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شاركت رئاســة المجلس التشــريعي الفلسطيني 
في تأبين شــهداء حريــق جباليا والــذي جرى في 
مســجد الخلفاء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة 
قبيل صــالة الجمعــة 2022-11-18، وأدت صالة 
الجنازة على الشــهداء مــن عائلة أبو ريــا وعائلة 

جاداهلل وعائلة الكحلوت عقب صالة الجمعة .
ونعى رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة د. أحمد 
بحر خالل كلمة له شــهداء حريــق جباليا، مقدمًا 
التعازي للعوائل المكلومة، مترحمًا على الشهداء 

وداعيًا اهلل أن يلهم شعبنا الصبر والسلوان.
وأكــد د. بحــر علــى وقــوف المجلس التشــريعي 
الفلســطيني وأبنــاء شــعبنا مــع عائالت أبــو ريا 
وجــاداهلل والكحلــوت فــي مصابهم الــذي وصفه 
بالجلل والذي يعد مصاب الشعب الفلسطيني كله 

في مختلف أماكن تواجده.
وثمن رئيــس المجلس التشــريعي باإلنابة جهود 
أبناء شــعبنا واألجهزة الرســمية التي هبت إلنقاذ 

الضحايا، وتجسيد التالحم والتعاضد.
ولفت إلى أن شــعبنا يضرب دومًا مثااًل يحتذى فيه 
بــكل العالــم في التوحــد ونصرة بعضــه البعض 

لمواجهة مختلف التحديات.
وأشــاد د.بحــر بجهود الدفــاع المدني والشــرطة 

أكــد رئيس لجنة القدس واألقصــى في المجلس 
التشريعي الفلســطيني النائب د. أحمد أبو حلبية 
على أن بنــاء االحتالل لقبور بال أموات في مدينة 
القدس المحتلــة ومناطــق وادي الربابة وهضبة 
ســلوان والحارة الوســطى وســفح جبل الزيتون، 
والبلــدة القديمة وحــي الطور غيرهــا، هو تزوير 

للتاريخ.
وأوضــح د. أبــو حلبية أن االحتــالل الصهيوني له 
هــدف اســتراتيجي يتمثل فــي تهويد المســجد 
األقصــى المبارك ومصادرة األرض الفلســطينية 

لصالح مشاريع استيطانية.
وقــال رئيس لجنــة القدس واألقصــى بالمجلس 
التشــريعي فــي تصريح صحفي :”بنــاء االحتالل 
الفلســطينية  األراضــي  فــي  الوهميــة  القبــور 
المحتلة، هـــي وسيلـة يتبعهــــا االحتالل لالدعاء 
بأن هنــــاك تاريخ يهودي وأن هناك أموات يهود 

التشــريعي  المجلس  نظم نواب 
بالضفــة، وقفــة احتجاجية أمام 
المحكمــة اإلداريــة العليــا برام 
اهلل، للمطالبة بصــرف حقوقهم 

المالية.
وشــارك فــي الوقفــة عــدد من 
النــواب أمــام المحكمــة العليــا، 
للمحكمــة  جلســة  مــع  تزامنــًا 
العليــا، وطالبــوا بأخذ  اإلداريــة 

حقوقهم.
وقــال النائب أيمــن دراغمة :”إن 
هذه الجلســة هي قبــل األخيرة 
فــي المحكمــة اإلداريــة العليــا 

بعدمــا أصــدرت قرارها لصالــح النــواب بصرف 
حقوقهم المالية”.

وأوضــح دراغمة أنه تم تشــكيل محكمــة إدارية 
ومحكمة إداريــة عليا، وتم االســتئناف على قرار 
الحكم من قبل النيابة العليا، وعدم تنفيذه بعد 3 

أشهر من صدور القرار بصرف الرواتب.

رئاسة التشريعي تشارك في تأبين وتشييع شهداء جباليا وتدعو العالم 
إلنهاء الحصار عن غزة

واالسعاف والطواقم الطبية وغيرها من المؤسسات 
الرســمية واألهلية، الذين رغــم صعوبات الحصار 
وتداعياتــه إال أنهــم بذلــوا كل الجهــد الممكــن 

للســيطرة على الحريق وعــدم انتقاله في المكان 
المكتظ بالسكان.

وأكــد د.بحر على ضرورة ان يتحرك العالم لكســر 

الحصــار الظالم علــى غزة والذي يمنــع دخول أي 
معدات من شأنها حماية أبناء شعبنا.

من جهتــه؛ عبر النائــب في المجلس التشــريعي 

د.يوسف الشرافي خالل خطبة الجمعة في مسجد 
الخلفــاء عــن عميق حزن فلســطين علــى ضحايا 
مخيم جباليا، مشيرًا إلى أن ديننا اإلسالمي يؤكد 

أن من مات محترًقا فهو شهيد.
وشدد النائب د. الشرافي على ضرورة التعاضد مع 
األســر الصابرة التي فقدت ابناءها خالل الحريق، 

داعيًا للشهداء بالرحمة، والصبر لذويهم.
وتطــــرق النائــب د. الشــرافي خــــالل الخطبــة 
للحصار الذي يتســبب دومًا في فداحة الخســائر، 
فاالحتــالل يمنــع عن قطــاع غزة معــدات الدفاع 
المدنــي، مطالبًــا العالم بالتحرك إلنقاذ الشــعب 
الفلســطيني من الموت بســبب جرائــم االحتالل 

سواء من خالل االعتداءات أو الحصار والحرمان.
وأكــــد النائب د. الشرافي على أن الحصـار الظالم 
هو جريمة ابادة جماعية أمام مرأى ومسمع العالم، 
مشــيدا بحالة الوحدة بين أبناء شعبنا الذي ضرب 
نموذجًا في العطاء حيث هب الجميع لنصرة عائلة 

أبو ريا.
وعقــب صــالة الجمعـــــة، أدى المصلــون صــالة 
الجنــــــازة على شهــــداء حريق جباليــا، ومن ثم 
جـــــرى تشيعهـــــم إلى مقبرة بيت الهيا شــمال 

القطاع حيث ووروا الثرى.

النائب أبو حلبية: بناء االحتالل قبور وهمية محاولة صهيونية لفرض وقائع 
وتزوير التاريخ

نواب التشريعي بالضفة ينظمون وقفة احتجاجية ضد استمرار إجراءات 
سلطة رام اهلل غير العادلة بحقهم

رئاسة التشريعي: عملية سلفيت البطولية رد 
طبيعي على تصاعد إرهاب االحتالل ومستوطنيه

أكد رئيس المجلس التشــريعي 
الفلســطيني باإلنابــة د.أحمــد 
بحر أن عملية سلفيت البطولية 
تأتــي ردًا طبيعيــًا على تصاعد 
الصهيونــي  االحتــالل  إرهــاب 
شــعبنا  بحــق  ومســتوطنيه 

ومقدساته.
المقاومــة  أن  د.بحــر  وشــدد 
أشكالها حق  الفلســطينية بكل 

مشروع كفله القانون الدولي.

وشــدد د. بحر أن المقاومة هي 
خيار شــعبنا لطرد االحتالل عن 
أرض فلســطين ونيــل الحريــة 

واالستقالل.
ونعــى د. بحــر الشــهيد محمــد 
مراد صوف منفذ عملية سلفيت 
البطولية، سائاًل المولى عزوجل 
رحمتــه،  بواســع  يتغمــده  أن 
وأن تكــون دماؤه وقــودًا لثورة 

مستمرة حتى زوال االحتالل.

