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النائب د. المصــري: القدس خط أحمر 
والمساس بها لعب بالنار

النائــب الغول: األطفال الفلســطينيون 
يواجهون كافة أشكال التمييز العنصري 

من االحتالل

النائــب د.خميــس النجار يفتتــح مركز 
مسقط الصحي في منطقة القرارة

النائبان الشــرافي والمصري يناقشــان 
عدد من القضايا مع وكيل وزارة الصحة

 w w w . i s l a h . p s

في يوم األسير الفلسطيني

كتلة التغيري واإلصالح الربملانية: جرائم االحتالل ضد شعبنا ستكون مفتاح 
الخالص وتعطى املقاومة أسباب قوتها وامتدادها 

مزيد من األخبار

واالصالح  التغييــر  كتلــة  نعت 
الفلسطيني  شــهداء شــعبنا 
الذيــن ارتقوا فــي مخيم جنني، 
مؤكدة أن شــعبنا الفلسطيني 
املقاوم مصمم على أن يرد الصاع 
صاعني لالحتالل فــي رد طبيعي 

على جرائم االحتالل. 
مجــازر  أن  الكتلــة  وأوضحــت 
االحتالل مفتــاح اخلالص وتعطي 
املقاومة أسباب قوتها وامتداداها 

حتى زوال االحتالل.
شــعبنا  أن  الكتلــة  وأكــدت 
الفلسطيني بعد هذه اجملزرة قادر 
على الدفاع عن نفسه، مشيرة إن 
حمالت التطبيــع املتواصلة التي 
تعطي هذا العدو الضوء األخضر 

اقتحام  و  الســتمرار مجــازره 
املســجد األقصى املبارك على 

الصهيوني اجملرم يد بن غفير.
وشــددت الكتلــة أن املنطقة 
مقبلــة علــى تصعيــد أمام 
وإن شــعبنا  االحتالل  جرائــم 
الفلســطيني ســيدافع بكل 
ما أوتي من قوة عن نفســه وإن 
املستقبل لشعبنا، وإن االحتالل 
مهزوم والرعــب الذي ميأل قلبه 
من شهر رمضان يريد أن يخيف 
قبيل  الفلســطيني  الشعب 
رمضان لكن ال ميكن أن يتحقق 

له ذلك.

احملاســبة واملالحقــة القانونية والقضائيــة على جرائمه 
خاصة ضد األســرى املرضى والنســاء واألطفال، ونعتبر أن 
االحتالل الصهيوني ال ميارس احتالل مجرد بل ميارس الفتك 

باحلجر والشجر واالنسان”.

وطالبت الكتلة املقاومة الفلســطينية بالعمل 
اجلاد والســعي املتواصل من أجل تبيض ســجون 
االحتــالل من كافة األســرى، مضيفــا :” من حق 

أسرانا العيش باحلرية املطلقة”.

كتلة التغيري واإلصالح: املقاومة وصفقة وفاء أحرار جديدة هي العنوان لحرية األسرى

أكدت كتلة التغيير واإلصــالح البرملانية في ذكرى 
يوم األسير الفلسطيني أن قضية األسرى في سلم 
أولوياتنا وأن األســرى الذين ضحوا بزهرة أعمارهم 
من أجل حرية أرضنا وشعبنا تتطلب حترك اجلميع 

لنصرتهم.  
وأوضحت الكتلة أن االحتالل الصهيوني الزال ميارس اإلرهاب 
بحق أسرانا بسلب وحرمانهم من أبسط احلقوق اإلنسانية. 
وأضافــت الكتلــة :” إن االحتالل يعتبر نفســه مبنأى عن 
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النائب د. مشري املصري: القدس خط أحمر واملساس بها لعب بالنار
أكد النائب عن كتلة التغيير واإلصالح 
البرملانية د. يوســف الشرافي أن دخول 
األقصى  املســجد  الى  أمريكــي  وفد 
برفقة الشــرطة واخملابرات الصهيونية 
جرمية بحق املقدســات، مشيراً أن هذه 
الزيارة مرفوضة وتعد عدوان جديد على 

