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لدى تخريجه دفعة من ضباط الشرطة

بحر" :وزارة الداخلية أثبتت أن رجالها يتسلحون بعقيدة أمنية وطنية
ويدافعون عن فلسطين ويحمون المواطن"
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نظمــت كلية الربــاط الجامعية
"كليــة الشــرطة" حفــ ًا تحــت
رعاية د .أحمــد بحر خرجت فيه
الدفعة الخامســة مــن طلبتها
بتخصصــي العلــوم الشــرطية،
والمالحــة البحريــة ،وذلــك
يــوم االثنيــن المنصــرم فــي
ملعــب اليرموك بمدينــة غزة،
بحضور رئيــس اللجنــة اإلدارية
الحكوميــة عبد الســام صيام،
ورئيس قطاع الشــؤون األمنية
اللواء توفيق أبو نعيم ،وعميد
الكلية د .كمــال تربان ،ومدراء
األجهزة األمنية ولفيف من كبار
الضبــاط وأركان وزارة الداخلية
والخريجين وذويهم.
أنقذوا األقصى

بدوره دعا "بحر" في كلمة له األمم المتحدة لعقد جلسة
طارئة لحماية المسجد األقصى من انتهاكات االحتالل،
مناشدًا قادة األمتين العربية اإلسالمية للتحرك العاجل
إلنقاذ المسجد األقصى من مخططات االحتالل الهادفة
للســيطرة عليه ،وتغييــر المعالم اإلســامية والعربية
لمدينة القــدس ،منددًا بمصادقة االحتالل على قانون
القــدس الموحــدة ،داعيًــا أحــرار العالم ألوســع حملة

تضامن مع المدينة المقدسة ومسجدها المبارك.
وأشاد "بحر" بدور أجهزة وزارة الداخلية في حفظ الجبهة
الداخلية ومنع العبث بأمن المواطنين بقطاع غزة ،وقال
مخاطبًــا خريجين الكليــة البحرية ":أنتــم حماة البحر،
تحفظون حدودنــا البحرية من أي عــدوان ،وأي هجوم
بحــري من األعداء ،بــل أنتم من سيشــارك في تحرير
فلسطين".

حدود آمنة

مــن ناحيته أكد وكيــل وزارة الداخليــة واألمن الوطني
اللواء توفيق أبو نعيم أن وزارته ستواجه كل من يحاول
العبث بأمن الوطن والمواطنين ،كما أنها ستحافظ على
أمــن الحدود للقطــاع خصوصاً الجنوبيــة مع جمهورية
مصــر العربية ،منوهًا إلى أنها حدود آمنة وأن الداخلية
لن تسمح للعابثين بتهديد األمن القومي لكل من مصر
وفلسطين.
وأشار "أبو نعيم" أن وزارته واجهت الكثير من التحديات

كان أبرزها الحــروب الثالثة التي شــنها االحتالل على
القطاع ،مؤكدًا أن أجهزة الداخلية لم تضعف واستمرت
في تطبيق القانون وحماية الجبهة الداخلية ،موضحًا أن
الداخلية أفشلت كل مخططات االحتالل الرامية لضرب
المقاومة ،مستدال بكشف خيوط عملية اغتيال الشهيد
مازن فقها ،ومنوهًا إلى أن تخريج أول فوج للمالحة في
القطاع كان بمثابة الحلم وأصبح اليوم حقيقة ،مؤكدًا
على أهميته في ضبط الحدود البحرية.

"أبو حلبية" يبرق لمسؤولين عرب حول
أوضاع المسجد األقصى وإجراءات االحتالل األخيرة
أبرق مقرر لجنة القدس واألقصى بالمجلس التشريعي
الفلســطيني النائــب الدكتــور أحمد أبو حلبيــة ببرقية
عاجلة لعد من المسؤولين العرب ،شرح لهم فيها أوضاع
المســجد األقصى وإجراءات االحتالل األخيرة فيه ،ووجه
"أبو حلبية" برقيته ُ
لك ً
ال من جاللة الملك محمد السادس،
ملــك المملكة المغربية الشــقيقة ورئيس لجنة القدس
الدولية ،وجاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين ،ملك
المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة ،وسعادة أمين عام
منظمة المؤتمر االســامي يوســف بن أحمد العثيمين،
ومعالي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،
ورئيــس البرلمــان العربــي الدكتــور مشــعل بن فهم
الســلمي ،ناشــدهم جميعًا بإعادة توجيه البوصلة نحو
القدس واألقصى.
وأشــار "أبو حلبية" في برقيته إلــى قيام قوات االحتالل
الصهيوني بإغالق المسجد األقصى في وجه المصلين،

