
أكــد النائب د. مــروان أبو راس نائب رئيــس كتلة التغيير 
واإلصالح البرملانية أن يوم األرض يوم وطني تتجســد فيه 
الوحدة بني مختلف اجلغرافيا الفلســطينية ، داعياً إلى 
ضرورة اســتمرار املقاومة بكل أدواتها ضد االحتالل حتى 

طرده وكنسه عن أرض فلسطني.
من جهته أكد النائب املستشار محمد فرج الغول أن 
االحتالل ميارس إرهاب الدولة ويرتكب جرائم حرب بحق 

األرض الفلسطينية،..
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نواب: خيار املقاومة  السبيل الوحيد لتحرير األرض الفلسطينية ودحر االحتالل
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في الذكرى الـ46 ليوم األرض

أكد نواب كتلــة التغيير واإلصــالح البرملانية أن يوم 
األرض ميثل مناســبة وطنية فلســطينية تتجسد 
فيهــا أعمق معالــم الوحدة الوطنيــة بني مختلف 
اجلغرافيا الفلسطينية، وأن شعبنا الفلسطيني أثبت 

صموده على أرضه وتشــبثه في وجه االجرام الصهيوني 
ومخططات ســرقة األرض وطمس الهوية الفلسطينية 
، وأن خيــار املقاومة هو الســبيل الوحيــد لتحرير األرض 

الفلسطينية ودحر االحتالل.
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النائب د. عدوان: القمة التطبيعية 
يف النقب خدمة لالحتالل وال تعرب 

عن إرادة الشعوب 
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نواب: العمليات الفدائية في الداخل 
المحتل تؤكد التفاف شعبنا خلف المقاومة

النائب د. الشنطي تدعو لنشر المعرفة وزيادة 
االهتمام  بمخاطر الجرائم االلكترونية

النائب د. يونس األسطل يعقد لقاء مع 
ضباط وأفراد األمن الوطني برفح

النائب الغول يســتقبل وفدًا من الكتلة 
اإلسالمية بنقابة المحامين الشرعيين

أكد النائب د. عاطف عــدوان أن الهرولة نحو القمة  
التطبيعية في النقب عار والتفاف على حقوق شعبنا 
الفلســطيني من قبل احلكام العرب  بعيداً عن ارادة  
الشــعوب العربية احملبة لفلســطني  وميثل خدمة 
ألهداف االحتالل و تبريــر للمزيد من اجلرائم والتغول 
على الدم الفلسطيني ، مشيرا أن الشعوب  موقفها 
مع حقوق الشــعب الفلســطيني وتضحياته  في 

سبيل العودة ألرضه وحترير األرض واملقدسات .
وقال النائــب عــدوان:” متاهى املطبعون مــع اإلرادة 
األمريكية والصهيونية واألوروبية تأكيد على عزلتهم 
عن شــعوبهم العربية فهم يخدمون أهداف العدو 

الصهيوني في تبرير جرائمه “
وشدد النائب د. عدوان أن أي لقاء مع العدو الصهيوني 
يشــكل دعم لالحتالل ، مشيراَ أن  بعض هذه الدول 
املشاركة في القمة التطبيعية  تعمل على استحياء  
ثم زادت هــذه الدول ثــم أصبحت تقــوم العملية 
التطبيعية مباشرة دون خجل ومن ثم يجتمعون في 

بالد فلسطني بالدنا كي يؤيدوا العدو واالحتالل.

التغيري واإلصالح الربملانية: العنصرية شقيقة الصهيونية 
وال مستقبل لالحتالل العنصري يف فلسطني

مزيد من األخبار

أكد النائب د. مشير املصري أن اليوم الدولي للقضاء 
على التمييز العنصري يأتي في ظل استمرار حالة 
التمييز العنصري من قبل العدو الصهيوني واصراره 
على ترسيخها لقانون املواطنة وممارساته االجرامية 
بحق شعبنا الفلسطيني واعتبار أنه ال حق للحياة 