طالبــت لجنة الرقابــة العامة 
والحريات  االنســان  وحقــوق 
العامة في المجلس التشريعي 
العالــم بوضــع حــد لجرائــم 
بحــق  المرتكبــة  االحتــالل 
الطفل الفلســطيني، وحماية 
 أطفال فلســطين وحقوقهم.

بيــان  فــي  اللجنــة  ودعــت 
لهــا بمناســبة يــوم الطفل 
المؤسســـــــات  العالمــــــي 
لمالحقة  الدوليــة  الحقوقية 
اإلســرائيلي  االحتــالل 

علــى جرائمــه بحــق أطفــال فلســطين، مــن 
خــالل إقامــة دعــاوى قضائيــة لــدى محكمــة 
المختصــة. والمحاكــم  الدوليــة   الجنايــات 
وقالــت اللجنــة :”فــي الوقت الــذي يحتفي فيه 
العالــم بيــوم الطفــل، التــزال معانــاة أطفال 
فلســطين مســتمرة نتيجة ما يتعرضون له من 
انتهاكات وجرائم يرتكبها االحتالل اإلســرائيلي 
بحقهــم، فقد ارتقى خــالل العام الجــاري أكثر 
مــن 35 طفاًل شــهيدًا، وتعرض أكثــر من 450 

لالعتقال في ســجون  طفال 
يمــارس  حيــث  االحتــالل، 
أبشــع  بحقهــم  االحتــالل 
صنــوف التعذيــب النفســي 
يــزال  وال  والجســدي، 
أطفــال غــزة محرومين من 
أبســط حقوقهم فــي الغذاء 
بســبب  والحيــاة  والصحــة 
علــى  المفــروض  الحصــار 
انتهــاك  قطــاع غــزة، فــي 
القوانيــــــــن  لــكل  صــارخ 
 والمواثيــــــق الدوليـــــــة”.

بتحمــل  الدولــي  المجتمــع  اللجنــة  وطالبــت 
مســؤولياته والضغــط على االحتــالل لإلفراج 
يقبعــون  الزالــوا  أســيرًا  طفــاًل   170 عــن 
داخــل ســجونه فــي ظــروف اعتقاليــه صعبة 
اإلنســانية. الحيــاة  مقومــات  ألدنــى   تفتقــد 

الذيــن  أطفـــال فلســطين  اللجنــة  وحييـــــت 
العالــم كل يــوم، ويضربــون أروع  يبهــــرون 
االحتــالل  بوجـــــه  الصمـــــود  فــي  األمثلـــة 

والحصار والعدوان.

داخلها لمصادرة األرض الفلسطينية وادعاء تاريخ 
يهودي مزيف”.

وأضاف “لنا حوالي عشر جلسات، وفي هذه الجلسة 
قدم فيها المحامــي الطعون والدعوى ضد النيابة 
اإلداريــة العليا التي ورد فيهــا بأنه ال يجوز لهؤالء 
النــواب بتقاضي حقوقهم المالية”، مطالبا النيابة 
اإلدارية العليا ســحب اعتراضها وطعنها ضد قرار 

محكمة العدل العليا.

وأشــار النائــب د. أبو حلبية أن ســلطات االحتالل 
قامــت ببنــاء مــن 300-200 قبــر وهمــي ضمن 
مخطط يعمـــل عليه لالدعاء أن له تاريخًا قديمًا 

بمدينة القدس.
وأوضــح د. أبــو حلبيــة أن االحتالل مســتمر في 
عدوانــه على القدس واألقصــى ومحاوالت فرض 
التقسيم الزماني، مشيرًا أن االحتالل ومستوطنيه 
يتوسعون في عدوانهم ضد المقدسات وتدنيسها.

بتنفيــذ  االحتــالل  اســتمرار  مــن مغبــة  وحــذر 
مخططاته ضد القــدس واألقصى في ظل صمت 
عربي وإســالمي ودولي في انتهــاك صارخ لكافة 
القوانيــن واألعــراف الدولية والذي يهدد الســلم 

واألمن في المنطقة.
ودعــا أبو حلبية األمة العربية واإلســالمية وأحرار 
العالــم للوقــوف في وجــه االحتــالل ومخططاته 

ودعم المقدسيين بكل الوسائل المتاحة .

وتابع “لألســف وضع العدالة في 
أراضــي الســلطة غيــر قانوني، 
اإلدارية  المحكمة  وحتى تشكيل 
العليــا األصــل أال ينطبــق على 
قرار سابق، وال يتم تنفيذه على 
قرار تــم اتخاذه قبل أشــهر من 
تشــكيل المحكمة، ومع ذلك تم 
االســتئناف على قرار العليا وتم 

رفض تنفيذ القرار”.
يذكــر أن محكمــة العــدل العليا 
فــي رام اهلل أصدرت في نوفمبر 
العــام الماضــي، قــرارًا يقضي 
بإعادة صرف رواتــب نواب كتلة 

“التغيير واإلصالح” بالضفة الغربية.
وكان رئيــس الســلطة محمــود عبــاس المنتهي 
واليتــه أصــدر فــي عــام 2018 مرســومًا باطاًل 
يقضــي بحل المجلس التشــريعي، وقطعت وزارة 
المالية على إثره رواتب 28 نائبًا من كتلة التغيير 

واإلصالح.

لجنة الرقابة وحقوق االنسان تطالب بوضع حد 
لجرائم االحتالل بحق األطفال الفلسطينيين

 بمناسبة يوم الطفل العالمي



21 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 م العــدد
)356(

A L  -  P  R  L  M  A  N
2

قــال النائــب فــي المجلس التشــريعي 
عــن محافظة الخليل نايــف الرجوب، إن 
ارتفــاع وتيــرة االســتيطان واعتــداءات 
الغربيــة  الضفــة  فــي  المســتوطنين 
والقدس، يتطلــب تصعيد المقاومة في 

وجه االحتالل بكافة السبل.
وأكد النائب الرجوب في تصريح صحفي 
علــى أن مقاومة االحتالل بكل الســبل، 
هي حق للفلسطيني لمواجهة اعتداءات 
االحتــالل، ووقــف االســتيطان والتغول 
في حقوق الفلســطينية، داعيــًا إلعادة 
النظر في االتفاقيات المجحفة في الحق 

الفلسطيني.
اعتــداءات  أن  الرجــوب  النائــب  وبيــن 
االحتالل تضاعفت بعد اكسابها الشرعية 
من أوسلو التي منحت المستوطنات حق 

التوسع الطبيعي.
وقــال :”إن هذا الزمــان في ظل حكومة 
مــن  وزراء  تضــم  متطرفــة  يمينيــة 
الطبيعيــة  والحصيلــة  المســتوطنين 

نائبان: ارتفاع وتيرة االستيطان تستلزم تصعيد المقاومة بكل أشكالها

ومصــادرة  االســتيطان  زيــادة  هــي 
األراضــي الفلســطينية وخاصة في ظل 
الحماية التي توفرها الســلطة برام اهلل 
للمســتوطنين والتي جعلت من العدوان 

اليهودي احتاللها رابحًا”.
وطالــب النائــب الرجوب الســلطة برام 
اهلل إعــادة النظر في االتفاقيات الظالمة 
للفلســطينيين، مشددًا على ضرورة أن 

تتوجه تتوجه للمحاكم الدولية لمواجهة 
االستيطان على أقل تقدير.

