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)8(  مــن نوابنــا يقبعــون خلف 
قضبان اإلحتالل

نواب الوسطى يناقشون قضايا 
مع النيابة وسلطة األراضي

النائب ســالمة: إغالق اإلحتالل 
لمكاتب األوقــاف بالقدس إجراء 

صهيوني تسعفي باطل

نــواب خــان يونــس يتفقدون 
مديريات التعليم بالمحافظة

حالة ارتياح شعبي فلسطيني كبيرة
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إقرأ املزيد 

النائب يوسف : مفتاح الدخول لصفقة تبادل جديدة 
اإلفراج عن معتقلي صفقة” شاليط”

نواب يطالبون بوقفة إنسانية جادة وتحرك عربي 
ودولي وإسالمي نصرًة ملسلمي أراكان

أكد النائب د. صالح البردويل أن املصاحلة 
املصاحلة  احــدى ملفات  اجملتمعية هي 
املهمة التــي مت التوقيع على بنودها في 
القاهرة عام ،2011 ، وأنها حققت اجنازات  
واختراقات ومستمرة في عملها موضحاً 
أن هــذا امللف يعــد من أكثــر امللفات 
حساســية وحيوية كونه ميس النسيج 
االجتماعــي الفلســطيني الذي تضرر 
بسبب األحداث املؤسفة أثناء االنقسام.

وقال النائــب البردويل في تصريح خاص 
لصحيفة الكتلة)9-13(:” جلنة املصاحلة 
اجملتمعيــة املنبثقة عن اتفــاق القاهرة 
قطعت شــوطاً كبيراً بوضع األســس 
لهذه املصاحلة وماضية في عملها حتى 

حتدث حالة ارتياح شعبي فلسطيني”.
وأضاف النائــب البردويل:” جلنة املصاحلة 
اجملتمعية املنبثقة عن مشروع التكافل 
هذه  دور  باســتئناف  قامت  االجتماعي 
اللجنة وبحضور فصائل فلســطينية، 

مبيناً أنــه مت احــداث اختراقــات واجنازات 
مباشرة وهامة في هذا امللف، وهناك سرعة 

وحالة رضا بني الناس”.
وبني النائــب البردويل أن هنــاك رضا كبير 
لدى كل ألوان الطيف الفلسطيني بدليل 
الفلسطينية تشارك  الفصائل  أن معظم 

في هذا اجلهــد املبارك في جلنــة التكافل 
واملشــاريع املنبثقة عنها أو جلنة املصاحلة 

اجملتمعية. 
وأوضــح النائب البردويل أن هناك تســوية 
لســتة حاالت من هؤالء الشهداء وسيتم 
تسوية أربعة عشر حالة من الشهداء، وفي 

مهرجان كبير في غزة سيعقد في قاعة 
رشاد الشــوا اليوم اخلميس، آمالً أن تتم 
تســوية معظم هذه القضايا وأن نحدث 
حالة من االرتياح الشعبي الفلسطيني. 

إسعاف للحالة
وعــن تفاهمــات القاهرة أكــد  النائب 
البردويل أن تفاهمات القاهرة شكلت  نوعاً 
من أنواع اإلسعاف للحالة الفلسطينية 
ومتت برعاية مصريــة موضحاً أنها متس 

احلالة اإلنسانية أكثر من أي شيء آخر.
وأضــاف النائــب البردويــل “نعتقــد إذا 
اســتمرت اللجنــة على هذا الشــكل 
ســيكون لها تأثيــر إيجابي فــي الواقع 

الفلسطيني”.
وأشــار النائــب البردويــل أن املصاحلــة 
اجملتمعية طاملا حتققت فستؤسس لوحدة 
وطنية وحــل لكثير من القضايا العالقة 
على املستوى السياسي بني  حركة فتح 

وحماس وبني الكل الفلسطيني .

النائب د. الربدويل: املصالحة املجتمعية حققت انجازات واخرتاقات هامة وماضية يف عملها

خالل وقفة برلمانية مشتركةدعا لوقف اجراءات السلطة ضد غزة وتطبيق اتفاق الشاطئ 

الشعب الفلســطيني  واألمة العربية واإلسالمية 
للمســلمني في ميامنــار والوقوف فــي وجه اجلرائم 

واالضطهاد املدعوم من قبل االحتالل الصهيوني.
وأكد د. أحمد بحر األول لرئيس اجمللس التشــريعي أن 
ما يتعرض له مســلمي ميامنار من اضطهاد يشكل 
جرائــم إبادة من قبل اجليش البوذي يتم حتت ســمع 

وبصر العالم، داعياً لنصرتهم. 

