاص، 
مــن  العديــد  تذليــل  فــي  ونجحنــا 
اإلشــكاليات اإلجرائية الخدماتية لهم 
واالجتماعية". الصحيــة  المجاالت  في 
فــي  أملهــا  عــن  نعيــم  وعبــرت 
اإلنجــازات  مــن  المزيــد  تحقيــق 
الشــريحة،  هــذه  بواقــع  لالرتقــاء 
معتبــرة أنــه ال زال أمامنــا الكثيــر مــن الجهــد مــن 
أجــل العمــل لتحقيــق حيــاة كريمــة لــذوي اإلعاقــة.
قائلــة:  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  نعيــم  وخاطبــت 
"أنتــم جــزء أصيــل مــن المجتمــع، ونعاهدكــم بــأن 
إقــرار  فــي  نســتمر  وأن  لكــم  وعونــًا  ســندًا  نبقــى 
القوانيــن واألنظمــة التــي تكفــل لكم حيــاة كريمة".

الغاز المنزلي والمنتشــرة في مختلــف المدن واألحياء 
ووقفــت على مدى الخطــورة التي تشــكلها على حياة 
المواطنيــن، مطالبيــن الجهات الرســمية ذات العالقة 
واالختصــاص باتخاذ اإلجــراءات الفورية والعاجلة نحو 

إغالقها، حفاًظا على أمن وسالمة المجتمع. 
كمــا ناقشــت اللجنــة خطــة عملهــا خــالل المرحلــة 
القادمة منوهــة الهتمامها بالعمــل الرقابي على كل 
الجهات الرســمية بهدف تجويد العمل وتحسين الخدم 

المُقدمة للمواطنين الكرام.   
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د. بحر: التشريعي مهتم بتعديل قانون تنظيم الزكاة وإقراره بما يكفل تحصيلها على أفضل وجه 
أشار رئيس التشــريعي باإلنابة أحمد بحر؛ 
إلى أن المجلس التشــريعي أقر قانون رقم 
)9( لسنة 2008، الخاص بتنظيم الزكاة، جاء 
ذلك خالل كلمته في مؤتمر "فريضة الزكاة 
في مواجهة حصار غزة" والذي نظمته هيئة 
الزكاة الفلسطينية ورابطة علماء فلسطين، 
بحضور نواب المجلس التشــريعي، ورئيس 
مجلــس أمناء هيئــة الزكاة د. عــالء الدين 
الرفاتــي، ورئيس رابطة علماء فلســطين 
د. نســيم ياســين، وبمشــاركة العديد من 
المؤسسات المحلية واإلسالمية وشخصيات 
األعمــال. رجــال  مــن  ولفيــف  أكاديميــة 
يكفــل  الــزكاة  قانــون  أن  بحــر؛  وأوضــح 
إنشــاء هيئــة الــزكاة، وتنظيــم التعامــل 
معهــا عبر نصوص قانونيــة إلزامية تنظم 

رسالة لجنة فلسطين في البرلمان األوروبي
هذا واعتبرت نائب رئيس لجنة فلســطين 
فــي البرلمان األوروبــي مارجريــت أوكن؛ 
أن قــرار بريطانيا باعتبــار حماس منظمة 
وقيــم  أســس  مــع  يتعــارض  إرهابيــة 
االنتخابــات  أفرزتهــا  التــي  الديمقراطيــة 

الفلسطينية عام 2006م. 
جاء ذلك في رســالة وجهتهــا أوكن -وهي 
عضو فــي البرلمــان الدنماركــي- لرئيس 
المجلــس التشــريعي باإلنابــة ؛ وأوضحت 
فيها أن تصنيف حمــاس كمنظمة إرهابية 

التشــريعي  المجلــس  رئاســة  واصلــت 
اتصاالتهــا الدوليــة حيث تلقت رســالة من 
لجنة فلسطين في البرلمان األوروبي بشأن 
القرار البريطاني بتصنيف حماس كمنظمة 
إرهابية، وفي إطار منفصل هنأت البرلماني 
األردني محمــد الظهراوي بمناســبة إعادة 
انتخابــه رئيســًا للجنة فلســطين بمجلس 
النواب األردني، فيما أبرقت برســالة تعزية 
لجنوب أفريقيا بوفاة نائــب وزير الخارجية 
األســبق والمستشــار البرلمانــي لمانديــال 
إبراهيم إبراهيم، "البرلمان" تابعت فعاليات 
رئاســة المجلــس وأعــدت التقريــر التالي: 

العامــة.  وشــروطها  تحصيلهــا  إجــراءات 
وبيــن أن قانــون تنظيــم الــزكاة ســاهم 

العمليــة  العقبــات  مــن  العديــد  بتذليــل 
اعترضــت  التــي  القانونيــة  واإلشــكاليات 

