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النائب المصري يدعو لحملة وطنية نصرة 
للشيخ رائد صالح

رفضت االستئناف للنائب عطون

النائب د. أبو راس يتفقد مركز شرطة الشجاعة

النائب العبادســة: ادراج دولة االحتالل ضمن 
القائمة السوداء انتصار للحق الفلسطيني

نواب الضفة يدعون عباس القتناص فرصة 
المصالحة وإلغاء العقوبات عن غزة
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إقرأ املزيد 

حماس لن تغادر املشهد السياسي وستشارك بحكومة الوحدة القادمة
نـواب التغـيري واإلصـالح: املصالحـــة هي البوابــة لوحــدة وطنيــة فلسطينيــة شاملــة

النائب أبو حلبية يزور معهد أكاديمية املعارف املقدسية بإسطنبول

أكد نواب كتلة التغيير واإلصالح أن املصاحلة 
لدى  الفلسطينية تشكل خياراً استراتيجياً 
حركة حماس حلشد كل اجلهود في مواجهة 
مخططــات االحتــالل، مشــددين أن حركة 
حماس ذهبت للمصاحلة على مبدأ الشراكة 

الوطنيــة الكاملــة، ولن تغادر املشــهد السياســي 
الفلســطيني خدمــة لشــعبنا واملشــروع الوطني 
واستراتيجياً  أساســياً  وتشكل مكوناً  الفلسطيني، 
على املستوى الفلسطيني، وأن حماس ستشارك في أي 
حكومة وحدة وطنية وفق استحقاقات املرحلة القادمة.

وأجمع النواب أن حركة حماس واضحة في موقفها جتاه 
املصاحلة، وأثبت في كل احملطات أنها احلريصة على وحدة 
شعبنا وحتقيق املصاحلة، مؤكدين أن جناح املصاحلة يعد 
خطوة مهمة علــى طريق االتفاق على اســتراتيجية 
وطنية بني كل مكونات الشعب الفلسطيني ملواجهة 

االحتالل .
ودعا النواب كل أطياف شعبنا للتوحد وتقدمي 
مصلحة الشــعب الفلســطيني على مبدأ 
الشــراكة الوطنية في احلكم وإدارة املشروع 

الوطني الفلسطيني.

محتوياته، وأعادت اعتقاله ونقلته إلى سجن عوفر ولم 
ميضي على إطالق سراحه من اإلداري األخير سوى 7 أشهر 
فقط، أمضى خاللها ما يقارب من 3 سنوات ادارياً ليصبح 

ما أمضاه في سجون االحتالل ما يزيد عن 18عاماً.
في ذات السياق، أصدرت محكمة عوفر العسكرية قراراً 

ســلطات  جــددت 
الصهيوني  االحتــالل 
االعتقــال اإلداري بحق 
كتلــة  عــن  النائــب 
واإلصــالح  التغييــر 
النتشة  جمال  محمد 
)60 عامــاً( من مدينة 
الثانية  للمــرة  اخلليل 
علــى التوالــي ملدة 6 

أشهر جديدة.
يشــار إلى أن سلطات 
االحتالل أصــدرت قراراً 
إداريــاً بالســجن ملدة 
6 أشــهر بحق النائب 
» النتشــة« ، وقبل أن 
محكوميته   تنتهــى 

بيومني أصدرت قراراً بتجديــد اإلداري له للمرة الثانية 
على التوالي ملدة 6 أشهر، ثم للمرة الثالثة ملدة 6 أشهر 
وبذلك يكون قد أمضى عام كامل في االعتقال احلالي .

وكانت قوات االحتالل اقتحمت منزل النائب »النتشه« 
في 28/9/2016، وقامت بتفتيشه بشكل كامل، وقلب 

النائب محمد إسماعيل  باإلفراج عن 
الطــل )51عاماً( من بلــدة الظاهرية 
جنوب مدينة اخلليل بالضفة الغربية 

احملتلة، بعد أسبوعني.
ويذكر أن االحتالل اعتقل النائب الطل 
بتاريــخ 21/3/2017، وعقب أيام قليلة 
أصــدر بحقه قرار اعتقــاٍل إداري ملدة 
أربعة أشهر، ورغم انتهاء مدة اإلداري 
رفض االحتالل طلب اإلفراج عنه، وذلك 
بأن  االحتالل  ادعاء مخابرات  بســبب 
لديها معلومات جديدة حول نشاطات 