اعتقل قرابة 60 من محرري صفقة شاليط واخلطوة 
األولــى واملدخل إلجنــاز أي صفقة تبــادل هو االفراج 

الفوري عن هؤالء املعتقلني.
وفي موضوع املصاحلة أكد النائب يوســف أن طريق 
إنهاء االنقســام وإجناز املصاحلــة اجملتمعية واحلريات 
وإجراء االنتخابات الشــاملة هو تطبيــق اتفاقيات 

املصاحلة واتفاق الشاطئ ،

طالب نواب فلســطينيني بضــرورة التحرك العربي 
والدولي واإلســالمي للوقوف في وجــه االضطهاد 
وجرائم اإلبادة اجلماعية بحق مسلمي ميامنار، داعني 

لنصرة إسالمية ملسلمني الروهينغا. 
وشــدد النواب خالل وقفة برملانيــة نظمتها كتلة 
التغييــر واإلصــالح البرملانيــة في ســاحة اجمللس 
التشــريعي )7-9( مبشــاركة نواب مــن كتلة فتح 
البرملانية وقائمة أبو على مصطفى، على ضرورة نصرة 

أكد النائب حســن يوســف أن مفتاح صفقة تبادل 
أســرى جديدة مع االحتالل وهو االفراج عن أســرى 
صفقة” شــاليط”، وشــدد النائب يوسف أن حركة 
حماس شــروطها واضحة ال تغيير وال تبديل عليها 
إلجنــاز صفقة تبادل أســرى جديدة، مشــيراً إلى أن 
االحتالل ســيرضخ لشــروط املقاومة بتمســكها 

مبوقفها. 
وقال النائب يوســف في تصريحات خاصة ” االحتالل 
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 النائب يوسف.. املصالحة ..إجراءات السلطة.. صفقة التبادل واألسرى

كتلة التغيري واإلصالح تدعو لنصرة إسالمية حقيقية ملسلمي أراكان

تتمـــة...

خالل وقفة برملانية بمشاركة كتل وقوائم أخرى

ثمانيــة من نوابنا يقبعون خلف 
قضبان اإلحتالل

كتلة  عن  النائب  أكد 
واإلصــالح  التغييــر 
أن  يوســف  حســن 
الدخــول  مفتــاح 
لصفقة تبادل أســري 
االحتالل  مــع  جديدة 
االفراج عن أسرى  وهو 
شــاليط”،  صفقــة” 
يوسف  النائب  وشدد 
حمــاس  حركــة  أن 
واضحــة  شــروطها 
ال تغييــر وال تبديــل 
عليها إلجنــاز صفقة 
تبــادل أحــرار جديدة، 
مشيراً إلى أن االحتالل 
لشــروط  ســيرضخ 
بتمســكها  املقاومة 

مبوقفها. 
وقال النائب يوســف في تصريحات خاصة لصحيفة “ التغيير واإلصالح” 
:” االحتــالل اعتقل قرابة 60 من محرري صفقة شــاليط واخلطوة األولى 

واملدخل إلجناز أي صفقة تبادل هو االفراج الفوري عن هؤالء املعتقلني .

المصالحة الوطنية
وفي موضوع املصاحلة أكد النائب يوســف أن طريق إنهاء االنقسام وإجناز 
املصاحلــة اجملتمعيــة واحلريات وإجــراء االنتخابات الشــاملة هو تطبيق 
اتفاقيات املصاحلة واتفاق الشاطئ ، واستنكر النائب يوسف اخلطوات التي 
اتخذها رئيس الســلطة جتاه غزة مشــيراً إلى أنها تعمق االنقسام وتزيد 
من التضييق واحلصار على الشعب الفلســطيني في قطاع غزة ، وجدد 
النائب يوسف تأكيد موقف حركته من حل اللجنة اإلدارية بضرورة أن تأخذ 
حكومة رامي احلمــد اهلل دورها احلقيقي ومعاجلة كل القضايا في قطاع 

غزة . 