تنفيذه منها إقرار القانــون المعدل لقانون 
الزكاة لســنة 2011، كما ساهم التشريعي 
لمجلــس  الداخليــة  الالئحــة  وضــع  فــي 
أمنــاء هيئة الــزكاة، وصادق على األســماء 
المقترحــة مــن الحكومة لمجلــس األمناء.
وأشــار إلــى المجلــس التشــريعي يعكــف 
واســعة  تعديــالت  دراســة  علــى  حاليــًا 
علــى قانــون الزكاة، وقــد أقر بالمناقشــة 
العامــة مشــروع القانــون المعــدل الــذي 
ســيعالج الكثير مــن اإلشــكاليات العملية.
أي  لتذليــل  التشــريعي  جهوزيــة  وأكــد 
عقبــات قانونيــة أو تشــريعية تعيق عمل 
الــالزم إلحيــاء  الدعــم  الهيئــة، وتقديــم 
مقاصدهــا  يحقــق  بمــا  الفريضــة  هــذه 
والتراحــم. التكافــل  ثقافــة  ويعــزز 

رئاسة المجلس تهنئ النائب األردني الظهراوي وتعزي بوفاة المستشار البرلماني لمانديال

د. بحر: اختطاف النواب مخالف للقوانين الدولية وانتهاك للحصانة البرلمانية

تلقت رسالة من لجنة فلسطين في البرلمان األوروبي

منددًا باختطاف االحتالل للنائب حسن يوسف

مــن قبــل بريطانيــا يتعارض مــع الجهود 
انتخابــات  إلنجــاز  الســاعية  األوروبيــة 

فلسطينية جديدة.
وأكــدت في رســالتها أنها ســتضع مطالب 
رئاســة التشريعي فيما يتعلق بإبطال قرار 
بريطانيــا بعيــن االعتبــار وســتدافع عنها 
بفعاليــة فــي األطــر البرلمانيــة األوروبية 

المختلفة.  
ويهاتف النائب األردني الظهراوي مهنًئا

إلــى ذلــك هاتــف د. بحــر، رئيــس لجنــة 
فلســطين فــي البرلمــان األردنــي النائب 

إيــاه بتجديــد  الظهــراوي، مهنئــًا  محمــد 
البرلمــان األردنــي الثقة له برئاســة لجنة 
فلســطين النيابيــة، معبــرًا عــن اعتــزازه 
وفخره بالدعم األردني من الملك والحكومة 
والبرلمان والشعب لفلسطين، مشددًا على 
أهمية تظافر الجهود والتنســيق المشترك 
األردنــي  والشــعبين  البرلمانييــن  بيــن 

والفلسطيني خدمة لفلسطين.
ويعزي رئيس البرلمان الجنوب أفريقي 

وفــي ســياق منفصــل نعــى بحــر، ببالــغ 
الحــزن واألســى وفــاة أيقونــة مناهضــة 

الفصل العنصــري بجنوب افريقيا إبراهيم 
إســماعيل إبراهيــم نائب وزيــر الخارجية 

األسبق والمستشار البرلماني لمانديال.
وأعــرب بحــر؛ فــي برقيــة بعثهــا لرئيس 
برلمــان جنــوب أفريقيا عن عميــق تعازي 
الشــعب الفلســطيني، لجمهوريــة جنــوب 

إفريقيا الشقيقة شعبًا وبرلمانًا وحكومة.
إبراهيــم  المناضــل  مواقــف  واســتذكر 
فــي دعــم القضيــة الفلســطينية العادلة، 
والمطالبــة بفرض عقوبــات على االحتالل 

اإلسرائيلي كنظام فصل عنصري.

أدان رئيــس المجلس التشــريعي باإلنابة 
د. أحمد بحر؛ اختطاف االحتالل الصهيوني 
للنائب حسن يوســف، عقب اقتحام منزله 
يــوم أمس األول في بلدة بيتونيا قرب رام 

اهلل وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقــال بحر؛ في اتصــال هاتفي مع أســرة 
النائــب المختطــف: "إن االحتــالل يحــاول 
بشــكل مســتمر ســلخ النواب عن شعبهم 
وتغييبهــم فــي ســجونه، وذلــك حتــى ال 
يقومــوا بدورهــم وواجبهم تجاه شــعبهم 

وقضيته الوطنية العادلة".
وأكــد أن االحتالل باختطافه النواب ينتهك 
القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، 
انتهــاك فاضــح  اختطافهــم  يعتبــر  كمــا 
للحصانــة البرلمانيــة التي مــن المفترض 
أن نواب الشــعب الفلسطيني يتمتعون بها 
أســوة بالنواب والبرلمانيين حــول العالم، 
داعيــًا البرلمانــات العالميــة للتحــرك نحو 
محاســبة االحتــالل، والوقــوف إلــى جانب 
التشــريعي  نــواب  وكل  يوســف،  النائــب 

المختطفين في سجون االحتالل.
وأشار إلى أن االحتالل يتصرف وكأنه فوق 
واالتفاقيــات  والمعاهــدات  القوانيــن  كل 
الدولية، مهيبًا بالمجتمع الدولي لوضع حد 

لتصرفات االحتالل.
يشــار إلى أن النائب يوسف يبلغ من العمر 
64 عامــًا، وأمضــى فــي ســجون االحتالل 
نحو 24 ســنة، على فترات متقطعة، وكان 
االحتــالل قد أفرج عنه آخر مــرة في تموز 

الماضي بعد اعتقال إداري دام 10 أشهر.