ومنعهم لصالة الجمعة فيه ،منوهًا أنها سابقة خطيرة
لم تحــدث منذ ما يزيد عن " "50ســنة ،منددًا بتركيب
االحتالل بوابات إلكترونية على مداخل المسجد األقصى
المبارك ،معتبرًا ذلك تحدٍ سافر وخطير لكل المسلمين،
واستفزاز واضح لمشاعرهم.
وقــال ":إن الذي يحدث في األقصــى ما كان ليحدث لوال
حالة التشرذم والخالف والفرقة الذي تحياه البالد العربية
واإلســامية ،فأعداؤنــا الصهاينــة المحتلــون فرحــون
بانشــغالنا عن القدس ،والمطلوب منا هو إعادة توجيه
البوصلة نحو القدس واألقصى".
ودعا "أبو حلبية" للتحرك العاجل بكافة االتجاهات للحشد
الرسمي والشعبي لرفض ما يحدث في المسجد األقصى
ومدينــة القــدس ،مؤكدًا علــى ضرورة اتخــاذ خطوات
عملية في الدفاع عن األقصى للجم المحتل وغطرسته
التي يمارسها بحق أهلنا ومقدساتنا في القدس.

بانوراما

الثانوية العامة
03- 02
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بانوراما الثانوية العامة
زار بيوت " "40من الطلبة وهنأ ذويهم..
"بحر" :المتفوقون بالثانوية العامة قادة المستقبل وجيل التحرير
زار وفد من نواب المجلس التشريعي بيوت " " 40من الطلبة المتفوقين بالثانوية العامة
في كل محافظات قطاع غزة ،وقدم لهم ولذويهم التهاني بمناسبة التفوق ،حيث
تجول وفد النواب على بيوت المتفوقين على مدار ثالثة أيام متتاليات ،كما شــارك د.

أحمد بحر بالحفل الذي أقامته وزارة التعليم لتكريم المتفوقين على مستوى القطاع،
باإلضافة لتكريمه أوائل محافظة خان يونس أثناء الحفل الذي نظمته مديرية التعليم
بالمحافظة بحضور لفيف من التربويين وذوي الطلبة المكرمين.

حفل الوزارة

بدوره شــارك الدكتــور أحمد بحر النائــب األول لرئيس
المجلس التشــريعي بالحفل الذي أقامته وزارة التربية
والتعليــم فــي مدينة غــزة عصر أول يــوم ظهرت فيه
النتائج ،وحضر الحفل رئيس اللجنة اإلدارية الحكومية
عبد الســام صيــام ورئيس قطاع التعليــم فيها كمال
أبو عون ،ولفيــف من المهتمين واألكاديميين ورؤســاء
الجامعــات وذوي الطلبــة األوائل على مســتوى الوطن
والقطاع.
وفــي كلمة له هنأ "بحر" أوائــل الثانوية العامة وجميع
الناجحين ،ملفتًــا أن طلبة اليوم هم عماد ومســتقبل
الغد وفوج التحرير وتشــييد الحضارة ،متقدمًا بالشكر
والتقديــر لوزارة التربية والتعليم على الدور الذي قامت
به أثناء فترة االمتحانات والتصحيح حتى ظهور النتائج،
واصفًا هذا الدور بالعمل التوافقي والوطني في كل من
غزة ورام اهلل ،وقال ":اتســمت العالقة بينهما بالتعاون
والتنسيق المشترك ،وهو ما أعطى بعدًا وحدويا".
كما شــكر وزارة الداخلية واألمن الوطني على جهودهم
المباركة فــي توفير األمن واألمان واالســتقرار للطلبة
طيلــة أيــام االمتحانــات ،مثمنًــا دور وزارة الصحة فــي تقديم
خدماتها الطبية للطلبة أثناء فترة االمتحانات.

حفل مديرية خان يونس

إلى ذلك شــارك "بحر" صباح الخميس "ثاني يوم ظهور النتائج"
بحفل تكريم أوائــل الثانوية العامة بمحافظة خان يونس والذي
نظمته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة برعاية حركة األحرار،

زيارة رفح والوسطى

إلــى ذلك زار "بحر" رافقه النائبان ســالم ســامة وعبد
الرحمن الجمل ،بيــوت وعائالت الطالب المتفوقين في
محافظتي رفح والوســطى وقدم لهم التهاني بمناسبة
تفوقهــم ،متمنيًا لهــم حياة جامعية ملؤهــا اإلنجازات
العلميــة والعمليــة والنجاح ،مــن ناحيتهم تقــدم ذوي
المتفوقيــن ووجهــاء عائالتهم بالشــكر لوفد المجلس
التشريعي على زيارتهم وتقديم التهاني لهم بمناسبة
تفوق أبنائهم ،معتبرين الزيارة بمثابة لمســة وفاء من
التشريعي لعموم أبناء شعبنا وخاصة الطلبة المتفوقين.