النواب االسري
حملــة  وعــن 
ت  فــا ختطا ال ا
بحــق  املتصاعــدة 
الضفة  فــي  النواب 
الغربيــة أكد النائب 
يوســف أن سياسة 
النــواب  اعتقــال 
حملاولــة  تهــدف 
على  وقائــع  فــرض 
واملقدســات  األرض 
الشــعب  وعلــى 
 ، لفلســطيني ا
مضيفــاً أن االعتداء 
علــى النــواب هــو 
اختيار  علــى  اعتداء 
شعبنا الفلسطيني، 
مؤكداً بأن سياســية االحتالل لن تكســر إرادة النــواب وهم ماضون في 

عطائهم للمشروع الوطني التحرري. 
ودعا النائب يوســف الكل الوطني بالوقوف وقفة واحــدة وجادة لنصرة 
األسرى في سجون االحتالل، مشــيراً أن االحتالل يسعى للتفرد باألسرى 
واالعتداء على حقوقهم وفرض مزيداً من التضييق وحتديداً أسرى حماس 

وعزل العديد من رموز حركة حماس باألسر. 
وثمن النائب يوسف صمود املقدسيني في مواجهة االعتداءات واالنتهاكات 
بحق املســجد األقصى، مؤكداً بأن ما حصل في اآلونة األخيرة يشــكل 
انتصاراً عظيماً يقطع الطريــق على االحتالل في فرض وقائع على األرض 

بتهويد وتسيم املسجد األقصى زمانياً ومكانياً. 

طالب نــواب من كتلــة التغيير 
واالصالح وكتلة فتــح البرملانية 
والدولي  العربي  التحرك  بضرورة 
والوقوف في  واإلســالمي اجلــاد 
اإلبادة  وجرائــم  االضطهاد  وجه 
اجلماعية بحق مســلمي ميامنار، 
ملسلمني  إسالمية  لنصرة  داعني 
من  جملة  واتخــاذ  الروهينغــا، 
اخلطوات العملية التي من شأنها 

نصرة مسلمي الروهينغيا.
وشدد النواب خالل وقفة نظمتها 
كتلة التغيير واالصالح بســاحة 
اجمللــس التشــريعي مبشــاركة 
نواب مــن كتلة فتــح البرملانية 
وقائمة أبــو على مصطفى، على 

ضرورة نصرة الشعب الفلســطيني واألمة العربية 
واإلســالمية للمســلمني في ميامنــار والوقوف في 
وجــه اجلرائم واالضطهاد املدعوم مــن قبل االحتالل 

الصهيوني.
وأكد د. أحمد بحر األول لرئيس اجمللس التشــريعي أن 
ما يتعرض له مســلمي ميامنار من اضطهاد يشكل 
جرائم إبــادة من قبل اجليش البوذي يتم حتت ســمع 

وبصر العالم، داعياً لنصرتهم. 
وشــدد د.بحر أن العدو الصهيوني هو الذي يقف وراء 

يحدث  ما  أن  البرملانيــة  واإلصالح 
مع املسلمني الروهينغا من جرائم 
واضطهــاد بعلم وباعتــراف األمم 
املتحدة التــي اعترفت بأن اجليش 
البوذي يضطهدهم ويجردهم من 
جنســيتهم من عــام 1982 واالن 
يطردهم من ثــالث واليات منذ 25 

أغسطس 2017. 
إســالمية  لنصرة  د.الزهار  ودعــا 
حقيقية ملسلمي ميامنار، مضيفاً :” 
ندعو إخواننا في أندونيسيا وماليني 
والباكسات  ماليزيا  في  املسلمني 
أن ينصروا إخوانهم ، ونؤيد إخواننا 
ملسلمي  لنصرتهم  بنجالدش  في 

ميامنار. 

صندوق لدعم الروهينغيا
من جهته دعا النائب عن كتلة فتح البرملانية أشرف 
جمعة لفتح صندوق جلمع التبرعات املادية واملعنوية 
دعماً وإســناداً ملســلمي بورما، وطالب جمعة وزراء 
اخلارجيــة العرب باالجتماع ملناقشــة مــا يجري في 
بورما بجدية وإرسال وفداً لبنغالدش والوصول لبورما 
لالطالع على أوضاع املســلمني وإيصال الدعم املادي 
لالجئني من املســلمني، كما دعا منظمــة التعاون 

اإلسالمي لعقد اجتماعاً فورياً لبحث هذا األمر.