للنائب الطل.
وأمضى النائب الطل ما مدته تسعة 
وبذلك  االعتقال،  أشــهر ونصف في 
يتبقى مــن مدة حكمه أســبوعني 
فقط، وأمضى ما يزيد عن 11 عاماً في 

سجون االحتالل، معظمها في االعتقال اإلداري.
في ســياق آخر، رفضت ســلطات االحتالل االستئناف 
الــذي تقدم به محامي النائــب اخملتطف أحمد عطون 
وأبقت على اعتقاله ملدة 4 أشهر، حيث مت اعتقال النائب 

في تاريخ 2017-4-12م.

تجديد اإلداري للنائب النتشة واإلفراج عن النائب الطل بعد أسبوعني
“التغيــري واإلصــالح” تحذر 
لعرض  ترامب  مخططات  من 
لـ  جديــدة  تســوية  خطــة 

»تصفية القضية«

 تقرير خاص:-

اعتبرت كتلة التغيير واالصــالح البرملانية أن احلديث 
عن خطة »تســوية سياســية جديــدة« للقضية 
الفلســطينية، عبارة عن محاوالت أمريكية لـ »بيع 
الوهم«، وحذرت من اســتغالل املرحلــة لـ«تصفية« 

القضية.
وحذر النائب مشــير املصري املتحدث باســم كتلة 
التغييــر واالصالح مــن مغبة التســاوق مع اخلطة 
األمريكية التي تتــم بلورتها، وقال :« إن مرور أكثر من 
عقدين من الزمن في مسار التيه التفاوضي هو كفيل 
بوضع حد لعــدم االرتهان للموقــف األمريكي الذي 

شكل دوماً الشكل اآلخر للكيان الصهيوني«.
النائب املصري الشــعب الفلسطيني وقواه  وطالب 
احلية بـ »موقف وطني حازم« ورفض الهرولة املتجددة 
نحو إعادة إنعاش العملية السلمية من جديد، مشيراً 
إلى أن ذلك »ســيكون على حســاب قضيتنا العادلة 

وإرثنا الثوري وحقوقنا الثابتة«.

زار النائــب عن كتلة التغيير واالصــالح ا. د. أحمد أبو 
حلبية معهد أكادميية املعارف املقدسية في محافظة 

اسطنبول التركية.
والتقــى النائب أبو حلبية مع مديــر املعهد وعدد من 
األكادمييــني العاملني فيه واطلع على جهود األكادميية 
في نشــر الوعي االسالمي عامة واهتمامها باملسجد 

األقصى ومدينة القدس خاصة. 
 وحضر النائب أبو حلبية حفل توزيع شهادات خريجات 

دورة املعارف املقدسية من األخوات التركيات.
وحتدث النائــب أبو حلبية في كلمة عــن أهمية هذه 
الــدورة وأمثالها في تعرف املســلم واملســلمة على 

املسجد األقصى املبارك وحاضنته مدينة القدس.
 وبــني النائب أبو حلبية علــى  أهمية نصرة القضية 
الفلسطينية وتوعية األجيال بأهمية وقدسية مدينة 

القدس واملسجد األقصى املبارك.
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أكد النائب مشير املصري املتحدث باسم 
أن  البرملانية  واالصــالح  التغييــر  كتلــة 
استمرار اعتقال شيخ األقصى رائد صالح 
في سجون االحتالل يعد جرمية صهيونية 
الفلسطينية  للهوية  واستهداف  مركبة 
والوجود العربي في أراضي عام 1948 داعياً 

حلملة وطنية لإلفراج عن الشيخ صالح.
ودعا النائب املصري الكل الوطني لتنظيم 
حملــة مناصرة لإلفراج عن الشــيخ رائد 

تفقد النائب د. مروان أبو راس مركز شرطة 
الشــجاعية وذلك ضمن حملــة الزيارات 
للمؤسسات األمنية والشرطية، وكان في 
استقباله الرائد نضال حمادة مدير املركز 
ونائبه الرائد ســعدي الشيخ خليل وعدد 

من الضباط والعاملني.
وأشــاد النائب أبــو راس بجهــود املراكز 
الشــرطية واألجهــزة األمنيــة وعملها 
املتواصل في خدمة أبناء شعبهم واحلفاظ 

على أمن اجملتمع من اجلرائم.
وبدوره رحب الرائد نضــال حمادة بالنائب 
أبــو راس وحرصه الدائم على تفقد املراكز 
الشرطية مثمناً جهده وعطائه ألبنائه في 
األجهزة األمنية مرحباً بالتواصل الدائم مع 

نواب اجمللس التشريعي.