المستشار البرلماني لمنديال/ إبراهيم إبراهيم النائب األردني محمد الظهراوينائب رئيس لجنة فلسطين في البرلمان األوروبي مارجريت أوكن
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اعالم التشريعي يهنئ فضائية األقصى بالذكرى الـ "15" لتأسيسها

التقــت اللجنــة القانونيــة بوفد مــن مركز 
مريــم للثقافــة وبحثت معــه قضايا تتعلق 
بقوانيــن النســاء، وذلــك بحضــور رئيس 
اللجنة القانونيــة النائب محمد فرج الغول، 
ورئيــس لجنــة الرقابــة والحريــات العامة 
وحقوق االنســان النائب هــدى نعيم، فيما 
ضم وفــد المركــز مديرتــه هبة ســكيك؛ 
والعضوات المؤسســات أســماء أبو موسى؛ 
ونهال الجعيدي؛ وغالية حمد؛ وإســراء جبر.
وقــدم وفــد المركز تصــور شــامل إلجراء 
لبعــض  وموضوعيــة  إجرائيــة  تعديــالت 
القوانين الســارية وخاصة قانوني األحوال 
الشخصية، وذلك من أجل ضمان بيئة قانونية 
عادلة للنســاء فــي المجتمع الفلســطيني.
بمجهــودات  الغــول  النائــب  وأشــاد 
المركــز فــي التوعيــة والتثقيــف بقضايــا 
الرائــد  المركــز  ودور  واألســرة،  المــرأة 
القانونيــة  اإلشــكاليات  رصــد  فــي 
لتذليلهــا. المقترحــات  وتقديــم  العمليــة 

تشريعات مهمة
مــن جانبهــا، أكــدت النائب نعيــم على أن 
المجلس التشريعي ال يدخر جهدًا في إسناد 
قضايا المرأة ولديه حزمة من القوانين قيد 
الدراسة ستنعكس إيجابًا على حقوق المرأة، 
منوهة إلى أن قانون التنفيذ الشرعي الذي 
أقــره المجلس التشــريعي مؤخــرًا تضمن 

اللجنة القانونية تبحث التعاون المشترك مع المجلس األعلى للقضاء وتهنئ 
النائب العام الجديد

استقبلت وفدا من مركز مريم للثقافة

جانب من زيارة اللجنة القانونية لرئيس المجلس األعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون

رئيس وأعضاء اللجنة لدى تهنئتهم للنائب العام

أحكامًــا مســتحدثة تكفل للمــرأة تحصيل 
حقوقها بشــكل أفضل وبمدد زمنية أسرع 
ويشــكل إضافة نوعية للتشريعات الداعمة 

للمرأة.
بدورهــا؛ اســتعرضت مديــرة المركز رؤية 
اإلشــكاليات  لبعــض  شــاملة  تشــخيصية 
القانونية التي تنال من حقوق المرأة والتي 

لإلعــالم  العامــة  اإلدارة  مــن  وفــد  هنــأ 
والعالقــات العامــة بالمجلس التشــريعي، 
فضائية األقصى بمناســبة الذكرى الـ "15" 
لتأسيســها وبافتتــاح مقرهــا الجديــد بعد 
تدمير قوات االحتالل لمقرها أثناء العدوان 
األخيــر على قطاع غزة، وضــم الوفد مدير 
اعالم التشــريعي ماجــد أبو مــراد، ومدير 
العالقــات العامــة بالمجلــس حســام أبــو 
جحجــوح، وكان في اســتقبالهم مدير عام 

القناة اإلعالمي إبراهيم ظاهر. 

جــاءت تتويجــًا لسلســة مــن ورش العمل 
واللقــاءات والزيــارات التي قــام بها المركز 
خالل عام ومــن أبرزها المطالبــة بتفعيل 
قانون الخلع؛ وضرورة وضع تنظيم قانوني 
خــاص بالمشــاهدة لألطفــال المحضونين 
في بيئات آمنة للمشــاهدة؛ وتعديل قانون 
الحضانة بما يضمن دراســة خصوصية كل 
حالة على حدة بما يحقق األفضل لمصلحة 
األطفال؛ إضافة لتجريم حرمان النســاء من 
الميــراث؛ وغيرها مــن القضايا التي ينبغي 
إرجاعهــا ألصول المحاكمات الشــرعية كما 

أقرتها الشريعة اإلسالمية السمحة.
وجرى االتفاق في نهاية اللقاء على صياغة 
مطالــب المركــز فــي ورقة رســمية تقدم 

للمجلس التشــريعي قبل نهاية العام، على 
أن تتم المتابعة مع المركز لبحث ما يستجد 

في هذا اإلطار.
وتبحث التعاون المشترك مع المجلس 

األعلى للقضاء
إلــى ذلــك زارت اللجنــة المستشــار ضياء 
الديــن المدهــون رئيــس المحكمــة العليا 