دعم اجليش البؤذي بالسالح والتأييد واالشادة بجرائمهم 
بحق املسلمني، موضحاً أن اجليش البوذي يستخدم نفس 

اجلرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني. 
وطالب د. بحــر اجلامعة العربيــة ووزراء خارجية العرب 
بالوقــوف وقفة إنســانية قانونية مع املســلمني في 
ميامنار ، داعياً كافة أحرار العالم واملؤسســات احلقوقية 

واإلنسانية للوقوف مع املسلمني في بورما. 

جرائم واضطهاد
من جانبه أكــد د. محمود الزهار رئيــس كتلة التغيير 

دعا النائب املستشار محمد فرج الغول رئيس 
اللجنة القانونية باجمللس التشــريعي بضرورة 
محاكمة قادة حكومة ميامنار على ما ترتكبه 

من جرائم ضد املسلمني في أراكان.
وقال النائب الغول في تصريح خاص بالصحيفة 
”ان ما يحدث ضد مســلمي أراكان يعد جرمية 

حرب ضد االنسانية حسب ميثاق  روما”.
وأدان الغــول االعتــداءات التــي ترتكب بحق 
الروهينجا املســلمني في ميامنار معتبراً ذلك 
جرمية حرب وابادة جماعية تستوجب املالحقة 

القانونية الدولية.
وطالــب النائب الغول بســحب جائــزة نوبل 
للســالم من رئيســة وزراء بورمــا التي تدعم 
العمليات االجرامية من قتل وتشريد ملسلمي 

الروهينجا.
وحمل النائب الغول املسؤولية كاملة  حلكومة 
ميامنار مطالباً مبحاكمتها باعتبارهم يرتكبون 

جرائم حرب ضد االنسانية.
ودعا النائب الغول لضــرورة الوقوف الي جانب 
وارجاعهم  املظلومــني  وانصــاف  الضحايــا 

ألرضهم التي هجروا منها.

النائب الغول يدعو ملحاكمة قادة 
حكومة ميانمار على جرائمهم 

بحق مسلمي الروهينجا

النائب الطل يخضع لعملية جراحية ويعاني ظروفًا صحية صعبة

تواصل ســلطات االحتالل اختطاف ثمانية من نواب كتلة التغيير واإلصالح 
في الضفة الغربية والقدس، باإلضافة لتجديد االعتقال اإلداري بحق )3( خالل 
شــهر أغسطس، واليزال النائب محمد الطل من اخلليل يقضي حكماً ادارياً 
ملدة 4أشــهر، كما وحولت سلطات االحتالل النائب ابراهيم دحبور لالعتقال 

االداري.
وكانت قوات االحتالل قد جــددت االعتقال االداري بحق النائب محمد جمال 
النتشــة ملدة 6شــهور إداري، وجددت االعتقال بحق النائب عمر عبد الرازق، 
وأصدرت جتديد اعتقال اداري للمرة الثانية بحق النائب أحمد مبارك 6 شهور 

ادارياً بتاريخ 18-7.
واليــزال النائب خالد طافش يقضي حكماً اداريــاً منذ منتصف يناير اجلاري، 
وأصدرت سلطات االحتالل قراراً بالسجن علي النائب املبعد محمد أبو طير، 
والنــواب اخملتطفون هم النائب محمد الطــل والنائب أحمد املبارك والنائب 
ابراهيم دحبور والنائب محمد جمال النتشــة والنائب عزام سلهب والنائب 

محمد أبو طير والنائب محمد ماهر بدر والنائب أحمد عطون.
وتأتي األحكام التعســفية التي يصدرها االحتالل ضمن سياسة مستمرة 
لتغييب النواب عن أداء عملهم التشــريعي وفــي داللة واضحة علي تنكر 

االحتالل للحصانة البرملانية التي يتمتع بها النواب وفق القانون الدولي.
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النائب د.ســالمة: إغــالق اإلحتــالل ملكاتب أوقاف 
القدس إجراء صهيوني تعسفي باطل

النائب د.الشنطي: مقاومة اإلحتالل الرد األبلغ 
على مخططاته االستيطانية

النائب األشقر يناقش مشروع اإلسكان 
التعاوني لألسر الفقرية نواب الوسطى يناقشون قضايا مواطنني مع النيابة وسلطة األراضي