حقوق شعبنا الفلسطيني .
 وقال النائب د. الشــرافي:” هذه الزيارة 
االمريكيــة زيارة مشــؤومة تعبر عن 
االنحيــاز الواضــح لصالــح االحتالل 
ومخالفــة للقانون الدولــي ومحاولة 

خبيثة الستغالل الشعوب” 
وأضاف النائب د. الشرافي:” زيارة الوفد 
األمريكــي امتدار لالنحيــاز األمريكي 
لالحتــالل والتي ســبقها مشــاركة 

الســفير األمريكي في احلفريات أسفل 
املسجد األقصى ونقل الرئيس األمريكي 
ترامب سفارة بالده للقدس في مخالفة 

لكل املواثيق والقوانني الدولية”
واستنكر النائب د. الشرافي زيارة الوفد 
األمريكي للمسجد األقصى، مؤكداً أن 
هــذه الزيارة تعد جرميــة تتحمل اإلدارة 

األميركية تداعياتها.
وأشــار النائب د. الشــرافي أن تواصل 
دعــم اإلدارة األمريكية لــدول االحتالل 
سياسياً وعسكرياً مشاركة في اجلرائم 
ضد شعبنا جرمية، مؤكداً أنه ليس من 
مصلحة اإلدارة االمريكية أن يقفوا مع 
هذا احملتل الذي يرتكب جرائم وانتهاكات 

مخالفة للقانون الدولي.

تداعياتها خطرة على المنطقة 
النائب د. اأبو حلبية: دعوات ذبح القرابني يف امل�سجد الأق�سى حتدي �سارخ مل�ساعر امل�سلمني 

أكد النائــب ا.د. أحمد أبــو حلبية أن 
دعــوات جماعات الهيــكل املتطرفة 
القتحام املسجد األقصى وذبح قرابني 
داخله بشــكل عدوانا صارخــاً  وحتد 
ملشاعر املسلمني وسيكون له تداعيات 
خطيرة علــى املنطقة ، مشــدداً أن 
عن  ســيدافع  الفلسطيني  الشعب 
املسجد األقصى وسيتصدى خملططات 

االحتالل .
وقال النائــب د. أحمد أبــو حلبية “أن 
ما يخطط لــه املغتصبني الصهاينة 
من جماعــات الهيكل أمر خطير ألول 
مرة يصروا على ذبــح قرابني حيوانية 
وســلخها داخل ســاحات املســجد 
األقصــى  ويريــدون خاللهــا تلطيخ 
دمائهــا على قبة الصخــرة وفي ذلك 

انتهاك صارخ لقدسية املسجد األقصى”
وأوضــح النائــب د. أبو حلبيــة أن دعوات 
اجلماعــات املتطرفــة تنم عن سياســة 
عدوانية عنصريــة ينتهجها االحتالل في 
حتدى صارخ ملشاعر املسلمني ومقدساتهم 

.
ودعا النائب د. أبو حلبية جماهير شــعبنا 
إلى النفير واالحتشاد اليومي في املسجد 
األقصى املبارك والتصــدي لهذه  اخلطوة 
اخلطيــرة  ، مؤكــداً أنه في حــال اقدام 
اجلماعــات الصهيونية علــى ذبح قرابني 
انعكاســات خطيرة عند  سيكون لذلك 

جميع  املسلمني .
وناشــد النائــب د. أبو حلبية الشــعوب 
العربية واإلســالمية وأحــرار العالم بذل 
أقصى اجلهود الالزمة إلحباط هذا اخملطط 

الذي يعــد عدوان ســافر على املســجد 
أن مثل هــذه اجلرمية  األقصــى، مشــيراً 

سيكون لها تداعيات خطيرة .
وأدان النائب أبو حلبية اقتحام وزير خارجية 
االحتالل يائير لبيد ملنطقــة باب العامود 
في القدس احملتلة، مؤكــداً  إن ما يقوم به 
العدو الصهيوني من اعتداء على املسجد 
األقصى املبــارك وعلى أهلنا املقدســيني 
في منطقة باب العامــود ما هو إال ضمن 
مخطط للعدو الصهيونــي حملاولة إرهاب 
األهالي الكرام املرابطني على ارض القدس 