مــن جانبــه، أكــد النائب فــي المجلس 
فــي  الشــرافي  د.يوســف  التشــريعي 
تصريح صحفــي أن تخصيص االحتالل 
لدعــم  دوالر  مالييــن  ثمانيــة  نحــو 
االســتيطان في وادي الربابة المقدسي 
إرهاب صهيوني لن يعطيه أي شــرعية 

على أرضنا، مشــددَا أن االســتيطان لن 
يغير من حقائق التاريخ.

وقــال النائــب الشــرافي فــي تصريــح 
صحفــي :”إن االحتــالل يخــوض حملة 
والتهويــد  االســتيطان  مــن  مســعورة 
واالنتهاكات وبناء القبور المزورة لتهويد 

مدينة القدس”.
وأشــار النائب الشــرافي إلى أن مشاريع 
االحتالل لتهويد المســجد األقصى بكل 
الســبل مســتمرة وتتصاعد أكثر من أي 
وقــتٍ مضى وبدعم رســمي صهيوني، 
رأســها  وعلــى  المقاومــة  أن  مؤكــدًا 
المقاومة المســلحة هــي الكفيلة بوقف 

مخططات االحتالل وكنسه عن أرضنا.
ودعا النائب د. الشــرافي الســلطة برام 
اهلل لرفــع يدهــا الثقيلة عــن المقاومة، 
ووقــف عمليــات المالحقــة واالعتقــال 
السياســي في الضفــة الغربيــة، وترك 
الميــدان للمقاومــة للــرد علــى جرائم 

االحتالل.

تفقــد رئيــس لجنــة الداخليــة واألمــن 
والحكــم المحلــي بالمجلس التشــريعي 
النائــب د. مروان أبــو راس، جهاز الدفاع 
المدنــي، لالطــالع علــى مجريــات عمل 
الجهــاز وخططــه وأبــرز التحديــات التي 
تواجهــه، حيث التقــى بمدير عــام جهاز 
الدفاع المدني اللواء زهير شاهين ولفيف 

من قادة الجهاز.
وأشــاد النائــب د. أبــو راس فــي الجهود 
المبذولة مــن قبل مدير وضبــاط وأفراد 
جهــاز الدفــاع المدنــي، في خدمــة أبناء 
شعبنا، وإنجاز المهمات الخاصة في أسرع 
وقت، لحماية ممتلــكات وأرواح المدنيين 

وإزالة المخاطر.
وأكد رئيــس الداخلية واألمن على حرص 
المجلــس التشــريعي علــى متابعة عمل 
الجهاز والتواصل والتعاون بما يخدم أبناء 

شعبنا الفلسطيني.
وناقش الطرفان بعض قضايا المواطنين 
العالقة، وكيفية حلها ضمن شروط األمن 

التشــريعي  المجلــس  رئيــس  شــارك 
فــي مهرجــان  بحــر  د.أحمــد  باإلنابــة 
التأبيــن للقائــد المجاهــد علــي عرفة، 
فــي  2022-11-8م  الثالثــاء  مســاء 
صالــة ســعد صايل غــرب مدينــة غزة.
وقــال د. بحر في كلمة له خالل مهرجان 
التأبين :”باسم شعبنا الفلسطيني وباسم 
نواب المجلس التشــريعي نعزي أنفسنا 
وقادتنا، وأهله وذويه بالشــهيد عرفة”.
وأضــاف د.بحــر “هــذه الشــهادة تمثل 
ونحــن  والتحريــر،  النصــر  طريــق 
الشــهداء”. درب  علــى  ســنبقى 

تفقــد عــدد من نــواب المجلس التشــريعي 
مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال 
غزة، حيث اطلع الوفد البرلماني على خطط 

وبرامج المديرية للعام الدراسي الحالي.
وضم الوفد مقرر لجنة التربية النائب د.يوسف 
الشــرافي، ومقــرر اللجنة القانونيــة النائب 
د.مشــير المصري، والنائب د. محمد شهاب، 
حيث كان في استقبالهم مدير المديرية جواد 
صالحــة، الذي هنأه النــواب بتوليه المنصب 
الجديد ولفيــف من العاملين فــي المديرية.
واطلــع النــواب علــى ســير العمــل اإلداري 
بالمديريــة، وشــددوا علــى أهميــة تعزيــز 

عقــدت اللجنــة القانونية فــي المجلس 
التشريعي اجتماعًًا دوريًا؛ لمناقشة عدد 
من القضايا، بحضور رئيس اللجنة النائب 
المستشــار محمد فرج الغــول، ومقررها 
النائب مشير المصري، وأعضاؤها النائب 
أحمد أبو حلبية، والنائب مروان أبو راس، 

والنائب يونس األسطل.
وناقشــت اللجنة خالل االجتماع مشروع 
الوقــف،  أمــوال  وتنميــة  إدارة  قانــون 

وأوصت بإحالته للجنة التربية.
 كما ناقشت مشروع قانون معدل لقانون 
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة رقــم 7 

لجنة الداخلية واألمن تفقد الدفاع المدني واألمن الوطني وتبحث ملف البلديات 
وتحدد أولوياتها الرقابية 

د. بحر يشيد بمناقب القائد علي عرفة ويؤكد 
المضي على طريقه حتى تحرير فلسطين

نواب يتفقدون مديرية التربية والتعليم في 
شمال القطاع

اللجنة القانونية في المجلس التشريعي تناقش 
عددًا من مشاريع القوانين

والسالمة والمحافظة على إنفاذ القانون.
من جهته؛ استعرض اللواء زهير شاهين 
أبــرز اإلنجــازات التــي قــام بهــا الجهاز 
والخطــط التــي يعمــل وفقها ســيما مع 
دخول فصل الشــتاء، وأبرز برامج تفادي 
الكــوارث والتعامل معها، شــاكرًا حرص 
التواصــل  علــى  التشــريعي  المجلــس 

المستمر مع الجهاز.
وفي نهاية اللقاء، تفقــد النائب أبو راس 
ســيارات الدفاع المدني الجديــدة واطلع 
علــى امكانياتهــا وعلــى حجــم الجهــود 

المبذولة في ذلك.
تفقد األمن الوطني

فــي إطــار منفصل، أشــاد رئيــس لجنة 
األمــن والداخليــة بالمجلس التشــريعي 
د.مروان أبو راس بالعقيدة األمنية لجهاز 
األمن الوطني وكل األجهزة الفلســطينية 
في قطاع غزة، مثمنًا جهودهم في حفظ 

األمن وضبط الحدود.
وقــال د. أبــو راس خــالل تفقــده طابور 

القائــد  دور  عــن  بحــر  د.  وتحــدث 
الداخليــة  الجبهــة  حفــظ  فــي  عرفــة 
الغادريــن. مــن  الوطــن  وحمايــة 
التشــريعي  المجلــس  رئيــس  وأضــاف 
باالنابــة “إن القائــد الراحل شــارك في 
تأســيس جهاز األمــن الداخلي وشــغل 
مناصــب عــدة فــي العمــل الجهــادي”.
وقــال د. بحــر : ”نعاهــد ربنــا أن نظل 
األوفياء لدماء شــهيدنا علي عرفة وكل 
شــهداء شــعبنا حتى تحرير فلسطين”.
وفــي ختــام الحفــل شــارك د. بحر في 
عرفــة. علــي  القائــد  أســرة  تكريــم 

التواصل مع المؤسســات الرسمية واألهلية 
بما يخدم العملية التعليمية.