النائبــان نعيــم والعبادســة يلتقيــان رئيس 
بلدية دير البلح

أدان النائــب د. ســالم ســالمة اقدام قــوات االحتالل 
الصهيوني بإغــالق مكاتب دائرة 
أوقاف القدس معتبــراً اياه اجراء 
من  وتدخل سافر  باطل  تعسفي 
االحتالل في أمــالك دائرة األوقاف 

بالقدس.
وقال النائب سالمة ”هذا االعتداء 
الســافر علــي أمــالك األوقاف 
واملقدسات االسالمية سيكون له 
األوضاع  على  سلبية  انعكاسات 
في مدينة القدس ليهبوا للدفاع 

عن مقدساتهم وممتلكاتهم “.
االحتالل  سالمة:”  النائب  وأضاف 
سيستمر مبمارساته الظاملة ضد 

مدينة القدس ومقدســاتنا مالم يجد مقاومة ألفعاله 
التعســفية الظاملة فقد سبق لبني اسرائيل ان اعتدوا 
على رســل اهلل وما يحدث اآلن امتــداد حلقدهم وليس 

بجديد عليهم “.
وحذر النائب سالمة من أن هذه االجراءات الظاملة بإغالق 

دعــت النائب د. جميلة الشــنطي أهالي النقب الي 
مقاومة االحتالل الذي يعمــل على مصادرة أرضهم 
لصالح مشــاريع استيطانية تهدف لتهجيرهم عن 

قراهــم، مؤكــدةً أن املقاومة 
هي الرد األبلغ على مخططات 
التعسفية  االحتالل  وإجراءات 

الظاملة بحق أهلنا في النقب.
أن  الشنطي  النائب  وأشــارت 
مخطط “ســكة قطــار عراد 
“ الــذي يهدف ملصــادرة 4700 
املواطنــني  أراضــي  دومن مــن 
بالنقــب  الفلســطينيني 
يهــدف إلى عزل قــرى النقب 
الفلســطيني  محيطها  عن 
باملســتوطنات،  وإحاطتهــا 
وطمس هويتها الفلسطينية 

والعربية وهدم بيوت وتهجير ســاكنيها وتقســيم 
األراضي الفلسطينية إلى كانتونات تسيطر عليها 

دولة االحتالل.
وقالت النائب الشنطي ”العدو مستمر في سياسة 

مكاتــب أوقاف القدس تعتبر تعديــاً للخطوط احلمراء 
وانتهاكاُ صارخاً للحقوق االسالمية 
بالقدس يهدف االحتالل من ورائها 

لفرض واقع جديد.
وحــث النائــب ســالمة مختلف 
واحداً  أبناء شــعبنا للوقوف صفاً 
بحق  االحتالل  دولــة  اجراءات  أمام 
أن وحدتنا هي  مقدســاتنا مؤكداً 
طريق النصر في مواجهة التعديات 

والنتهاكات الصهيونية.
النائب سالمة أن اعتداءات  وأوضح 
االحتــالل علي أمالك دائــرة أوقاف 
القدس واغالقهــم ملكاتبها يعتبر 
صراعــاً بصبغــة دينية مــن دولة 
االحتالل جتاه املقدسات االسالمية األمر الذي سيكون له 

نتائجه على كافة األصعدة.
ودعا النائب ســالمة العالم العربي واالسالمي للوقوف 
عند مســؤولياتهم في الدفاع عن املســجد األقصى 

مشيراً ألهمية عدم التطبيع مع الصهاينة.

مصادرة االراضي الفلسطينية في ظل حالة الصمت 
االقليمي جتــاه هذه اجلرمية بحق فلســطني ويحاول 
االحتالل من خالل ذلك تصفية األراضي الفلسطينية 

بضمها للبقع االستيطانية”.
الشــنطي:  النائــب  وأضافــت 
الرد  ســتكون  وحدها  “املقاومة 
االعتداءات  هــذه  على  احلقيقي 
واالنتهــاكات الصهيونيــة ولن 
يوقف تغول االحتالل على أراضينا 
شعبنا  وســيظل  املقاومة  الي 
يقــاوم احملتل حتــى حترير كامل 

فلسطني”
وحثت النائب الشنطي جماهير 
شــعبنا في النقب متمسكون 
بحقهــم ووجودهم في أرضهم 
مصــرون على البقــاء والصمود 
في مواجهة مخططات االحتالل االستيطانية داعيًة 
لتعزيز صمود ســكان النقب والتضامن معهم في 
مواجهة سياســة االحتالل الرامية لتهجير سكان 
النقب وانتزاع أرضهم لصالح املشاريع االستيطانية.