وناقــش النائــب أبو راس مــع مدير املركز 
العديد من القضايا واألفكار التي تهم عمل 
املراكز الشرطية في بســطها لألمن ورد 
احلقوق ألصحابها حتقيقا للعدالة وتطبيقا 
للقانون، مؤكداً أن نواب اجمللس التشريعي 
سيبقوا سنداً ودعماً للمؤسسات األمنية.

وأطلع حمــادة النائب أبــو راس على أهم 
االجنازات التي حققها املركز في حل العديد 
من شــكاوى املواطنني وأعــداد املوقوفني 
وإقامة العديد من البرامج النوعية للنزالء.

وشدد د.أبو راس على ضرورة استمرار العمل 
مبا يحقــق خدمة املواطن الفلســطيني 
واحلفاظ على هيبة الشرطة كجهاز أمني 

فلسطيني.

تفقــد وفــد من نــواب كتلــة التغيير 
واالصالح البرملانية في احملافظة الوسطى 
املدرســة الصناعية مبدينة ديــر البلح، 
وضم وفد النــواب النائب د.عبد الرحمن 
اجلمــل والنائب أ. هدى نعيــم وكان في 
اســتقبالهم أ. مدحت الدسوقي مدير 

املدرسة والطاقم االداري.
وأثنى وفد نواب الوسطى على جهود ادارة 
املدرسة الصناعية والطاقم العامل فيها 
مثمنني جهدهم الكبير في خدمة أبناء 

شعبنا.
بدوره حتدث الدسوقي مدير املدرسة حول 
تاريخ انشاء املدرسة الصناعية وطبيعة 
العمل فيها موضحاً انها أنشــأت سنة 

2000م وهي املدرسة الوحيدة املتخصصة 
بتعلم املهن الصناعية وتستوعب الطالب 

من كافة مناطق قطاع غزة.
واطلع وفد النــواب على أروقة املدرســة 
وجتولوا في أقســام املدرســة الصناعية 
وتابعوا ســير العملية التعلمية املهنية 
داخلها وفي ختام الزيارة شــكر الدسوقي 
مدير املدرسة الصناعية وفد نواب احملافظة 

الوسطي على زيارتهم.
تعزيــز  النــواب علــى ضــرورة  وشــدد 
التخصصــات املهينــة مبا يتناســب مع 
توجيات الطلبة اجلديدة وتنمية مهاراتهم 

في مثل هذه التخصصات.

أجرى النائب عن كتلة التغيير واإلصالح 
د. يونــس األســطل جولــة ميدانية 
ملتابعة انتخابات جلنة حي مركز مدينة 
خان يونس، والتي تقيمها البلدية من 

أجل اختيار ممثلي األحياء.
وأكد النائب األسطل أن انتخابات جلان 
األحياء ترتقي باجملتمع معبراً شــعوره 
باالرتياح والطمأنينــة لهذه العملية 

االنتخابية.
 وأشار  النائب األسطل أننا أمام عرس 
وطني قد يكون مقدمــة لالنتخابات 
التشريعية والرئاسية واجمللس الوطني.

وعبر النائب األســطل عن تفاؤله من 
أن اختيــار اجملتمع احمللــي ملمثليه بل 
خادميه في املواقــع اخملتلفة، فإن هذا 
رقياً  املدني  اجملتمع  على  ســينعكس 
وازدهاراً كما أراده اهلل سبحانه وتعالى 

لعباده املؤمنني.
نهاية  النائب األســطل في  وشــكر 
جولته بلدية خان يونــس التي تقيم 
هــذه االنتخابات، علــى جهودها في 
إعطاء األحياء حقها فــي اختيار من 

ميثلها.