وثمــن النواب جهود المديريــة في النهوض 
بالعملية التعليمية، والتي تصب في االرتقاء 
بقــدرات الطلبــة وتعزيز انتمائهــم للوطن.
مــن ناحيته، أشــاد مديــر التربيــة والتعليم 
متابعــة  التشــريعي  المجلــس  بحــرص 
وتفقــد المديريــات والمــدارس، واهتمامــه 
التعليميــة،  بالعمليــة  دومًــا  باالرتقــاء 
مديريــة  فــي  والعامليــن  أنــه  مؤكــدًا 
تقديــم  فــي  جهــدًا  يألــون  ال  الشــمال 
الطلبــة. ألبنائنــا  ممكنــة  خدمــة  أفضــل 

لســنة 2013، تمهيدًا لعرضهما بالقراءة 
األولى على المجلس التشريعي.

وأحالــت اللجنــة إلــى الدائــرة القانونية 
مشــروع قانون بشــأن تعديل المادة 89 
مــن قانون المــرور الفلســطيني رقم 5 

سنة 2000، لدراسته.
وناقشــت اللجنــة تقارير ديــوان الرقابة 
المالية واإلدارية وخطة اللجنة القانونية 

للعام المقبل.
كمــا أقــرت اللجنــة عقــد ورشــة عمــل 
المحاكمــات  أصــول  قانــون  لمشــروع 

الشرعية.

خالل كلمة له في مهرجان التأبين مهنئين مديرها الجديد خالل اجتماع دوري

في عدة أنشطة برلمانية

أركان لضبــاط جهــاز األمــن الوطني في 
موقع الســرايا وســط غــزة، :”إن الجهاز 
مؤتمــن علــى األرض والشــعب، ونرفــع 
رأســنا به ونحــن على تواصــل دائم مع 

الجهاز من بدايات التأسيس”.
وأضــاف د. أبــو راس “نحــن جميعــًا في 
خندق واحد وفلســطين كلها لنا وال نفرق 
بين شــبر منها ولن نفرط في فلسطين، 
وســنجتث االحتالل من أرضنا”، موضحًا 

أن أرضنا وشعبنا أمانة في أعناقنا.
اجتماع دوري

في إطار منفصل؛ ناقشــت لجنة الداخلية 
بالمجلــس  المحلــي  والحكــم  واألمــن 
الــدوري  اجتماعهــا  خــالل  التشــريعي 
الهيئــات  علــى  الرقابيــة  أولوياتهــــا 
والــوزارات الحكوميــة التــي تخص عمل 
اللجنــة، وتقارير ديــوان الرقابة اإلدارية 
والمالية حــول عدد من الجهات الحكومية.

وحضــر االجتماع رئيــس اللجنــة النائب 
النائــب  ومقررهــا  راس،  أبــو  د.مــروان 

المستشــار محمد فــرج الغــول، وأعضاء 
اللجنة النائب د. ســالم ســالمة، والنائب 
أبــو دقــة، والنائــب د. جميلــة  يونــس 

الشنطي، والنائب م. إسماعيل األشقر.
وناقشــت اللجنة خــالل اجتماعهــا عددًا 
من القضايــا التي تخص عمل اللجنة من 
بينهــا جهــود البلديات الســتقبال فصل 
الشــتاء، وكلفت اللجنة النائب يونس أبو 

دقة بمتابعة ملف الحكم المحلي فيها. 
كما ناقشــت اللجنة شــكاوى المواطنين 
ومــن بينها شــكوى نقابــة العاملين في 
البلديــات فيمــا يتعلق بأصحــاب العقود، 

ورفعها لجهات االختصاص.
كمــا قيَمــت اللجنــة زياراتها الســابقة، 
وخاصــة للمديرية العامــة للتدريب حيث 
اطلعت على واقــع عملهم واطمأنت على 
ســير العمل، وأقــرت اســتكمال زياراتها 
الداخليــة  وزارة  ومؤسســات  لدوائـــر 
لالطــالع على طبيعــة عملهــا والعقبات 

التي تواجهها.

اللجنة االقتصادية بالتشريعي تناقش تقريرها 
حول عمل شركة توزيع الكهرباء

ناقشــت اللجنــة االقتصادية بالمجلس 
التشــريعي خــالل اجتماعهــا الــدوري 
تقريرهــا حــول أعمــال شــركة توزيع 
الكهرباء بغزة، وقضايا اقتصادية أخرى.

وحضر االجتماع رئيــس اللجنة النائب 
د.يحيــى العبادســة، وأعضــاء اللجنــة 
النائــب د. ســالم سالمـــــة، والنائــب 
أهدى نعيـــــم، ومقــرر اللجنــة النائب 

يونس أبو دقة.
وناقشت اللجنة خالل اجتماعها قضية 
المنشــآت الســياحية غيــر المرخصة، 

وقضية مياه أراضي المحررات.
كما ناقشــت اللجنة عددًا من القضايا 
المتعلقــة بلجنة تقصي الحقائق حول 
مخالفات بعض الشــركات العاملة في 

المجال الزراعي.

مواقف برلمانية دولية

نائب كويتي يدعو للعمل من أجل تغيير موقف بريطانيا المنحاز لالحتالل

والنائــب  القــدس،  ألجــل  برلمانيــون  لرابطــة  التنفيذيــة  الهيئــة  عضــو  قــال 
وإبــراز  دعــم  علــى  تعمــل  الرابطــة  :”إن  الشــاهين،  أســامة  الكويتــي 
القــدس”. إلــى  البريطانيــة  الســفارة  لنقــل  نيــة  ألي  الرافضــة  المواقــف 
وأكد الشــاهين، خالل مداخلته في ندوة نظمها المنتدى الفلســطيني في بريطانيا، 
على ضرورة العمل على تغيير الموقف البريطاني المنحاز لالحتالل، مبينًا أن هناك 
تقصيرًا عربيًا في التأثير على عواصم صناعة القرار لصالح القضية الفلســطينية.
وشــدد على ضــرورة إيصال رســالة أن مــن يؤيد القضية الفلســطينية ســيحظى 
الفــوارق  جميــع  تذيــب  الفلســطينية  القضيــة  أن  موضحًــا  الشــعوب،  بدعــم 
السياســية والدينيــة والمذهبيــة بيــن الشــعوب العربيــة واإلســالمية والعالــم.

النائب عطية يشيد برفض وزارة التربية الكويتية دعوة الطلبة لزيارة االحتالل

وزارة  بقــرار  عطيــة،  خليــل  األردنــي،  النــواب  مجلــس  فــي  النائــب  أشــاد 
إحــدى  فــي  مســاعدة  مديــرة  خدمــات  إنهــاء  الكويتيــة  والتعليــم  التربيــة 
االحتــالل. دولــة  لزيــارة  الطلبــة  دعوتهــا  بســبب  األجنبيــة  المــدارس 
وأوضح النائب عطية، في بيان، أن تلك الخطوة شــكل من أشــكال الدعم المختلفة 
للقضيــة الفلســطينية والتي باتت ضرورة سياســية وأخالقية ملحــة وعاجلة نظرًا 
الستمرار اعتداءات االحتالل تجاه الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن منهاج التربية 
والتعليم في جميع الدول العربية يجب أن يزرع لدى الطلبة حب فلسطين والتمسك بها.
وبيــن أن القــرار يترجم موقف الكويــت الواضح تجــاه القضية الفلســطينية أميرًا 
وشــعبًا وحكومة، متابعًا “ففي الوقت الذي تخاذل فيــه الكثير وتراجعت مواقفهم، 
تأتي الكويت لتعلنها بالصوت العالي بأن القضية الفلسطينية هي قضيتها األولى”.