التقى النائب م. إســماعيل األشــقر بوكيل 
مساعد وزارة األشــغال العامة واإلسكان م. 
ناجي ســرحان في مكتب النواب ملناقشــة 
مشــروع اإلســكان التعاوني لألسر الفقيرة 
واحملتاجة , ومناقشــة قضايا إعــادة اإلعمار 
واحلديث حول برامــج تعويض بقية املواطنني 
املتضرريــن في احلــرب األخير علــى القطاع 
عــام 2014م , وتعزيز التواصل الدائم مع وزارة 
األشغال العامة واإلسكان خلدمة أبناء شعبنا 

الصابر املرابط.
ورحب النائب األشقر بالوكيل سرحان، مشيداً 
بدوره في إدارة ملف إعادة اإلعمار، مؤكداً على 
التعاون الكامل مع وزارة األشغال العامة حلل 

ناقش نــواب محافظة الوســطى عدداً من 
قضايا املواطنني مع رئيس نيابة الوســطى 
خــالل  النيابــة  ووكالء  الرمــالوي  نهــاد 
استقبالهم في مكتب النواب، وأثنى النواب 
على جهود النيابة العامة في متابعة قضايا 

املواطنني وسعيهم الدؤوب حللها.

التقى النائبان يحيى العبادسة و هدى نعيم 
مع أ. سعيد نصار رئيس بلدية دير البلح في 
مكتبه ملناقشة بعض القضايا اخلاصة التي 
تتعلق باملواطنني وناقشوها مع نصار رئيس 

بلدية دير البلح للوصل الى حلها.
أثنــى النائبان على جهود بلديــة دير البلح 

في تقدمي اخلدمات املميــزة للمواطنني في 
املدينــة من خالل التواصل مع املؤسســات 
اخلدماتية  املشاريع  واستجالب  العالقة  ذات 
للمواطنني، مهنئني رئيس البلدية بحصول 
بلديتــه على التصنيــف املميز في صندوق  

تطوير وإقراض البلديات.

قضايا ومشــاكل املواطنــني لتقدمي اخلدمة 
األفضل ألبناء شعبنا.

وأكد النائب األشــقر على ضرورة اســتقبال 
كافــة املواطنني واالســتماع لشــكواهم , 
والتعرف على مشاكلهم للعمل على حلها 

وتذليلها.
وأكــد الوكيل املســاعد اســتجابة الوزارة 
الكبيرة لشكاوى املواطنني ودراستها , وحتدث 
حول اجنازات الوزارة في التخفيف من معاناة 
املواطنني خاصة املتضررين والفقراء من خالل 
تنفيذ املشاريع اإلســكانية التي من شأنها 
خلق فرص عمل وتوفير مساكن طيبة لألسرة 

احملتاجة. 

وناقش النواب مع وفد النيابة بعض القضايا 
اخلاصة للمواطنني الواردة ملكتب النواب من 

أجل السعي للوصول الى حلول لها. 
من جانبه أكد الرمالوي حرصه على متابعة 
كافة القضايا املطروحة  والعمل على حلها.

في سياق منفصل، ناقش النائب هدى نعيم 

عدداً من قضايا املواطنني الواردة ملكتب نواب 
املتعلقة  الوســطي  الكتلة فــي احملافظة 
باألراضي واملساكن مع رئيس سلطة األراضي 
الدكتــور كامــل أبو ماضي وذلــك في مقر 
سلطة األراضي بغزة، مشيدًة بجهود سلطة 
األراضي فــي متابعة كافــة القضايا التي 

تخص األراضي وخاصة األراضي احلكومية.
كما اســتقبل النواب في مكتبهم العديد 
من الوفود الشرطية واألهلية حيث استقبل 
النائب د. سالمة وفداً من مباحث النصيرات، 
مناقشــاً عدة قضايــا خاصــة باملواطنني، 
مشيداً بجهود مباحث النصيرات في متابعة 
القضايــا وتعاملهــم بحكمــة بالغة في 
معاجلتها، كما استقبلت النائب نعيم وفداً 
من طالبات الكتلة االسالمية في مقر اجمللس 
التشــريعي بغزة، والتقى النواب مع وجهاء 
ومخاتير منطقــة الزوايدة خالل لقاء لتبادل 
األفكار واخلبرات وتعزيــز التعاون في خدمة 

املواطنني.