ورئيس المجلس األعلى للقضاء، بمشاركة 
النواب: محمد فرج الغول، وأحمد أبو حلبية، 
ويونس األسطل، ومشير المصري، ومحمد 

شهاب.
وهنــأ النائب الغــول، المستشــار المدهون 
بالمنصــب الجديــد، مؤكــدًا علــى أهميــة 
تحقيق العدالة بين المواطنين، واستمرارية 
التواصــل مع المجلــس التشــريعي لتذيل 
أي عقبــات تواجههــم فــي العمــل، وصواًل 

لمستقبل أفضل للوطن.
فــي  والعامليــن  القضــاة  بكفــاءة  وأشــاد 
المحاكم وفي قصر العدل، مشــيرًا إلى أنه 
بوابة العدل وإصــالح المجتمع، وحل جميع 
قضايــا المواطنيــن، ومؤكدًا علــى أهمية 
تحســين العالقــة مــع المكونــات األخــرى 

للسلطة القضائية بكل مرافقها. 
ودعا لتقديــم مالحظاتهم حــول القوانين 
المختلفة لتطويرهــا بما يخدم المواطنين، 
الفتًا إلى أنهــم األقدر على تطبيق القانون 
ومعرفة ثغراته، مشــددًا أن العدل أســاس 

الملك وتنفيذ األحكام أساس العدل.
قضاء فاعل

من جانبهم، أكد النواب على أهمية القضاء 
في اإلســالم، وضرورة العمل لنشــر العدل 
ليكون أحد أهم وســائل تحقيق األمن بين 
المواطنين، آملين له التوفيق والســداد في 
منصبــه الجديــد وأن تكــون غــزة بحكمها 

وعدالتها نموذج يحتذى به محليًا وعالميًا.
المدهــون عــن  بــدوره، عبــر المستشــار 
ســعادته بزيارة النــواب، مشــيرًا إلى أنهم 
سيكونون األمناء على تطبيق القانون الذي 
شرعه المجلس التشريعي، وتطبيق العدل 
على األرض، موضحًا جهود مؤسسة القضاء 

في االرتقــاء بالوطن والمواطــن، وتطوير 
القضــاة والعامليــن لديها ليكونــوا قادرين 

على التكيف مع كل المراحل واألوقات.
وبيــن أن المجلــس األعلى للقضاء يســعى 
ألن يكون أمن فلســطين قائم على العدل، 
الفتُا إلى أنــه ال يمكن لألمن أن يقام بدون 
تحقيــق العــدل، وأن العــدل يعــزز انتمــاء 
المواطن لبلده ويســاهم في زيــادة البذل 

والعطاء. 
ولفــت إلــى أن القاعــدة القانونيــة واجبــة 
التطبيق مالم تخالف الشــريعة اإلسالمية، 
وأن المجلــس األعلــى للقضاء يحرص على 
تطبيــق القانون وإقامة شــرع اهلل ليســود 

األمن والعدل بين الناس.
وتهنئ النائب العام

كما زارت اللجنة النائب العام المستشــار د. 
محمــد النحال، لتهنئتــه بالمنصب الجديد، 
وبحثت عدة ملفات مرتبطــة بعمل النيابة 
العامــة، وضم وفــد اللجنة رئيســها النائب 
محمد فرج الغول، والنواب: مشير المصري، 
ومروان أبو راس، وأحمد أبو حلبية، ويونس 

األسطل، ومحمد شهاب.
وهنــأ النائب الغــول، المستشــار د. النحال 
بالمنصــب الجديــد، مؤكــدًا علــى أهميــة 
التواصــل  واســتمرار  العدالــة،  تحقيــق 
والتعاون المشترك من أجل تذيل أي عقبات 
تواجههم، وتعديــل وتطوير القوانين التي 
تخدم عمــل النيابة العامــة وتحقق العدل 

والعدالة.
وشــدد النائب الغــول على أهميــة التعاون 
بين كافــة قطاعات العدالة في فلســطين 
كــوزارة العــدل وقطــاع القضــاء والنيابــة 
العامــة وغيرهــا، مشــيدًا بالنيابــة العامة 

والعاملين فيها.
بدوره؛ شــكر النائب العــام د. محمد النحال 
المجلــس التشــريعي على حرصــه متابعة 
عمل النيابة العامة وكل مرافق العدالة من 
اجــل تدعيم أســس العدل في فلســطين، 
موضحًا حرص النيابة العامة على التواصل 
المســتمر مع المجلــس التشــريعي خاصة 

فيما يتعلق بتطوير القوانين.
وأوضــح د. النحال أن النيابــة العامة تعمل 
وفــق خطة ورؤية وسياســة لترســيخ قيم 
العدل، وأنها تملك كوادر مؤهلة قادرة على 

المضي في ترسيخ قواعد الحكم الرشيد.