نائب أسترالي يطالب بمحاسبة االحتالل في المحاكم الدولية

ألقى النائب األسترالي المستقل، أندرو ويلكي، خطابًا في البرلمان األسترالي طالب 
فيه بإنهاء “إسرائيل” اضطهادها للفلسطينيين. 

وعرج النائب في خطابه على تقرير لجنة حقوق االنسان التابعة لألمم المتحدة الذي 
خلص الى أن االحتالل االســرائيلي لفلســطين غير قانوني بطبيعته وان “إسرائيل” 
استغلت احتاللها إلعاقة حق تقرير مصير الفلسطينيين، وسرقة أراضيهم ومواردهم 

الطبيعية.
وأضــاف ويلكي:”لقد حان الوقت ألســتراليا والعالم لتوســيع نطاق اســتجابتنا لهذا 

الوضع المروع”، مثمنًأ تراجع حكومة بالده عن نقل السفارة إلى القدس.
وتابــع “يجــب علينا أيضًــا االعتراف بفلســطين، والدعوة إلى مســاءلة “إســرائيل” 
في المحاكم الدولية، وإجبارها على الســماح للفلســطينيين بالحصول على ابســط 

الحقوق، أال وهو حق تقرير المصير”.
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عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي 
فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني لقــاًء حول 

استعدادات بلديات قطاع غزة لفصل الشتاء.
وحضــر اللقاء رئيــس اللجنــة النائب د. مــروان أبو 
راس، ومقررها النائب المستشار محمد فرج الغول، 
ومسؤول ملف الحكم المحلي باللجنة النائب يونس 
أبــو دقة، وعضــو اللجنة النائب د. ســالم ســالمة، 
باإلضافــة لوكيــل وزارة الحكــم المحلي م. ســمير 

مطير، ورؤساء وممثلين عن بلديات قطاع غزة.
وقال رئيس اللجنة النائب د. أبو راس :”ندرك تمامًا 
حجــم ما قدمتــه البلديات في قطاع غــزة مع بداية 
فصل الشتاء”، مؤكدًا على أهمية تظافر كل الجهود 
خاصــة أن غزة تواجه حالة مســتمرة مــن الطوارئ 

والتحديات.
وأضاف “يجــب أن نضع خطة فعالة لتوعية المواطن 
ليكــون شــريًكا مع الجهــات المختصة فــي مواجهة 

الطوارئ”.
وأشــار إلى حــرص المجلس التشــريعي في مراقبة 
أداء جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والبلديات 
ومتابعــة أعمالها، ويجب أن يكــون هناك تعاون من 
الجميــع، “وال نعفــي أحــد مــن مســؤوليته”، واعدًا 
باستمرار اللقاءات بين اللجنة والبلديات، مع ضرورة 
وضع خطط عملية بالتنســيق مع رؤساء األحياء من 

أجل رفع وعي المواطنين.
وأكــد علــى أن المجلــس التشــريعي يتابــع عمــل 
البلديــات، ومثمنًــا دورهــا فــي خدمــة المواطنين 
والمجتمع، ومطالبًــا بالمزيد من الخدمة وتجويدها 

عقــدت لجنــة التربيــة والقضايا 
المجلــس  فــي  االجتماعيــة 
اســتماع  جلســة  التشــريعي، 
لوكيــل وزارة العمــل م. إيهــاب 
الغصيــن، ورئيس وحــدة الرقابة 
الداخلية بالوزارة عبد اهلل شحيبر.

اللجنة  رئيــس  الجلســة  وحضــر 
النائــب د. عبــد الرحمــن الجمل، 
ومقــرر اللجنة النائب د. يوســف 
الشــرافي، وأعضاء اللجنة النائب 
د. خميس النجار، والنائب د. سالم 
ســالمة، والنائب د. محمد شهاب.

وناقشــت اللجنــة خالل الجلســة 
عددًا من التقاريــر الرقابية التي 
أعدهــا ديــوان الرقابــة الماليــة 
واإلداريــة حول متطلبــات تجويد 

العمــل بالــوزارة، وأبــرز التحديات أمامهــا لمعالجة 
المشــكالت المجتمعية واالقتصاديــة ذات العالقة، 
الجامعييــن. الخريجيــن  بطالــة  مشــكلة  ســيما 

واطلعــت اللجنــة على أبــرز المنجزات والمشــاريع 
العمــل  وزارة  نفذتهــا  التــي  الخدماتيــة 
المســتقبلية. وخططهــا  الحالــي  العــام  خــالل 

توفيــر  أهميــة  علــى  الجمــل  د.  النائــب  وأكــد 
الدعــم والموازنــات الماليــة الالزمة إلنجــاح عمل 
مراكــز التدريــب المهنــي التابعــة لــوزارة العمل، 
ومضاعفــة الجهــود الســتيعاب أكبــر عــدد ممكن 
مــن الطلبــة، باعتبارهــا وســيلة ناجعــة للحد من 
تفاقــم مشــكلة بطالــة الخريجين في قطــاع غزة.

وأشــار رئيس اللجنة إلى حرص المجلس التشريعي 
تجويد األداء في مختلف المؤسسات الوزارات، ومتابعة 

لجنة الداخلية والحكم المحلي بالتشريعي تعقد لقاًء موسعًا مع وزارة الحكم المحلي والبلديات
حول االستعدادات لفصل الشتاء

لجنة التربية بالتشريعي تبحث الحد من مشكلة البطالة وتعزيز التعليم المهني، وتبحث إطالق مبادرة اخالقيات مهنة الطب

ألن شعبنا يستحق أفضل خدمة.
من جهته؛ قال مســؤول ملف الحكــم المحلي بلجنة 
الداخليــة واألمــن بالتشــريعي النائــب يونــس أبو 
دقــة :”إن احد اختصاصــات اللجنة هــو مراقبة أداء 
البلديــات، ولها الحق في التوجيــه لتجويد الخدمات، 
ونحــن حريصون دومًا لالســتماع للبلديــات ووزارة 

الحكم المحلي والمواطنين كافة”.
وأضاف “أن اللجنة ســتعمل على إعداد خطة شاملة 

جهود وزارة العمل ســيما في تعزيز برامج ومشاريع 
العمل عن بعــد، وتنفيذ برامج التشــغيل المؤقت، 
ومتابعة بعض الشكاوى التي تصل من المواطنين.