في أرض فلسطني إال لليهودي.
وقــال النائب د. املصــري “ ال ميلك أي فلســطيني 
اســتحقاقات مقومــات احلياة من خــالل خطط 
صهيونيــة مبرمجــة وممنهجة جتلت فــي العديد 
مــن القوانني التي أصدرها الكيــان الصهيوني من 
ضمنها قانونية يهوديــة الدولة وقانون الغاء اللغة 
العربيــة فضالً عن اجلــدار العنصري الــذي أقامه 
العدو الصهيوني على حســاب و اقتضم فيه من 
أراضي شــعبنا الفلســطيني في الضفة الغربية 

كل ذلك كشفته منظمة العفو الدولية “أمنستي 
“مؤخراً والتي أعلنت بوضوح عن حجم املمارســات 

الصهيونية بالتمييز العنصري في أرض فلسطني”
أوضــح النائــب د. املصري إن ترجمة اليــوم الدولي 
ملكافحة التمييــز العنصري ال يكون فقط بتجديد 
ذكراه إمنا يكون بخطوات عملية يطالب بها اجملتمع 
الدولــي ووضع حد لسياســة التمييــز العنصري 

املمارسة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
و أشــار النائب د. املصري ان العالم مطالب لترجمة 
هذه األيام لتتحول من أيام سوداء في حق الشعوب 
املقهورة واملظلومة بحق الشــعب الفلســطيني 
إلى أيام تتغنى بها هذه الشــعوب بالتحرك الدولي 

املناصر للمظلومني واملكافح للعنصريني.

في اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري
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النائب د. أبو حلبية: القدس تعيش معركة صمود وعمليتا الطعن 
البطوليتني رد طبيعي على جرائم االحتالل

بارك النائــب عن كتلة التغيير واإلصالح د. أحمد أبو حلبية 
عمليتا الطعن البطوليتني في بلــدة حزما بالقدس والتي 
استهدفتا مســتوطنني صهاينة، مشيراً أن هذه العملية 
جاءت لتؤكد على اســتمرارية املقاومة والرد الشعبي في 
وجه مخططات االحتالل التي تستهدف تاريخنا ومقدساتنا 
وما تتعرض له املقبرة اليوسفية في القدس من نبش للقبور 

وتدمير أجزاء من املقبرة التاريخية.
وقــال النائب أبو حلبية في تصريح خاص بالدائرة اإلعالمية 
للكتلــة )3/3(:” االحتالل يتحمل املســؤولية الكاملة عن 
عدوانه على املقبرة اليوســفية في القــدس وتدمير أجزاء 
منها وعليه حتمل نتائج وتبعات ما أقدم عليه من اعتداءات 

على املقدسات وجرائم ضد أبناء شعبنا”
وأكد النائب د. أبو حلبيــة أن مدينة القدس تعيش مرحلة 
التحدي والصمود في مواجهة االحتالل الصهيوني وجرائمه، 
داعيــاً أهــل القدس للتصــدي القتحامات املســتوطنني 

واعتداءات االحتالل.
وأوضح النائب د. أبو حلبية أن منطقة املقبرة اليوســفية 
مســتهدفة من االحتالل منذ خمس ســنوات، مبينناً أن 
االحتالل أزال أجزاء من أشــجار املقبرة التاريخية التي تضم 
قبور لعلماء وصحابة وشــهداء في ســبيل إقامة محطة 

قطار هوائي متر باجتاه باب املغاربة وصوالً حلائط البراق.

النائب د. الشنطي تدعو لنشر املعرفة وزيادة 
االهتمام   بمخاطر الجرائم االلكرتونية 

ودعت النائب د. جميلة الشــنطي خالل اجللسة 

الدولــي “اجلرمية  العلمي  االفتتاحيــة للمؤمتــر 

اإللكترونيــة.. اخملاطر وســبل املواجهة القانونية 

أن األجهــزة التقنية  الى نشــر الثقافة واملعرفة 

مبخاطــر اجلرائم اإللكترونيــة، وأهمية متابعتها 

قانونيــاً واحلد منها في فلســطني وزيادة الكوادر 

وتقنيــاً، واالهتمام  البشــرية من اخملتصني فنياً 

بالبنيــة التحتيــة التكنولوجية لــدى األجهزة 

األمنية والشرطية

أكدت النائب الشــنطة أن الوسائل االلكترونية 

غزت كل ميادين احلياة وفرضت واقعاً جديداً وحولت 

أمناط االتصال والتفاعل الشــخصي واجلماهيري 

واملؤسســاتي، أجرى اجمللس التشريعي تعديالت 

على قانون العقوبات رقم 94 سنة 1936 الساري 

في قطاع غزة؛ لكن ذلك غير كاٍف ملواجهة اجلرائم 

اإللكترونية املتعددة في ظل التطور التكنولوجي.