واألقصى.
وقال النائــب د. أبو حلبية ما قــام به وزير 
خارجية الكيان البيد باألمس من اقتحامه 
ملنطقة باب العامود هو  تشــجيع لقوات 
االحتالل واملســتوطنني ملواصلة  االعتداء 

على أهلنا املرابطــني والصامدين في 
منطقة باب العامود التي كان لها في 
العام املاضي دور بارز في معركة سيف 

القدس”
وأشار النائب د. أبو حلبية أن اقتحامات 
االحتالل املســتمرة تأتي في ســياق 
الصهيوني على مدينة  العدو  هيمنة 

القدس.
وحذر النائــب د. أبو حلبية من عواقب 
دعوات العصابات الصهيونية املتطرفة 
القتحــام وتدنيس املســجد األقصى 
املبــارك، محمالً االحتالل املســؤولية 
الكاملــة عن هذا التصعيــد اخلطر ، 
داعيــاً جماهير شــعبنا للتجمع  في 
باحات األقصى  والرباط  فيه ملواجهة 

انتهاكات االحتالل املتصاعدة بحقه.

كتلة التغيري واإلصالح الربملانية: 
اســتهداف  إمعان االحتالل يف 
الطفولــة الفلســطينية ارهاب 

بشع وعنصرية مقيتة

يصادف اخلامس من نيسان من كل عام  ذكرى 
يوم الطفل الفلســطيني الذي ما زال يعاني 
جراء جرائم االحتالل املســتمرة بحق األطفال 
الفلســطينيني فــي اســتهداف صهيوني 
عنصــري بشــع لتدميــر واقع ومســتقبل 

الطفولة الفلسطينية.
تؤكــد الكتلة أن ذكرى يــوم الطفل تأتي وما 
ترتكب عشــرات  زالت ســلطات االحتــالل 
االنتهاكات بحق املعتقلني األطفال كالتعذيب 
النفسي واجلســدي ، اذ سجل استشهاد 78 
طفال فلســطينيا خالل عام ،فيما ال زال 160 
آخرين يقبعون في سجون االحتالل الصهيوني 
ناهيــك عــن اســتمرار سياســة التعذيب 
والتهديد والتنكيل والترويــع أحياناً بالكالب 
، واســتخدام وســائل مروعة بحق القاصرين 
كاخلداع والوعود الكاذبة ، واملعاملة القاسية 
، واحملاكم الردعية العسكرية والقوانني اجلائرة 
،  و العقابات بالغرامات املالية والعزل االنفرادي 
واستخدام القوة ، واالحتجاز في أماكن مرعبة 

, والتفتيشات االستفزازية .
إن اســتمرار اعتقال االطفال الفلسطينيني 
يعد جرمية صارخة تخالف كل األعراف واملواثيق 
الدولية التي تكفل حماية األطفال القاصرين 
والتي تدعو لضمان وتأمني حقوقهم اجلسدية 
والنفســية والتعليمية ،كل ذلك على مرأى 
ومســمع العالم الظالم الــذي يزعم رعاية 

حقوق االنسان وحماية الطفولة البريئة.
وتدعو الكتلة كل املنظمات الدولية واحلقوقية 
للعمــل اجلاد علــى إنقــاذ حيــاة االطفال 
الفلســطينيني الذين يعانــون معاناة كبيرة 
ســواء فقدان العناية الصحية  والنفســية 
واستمرار احتجازهم بالقرب من أسرى جنائيني 