وثمن وفد التشريعي دور فضائية األقصى 
مقدريــن  الخالــدة،  اإلعالميــة  ورســالتها 

اهتمامها بالقضايا الوطنية.
بدوره شكر مدير عام القناة إبراهيم ظاهر، 
لوفد التشــريعي زيارتهم مبديًا اســتعداده 
للتعاون والفتًا لمواصلــة الفضائية لدورها 
الوطني ورسالتها اإلعالمية رغم تهديدات 
االحتالل وقصفه المتكرر لمقرات الفضائية 
واســتهداف طواقمها اإلعالمية العاملة في 

الميدان. 
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اللجنة االقتصادية تتفقد معبري رفح وكرم أبو سالم وتلتقي مدير عام المعابر 
تفقــدت اللجنــة االقتصادية معبــري رفح 
وكرم أبو ســالم وأطلعت على ســير العمل 
فيهمــا، وضم وفد اللجنــة، ُكاًل من النواب: 
يحيى العبادســة، ويونس أبو دقة، وسالم 
سالمة، ويوســف الشــرافي، وهدى نعيم، 
رافقهم وكيل وزارة المالية عوني الباشــا، 
ووكيل وزارة االقتصاد عبد الفتاح الزريعي، 
ورئيس اللجنة الرئيســية لألمن والسالمة 
م. أحمــد أبــو راس، ومدير معبــر كرم أبو 
ســالم العقيد بسام غبن، ومدير عام هيئة 

البترول إياد الشوربجي.
كرم أبو سالم.. معوقات وحلول

بدوره أكد رئيس اللجنة النائب العبادســة، 
علــى أن الزيارة تأتي بهــدف الوقوف على 
معوقات العمل بمعبر كرم أبو ســالم ومن 
ثــم وضــع المقترحــات والحلــول العملية 
المناسبة لها بالتعاون مع الجهات الحكومية 

المختصة. 
مــن جهتــه اســتعرض مديــر معبــر كرم 
أبــو ســالم العقيد بســام غبــن؛ آلية عمل 
المعبر التجاري، ومتابعة دخول الشــاحنات 
وتفتيشــها حتى خروجهــا، مشــيرًا إلى أن 
بيئــة العمل بحاجة إلى تحســينات، مقدمًا 
تصورًا حول تطويــر العمل بالمعبر، مبينًّا 
أنه جاري العمل على تطوير الكادر البشري 
بشــكل متخصص، وتوفير معرشــات أكبر 
لمتابعــة وتفتيــش البضائع بشــكل أمني 
واقتصادي، داعيًا لتوســيع مســاحة المعبر 
لتســهيل العمــل مــن الجوانــب األمنيــة 

جانب من جولة النواب في معبر كرم أبو سالم

اللجنة االقتصادية لدى لقائها مدير عام المعابر العميد فؤاد أبو ابطيحان

النواب لدى تفقدهم المعبر التجاري

لجنتا الموازنة واالقتصادية تناقشان مشروع قانون موازنة سنة 2022 مع وكيل وزارة المالية
عقــدت لجنــة الموازنــة العامــة واللجنة 
لوكيــل  االســتماع  جلســة  االقتصاديــة 
وزارة الماليــة عوني الباشــا، رافقه مدير 
عــام الموازنــة بالــوزارة خليــل شــقفة، 
حــول مقتــرح مشــروع الموازنــة العامة 
لســنة 2022، المقدم مــن متابعة العمل 

الحكومي.
وحضــر اللقــاء رئيــس لجنتــي الموازنة 
واالقتصاديــة النائــب يحيــى العبادســة، 
ومقرر اللجنة االقتصاديــة النائب يونس 
أبــو دقــة، وأعضائهــا النائــب د. عاطــف 
عــدوان، والنائــب د. يوســف الشــرافي، 
والنائب د. ســالم ســالمة، والنائب هدى 

نعيم. 
واطلع النواب على مقترح مشروع الموازنة 
العامة لســنة 2022، وجــرى بحث معمق 

في موادها، ومصوغــات كل مادة وآليات 
تنفيذها، وأبدى النواب بعض المالحظات 
التي بحاجة إلى تعديــل، ومن ثم تقديم 

مقتــرح الموازنة بشــكل نهائي للمجلس 
التشريعي.

وتبيــن النواب إلــى أن مشــروع الموازنة 

يتضمن رفــع عدد االحداثيــات الوظيفية 
للقطــاع العــام، مــع التركيــز علــى رفد 
مختلــف الــوزارات خاصــة ذات االحتيــاج 
األكبــر كــوزارة الصحــة ووزارة الداخلية 
ووزارة الماليــة بكــوادر جديدة يضمن لها 

تقديم خدمات أفضل للجمهور.
إضافــة إلى رفــع قيمة بعــض الموازنات 
التشــغيلية لبعــض الــوزارات والهيئــات 
الرســمية لضمــان اســتمرارية خدماتهــا 
بالشــكل األمثــل ولتتناســب مــع التطور 

الحاصل في احتياجات المجتمع.
بــدوره أكــد وكيــل وزارة الماليــة عوني 
الباشــا؛ علــى أنه ســيتم أخــذ مالحظات 
النــواب والعمــل علــى تعديــل مقتــرح 
مشروع الموازنة ومن ثم إعادته للمجلس 

التشريعي ليتم إقرارها وفق األصول.