وبينت النائب د. الشنطي أن الظواهر املتزايدة تدق 

ناقوس اخلطر لتدمير اجملتمع والتســبب بخسائر 

كبيرة، وأصبحت احلاجــة ُملحة وضرورية ملعرفة 

أســباب اجلرمية ، مشــيرةً أن  املطلوب  هو اتخاذ 

إجراءات وقائية مناسبة حلماية األفراد واجملتمع من 

اجلرائم اإللكترونية.

أدان بشدة االعتداء على المقبرة اليوسفية

رد طبيعي على جرائم االحتالل ضد األرض والمقدسات

نواب: العمليات الفدائية يف الداخل املحتل تؤكد التفاف شعبنا خلف خيار املقاومة 
أكد نــواب كتلة التغييــر واإلصــالح البرملانية أن 
العمليات الفدائية األخيرة في بئر السبع واخلضيرة 
وتل الربيع والداخل احملتل تعكس التفاف شــعبنا 
خلف خيار املقاومة وتعد تأكيداَ على وحدة شعبنا 
في مختلف جغرافيا فلسطني خلف خيار مقاومة 
االحتالل، وأن العمليــات الفدائية رد طبيعي على 

جرائم االحتالل ضد شعبنا وأرضه و مقدساته.
وأكــدت كتلة التغيير واإلصالح أن عملية اخلضيرة 
تؤكد فشــل نظرية أسرلة فلســطينيي الداخل 
احملتل عام 48، وتشــكل صفعة قوية للمنظومة 
األمنية الصهيونية، ورســالة للمطبعني أن ال أمن 

وال أمان لالحتالل على أرضنا .    
ومن جهته أكد النائب د. مشــير املصري أن عملية 
بئر السبع هي رد فعل طبيعي على جرائم االحتالل 
وشعبنا على أمت االســتعداد ملواجهته ، مشدداً ان 
عملية بئر الســبع البطولية هــي إضافة نوعية 
ســتربك حســابات العدو، موضحاً اننا أمام تعدد 

للجبهات مع االحتالل و أن مسالة األسرى حتتل سلم أولوياتنا وهم 
خط أحمر، مؤكداً ان دخول الداخــل احملتل على خط املواجهة يدل 

على اإلرباك الذي يعيشه االحتالل.
وبني النائب املصري ان على  الشعب الفلسطيني أن يدرك أن األسرى 
هم أمانة وســتكون هنــاك صفقة مع العدو رغم أنفه، مشــددا  

لالستعداد للذهاب إلى كل اخليارات في سبيل نصرة األسرى وحتريرهم

  رد طبيعي
من جانبه بارك النائب د. يوســف الشرافي أن عملية الطعن البطولية 
ضد االحتالل ومستوطنيه عند باب حطة في مدينة القدس ،مؤكداً أنها 
تأتي رداً طبيعياً على جرائم االحتالل وإن عمليات املقاومة هي الســبيل 

األوحد لزوال االحتالل عن أرض فلسطني .
وقال النائب الشــرافي: “العمليــات الفدائية ضد 
االحتالل  تأكيد أن شــعبنا يقف مع املقاومة وأنه 
ال يقبل  اســتمرار جرائم االحتــالل   الذي ال يعرف 
اال لغة القــوة  والصاروخ واحلراب فهو ال يحترم من 

يعيش حتت بساطير االحتالل”