استقبلوا وفودًا مختلفة ووجهاء الزوايدة

النائب د.أبو راس يشارك يف طابور أركان شرطة املرور
شــارك النائب د. مــروان أبو راس 
في طابــور أركان شــرطة املرور 
وكان في استقباله املقدم ايهاب 
مهنا مدير اإلدارة العامة لشرطة 
املــرور ووفد من هيئــة التوجيه 
السياســي واملعنــوي وعدد من 

األفراد والضباط العاملني.
وأكد النائب أبو راس خالل كلمته 
على أهمية العمــل الذي تقوم 
به شــرطة املرور من ضبط حالة 
الســير واملفترقات فــي جميع 

مناطق قطاع غزة، مثمناً جهدهم 
وعطائهــم في خدمــة أبناء شــعبهم 

الفلسطيني.
ودعا النائب أبو راس عناصر وضباط الشرطة 

علــى االلتــزام واالنضباط 
أثناء عملهم واحملافظة على 
والعمل  املهنــة  أخالقيات 
على خدمة املواطنني معبراً 
بافتخــاره واعتــزازه بــأداء 

األجهزة األمنية.
بــدوره رحب املقــدم مهنا 
بالنائب أبــو راس معبراً عن 
في  مبشــاركته  ســعادته 
طابور األركان وبالتواصل مع 
ممثلي الشعب الفلسطيني، 
وعلى مــا قدم مــن نصائح 

وارشادات ألبنائه في شرطة املرور. 

دعا لتفعيل المقاومة في وجه اإلحتالل
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بتكلفة بلغت  26 ألف دوالر

نــواب خــان يونس يتفقــدون مديريتي التعليم بشــرق 
وغرب املحافظة

النائب د.شــهاب: سياسة هدم منازل الشهداء بالضفة 
عمل إجرامي وإرهاب دولة

تفقد نــواب محافظة خان يونــس مديريتي التعليم 
بشــرق وغرب احملافظة لالطالع علــى الترتيبات التي 

جتريها املديرية استعداداً للعام الدراسي اجلديد.
وضم وفد النواب، د. يونس األسطل و أ. يحيى العبادسة 
و أ. يونس أبو دقة، حيث كان في اســتقبال الوفد مدراء 
املديريات ورؤســاء رؤساء األقســام املديرية من مديرية 

التربية والتعليم في محافظة خانيونس.
في املنطقة الشرقية أ. سليمان عبد الكرمي شعت.

واطلــع الوفد الزائر على تفاصيل االســتعدادات التي 
جتريها املديرية للعام الدراسي اجلديد، وخطة الطوارئ 

استنكر النائب د. محمد شهاب إقدام قوات االحتالل 
الصهيوني على تفجير منزل الشهيد عادل عنكوش 
من دير أبو مشعل غرب مدينة رام اهلل ومنزلي عائلتي 
الشهيدين أســامة عطا وبراء صالح األسبوع املاضي 

وكذلك منزل األسير عمر العبد.
وأكد النائب شــهاب أن سياسة االحتالل بهدم منازل 
منفذي العمليات هي سياســية إجرامية ومخالفة 

لكل القوانني الدولية واإلنسانية. 
وشــدد النائب شــهاب أن سياســة االحتالل بهدم 
منازل منفذي العمليات لن تكســر من إرادة الشعب 

املوضوعة لتجنيب ســير املســيرة التعليمية ما قد 
يعرقلها مبا ينعكس سلباً على مستقبل األجيال.

وأوضح وفد النواب الزائر، أن جميع االستعدادات وخطة 
الطــوارئ التي يتــم العمل عليها قد تُســيِّر النظام 
التعليمي في قطاع غزة، إال إنه سيتأثر بشكل أو بآخر 

رغم كل االستعدادات.
ووعد النواب مبتابعة بعض املواضيع مع اجلهات اخملتصة 
في احلكومة مؤكدين أن التعليم هو الركيزة األساسية 
لبناء جيل املستقبل ولضمان سير املسيرة التعليمية 

رغم كل األزمات التي حلقت بها.