واالقتصادية. 
خزانات الوقود

بــدوره؛ أوضــح مدير عــام هيئــة البترول 
إياد الشــوربجي وجود خزانات للسوالر في 
المعبــر الســتقبال الوقود، مبينًا أن ســعة 
الخــزان األول مليــون لتر، والخــزان الثاني 

مليونــي لتــر، كما أنــه جــاري العمل على 
تجهيز خزان ثالث يتســع لستة ماليين لتر 
مــن الســوالر، بالتالي يصبح هنــاك قدرة 
اســتيعابية لـ "9" مليون لتر من الســوالر، 
موضحًا انه تم تركيب عدادات رقمية على 
المضخات لمعرفة كميات السوالر المتوفرة 

بشكل دقيق.
الواقع االقتصادي

مــن ناحيته؛ أكد مدير عــام التجارة بوزارة 
االقتصــاد رامي أبو الريش وجود تنســيق 
كامل مع جميع الــوزارات المختلفة العاملة 
فــي المعبــر، مشــيرًا لوجــود لدخــول كم 

كبير من الشــاحنات يوميًا وهي بحاجة إلى 
تفتيــش وفحص دقيق للبضائع األمر الذي 
يصعب على طاقم العاملين بسبب عددهم 

المحدود، داعيًا لزيادة األفراد العاملين.
وسائل األمن والسالمة

بدوره؛ أشار رئيس اللجنة الرئيسية لألمن 

والسالمة م. أحمد أبو راس لوجود مشروع 
جديــد لتفريــغ وتعبئــة الغــاز بحاجــة إلى 
مضخــات جديــدة تعمل بشــكل آمن وأقل 
وقت، وأنــه جاري العمل علــى تطوير هذا 

المشروع وشراء هذه المضخات.
جهود مقّدرة ومشكورة

في ختــام الزيــارة، وجه النائب العبادســة 
شــكره لجميــع العاملين في معبــري كرم 
الماليــة  وزارات  مــن  ورفــح  ســالم  أبــو 
واالقتصــاد والداخليــة، مشــيدًا بالجهــود 
الكبيــرة والعظيمة التــي يقومون بها رغم 
قلة العامليــن وقلة الكادر البشــري وعدم 

مالءمــة ظروف وبيئة العمل بســبب ضيق 
المــكان وقلــة الكــوادر وكثافــة وضخامة 
العمل المطلوب انجازه يوميًا، مؤكدًا على 
ضــرورة توفير جميع متطلبــات العمل من 
كوادر وأفراد ومنشــآت وخدمات لوجستية 
وأجهزة فحص للبضائع وذلك للحفاظ على 

األمن.
وتلتقي بمدير عام المعابر 

إلى ذلك اجتمعت اللجنة مدير عام المعابر 
بوزارة الداخلية العميد فــؤاد أبو بطيحان؛ 
بحضور النواب: يحيى العبادســة، وســالم 
سالمة، ويوســف الشــرافي، وهدى نعيم، 
وناقشــوا معــه أوضــاع المعابــر التجارية، 
مثمنين جهود إدارته الهادفة للحفاظ على 

أمن وسالمة المعابر. 
 من جانبه، اســتعرض العميد أبو بطيحان 
يواجهونها  التــي  والصعوبات  اإلشــكاليات 

في العمل اليومــي بالمعابر، الفتًا للخطط 
المستقبلية لتطوير عمل المعابر وتسهيل 
دخول وخروج البضائع والشاحنات، موضحًا 
أنــه تم مؤخــرًا إنشــاء مبنى جديــد لعمل 
الوزارات المختلفــة العاملة بمعبر كرم أبو 

سالم.
وناقش الحضــور الحاجة الملحة لتوســعة 
وتحديــث المعابــر التجارية، وذلــك لتلبية 
لمتطلبات العمل المتزايدة، وحل مشكالت 
االزدحــام وتكدس البضائع وضغط العمل، 
داعيــن لضرورة رفد طاقم العاملين بمزيد 

من الموظفين.
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المجلس التشريعي يستقبل وفدًا من كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية
اســتقبل المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن 
أســاتذة وطالبات كلية الشــريعة والقانون 
بالجامعــة اإلســالمية، وذلــك للتعرف على 
الدور الرقابي للمجلس وآليات سن القوانين 

والتشريعات.
وكان فــي اســتقبال الوفــد مقــرر اللجنــة 
القانونيــة النائب مشــير المصــري، ومدير 
عام الشــؤون القانونية أمجــد األغا، ومدير 
عام الجلســات زاهر عطــااهلل، ومدير دائرة 

االستشارات القانونية عمار نجم.
وبين النائب المصري أن التجربة البرلمانية 
في فلسطين عريقة، وأن الحياة البرلمانية 
تسير بشكل جيد رغم الكثير من المعيقات، 
وقال: "إن أولوياتنا تتمثل بتوطيد العالقات 
بين الكل الفلســطيني، واســتعادة الوحدة، 
التي تعد هدفًا اســتراتيجيًا وتشكل مقومًا 

هامًا للتحرير".
وأشــار لجهود المجلس في تعزيز العالقات 
مــع األمــة العربيــة واإلســالمية، والعالــم 
الحــر، ســواء برلمانيــًا أو دبلوماســيًا، من 
خالل التواصل الدائم مــع برلمانات عربية 

الحــق  وعالميــة إلصــدار مواقــف تدعــم 
الفلسطيني.