زيارة متفوقي مدينة غزة

وفــي ذات الســياق تجول "بحــر" رافقــه النائبان جمال
نصــار ،وأحمد أبو حلبية على بيــوت الطلبة المتفوقين
في محافظة غزة وقدموا لهم التهاني بمناسبة التفوق،
ودعوهم لمواصلة مشــوار النجاح واستكمال مسيرتهم
التعليمة حتى الحصول على أعلى الدرجات العلمية.

زيارة محافظة شمال غزة

بحضور النواب :يونس األسطل ،خميس النجار ،ويونس أبو دقة،
وكوكبــة مــن التربوييــن والمربيــن والمعلميــن ،وذوي الطالب
المحتفى بهم.
وهنأ "بحــر" في كلمة له أثنــاء الحفل الطــاب وذويهم بالنجاح
والتفوق ،ومضى يقول ":إن طالبنا اليوم يحققون أعلى الدرجات،
على الرغم من الحصار وانقطاع الكهرباء ،وصعوبة الظروف التي
نحياها ،لذا نحن نسجل لهم هذا التفوق بكل احترام ونعتز بهم،

ألنهــم رفعوا رؤوس ذويهم وشــعبهم عاليًا ،فحــق لنا أن نفاخر
بهم".
وشــكر ذوي الطالب على الدعم الذي قدموه ألبنائهم طيلة فترة
الدراسة حتى وصلوا إلى هذه النتيجة الرائعة من التفوق والنجاح،
منوهًا أن شــعبنا يشــق طريقه نحو النصــر والتحرير والتمكين
بفضل العلم والمتعلمين ،شــاكرًا كل الجهات التي ساهمت في
إنجاح موسم امتحانات الثانوية لهذا العام.
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كمــا زارت رئاســة التشــريعي رافقهــا النواب :مشــير
المصري ،يوســف الشــرافي ،إســماعيل األشــقر ،وفتحي حماد،
باإلضافة لعــدد كبير من قيــادات الحركة اإلســامية بمحافظة
الشــمال ،بيوت وعائالت الطلبة المتفوقين في محافظة شــمال
غــزة مهنئين بالتفوق والنجــاح ،يذكر أن أعيــان ووجهاء عائالت
المتفوقيــن بمختلــف محافظــات غزة كانــوا في اســتقبال وفد
التشــريعي ورحبوا بالنواب والوفد المرافق وشــكروا لهم الزيارة
التي اعتبروها محفز لهم وألبنائهم لمواصلة طريق النجاح.
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االحتالل يجدد اإلداري للنائبين "مبارك ،ودحبور" ،ويقرر االفراج عن النائب حسن يوسف مطلع أكتوبر القادم
جددت محكمة ســلطات االحتالل مؤخرًا االعتقال اإلداري
للنائبين أحمد مبارك وإبراهيم دحبور ،فيما قررت المحكمة
اإلفراج مطلع أكتوبر القادم عن النائب حســن يوسف بعد
حصوله على قرار جوهري يقضي بعدم التجديد اإلداري له
مرة أخرى" ،البرلمــان" تابعت ملف النواب المختطفين في
سجون االحتالل وأعدت التقرير التالي:

النائب أحمد مبارك

إلى ذلك جددت ســلطات االحتــال االعتقال اإلداري
للنائب عن محافظة رام اهلل أحمد مبارك ،لمدة ســتة
أشــهر إضافية حســب ما أكد لنا نجلــه أواب مبارك،
وكانت ســلطات االحتالل قد اختطفت "مبارك" البالغ
مــن العمر قرابــة " "50عامًا في منتصــف يناير من
العــام الجــاري "2017م" ،وحولته لالعتقــال اإلداري
لمدة ستة أشــهر ،والجدير ذكره أن سلطات االحتالل

اعتقلت النائب "مبارك" منذ انتخابه عضوًا بالمجلس
التشــريعي ســت مرات ،وأمضى خاللها أكثر من ""6
سنوات في سجون االحتالل.