أشاد النائب يحي العبادسة بقرار مجلس 
إدراج  التابع لألمم املتحدة  حقوق االنســان 
اسم دولة االحتالل ضمن القائمة السوداء 
للدول التي تنتهك حقوق االنسان في تلك 
البالد مشــيراً أن ذلك يعتبر انتصاراً للحق 

الفلسطيني.
وقــال النائــب العبادســة فــي تصريح 
لصحيفة الكتلــة” أن إدراج دولة االحتالل 
ضمــن القائمة الســوداء جمللــس حقوق 
االنسان يشكل انتصاراً للحق الفلسطيني 

في وجه إجرام دولة االحتالل”.
وأضاف النائب العبادســة:” دولة االحتالل 
أرض فلســطني  كيــان عنصري يحتــل 
منذ عشــرات الســنوات ومكان االحتالل 
الطبيعــي في القائمة الســوداء ومكانه 
الطبيعــي هــو احملاكمة أمــام محكمة 
اجلنايات الدولية على جرائمه ضد الشعب 

الفلسطيني”.
وبني النائب العبادســة أنه ال يوجد جرمية 
أكبر من طرد الشــعب الفلسطيني من 
واالنتهاكات بحق  اجلرائــم  وارتكاب  أرضه 
شــعبنا منذ عام1948 وحتــى اآلن، داعياً 

صالح من ســجون االحتالل في أسرع وقت 
مشــيداً بنضال وصمود شــيخ األقصى 

ودفاعه عن املقدسات.
االحتالل  اعتقــال  املصري:”  النائــب  وقال 
للشــيخ رائد صالح والتنكيــل فيه يعد 
عنجهية صهيونية تؤكد بأنه ال محرمات 
لدى احملتل “، وحمــل النائب املصري العدو 
الصهيوني املســؤولية الكاملة عن حياة 

الشيخ رائد صالح.

املؤسســات الدولية أن تنحــى هذا املنحى 
وأن متضي بإجــراءات محاكمة قادة االحتالل 
على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأن 
تتخلص من هيمنة الواليــات املتحدة على 

قرارها.
وأشار النائب العبادســة أن مجلس حقوق 

االنســان له مواقف مشرفة جتاه القضية 
الفلسطينية مؤكداً أن الشعوب أصبحت 
تشــعر بخطر دولة االحتــالل علي األمن 
والسلم في العالم في الوقت الذي التزال 
املواقف الرسمية تتلكأ في محاسبة دولة 

االحتالل على جرائمها.

النائب املصري يدعو لحملة وطنية نصرة 
للشيخ رائد صالح

النائب أبو راس يتفقد مركز شرطة 
الشجاعية

نواب محافظة الوسطى يتفقدون املدرسة 
الصناعية

النائب األسطل: 
انتخابات لجان 
األحياء ترتقي 

باملجتمع

النائب العبادسة: إدراج دولة االحتالل ضمن القائمة السوداء انتصار 
للحق الفلسطيني
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هــو  املصاحلــة 
مــن  التخفيــف 
معانــاة شــعبنا 
احلــروب  بعــد 
لها  تعــرض  التي 
ملشــروع  والتفرغ 
واملقاومة  التحرير 
جهــة  ا مو و
ت  مخططــا
االحتالل واملشاريع 
نية  ســتيطا ال ا

وحترير األســرى واملســرى، مثمنًة  
الفلسطيني  الشــعب  احتضان 
لتقدمي  واســتعداده  للمقاومــة 
التضحيــات فــي ســبيل حترير 

فلسطني.
 النائب د. األســطل أشــار إلى أن 
سياســية  مرونة  قدمت  حماس 
جتاه املصاحلة كخطوة على طريق 
حتشيد الشعب الفلسطيني نحو 

فلســطني  حترير 
دفعنا  الــذي  وأن 
إميانــاً  لذلــك 
بالشراكة ورفضنا 
التفــرد،  ملبــدأ 
الفصائل  داعيــاً 
لفلســطينية  ا
كة  ا للشــر
للوحدة  متهيــداً 
والتجمع على خيار التحرير وانتزاع احلقوق من االحتالل 

الصهيوني بعد فشل مشروع التسوية. 
وأوضح النائب د.األسطل أن جناح املصاحلة يعد خطوة 
مهمة علــى طريق حتقيــق الوحدة الفلســطينية 
الكاملة بني فصائل ومكونات الشعب الفلسطيني مما 
يعزز االتفاق على برنامج وطني يدعم ويحمي املقاومة 