مــن جهته؛ اســتعرض مدير عام الشــؤون 
القانونية بالمجلس أمجد األغا نشأة وتطور 
التجربة البرلمانية في فلســطين، مشــيرًا 
للتطــور التاريخــي للبرلمان الفلســطيني، 

منذ الدولة العثمانية، وحتى عام 2006.
البرلمانيــة  التجربــة  أن  األغــا  وبيــن 
الفلســطينية اتســمت بالعراقــة والوعــي 
المبكر، الذي انعكس ايجابًا على الممارسة 

الديمقراطية.
من ناحيته؛ بيَّن مدير عام الجلســات زاهر 
عطــااهلل؛ مهــام المجلس، وأهمهــا الرقابة 
والمؤسســات  التنفيذيــة  الجهــات  علــى 
المختلفة، والتشريع وسن القوانين، وإقرار 
الموازنــة العامــة، وآليــات ووســائل تلــك 
المهام، مؤكدًا أهمية الرقابة البرلمانية في 
الحد من التجــاوزات ولجم الفســاد، ووضع 
قوانيــن وتشــريعات مــن شــأنها االرتقاء 
بالمجتمع وتدعيم حالة الســلم المجتمعي 

واألمن والعدالة.
بدوره؛ اســتعرض مدير دائرة االستشارات 
القانونيــة عمار نجم، آليات ســن القوانين 
في المجلس التشريعي، والمراحل التي يمر 
بها القانــون منذ االقتراح مــرورًا باألعمال 
التحضيريــة التــي تواكــب إعداد مشــروع 
القانــون، ثــم عرضــه بالمناقشــة العامة 
والقراءتيــن األولى والثانيــة على المجلس 
التشــريعي، حتى إقــراره والمصادقة عليه 

ونشره ليكون قانونًا نافذًا.
في ذات االطار؛ شــكر رئيس قسم القانون 
بالجامعــة  والقانــون  الشــريعة  بكليــة 
المجلــس  كلــوب،  عفيــف  د.  اإلســالمية 
التشــريعي على حسن االســتقبال، مشيدًا 

بكم المعلومات التي قدمها لوفد الكلية.
من ناحيته؛ أوضح أســتاذ القانون بالجامعة 
اإلســالمية د. أنور الشــاعر أن الزيارة تأتي 
للمزاوجة بين الدراسة النظرية والممارسة 
العمليــة، وتبيان أســس الحيــاة البرلمانية 
لطالبــات كلية الشــريعة والقانون بشــكل 

عملي.

النائب القرعاوي: اإلساءة ألي أسير أو محرر 
هو إساءة لرمزية شعبنا الفلسطيني

قــال النائــب فــي التشــريعي 
عــن محافظة طولكــرم فتحي 
قرعاوي:" إن اإلساءة ألي أسير 
أو محــرر هــو إســاءة لرمزيــة 
شــعبنا وللــكل الفلســطيني". 
جــاء ذلــك خــالل تصريحــات 
القرعــاوي،  للنائــب  صحفيــة 
تعقيبًــا علــى قمــع األجهــزة 
أســرى  الســتقباالت  األمنيــة 
قمــع  آخرهــا  كان  محرريــن، 

أجهزة الســلطة في الضفة المحتلة لمســتقبلي 
األســير المحــرر محمــد العــارف مــن طولكرم 
الــذي أمضى في ســجون االحتالل "19" ســنة.
ورفض القرعاوي؛ اإلســاءة لألســرى المحررين 
أو األسرى في قالع األســر، معتبرًا إياها بمثابة 
إساءة لرمزية الشعب الفلســطيني، موضحًا أن 

االســتقبال الكبيــر الذي حظي 
العــارف  محمــد  المحــرر  بــه 
يعكــس تضامــن النــاس مــع 
قضيتهم،  ومركزيــة  األســرى 
وأن األســرى في قلــوب الناس 
وطنيــة. أولويــة  وتحريرهــم 
شــعبنا  جماهيــر  أن  وأوضــح 
احتشدت من كل حدب وصوب 
المحــرر  اســتقبال  أجــل  مــن 
الشــوارع  أغلقت  العارف، حتى 
فــي كل االتجاهات، بينمــا تمركزت أجهزة أمن 
الســلطة في األحراش المقابلة لقاعة استقبال 
المحرر العارف وأطلقت قنابل الغاز بشكل مباشر 
علــى المواطنين مما أدى لوقوع عدة إصابة في 
صفوف المواطنين، داعيًا لمحاسبة كل من تورط 
بهــذا االعتداء مــن أبناء أجهزة أمنية الســلطة. 