وثمّــن النائــب الجمــل جهــود وزارة العمــل فــي 
خدمــة المواطنين، مؤكدًا على اســتعداد المجلس 
التشــريعي بــذل المزيــد مــن الجهــود، والتواصل 
التــي  مــع جهــات االختصــاص لتذليــل العقبــات 
تواجــه الــوزارة، ومعالجة المشــكالت التــي تواجه 
البطالــة. مشــكلة  مقدمتهــا  وفــي  المواطنيــن، 

أخالقيات الطب
في إطــار منفصل؛ عقــدت لجنة التربيــة والقضايا 
االجتماعيــة بالمجلس التشــريعي، لقاًء تنســيقيًّا 
لبحث آليــات تنفيذ مبادرة تثقيفيــة أقرتها اللجنة، 
وزارة  بمشــاركة  الطــب،  مهنــة  أخالقيــات  حــول 

في إطار متابعتها ألداء البلديات

خالل جلسة استماع ولقاء تنسيقي

تحت شــعار حكــم محلي حضاري رشــيد، وســيتم 
تنفيذها خالل عــام 2023، وفيهــا تطوير األنظمة 
والقوانيــن والتنســيق العالــي بين كل مؤسســات 
الحكم المحلــي، وتفعيل اتحاد البلديات وغيرها من 

المالمح”.
وزارة الحكم المحلي

مــن جانبــه؛ قــال وكيــل وزارة الحكــم المحلي م. 
سمير مطير، :”قمنا بتشــكيل لجنة حكومية شاملة 

تهتــم  كمــا  فلســطين،  علمــاء  ورابطــة  الصحــة 
المبــادرة بالتركيــز علــى الــدور اإلنســاني للكادر 
الطبــي فــي التخفيف مــن معاناة المرضى، ســيما 
في المشــافي والعيادات الحكوميــة في قطاع غزة.
وحضــر اللقاء مقــرر لجنة التربية النائب د. يوســف 
الشرافي، ومدير عام اإلدارة العامة للصيدلة ورئيس 
لجنــة التواصــل المجتمعي د. منير البــرش، ونائب 
رئيــس لجنة مدونة الســلوك الوظيفــي وأخالقيات 
المهنة باســم السويركي ممثلين عن وزارة الصحة، 
فيمــا شــارك ممثاًل عــن رابطــة علماء فلســطين 
الســويركي. عــزات  بالرابطــة  الوعــظ  مســؤول 
واتفــق الحضور على عقــد لقــاءات تثقيفية للكادر 
الطبي، بمشــاركة نــواب اللجنة وعدد مــن أعضاء 
رابطــة علماء فلســطين، بهدف تعزيــز الوعي لدى 

للطوارئ والتي تهدف للتحضير واالســتعداد لموسم 
الشــتاء”، مشــيرًا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة مع 

البلديات من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
ولفت مطير إلى أن ما جرى في بداية فصل الشــتاء 
هــو هطول نحو %10 من حصة مطر قطاع غزة في 
العام فــي يوم واحد، موضحًا أن الــوزارة والبلديات 
تداركت ذلك وخالل وقت قصير تم الســيطرة على 
آثــار المطــر، ووضعــت خطط مــن أجل تفــادي أي 

الــكادر الطبــي بأســاليب التعامــل اإليجابــي مــع 
زمالء المهنة والمرضى، وتبيان التأصيل الشــرعي 
لعــدد مــن أخالقيــات مهنــة الطــب التي تســاعد 
المرضى نفســيًّا على التعافي، وتحقق حالة الرضا 
لــدى المرضــى وذويهــم مــن أداء الــكادر الطبي.   

تفقد المدارس
التربيــة  لجنــة  مقــرر  تفقــد  آخــر؛  ســياق  فــي 
والقضايــا االجتماعيــة النائب د. يوســف الشــرافي 
عــددًا مــن المــدارس بشــمال قطــاع غــزة، حيث 
اطلــع علــى ســير العمليــة التربويــة والتعليميــة.

وقدم النائب د. الشرافي نصائح للطلبة خالل كلمة له 
في اإلذاعة المدرسية، شدد فيها على أهمية التعلم 
والتحلي باألخالق، ســيما وأن شــعبنا الفلســطيني 
محتــل وأن العلم من أهم األســلحة التي يمكن ان 

إشكاالت مستقباًل.
وأشــار إلى وجــود اجتمــاع دوري للبلديــات الكبرى 
مــع الحكم المحلي، ونعمل مع لجنــة متابعة العمل 
الحكومي لتذليل العقبات، وأن الوزارة ســتعمل من 

أجل إيجاد التمويل لكافة المشاريع المقترحة.
رؤساء البلديات

من جهتهم؛ أوضح رؤســاء البلديات في مداخالتهم 
أن هناك شــراكة كبيرة بين البلديات ووزارة الحكم 
المحلي وكل الجهات الرســمية واألهلية، مشــيرين 
ألهمية أن يكون المواطن شريًكا مع البلديات، وهذا 
ال يعفــي البلديــات من مســؤولياتها، ولكن يجب أن 

يدرك المواطن واجباته وحقوقه.
وأكد رؤســاء البلديات حرص بلدياتهم على تطوير 
الخدمــة للمواطنيــن، وبذل الجهود مــن أجل خدمة 
المواطنين واالرتقاء بمســتوى الخدمــات، مؤكدين 
على ضــرورة تظافر الجهود مــن أجل ذلك، وخاصة 
تذليــل العقبات المتعلقة بنقــص الكوادر والمعدات 

وقلة اإليرادات وغيرها.
وطالبوا بإطالق حملة مشاريع كبيرة تستهدف البنية 
التحتيــة فــي كل قطاع غــزة، والبحث عــن تمويل 
للمشــاريع التي تســتهدف الحــد من آثــار التغيرات 
المناخية علــى قطاع غزة خاصة مصــارف األمطار، 

ورفع قيمة الدعم والتمويل للبلديات.
وأكد رؤساء البلديات على ضرورة استمرار مثل هذه 
اللقاءات وأنهم على اســتعداد تام للتعاون مع كافة 
الجهــات من اجل تحســين خدماتها فــي قطاع غزة 

بشتى النواحي.

األوطــان. تحريــر  فــي  تســهم 
الشــرافي  د.  النائــب  واســتذكر 
معركــة حجــارة الســجيل التــي 
يوافق ذكراها هذه األيام، مؤكدًا 
أنه بالعلم واألخالق ينتصر شعبنا 
ويحرر أرضه من دنس االحتالل.

اجتماع دوري
وناقشــت لجنة التربية والقضايا 
االجتماعيــة عــددًا مــن التقارير 
الرقابيــة حــول األداء الحكومــي 
أعدهــا ديــوان الرقابــة الماليــة 
واالداريــة، وتقاريــره حول عمل 

لجان الزكاة.
اللجنــة عقــد جلســات  وقــررت 
اســتماع مع عدد من المسؤولين 
تنفيــذ  لمتابعــة  الحكومييــن 
التوصيــات الواردة فــي تلك التقارير، كما ناقشــت 
اللجنة سبل معالجة بعض الظواهر المجتمعية التي 
انتشــرت في غزة في اآلونة األخيــرة، ودور الجهات 
التنفيذيــة في تعزيز القيــم ومعالجة تلك الظواهر 

في المجتمع الفلسطيني.
فــي  اللجنــة  عقدتــه  اجتمــاع  خــالل  ذلــك  جــاء 
د.عبــد  النــواب  بمشــاركة  التشــريعي  المجلــس 
ومقررهــا  اللجنــة،  رئيــس  الجمــل  الرحمــن 
د.يوســف الشــرافي، والنــواب األعضــاء د. ســالم 
ســالمة، ود. خميــس النجــار ود. محمــد شــهاب.