نحو حترير فلسطني كل فلسطني. 
مــن جهتها، أكــدت النائب هدى 
نعيم أن اخلطــوات العملية إلمتام 
املصاحلــة تؤكــد حــرص جميع 
إمتامها، مشــيرة  األطــراف على 
إن الرعاية املصرية ســيكون لها 
دوراً كبيراً في إجنازها وانهاء ملف 

االنقسام الفلسطيني.
ودعت النائب نعيم للتوحد كصف 
وطنــي فــي مواجهــة االحتالل 
الصهيونــي والتوقف عــن اهدار 

اجلهد واملال والوقت في اخلالفات الداخلية، موضحة بأن 
املصاحلة ضرورة وطنيــة مهمة للتخفيف من معاناة 

الشعب الفلسطيني. 

الشراكة الوطنية”.
وبني النائــب املصري أن حركة حماس ســتكون جزء 
أصيــل ضمــن أي حكومة قادمة وفق اســتحقاقات 

املرحلة القادمة هو تشكيل حكومة وطنية.
وشدد النائب املصري أن حركة حماس لن تغادر املشهد 
السياسي الفلسطيني وأنها تشكل مكون أساسي 
واســتراتيجي في املشــهد السياسي الفلسطيني، 
مشيراً أن حركة حماس تشكل رائدة مشروع التحرير 
وهي متثــل األغلبية البرملانية ووجود حركة حماس في 
املشهد السياسي الفلسطيني هو مصلحة لشعبنا 
وقضيتنا العادلــة ونحن معنيون أن يحتشــد الكل 

الفلسطيني في إطار مشروع التحرير.
النائب  أكــد  من جهتــه 
يحيى العبادسة أن تفكك 
الدوليــة  االعتراضــات 
واإلقليميــة علــى إمتــام 
األمل  يعطــي  املصاحلــة 
بتحقيقهــا هــذه املــرة، 
أن اجلــو أصبح  موضحــاً 
مهيئــاً بالبيئة اإلقليمية 
أن لدى  والدولية، مشــيراً 
حماس إرادة قوية بتحقيق 

املصاحلة.
وشــدد النائب العبادسة أن الدافع لدى حركة حماس 
إلجناح املصاحلة هو األرض الفلســطينية احملتلة وآمال 
الشعب الفلسطيني التي ال زالت لم تتحقق بالعودة 
والتحريــر، مضيفاً “ هذه األهــداف تدفعنا وحتثنا من 
املصاحلــة  اجــل 
املصاحلــة  ألن 
رافعــة  تشــكل 
إعادة  نحو  وطنية 
املؤسســات  بناء 

الوطنية. 
أكدت  جهتها  من 
النائــب د. جميلة 
أن  الشــنطي 
تســير  حمــاس 
املصاحلــة  نحــو 
وهي قويــة وحاضرة في 

القضية الفلسطينية. 
وأشارت النائب الشنطي 
أن الــذي دفــع حمــاس 
إلمتام  تنــازالت  لتقــدمي 
املصاحلة هــو التخفيف 
بعد  شــعبنا  آالم  عــن 

معاناة احلصار واحلروب.  
وشددت النائب الشنطي 
أن حركة حماس لن تكون 
يوم ما ضد املصاحلة ولكنها ستقف في وجه مشروع 

إلغاء املقاومة.
وأوضحت النائب الشــنطي أن الدافع األهم لتحقيق 

النائب  وأشــارت 
نعيــم أن حماس 
فــي كل احملطات 
األمينة  أنها  أثبت 
على هذه الشعب 
وحريصة على إمتام 
وقدمت  املصاحلة 
كبيــرة  مرونــة 
أجل  من  وتنازالت 
حتقيــق الوحــدة 
الفلسطينية وما 
والدوحة  القاهــرة  اتفاقيات 
والشاطئ إال كانت خير دليل 
علــى ذلك إلميانهــا العميق 
بأن مواجهــة االحتالل يجب 
وأن  والقوة،  بالوحدة  تكون  أن 
يجب  كبيرة  قضايــا  هنالك 
تتكاثف اجلهــود لتحقيقها 
خدمــًة للمشــروع الوطني 