النائب إبراهيم دحبور

وفي ذات السياق علمت "البرلمان" من مصادر خاصة
أن ســلطات االحتــال جــددت يــوم األحــد الماضي
االعتقــال اإلداري للنائــب فــي المجلس التشــريعي
إبراهيم دحبور لمدة أربعة أشــهر وذلك للمرة الثانية

علــى التوالي ،وكانت ســلطات االحتالل قد اختطفت
"دحبور" من بيته بتاريــخ  23-3-2016وتم تحويله
فــي حينه لالعتقال اإلداري ،يذكر أن النائب "دحبور"
ينحــدر من بلدة عرابــة جنوب جنين شــمال الضفة
الغربية المحتلة وهو أحد نواب كتلة التغيير واإلصالح
وسبق اعتقاله عدة مرات.

النائب حسن يوسف

وفي ذات اإلطار قررت محكمة االحتالل اإلفراج مطلع

أكتوبر القادم عن النائب حســن يوسف بعد حصوله
علــى قرار جوهري يقضي بعــدم التجديد اإلداري له
مرة أخرى ،يذكر أن ســلطات االحتالل مددت اعتقال
النائب حسن يوســف ( 62عامًا) ،خمسة مرات ادارياً،
دون أي تهمــة ،وكان االختطــاف األخير له من منزله
بتاريخ أكتوبــر 2015م ،ومن الجدير ذكره أن النائب
"يوســف" أمضى ما يزيد عن " "21سنة في السجون
االحتالل.

"بحر" يشيد بمواقف رئيس البرلمان األردني ،ويهنئ النائب "البرغوثي" بالسالمة
أبــرق د .أحمد بحر النائــب األول لرئيس
المجلس التشــريعي صباح أمس ببرقية
عاجلة لرئيــس مجلس النــواب األردني،
عاطف الطراونة ،مشيدًا بمواقفه األخيرة
تجاه المســجد األقصى ،كما هاتف "بحر"
النائب في المجلس التشريعي مصطفى
البرغوثــي ،مهن ًئا بســامته إثــر اصابته
أثناء مواجهات مع قوات االحتالل.

المســجد األقصــى المبــارك ،والعمليــة
البطوليــة األخيــرة ،واصفًــا مواقــف
"الطراونة" بالشــجاعة والجريئة ،معتبرًا
أن المواقــف النبيلــة للمملكــة األردنية،
ولرئيس مجلس النــواب "الطراونة" هي
تعبير واقعي عن أصالة الشــعب األردني
وقيادة المملكة األردنية الهاشمية.
وعبــر "بحر" عن شــكره العميق وتقديره
البالــغ للمواقــف األردنيــة الرســمية
والشــعبية ،متمنيًــا من المملكــة مزيدًا
من الدعم للشــعب الفلسطيني وقضيته
العادلــة ،وفي مقدمة ذلك مــؤازرة أهلنا
في القدس.

مواقف شجاعة

إلــى ذلك أشــاد "بحر" في برقيــة وجهها
لرئيــس مجلــس النــواب األردني عاطف
الطراونة بمواقــف المملكة األردنية تجاه

"بحر وأبو حلبية" يكرمان ابنة الشهيد اسماعيل أبو شنب بتفوقها في الثانوية العامة

AL - P R L M A N

palplc

وهنأ البرغوثي

وفي ســياق منفصل أجرى "بحر" مكالمة
هاتفية مع النائب في المجلس التشريعي
مصطفــى البرغوثي مهن ًئا بســامته إثر
إصابتــه بعيار مطاطي فــي الرأس خالل
مواجهات اندلعت بيــن المواطنين وقوات
االحتــال عند باب األســباب فــي مدينة
القدس ،بدروه تقدم "البرغوثي" بالشــكر
"لبحــر" على اتصالــه والمبــادرة بتهنئته
بالسالمة متمنيًا لشعبنا التحرر واالنعتاق
مــن االحتــال ،ومؤكدًا بطــان إجراءات
االحتالل في القدس والمسجد األقصى.

رئاسة ونواب التشريعي يكرمون الطالب "الحافظ لكتاب اهلل" محمود سالمة من خان يونس

مدير التحرير

تحرير ومتابعة

تصميم وإخراج

تصدر عن الدائرة اإلعالمية في

ماجد أحمد أبو مراد

حسام علي أبو جحجوح

رائد توفيق الدحدوح أحمد جهاد سويدان

المجلس التشريعي الفلسطيني

plc.pal

plc_pal

plc.gaza

+ 970 8 2829016

+ 970 8 2827037

info.plc@gov.ps

plc.ps