نائبان يشاركان في اللقاء المجتمعي لمالك 
األراضي غير المطوبة

شــارك النائبان د. يونس األســطل، ود. يحيى 
العبادســة، في اللقاء المجتمعي النخبوي حول 
"األراضــي غير المَُطوَّبة" فــي محافظتي خان 
يونــس ورفــح، بحضــور نائب رئيــس متابعة 
العمــل الحكومــي الوزير الســابق محمد جواد 
الفرا، ولفيف من النخب المجتمعية من مجالس 
العائالت، واألكاديميين، ومالك تلك األراضي.

ودعا النائب العبادسة؛ إلى وجوب معالجة هذه 
القضية، بإيجاد حل منصِف وعادل، مستعرضًا 

معانــاة أصحاب تلــك األراضي خــالل الفترات 
السابقة منذ العهد البريطاني وحتى اآلن.

 مــن جهته؛ تحدث النائب األســطل عن الوضع 
الشــرعي لتلك األراضي، فذكر اتفــاق الفقهاء 
علــى تمليــك تلــك األراضــي، وأنــه ال يجــوز 
التعدي عليها، وأشار إلى تحريم ربط معامالت 
الناس الصحيحة التي ال إشــكال فيها بإلزامهم 
بالتخلــي عن تلك األراضــي، أو دفع أي غرامة 

مهما كانت.
نواب محافظة غزة يستقبلون وفدًا من مركز شرطة الشاطئ

اســتقبل النائبان عن محافظة غــزة د. مروان 
أبــو راس، ود. أحمد أبــو حلبية، وفدًا من مركز 
شــرطة الشــاطئ، تقدمه مدير المركز المقدم 
نهاد مهنا، ولفيف من ضباط ورؤســاء األقسام 

بالمركز.
وأطلــع النائبان على ســير العمل فــي المركز 
وأهــم اإلنجــازات التــي حققهــا المركــز خالل 
الفترة الماضية، وآليات التصالح الســلمي بين 
المتخاصميــن، والخطــط التي وضعهــا المركز 
للحفــاظ علــى الســلم المجتمعــي فــي نطاق 

المنطقــة التي يختص بهــا، والمعيقــات التي 
تواجه عمل المركز.

وأكــد النائبــان على دعم المجلس التشــريعي 
المتواصــل لجميــع المراكز الشــرطية، وثقته 
العالية بجهود المراكــز في الحفاظ على األمن 

واألمان وحماية المجتمع من الفاسدين.
وأشــاد النائبــان بعمل مركز الشــاطئ في حل 
المشــكالت بين المواطنين وتعاونهم المباشر 
مــع لجان اإلصــالح والمخاتير وتنفيــذ القانون 

بالعدل بين المواطنين. 

نواب الوسطى يتفقدون مستشفى 
شهداء األقصى

تفقد نواب محافظة الوســطى مستشفى 
شــهداء األقصى بمدينة دير البلح، وضم 
الوفــد ُكاًل مــن النواب: ســالم ســالمة، 
وعبد الرحمن الجمل، وهدى نعيم، وكان 
فــي اســتقبالهم وكيــل وزارة الصحة د. 
يوســف ابو الريش، ومدير المستشفى د. 
كمال خطاب، وعــدد من المدراء العامون 

بالمشفى. األقسام  بالوزارة ورؤساء 
وزارة  بجهــود  الجمــل؛  النائــب  وأشــاد 
الصحة في تطويــر المرافق الصحية من 
أجل تقديــم خدمات أفضــل للمواطنين، 
وبجهــود اإلدارة والعامليــن في مشــفى 

األقصى. شهداء 
ومــن جانبها، شــددت النائــب نعيم على 
العيــادات  بنــاء  فــي  اإلســراع  ضــرورة 

الخارجية للمشــفى، من خــالل التواصل 
مع المؤسسات الداعمة، وتزويد المشفى 
الالزمــة  واإلداريــة  الطبيــة  بالكــوادر 

للمواطنين. خدمة  أفضل  لتقديم 
بدوره؛ أشــار النائب ســالمة إلــى أهمية 
تطويــر األجهــزة الطبيــة فــي المشــفى 
وإجراء صيانة دورية سيما جهاز التصوير 
المقطعي )CT(، األمر الذي يسبب إعاقة 

للعمل في مستشــفى شهداء األقصى.
بــدوره؛ ثمــن وكيــل وزارة الصحة د. أبو 
الريش زيــارة نواب المجلس التشــريعي 
مؤكــدًا  األقصــى،  شــهداء  لمشــفى 
اســتمرارية العمل فيه وفــي كل مرافق 
وزارة الصحــة مــن أجــل تقديــم خدمــة 

ألبناء شعبنا. أفضل 