 وحدة شعبنا
وأكد النائب د. ســالم ســالمة أن دماء الشهداء 
الثالثة عالء شــحام ونادر ريان وسند الهربد تأكيد 
على وحدة أبناء شعبنا في القدس والنقب والضفة 
في مواجهة اإلرهاب الصهيوني في جغرافيا الوطن 
كله، مشدداً أن االحتالل لن يكون مبنأى عن العقاب 
فاجلليل كاخلليل النفرق بني شــبر وشبر فلسطني 

كلها وطن واحد.
وأوضح النائب د. ســالمة أن وحدة شــعبنا خالل 
معركة ســيف القدس في القدس والداخل احملتل 
والضفة جتســدت نصراً ، مشيراً أن جرائم االحتالل 
اليوم ضد شهدائنا الثالثة ستزيدنا اصراراً على االستمرار في طريق 
املقاومة  واملضي نحو التحرير ، وأن طريق املقاومة التي رسمتها دماء  

شهداءنا  بجهادهم وتضحياتهم ستثمر نصراً .
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النائب د. يونس األسطل يعقد لقاء مع ضباط وأفراد األمن الوطني برفح

عقد النائب د.يونس األســطل، لقاءاً نخبوياً لضباط 
وأفــراد جهاز األمن الوطني مبحافظة رفح، مبقر اجلهاز 
مبحافظة رفح وكان باســتقباله مدير اجلهاز العقيد 

معتز عيد ولفيف من ضباط وأفراد اجلهاز.
أكد النائب األسطل أن احلفاظ على اجلبهة الداخلية 
يعتبر عمالً واجباً وذو أهمية تــوازي من قتال األعداء، 
مشــدداً أن  عمل األجهزة األمنية هام وأساسي في 
حماية الوطن ، داعياً إلى ضرورة مالزمة العمل للنية 
الصادقة واإلخالص، ألن اجلندي على ثغر من ثغور هذا 

الدين والوطن، ال يجوز له أن يتراجع أو يتقهقر للوراء.

ودعا النائب د. األســطل لرفع الهمــة وتعزيز املعنويات 
متحدثاً عن رحلة اإلســراء واملعراج ومــا فيها من آيات، 
مؤكداً على أن الدور املنوط باألجهزة األمنية يعتبر جهاداً 
وثوابه أعظم، وأي ثغرة باجلبهة الداخلية ينعكس سلباً 

على املقاومة واحلياة العامة .
وفي ســياق آخر زار النائب د. يونس األسطل مقر مديرية 
األوقاف باحملافظة وكان في استقباله مديرها أ. محمد أبو 

عامر وعدد من رؤساء األقسام اخملتلفة واملوظفني.
وناقش النائب د. األســطل دور مديرية األوقاف في تعزيز 
دور اخلطبــاء والوعاظ في الوعظ واإلرشــاد وفي معاجلة 

القضايــا االجتماعيــة اخملتلفة وتعزيــز روح التعاون 
والتسامح بني مختلف شرائح اجملتمع.

وفي ســياق آخر شارك النائب د. يونس األسطل بوقفة 
تضامنية نصرة األسرى برفح أكد خاللها على ضرورة 
توحيد الصف وتوحيد العمــل املقاوم من أجل اإلفراج 
عن أســرانا األبطال في ســجون االحتالل، وذلك خالل 
وقفة تضامنية مع األسرى واحملررين وبحضور واسع من 
الفصائل الوطنية واإلسالمية والعشائر ورجال اإلصالح 
على الساحة الفلســطينية ورفعت خاللها الالفتات 

التي حتمل صور أسرانا البواسل.

شارك بوقفة تضامنية نصرة لألسرى النائــب د. املصــري: اعتقال 
النائب  عبد الجواد استمرار 

للعنجهية الصهيونية 

أدان النائب د. مشــير املصري اقــدام االحتالل على 
اختطاف النائب ناصر عبد اجلواد والذي يأتي استمراراً 
لسياســة اإلرهاب الصهيوني املنظــم ومحاولة 

لتفريغ الضفة الغربية من رموزها الوطنية.
وقــال النائب املصــري ”ان اســتمرار االحتالل في 
اختطاف النواب منذ نحو خمســة عشر عاماً وهو 
دليل على مــدى عنجهية احملتل وعــدم احترامه 
خليارات شعبنا وضربة للدميقراطية بعرض احلائط 