الفلســطيني ولــن متنــع املقاومة، مضيفــاً:” هذه 
اإلجراءات ســتزيد من قوة وصمود أهالي الشــهداء 
على املقاومة وســيزيد من االنتقام من هذا االحتالل 

الصهيوني”.
وطالب النائب شهاب كافة أبناء الشعب الفلسطيني 
العاملية  اخليريــة  واملؤسســات  وقوى ومؤسســاته 
بالعمــل على إعــادة بناء هذه البيــوت ودعم صمود 
أهالي الشهداء واألســرى، داعياً املؤسسات الدولية 
ومؤسســات حقوق االنسان الســتنكار هذه اجلرائم 

وتعرية االحتالل الصهيوني.

التقى النائب د. يونس األســطل بلجان 
االصالح وشــئون العشائر في محافظة 
رفح، كمــا وزار عائلتي حجازي والقاضي 
بحضور عضو املكتب السياســي حلركة 
حماس د. عطا اهلل أبو الســبح والقيادي 
باحلركــة م. ماجد جابــر ودار احلديث عن 
انطالق قطار املصاحلة اجملتمعية وآخر ما 
وصلت إليه اللجــان العاملة للمصاحلة 

في محافظات قطاع غزة. 
وأكــد النائب األســطل علــى دور رجال 
االصــالح فــي وأد الفتنة وحقــن دماء 
املســلمني واالجر العظيم الــذي يناله 
رجــل اإلصالح وبذلهم اجلهد واملشــقة 

فــي الصلح بــني املتخاصمــني، مبيناً 
اآلليات املتبعة في اإلصالح والدور املنوط 
بالشرطة في التعاون مع رجال اإلصالح 
وتوحيد اجلهود للحفاظ على النســيج 

اجملتمعي. 
وأشــار النائب األســطل لروابط األخوة 
واحملبة وأهميتها في احلفاظ على السلم 
اجملتمعــي وروابط الــدم والقضية التي 

جتمع بني أبناء شعبنا. 
في ســياق متصل عبر النائب األسطل 
عن شــكره للعائــالت علــى جهودها 
الكبيرة في إجناح ودعم مسيرة املصاحلة 

اجملتمعية.

النائب د.األسطل يلتقي لجان العشائر ويزور عائالت برفح نواب املحافظة الوسطى يفتتحون مشروعي ترميم وإنارة 
بيوت الفقراء بالطاقة الشمسية

افتتح نــواب كتلة التغيير واالصالح في 
احملافظة الوســطي مشــروعي ترميم 
بيوت الفقراء وتركيــب الطاقة البديلة 
لعدد من بيوت الفقراء بتكلفة إجمالية 
بلغت “26” ألف دوالر ، حيث بلغت قيمة 
قيمة مشروع ترميم بيوت الفقراء “11” 
ألــف دوالر ، فيما بلغت قيمة مشــروع 
املرحلة  البديلــة  الشمســية  الطاقة 
األولى “15” ألف دوالر بدعم ومتويل هيئة 

االغاثة العاملية ، بحضور النواب دسالم 
ســالمة ود.عبد الرحمن اجلمل والنائب 

هدى نعيم. 
وأكــد النــواب حرصهم علــى متابعة 
احتياجات املواطنــني وتعزيز صمودهم، 
حيث تساعد مشاريع الطاقة الشمسية 
وترميم بيوت الفقراء باالرتقاء مبســتوى 
تؤرق  اليومية ومعاجلة مشــاكل  احلياة 
قدرتهم  لعدم  الفقيرة  البيوت  أصحاب 

على حل هذه املشاكل التي يعانون منها 
توفير إضاءة ألطفالهم أثناء الدراســة 
والقيام باألعمــال اليومية في ظل أزمة 

الكهرباء. 
وزار وفــد النواب أصحــاب البيوت التي 
شملها املشروعان معبرين عن دعمهم 
لهذه األسر وسعيهم الدائم للتخفيف 
من معاناة أبناء شعبنا في ظل ما يعانيه 
شعبنا من حصار من قبل دولة االحتالل.