يهود فى كثير من األحوال .
 إننــا نــدق ناقوس اخلطــر في يــوم الطفل 
الذي يشــكل مناسبة مهمة  الفلسطيني 
لتذكيــر العالم مبعاناتهم فــي ظل تصاعد 
جرائــم االحتالل الذي ينتهك بشــكل صارخ 
حقوقهم مــن خالل اســتهدافهم املتعمد 
واملمنهج بنيرانه وهدم بيوتهم وحرمانهم من 
التعليم بهدم املدارس أو اقتحامها واستهداف 

الطلبة فيها.
وتؤكــد الكتلــة  أن ممارســات االحتالل بحق 
األطفال الفلسطينيني تستوجب من اجملتمع 
الدولي التحرك العاجل لتوفير احلماية الدولية 
لهم وضمان العيش بحرية وكرامة كســائر 

أطفال العالم.

في يوم الطفل الفلسطيني

دعا األطراف العربية واإلسالمية لتحمل مسؤولياتها
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 النائب د. يوسف الشرايف يدعو لثورة شعبية شاملة نصرة 
للمسجد األقصى

دعا  النائب د. يوســف الشرافي  لثورة شعبية شــاملة في القدس والضفة 

والداخل احملتل نصرة للمسجد األقصى، مؤكداً أن  استمرار اقتحامات االحتالل 

ومستوطنيه للمسجد األقصى يؤكد على وحشيته واجرامه والنوايا اخلبيثة 

بالسيطرة التامة على املسجد األقصى .

وقــال النائب د. الشــرافي:” ال عذر لألمة العربية واإلســالمية ان خلصوا الى 

املســجد األقصى وفيهم عني ، وان مشاهد االعتداء على املصلني في املسجد 

األقصى من األطفال والنساء والشيوخ تكشف  وحشية هذا االحتالل اجملرم”

وأوضح النائب د. الشــرافي أن االحتالل أوهن مــن بيت العنكبوت وأن مصيره 

الزوال، مشيراً أن استمرار جرائم االحتالل سيدفعه أثمان باهظة.

ودعــا النائب د. الشــرافي أهلنا في القدس والداخل احملتل والضفة الى شــد 

الرحال الى املسجد األقصى وحمايته من اعتداءات املستوطنني، موجهاً حتيته 

للمرابطني في ســاحات املســجد األقصى ومن هتفوا عالياً باسم املقاومة 

وقائدهــا محمد الضيف ، وأنهــم ميثلون عنوان البطولــة والهوية الوطنية 

برباطهم وارادتهم القوية.

وطالب النائب د. الشــرافي  األمة العربية واإلســالمية الى دعم صمود أهالي 

القدس  واملقاومة الفلسطينية باملال و املواقف  جادة نصرة للمسجد األقصى.

دعا لنصرة أهالي القدس ودعم المقاومة

النائب د. الجمل يناقــش قضايا املواطنني مع 
رئيس بلدية النصريات 

النائــب د.النجار يفتتح مركز مســقط الصحي 
يف منطقة القرارة

ناقــش النائب د. عبد الرحمن اجلمــل  قضايا املواطنني من 
ســكان منطقة احلساينة   مع األســتاذ اياد املغاري رئيس 

بلدية النصيرات.
اشــاد النائب د. اجلمل بجهود بلديــة النصيرات وتقدميها 
اخلدمات الالزمة للمواطنني من خالل املشــاريع اخلدماتية 

التي تقوم بها.
وطــرح النائب اجلمل عــدد من القضايــا اخلاصة مبنطقة 
احلســاينة بالنصيــرات واالحتياجات الالزمــة للمنطقة 

ومشاريع تطوير وفتح بعض الشوارع 
بــدوره رحب رئيس بلدية النصيرات االســتاذ ايــاد املغاري 
بالنائب د. اجلمل، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة، وأوضح أنه 

سيتم تنفيذ عدد من املشاريع التي ستخدم منطقة غرب 
النصيرات خالل حزمة املشاريع القادمة املمولة من صندوق 

تطوير البلديات. 
وفي سياق آخر تفقد النائب د. اجلمل  مركز االصالح والتأهيل  
في احملافظة الوســطى ، وكان في استقباله  العقيد اياد 
الهبــاش  مدير مركز االصالح والتأهيــل  م  في مدينة دير 
البلح  ، مشيداً باجلهود الكرمية التي تبذلها  ادارة املركز   في 
تطوير املركز  من خالل تطوير الكادر  البشري  وايضا تطوير 

املرافق  وتنوع البرامج التربوية   للنزالء.