في تعدي صارخ على احلصانة البرملانية”
وشدد النائب املصري إن اختطاف النواب والذين كان 
آخرهــم النائب ناصر عبد اجلواد لم يفت في عضد 
نوابنا الشــامخني ولن ينال مــن ارادتهم الصلبة 
وســيبقون دوماً فــي الثغور الوطنيــة املتقدمة 
منافحني عــن شــعبهم اجملاهــد ومدافعني عن 

قضيتهم العادلة

النائــب د. الجمــل يتفقد النائب د.أبو راس يلتقي النائب العام ويناقش معه عدد من شكاوى املواطنني
جهاز شرطة حفظ النظام 
والتدخــل ومركز شــرطة 

النصريات

التقــى النائب الدكتور مروان أبــو راس مع النائب العام 
املستشــار د. محمــد النحال في مكتبــه مبدينة غزة 
ملناقشة بعض قضايا وشكاوى املواطنني واالطالع على 

مجريات عملهم.
و أشاد النائب أبو راس في جهود النيابة العامة في احلفاظ 
على حتقيق العدالة بني املواطنني من خالل مؤسساتها 
وتعزيز حالة األمن واالستقرار، وتناول الطرفان العديد من 
القضايا والشــكاوى الواردة من املواطنني ملكتب النواب 

والعمل على حلها وفق اإلجراءات القانونية السليمة.

تفقد النائــب د. عبد الرحمــن اجلمل جهاز 
شــرطة حفظ النظام والتدخل في احملافظة 
الوســطى، وأثنى النائب د. اجلمل عن اجلهود 
الكرمي التي يبذلها ضباط وأفراد جهاز حفظ 
النظام والتدخل في احملافظة الوســطى في 
خدمة املواطنني وحل مشــاكلهم  ، وتفقد 
بجولــة ميدانية داخل أقســام املقر لالطالع 

على سير العمل.
وفي سياق آخر اســتقبل النائب د. اجلمل مع 
مدير جمعية السالمة في احملافظة الوسطى 
األســتاذ عطية فتحي عطية الفي وذلك في 

مكتب الكتلة نواب احملافظة الوسطى.
واشــاد النائب د. اجلمل باجلهود الكبيرة التي 
تبذلها جمعية  السالمة اخليرية في متابعة 
اجلرحــى وتوفيــر خدمات لهــم  و تزويدهم 

بأصناف من أدويتهم.
وشارك النائب د. اجلمل في طابور أركان مركز 
شرطة النصيرات وكان في استقباله  العميد 
اياد سلمان مدير شرطة محافظة الوسطى 
وأثنى النائب د. عبد الرحمن اجلمل خالل كلمة 
له على دور شرطة مركز النصيرات في تنفيذ 
مهامها، شــاكراً لهم جهودهم املبذولة في 

امليدان حلفظ األمن واألمان للمواطنني.

وأكد النائب العــام النحال على دراســة بعض امللفات 
واحضار األطراف املعنية والسماع لهم، والفصل بينهم 
بالطرق القانونية الصحيحة إلحقاق احلق، مشــيراً إلى 
وجود خط ساخن في النيابة على مدار الساعة الستقبال 
الشكاوى، شــاكراً النائب أبو راس على تواصله الدائم مبا 

يخدم أبناء شعبنا الفلسطيني.
وفي ســياق منفصل شــارك النائب د. أبو راس نائب في 
طابور أركان ألفراد الشــرطة في كليــة التدريب العامة 
ووجــه النائب د. أبــو راس التحية ألفراد الشــرطة على 

انضباطهــم والتزامهــم األخالقي الذيــن يعملون ليالً 
ونهاراً لتنفيــذ الواجب الوطني اجتــاه وطنهم وحماية 
مجتمعهم وحفظ أمنه، مشدداً على قدسية هذه األرض 
الفلسطينية كونها أرض اآلباء واألجداد التي نتمسك بها 
على مر العصور واألجيال رغم كيد املتخاذلني واملطبعني 
للتخلي عن األرض والقضية، موجهاً التحية لشــعبنا 
املرابط الصامد على أرضه الذي جســد أســمى معاني 
التضحية والفداء أصحاب احلق األصيل فيها في مواجهة 