وبحثت اللجنة آليــات تنفيذ مبــادرة تثقيف األطباء 
حــول أخالقيــات مهنــة الطــب بالتعاون مــع وزارة 
باللجنــة  الخاصــة  الرقابيــة  الصحــة، واألولويــات 
2023م. المقبــل  العــام  خطــة  ضمــن  إلدراجهــا 

التشريعي ينظم دورة حول منظومة الوثائق البرلمانية

رئاسة التشريعي تستقبل وفدًا من المجلس األعلى للقضاء 

لجنة التربية تنافش تقارير ديوان الرقابة حول أعمال بعض الوزارات 
ولجان الزكاة 

لجنة الرقابة تلتقي باللجنة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني

رئاسة التشريعي تستقبل وفدًا من رؤساء البلديات السابقين

النائب د.يوسف الشرافي خالل جولة على مدارس في شمال القطاع
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لؤي حجازي - إبراهيم العيسوي
تحريــــر ومتابعــة

محمد رضوان
تصدر عن المكتب اإلعالمي في  إشــراف عــام

المجلس التشريعي الفلسطيني

العــدد
)356(

تصميم وإخراج
حســـام أبو دقـة

في الخليل جيش تقوده العصابات

في أكناف بيت المقدس

النائب سميرة حاليقة

لــم تعد الحرب التي يقودها المســتوطنين برعاية جيــش االحتالل في الضفة 
الغربيــة حربًا تدار من وراء الكواليس كما يعتقد البعض، والذي شــاهد عربدة 
المستوطنين مســاء السبت 19 نوفمبر 2022، في منطقة الشاللة وباب الزوية 
فــي مدينة الخليــل، وما صاحبها مــن تدمير لممتلــكات الفلســطينيين يدرك 
تمامــًا أن الحرب اآلن أصبحت معلنة، وأن المســتوطنين ال يترددون في ارتكاب 
أي جريمــة ضد الفلســطينيين بســبب الدعم الالمحدود مــن حكومة االحتالل، 

وبمساندة الجي.
في األمس القريب هاجم اآلالف من المســتوطنين المدججين بالســالح حي تل 
الرميدة ومنطقة التماس في شــارعي الشــاللة، ولم تفلح استغاثة المواطنين 

بالسلطة من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم من عبث المستوطنين.
ومع قناعتنا التامة أن ال ســيادة أمنية للســلطة في مناطق التماس إال أن أهل 
المدينة هبوا للدفاع عن أنفســهم ما أســفر عن عدد من اإلصابات في صفوف 

المواطنين.
ومدينة الخليل يا ســادة، جابهت منذ عشرات السنين حربًا حقيقية ضد قطعان 
المســتوطنين، وكانت مواجهات أمس بين المواطنين العزل وأكثر من خمسين 
ألــف مســتوطن، قدموا إلــى الحــرم االبراهيمي بذريعــة األعيــاد الصهيونية، 
والمســألة فــي مدينة الخليل ليســت مســألة أعيــاد أو احتفاالت بــل هي حرب 
معلنة يقف فيها المســتوطن موقًفا يُعبر عن جندية مدربة يســحق بها كل ما 
هو فلســطيني، ويقف فيها الجندي صاغرًا أمام غطرسة المستوطن، والحكومة 

الصهيونية ال تحرك ساكنًا بل تشرف بنفسها على جرائم المستوطنين.
مــا جرى باألمــس في الخليــل هو خطة تــدرب عليهــا المســتوطنون منذ 60 
عاما، تمت خاللها الســيطرة على قلب الخليل بشــكل كامــل، وطرد منها مئات 
األســر، واســتولى المســتوطنون على منازل وأحياء كاملة تحولــت إلى هيمنة 
المســتوطنين وتحقيق مآربهم لتحويلها إلى مستوطنة كبيرة في الخليل، وتم 
االستيالء على المئات من المحالت التجارية، ومنع المواطنين من استخدامها أو 

العودة إليها بقرارات من محاكم االحتالل.
وكل زائر للبلدة القديمة في مدينة الخليل أصبح هدفا للمســتوطنين وعرضة 

لإليقاف والمسائلة من جنود االحتالل الصهيوني.
وبقي لدينا تســاؤالت عريضة؛ هل تغافل الناس وكل من لديه ضمير حي عما 
يجري في الخليل؟! أم هل نسي الناس تاريخهم الناطق في كل زاوية منها؟! أم 

هل وصل القنوط واليأس إلى حد الخرس ؟!.
هــل علم الناس أن تــراب أبيهــم إبراهيم الذي دنســته الحفريــات في مغارة 

)الماكفيال(؟ أم فقدوا بوصلتهم اتجاه مقام إبراهيم الخليل أبو األنبياء؟!.
الخليــل .. لم تصمت على الــذل والهوان يوما، ولكن مــا يقصم الظهر هو هذا 
االنكماش الظاهر في مناصرة الخليل وأهلها، ولألســف الشديد أصبحت قضايا 
األمة ال تهم األمة، فالخليل حزينة ومساجدها تئن وأهلها مظلومين، ومساكنها 
تندب ساكنيها، الخليل تنزف على حضارتها العريقة التي شوهها المستوطنون 

وتندب على قدسيتها التي دنستها أيادي المغتصبين.

التشــريعي  المجلــس  رئيــس  أدان 
بحــر  أحمــد  د.  باإلنابــة  الفلســطيني 
التفجيــر اإلرهابي اآلثم الذي اســتهدف 
المدنيين في شــارع االستقالل بمدينة 
إســطنبول التركيــة، وخلَّــف عــددًا من 

الضحايا والمصابين.
وتقــدم د. بحــر خــالل برقيــة وجههــا 
لرئيــس البرلمــان التركــي مصطفــى 
شــنطوب بأحــر التعازي والمواســاة إلى 
ذوي الضحايا والشــعب التركي الشقيق، 
لما حلَّ بهم من مُصاب جلل، معربًا عن 

تضامنه الكامل معهم.
وأكد أنهــا محاولة بائســة لزعزعة أمن 
واستقرار تركيا الشقيقة متمنيًا الرحمة 
للضحايا والشــفاء العاجل للجرحى، وأن 

يحفظ تركيا الشقيقة من كل سوء.

للمجلــس  اإلعالمــي  المكتــب  أطلــق 
التشريعي الفلســطيني حملة “تواصل” 
لزيارة المؤسسات اإلعالمية العاملة في 

قطاع غزة.
واستهل المكتب اإلعالمي حملته بزيارة 
مقر إذاعة صوت األقصى وقناة األقصى 
الفضائيــة، وموقع دنيــا الوطن، وموقع 
فلســطين اليوم، ووكالة صفا اإلخبارية، 

وذلك على مدار أسبوعين.
وترأس الوفد خــالل الزيارات مدير عام  
المكتــب اإلعالمي للمجلس التشــريعي 
محمــد رضوان، ومديــر العالقات العامة 
حسام جحجوح، وطاقم المكتب إبراهيم 
العيســوي، وحســام أبــو دقــة، ورياض 

حسين.
والتقى وفد المكتب بمدراء المؤسســات 
اإلعالميــة ولفيف مــن العامليــن فيها، 
حيث جرى مناقشــة سبل تعزيز التعاون 

المشترك.
وقــال المدير العــام للمكتــب اإلعالمي 
للمجلس التشــريعي محمد رضوان: “إن 
هذه الحملة تهدف إلى تعزيز التواصل مع 
المؤسسات اإلعالمية، وتقدير جهودهم 
في نقل الرواية الوطنية الفلســطينية”، 
موضحًا أن الحملة ستشمل زيارة جميع 

 د. بحر يعزي نظيره التركي بضحايا انفجار اسطنبول، ويهنئ رئيس مجلس 
النواب األردني ويرحب بقرارات األمم المتحدة األخيرة حول فلسطين

المكتب اإلعالمي للتشريعي يطلق حملة “ تواصل “ لزيارة المؤسسات 
اإلعالمية وتعزيز التعاون المشترك