شــارك النائب د.خميــس النجار في حفــل افتتاح مركز 
مسقط الصحي في منطقة القرارة مبحافظة خان يونس، 
بحضور وكيل وزارة الصحة د.يوســف أبــو الريش، ورئيس 
بلدية القرارة م.أحمد شــعت، وممثل عن الهيئة العمانية 

لألعمال اخليرية.
وفي كلمته أثنى النائب د.خميس النجار على جهود جمع 
اجلهات التي ســاهمت في إيجاد هذا الصرح الصحي الذي 
يخدم شــريحة كبيرة من الســكان، موضحاً أن الطاقة 

االســتيعابية للمركز الصحي القدمي في منطقة القرارة 
لم تعد تفي باحتياجات سكان املنطقة.

ونــوه النائب د. النجــار إلى أن االرتقاء مبســتوى اخلدمات 
الصحية املقدمة للجمهور الفلسطيني هو هدف تضعه 
اللجنــة الصحية في اجمللس التشــريعي نصب عينيها 
دائما، مشيراً إلى اســتمرار العمل رغم كل العوائق التي 
تؤثر على تطوير اجملال الصحي الذي تعرض لضغوط كبيرة 

نتيجة االعتداءات الصهيونية على سكن قطاع غزة.

النائب الغول: األطفال الفلسطينيون 
يواجهــون كافــة أشــكال التمييــز 

العنصري من االحتالل

أكد النائب املستشار محمد فرج الغول أنه في الوقت الذي يتمتع فيه أطفال 

العالم بكافة حقوقهم التي كفلتها لهــم القوانني واالتفاقيات واملواثيق 

الدولية نرى أن الطفل الفلسطيني يواجه كافة أشكال التمييز العنصري 

والعنجهية التي ميارسها االحتالل الصهيوني ضد أطفال فلسطني.

وأوضح النائب الغول أنه في يوم الطفل الفلسطيني يستذكر العالم أجمع 

هذه العنجهية والقســوة واالنتهاكات الصارخة التي ميارســها احملتل ضد 

أطفال فلســطني فبدالً من أن ينعم أطفال فلسطني بحقوقهم املشروعة 

مثل باقي أطفال العالم يواجه باالعتقال حيث اعتقل أكثر من 9000 طفل 

وطفلة من أطفال فلسطني جرى اعتقالهم في الفترة من 2015 وحتى نهاية 

شهر مارس 2022.
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كتلة التغيير واإلصالح

النائبــان د. الشــرايف ود. املصــري يناقشــان عدد من 
القضايا مع وكيل وزارة الصحة

النائــب د.ســالمة يشــارك يف فعالية يــوم األرض يف 
الوسطى

التقى النائبان عن كتلة التغيير واإلصالح د. يوسف الشرافي 
و د. مشير املصري مع وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش 
ملناقشة عدد من القضايا والشــكاوى العالقة للعمل على 
حلها مؤكدين على وقوف النواب ووزارة الصحة خلدمة املواطن 

الفلسطيني. 
وأشاد النواب بجهود وزارة الصحة ودورها الكبير في تخفيف 
معاناة املرضى وخدمة أبناء شعبنا وتقدمي اخلدمات الصحية 

شارك النائب الدكتور سالم سالمة  في فعالية احياء 
يــوم االرض  ترثنا هويتنا  والتي نظمتها مديرية التربية 
والتعليم  على شــارع صــالح الديــن  مقابل مدخل 

النصيرات 
وقال  النائب د. سالمة  “ إن يوم االرض يوم خالد في ذاكرة 
الشعب الفلسطيني  ويوحد شــعبنا في كل مكان، 
ونقول  للذين  يحتمون  بدويلة الكيان على رسلكم إن 