االحتالل الصهيوني.
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كتلة التغيير واإلصالح

النائــب الغول يســتقبل وفدًا مــن الكتلة 
اإلسالمية يف نقابة املحامني الشرعيني

النائب د.مشري املصري يلتقي مدير جهاز الشرطة العسكرية يف 
محافظة شمال غزة

استقبل النائب املستشار أ. محمد فرج الغول 
وفداً من الكتلة اإلســالمية في نقابة احملامني 
الشــرعيني بحضور رئيس الكتلــة أ. هاني أبو 
ريالة وعدد من اإلخوة واالخوات اعضاء مجلس 

الكتلة.
بــدوره أكــد النائب الغــول عــن اهمية هذه 
النقابة وجهود أعضاء وأفراد الكتلة اإلسالمية 
فيهــا ودورها البارز في خدمــة أعضاء النقابة 
والدفاع عن حقوقهم وضمان حريتهم في أداء 

رسالتهم ومهامهم املوكلة لهم.
واستعرض رئيس الكتلة اإلسالمية في نقابة 
احملامني الشــرعيني أبو ريالة أهم األنشــطة 

التقى  النائب الدكتور مشــير املصري مع مدير 
جهاز الشــرطة العســكرية مبحافظة شمال 
غــزة املقدم محمــد املدهون وعــدد من ضباط 
اجلهاز , وذلك ملناقشة عدة قضايا خاصة باجلهاز  
وللتباحث حول مشاكل وقضايا أمنية وشرطية 

للعمل على حلها ومعاجلتها في أسرع وقت.
ورحب النائــب د .املصري مبدير جهاز الشــرطة 
أهمية  العســكرية والوفد املرافق له مؤكــداً 

التواصل الدائم مع اجلهات األمنية والشــرطية 
ملتابعة قضايــا املواطنني مــع اجلهات اخملتصة 
إلمتام القضايا واملشاكل وإجنازها في وقت قصير، 

وناقشا عدد من القضايا الهامة ملعاجلتها فوراً.
  وأكــد النائب د. مشــير املصــري على أهمية 
جهاز الشرطة العســكرية ودوره الكبير والهام 
في حفظ أمــن الوطن واملواطن واملؤسســات 
العسكرية املهمة , والعمل على سيادة القانون 

وضبط األخالق والقيم لدى قوات األجهزة األمنية 
, وتامني القوافل والوفود الدولية والرسمية.

وشكر املقدم محمد املدهون االخوة نواب الكتلة 
البرملانية في اجمللس التشــريعي على تواصلهم 
الدائم مع الشرطة العسكرية ومتابعة قضايا 
أبنــاء شــعبهم , مؤكــداً أن قوات الشــرطة 
العسكرية لها أولوية ضرورية في خطة الضبط 

والسيطرة حلماية وتأمني املنشآت العسكرية .

التي قامت بها الكتلة خالل الفترة الســابقة 
وتواصلهــا الدائــم مبا يخدم أعضــاء النقابة 

وتسهيل مهامهم.
وفي ســياق آخر التقى النائب الغول مع  نخبة 
الطالبات والبرملان الطالبي في مدرســة رامز 
فاخرة مبنطقة غرب غزة بحضور مديرة املدرسة 

أ. روال قاسم وبعض املعلمات.
وحتدث النائب الغول خالل كلمته على مرحلة 
االنتخابات في اجمللس التشريعي وحق املواطن 
في االنتخابات الفلســطينية كحق شــرعي 
ودســتوري وهو حق لكل فلســطيني تنطبق 

عليه الشروط حسب القانون.