تهنئة رئيس مجلس النواب األردني
في إطــار منفصل؛ هنــأ د. بحر، رئيس 
مجلــس النواب األردنــي أحمد الصفدي 
بمناســبة انتخابه رئيسًا لبرلمان بالده، 
مُتمنيًا لــه النجاح والتوفيق في منصبه 

الجديد.
وقدم د. بحر باســم الشعب الفلسطيني 
أصدق التهانــي بهذه المناســبة، مثمنًا 
والثابتــة  األصيلــة  األردنيــة  المواقــف 
“ملكًا وبرلمانًا وحكومًة وشعبًا” الداعمة 

للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
وأكد علــى مواصلة الجهــود البرلمانية 
وتعزيــز العمــل البرلمانــي المشــترك 
بيــن مجلس النواب األردنــي والمجلس 
للقضية  الفلســطيني نصرًة  التشريعي 
الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل 

اإلقليمية والدولية، والتصدي النتهاكات 
االحتــالل الصهيونــي بحق المقدســات 

اإلسالمية والمسيحية.
العالقــة  بعمــق  اعتــزازه  عــن  وعبــر 
التاريخية واألخوية التي تربط شــعبينا 
الشــقيقين، ســائاًل المولى عز وجل أن 
يحفــظ المملكة األردنية الشــقيقة وأن 
يديم عليها األمن واالســتقرار والنهضة 

والرخاء.
قرارات األمم المتحدة

في ســياق آخــر؛ رحب رئيــس المجلس 
بحــر  أحمــد  د.  باإلنابــة  التشــريعي 
بقرارات األمــم المتحدة األخيرة الداعمة 
لفلسطين، والتي من بينها قرار السيادة 
الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده 
الطبيعيــة، وإقــرار طلب فلســطين رأي 

“العدل الدولية” بشــأن انتهاك االحتالل 
الشــعب  لحــق  المســتمر  اإلســرائيلي 
الفلسطيني في تقرير المصير واحتالله 
المســتمر  واســتيطانه  األمــد  طويــل 

وتشريعاته العنصرية.
وطالب األمم المتحــدة بترجمة قراراتها 
عمليًا على أرض الوقــع، وأال تبقى حبرًا 
علــى ورق ومرهونــة بصلــف االحتالل 

وموافقة اإلدارة األمريكية المنحازة له. 
وجــدد المطالبة للمجتمــع الدولي بوقف 
سياســة الكيــل بمكياليــن ازاء حقــوق 
الشعب الفلســطيني، داعيا للعمل الجاد 
علــى مقاضــاة االحتــالل فــي المحكمة 
الجنائية الدولية على انتهاكاته الصارخة 
والمتواصلــة لكافة القــرارات والمواثيق 

الدولية.

في بيان وبرقيتين منفصلتين

المؤسســات اإلعالميــة في قطــاع غزة 
خالل الفترة المقبلة”.

وأكــد رضوان علــى أهمية الــدور الذي 
تقوم به وســائل اإلعالم الفلســطينية 
همومهــم  ينقــل  للمواطنيــن  كمنبــر 
لوســائل  شــكره  مقدمــًا  ومشــاكلهم، 

اإلعالم لما تبذله في سبيل ذلك.
وشدد على أهمية التواصل بين وسائل 
اإلعــالم والمجلس التشــريعي مما من 
شــأنه تعزيــز التوعيــة بــدور المجلس 

التشــريعي فــي مجــال ســن القوانين 
والرقابــة البرلمانية ومواقــف المجلس 

في القضايا والمستجدات.
المجلــس  أن  علــى  رضــوان  وأكـــد 
البــاب  سياســة  يتبنــى  التشريعــــي 
اإلعــالم،  وسائـــــل  مــع  المفتـــــوح 
وأنــه على اســتعداد دومًا الســتقبالهم 
وتعريفهم بمهامه وأعماله، وأنه حريص 
على رفع مستوى التعاون والتنسيق بما 
يحقق أهــداف المجلس التشــريعي في 

خدمة المواطن والمجتمع الفلسطيني.
القوانيــن  لمشــاريع  وتطــرق رضــوان 

االخيرة التي يقوم المجلس التشــريعي 
علــى انضاجهــا واقرارها بهــدف تعزيز 

وفد برلماني برئاسة د. أحمد بحر يؤدي واجب العزاء في شهداء 
حريق جباليا

وفد برلماني برئاسة د. أحمد بحر يؤدي واجب العزاء في الشهيد 
محمود العجوري

النائب د. يوسف الشرافي خالل خطبة الجمعة قبل تشييع شهداء 
حريق جباليا

حقــوق المواطنيــن وتحســين الخدمات 
المقدمة لهم بما يكفــل الحياة الكريمة 
ألبناء شــعبنا فــي ظل التحديــات التي 
تواجههــا القضية الفســطينية والحصار 
الظالــم علــى قطــاع غــزة، وأوضح ان 
المجلس التشــريعي منفتح على جميع 
تجويــد  بهــدف  والمؤسســات  األفــراد 

القوانين التشريعات.
مــن جهتهــم، عبر مــدراء المؤسســات 
اإلعالميــة وطاقــم العامليــن فيها عن 
تقديرهــم لحملة “تواصل” التي اطلقها 
المكتب اإلعالمي للمجلس التشــريعي، 
والتنســيق  التواصل  مؤكديــن أهميــة 
التشــريعي  المجلــس  بيــن  المســتمر 
ووسائل اإلعالم واألطر اإلعالمية كافة، 
ومقدريــن الــدور الوطني الكبيــر الذي 
يقوم به المجلس التشــريعي في خدمة 

أبناء شعبنا رغم التحديات السياسية.
وجــرى االتفــاق علــى االســتمرار فــي 
عقــد اللقــاءات التواصلية بيــن المكتب 
اإلعالمـــــــي للمجلــس التشريعـــــــي 

والمؤسسات اإلعالمية.
المكتــب  قــدم  الزيــارات  ختــام  وفــي 
اإلعالمــي للمجلــس التشــريعي دروعًا 

تكريمية للمؤسسات اإلعالمية.

النائـــــــب  أكــــــد 
فــي المجلــــــــس 
فتحي  التشريعـــي 
أن دمــاء  قرعــاوي 
الشــهداء األبطــال 
شعلة  من  ســتزيد 
وستظل  المقاومة، 
لديمومتها  وقــودًا 
فــي الضفـــــــــــة 
الغربيــة والقــدس 
المحتلــة وكافـــــة 

أرجاء فلسطين.
وقـــــال النائــــــب 

قرعــاوي: “إن تواصل ارتقاء الشــهداء، 
دليــل علــى ديمومــة مقاومة شــعبنا، 
وامتالكــه القــدرة فــي مواجهــة وصد 
ضــد  المتكــررة  االحتــالل  اعتــداءات 

النائب قرعاوي: الضفة تشهد حالة من النهوض 
الجماهيري المقاوم في وجه االحتالل

الفلسطينيين”.
الضفة  أن  وأضــاف 
الغربية تعيش حالة 
من النهــوض على 
مســتوى التصــدي 
لالحتــالل وجرائمه 
بحــق  المتواصلــة 
شعبنا الفلسطيني، 
بالمقاومين  مشيدًا 
يســطرون  الذيــن 
عظيمــة  بطــوالت 
فــي وجــه البطش 

اإلسرائيلي.
وتابع النائب قرعاوي “شعبنا حي ومواكب 
لألحــداث، ولن يقبــل بمــرور اعتداءات 
االحتالل مرور الكرام، وسيواصل نضاله 
من أجل اســترداد حقوقه المشــروعة”.