لهم وامللموسة في مستشــفيات الشمال خاصة والقطاع 
عامة، وناقشــوا تدعيم أقســام املســالك البولية واألوعية 

الدموية في محافظة شمال قطاع غزة.
ومن جانبه أطلع د. يوسف أبو الريش النواب على آخر التطورات 
في بعض القضايــا التي مت طرحها والتــي تتعلق مبحافظة 

شمال قطاع غزة.
وفــي نهاية الزيارة شــكر وكيــل الوزارة االخــوة نواب كتلة 

الكيان الصهيوني لن يحمي نفســه من ضربات أبنائنا  
في كل فلسطني  حتى يحميكم” “

وأوضح النائب د. سالمة إن يوم االرض هو الثورة املستمرة 
التي ترد بها على مؤمتر العار والشنار في النقب

وفي نهاية كلمته  شــكر النائب سالمة القائمني على 
هــذه الفعالية الوطنية التي تعــزز القيم وتؤكد على 

الثوابت. 

النائب د.األسطل يشارك يف فعاليات يوم الزكاة الفلسطيني ويكرم العاملني يف دائرة القرآن الكريم والسنة

شــارك النائب د.يونس األســطل في فعاليات يوم 
الزكاة الفلســطيني، الذي نظمتــه هيئة الزكاة 
بالتعــاون مــع بلدية خــان يونس ورابطــة علماء 
فلســطني وغرفة التجارة والصناعة في احملافظة، 
بحضور رئيس اجمللس التشــريعي باإلنابة  د. أحمد 
بحر، ولفيف من النواب والعلماء والدعاة واألكادمييني 

والوجهاء واخملاتير.
واستعرض النائب د. يونس األسطل تداعيات الوضع 
االقتصادي في قطاع غزة وآثار احلصار املفروض عليه 

منــذ أكثر من 15 عام، ودور الــزكاة في تخفيف احلصار 
عن أبناء شــعبنا وحتقيق التكافل االجتماعي، وضرورة 
التوعية بفريضة الزكاة ومصارفها املستحقة التي من 

شأنها تخفيف حدة الفقر والبطالة.
وفي ســياق آخر شــارك النائب د.يونس األســطل في 
حفــٍل لتكرمي العاملني في دائرة القرآن الكرمي والســنة 
في محافظة خــان يونس منطقة البلد، مــن إدارينَي و 
محفظــني لكتاب اهلل، والبالغ عددهم 173 شــخصاً، 

وكان ذلك بحضور عددٍ من الشخصيات اجملتمعية.

وأشــاد النائب د .يونس األســطل  باجلهود املبذولة في 
الدائرة، والتي متثلت في خدمة القرآن الكرمي وأهله على 
مدار الشــهور واأليام، وبنيَّ أهمية تعليم كتاب اهلل عزَّ 
وجل وضــرورة االهتمام بهذا اجليل من خالل تربيته على 

موائد الذكر احلكيم.
وفي ســياق آخر التقى النائب األسطل بجمع من رجال 
اإلصالح واخملاتيــر والوجهاء، بالتعاون مع دائرة شــئون 
العشــائر واإلصــالح مبحافظــة رفح، حيــث كان في 
استقبال النائب األسطل، الشيخ حسني أبو عيادة رئيس 

شؤون العشائر واإلصالح وعدد من رجال العشائر 
واإلصالح باحملافظة.

وأكد النائب األسطل عن أهمية دور جلان اإلصالح 
والعشائر في تعزيز السلم اجملتمعي، واحلفاظ على 
وحدة ومتاســك اجملتمع ورأب الصــدع، التي ينتج 
عــن اخلالفات العائلية مبا يحافظ على النســيج 
اجملتمعي، واألجر العظيم الذي ينتظرهم من اهلل 

عز وجل في السهر على قضاء حوائج الناس.

التقى وفد من رجال اإلصالح ومخاتير رفح 