..... مــن جهته أكد النائب املستشــار محمد فرج 
الغــول أن االحتالل ميــارس إرهــاب الدولة ويرتكب 
جرائم حرب بحق األرض الفلسطينية، مشيراً   الى 
أن االحتــالل احتالل عنصري كمــا أكدت منظمة 
)أمنســتي( ومكانه الطبيعي  علــى هذه اجلرائم  

قفص االتهام  في محكمة اجلنيات الدولية .
وأشــار النائب الغول أن شعبنا موحد على قضيته 
مــن البحر للنهر وأن األرض غيــر قابلة للتنازل  وال 
املساومة وال املفاوضات وهي أرض وقف ال يجوز ألحد 
التنازل عنها ،أن شــعبنا ميارس حقه في الدفاع عن 
أرضهم وفق الشرائع السماوية واألرضية وستبقى 
املقاومة مشرعة حتي حترير األرض ، موجها التحية 

للمقاومة وللمرابطني واملدافعني عن فلسطني.
وجدد النائب د. مشــير املصري املتحدث الرســمي 
باســم كتلة التغيير واإلصالح تأكيده  على وحدة 
األرض الفلسطينية وأن يوم األرض مناسبة وطنية 
لوحدة الدم الفلســطيني  ، موضحاً أن شــعبنا 
الفلســطيني صاحــب اإلرث والتاريــخ في أرض 

فلسطني  وال مقام لالحتالل على أرضنا .
وأكــد النائب د. املصري أن معركة ســيف القدس 
مثلت تأكيداً واضحاً على وحدة الدم الفلسطيني 
في مواجهة غطرسة االحتالل بكل أدوات املقاومة، 
مشــيراً أن عملية بئر السبع البطولية أكدت على 
وحدة الشــعب على خيار املقاومة والتحرير  وطرد 

املغتصبني عن كامل أرض فلسطني.

من جانيه أكد النائب يحيى العبادسة أن رسالة شعبنا 
الفلســطيني في يوم األرض هي التشبث باألرض وأنه 
شعب عصي على االنكسار والهزمية، مشيراً أن شعبنا 

قادر على استرداد حقوقه من االحتالل باملقاومة
وأوضح النائب العبادســة أن األرض الفلســطينية لن 
تعود اال باملقاومة وأن املستقبل لشعبنا الفلسطيني، 

موجها التحية لشعبنا في كل أماكن تواجده .
وبــني النائب د. عاطــف عدوان أن يــوم األرض ميثل  يوم 
لوحدة الشعب الفلسطيني  ومتسكه بأرضه و حقوقه 
مهما بذل في سبيلها من الدماء والتضحيات ، مؤكداً 
أن الشعب الفلسطيني يحتفل بهذا اليوم ليؤكد على 
قدسية األرض  الفلسطينية  واميانه وأنه خلف مطالبه 

بالعودة واستعادة األرض واحلقوق املسلوبة.

متمسكون بالثوابت والمقاومة
ومن جانيه أكــد النائب د. عبــد الرحمن اجلمل أن 
رســالتنا في يوم األرض هي التمســك بأرضنا  وأن 
الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل 
احملتل لن يفرط بذرة تراب من أرضنا الطاهرة املباركة 
فلسطني، مشــدداً  على التمسك بثوابت قضيتنا 
وأســرانا ومســرانا  من هذا االحتــالل الصهيوني 

الغاصب.
وأشــار النائب د. سالم ســالمة أن يوم األرض يوم 
وطني  توحد فيه الشــعب الفلســطيني  في كل 
أماكن تواجــده ، وأن ما يحدث من عمليات بطولية 
فــي النقب والقــدس و اجلليل  والداخــل تأكيد أن 
شــعبنا ممثل باملقاومة وليس باملساومة  وأن الدماء 
التي ســالت دفاعاً عن فلسطني ســتروي شجرة 

احلرية  واالنتصار.
ومن جهته أكد النائب د. يوســف الشرافي أن خيار 
الوحدة الوطنية واملقاومة الشاملة السبيل لدحر 
االحتالل  ، ، موجهاً التحية ألرواح الشــهداء الذين 
ارتقوا في القدس والضفــة والنقب دفاعاً عن أرض 

فلسطني.
ودعا النائب د. الشرافي لالعتصام والوحدة الوطنية 
واجراء انتخابات وطنية شــاملة، مشيداً باملقاومة 
الفلســطينية وغرفة العمليات املشــتركة وعلى 
رأسها كتائب القســام التي قدمت تضحيات في 

الطريق نحو التحرير.
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