الفلسطيني.
وشــددت النائــب نعيــم أن 
للمصاحلة  ذهبــت  حمــاس 
وفــق مبدأ الشــراكة الوطنيــة في احلكــم أو إدارة 
املشروع الوطني لتحرير فلسطني وعلى أساس حتقيق 
استراتيجية وطنية فلسطينية جتاه املشروع التحرري 
وخدمة الشــعب الفلســطيني إلكمال مشواره في 

التحرير والتخفيف من معاناته.
د.  النائــب  دعــا 
لعــودة  ســالمة 
التشريعي  اجمللس 
وممارســة  للعمل 
مشــدداً  مهامه، 
ضــرورة  علــى 
علــى  االتفــاق 
تيجية  ا ســتر ا
ملواجهة  وطنيــة 
التي  التحديــات 
القضية  تهــدد 
الفلســطينية، مثمنــاً كل 
اجلهــود الراميــة لتحقيــق 
الفلســطينية  املصاحلــة 
مشــدداً  عملــي،  بشــكل 
املصاحلة ميثل  أن جنــاح  على 
أمالً للشــعب الفلسطيني 
دعمــاً  مبختلــف فصائلــه 

واسناداً للمشروع الوطني.
وأكد النائب د. سالم سالمة 
أن الدافــع للمصاحلــة هــو 
تغليب املصلحة الوطنية العليا التي تخدم الشعب 
الفلســطيني، داعيــاً للوقــوف في وجــه االحتالل 

الصهيوني الذي يعيق املصاحلة الفلسطينية. 

نواب: امل�شاحلة هي البوابة لوحدة وطنية فل�شطينية �شاملة
حماس لن تغادر المشهد السياسي وستشارك بحكومة الوحدة القادمة

أكد نــواب كتلــة التغييــر واإلصــالح أن المصالحة 
الفلســطينية تشــكل خيارًا اســتراتيجيًا لدى حركة 
حماس لحشــد كل الجهود فــي مواجهة مخططات 
االحتــالل، مشــددين على أن حركــة حماس ذهبت 

للمصالحة على مبدأ الشراكة الوطنية الكاملة، ولن 
تغادر المشــهد السياسي الفلسطيني خدمة لشعبنا 
والمشــروع الوطنــي الفلســطيني، وتشــكل مكونًا 
أساسيًا واستراتيجيًا على المستوى الفلسطيني، وأن 

حماس ستشــارك في أي حكومــة وحدة وطنية وفق 
استحقاقات المرحلة القادمة.

وأجمع النواب أن حركة حماس أثبت في كل المحطات 
أنها الحريصة على وحدة شعبنا وتحقيق المصالحة.

النائــب د. صالح البردويل أكد أن حركة حماس ماضية 
إرادة  بــكل 
املصاحلــة  نحــو 
لفلســطينية  ا
أســاس  علــى 
الشراكة الوطنية 
الكاملــة في كل 
والقضايا  امللفات 
الضفــة  فــي 
وبرعاية  والقطاع 
مشــيراً  مصرية، 
أنــه لن يســمح 

بالتراجع عن هذه اإلرادة القوية خدمة 
ملصالح شعبنا ورفعاً للضغط الذي 
ميارس ضده وحشداً لكل اجلهود في 
مواجهة االحتالل الصهيوني من أجل 

حترير القدس واملقدسات.
وأوضــح النائب البردويــل أن حماس 
ستشــارك فــي حكومــة الوحدة 
القاهرة  دعوة  بعد  القادمة  الوطنية 

لذلك.
وشــدد البردويل أن حماس لن تغادر 
املشــهد السياســي، موضحــاً أن 

حماس دخلت الساحة السياســية خدمة لشعبها 
وللمشروع الوطني الفلسطيني.

من جهتــه أكد النائب مشــير املصــري أن املصاحلة 
الفلســطينية ماضية وأن اإلرادة الوطنية باتت أكثر 
توفراً من ســابق عهدها على مبدأ الشراكة الوطنية 
الكاملة، للتخفيف على شعبنا ولتحشيد قوى شعبنا 
خلف مشروع التحرير لنســتطيع موحدين مواجهة 

التحديات التي متر بها القضية الفلسطينية”.
وشــدد النائب املصري أن حركة حماس قدمت تنازالت 
كثيرة فــي تاريخ املصاحلة رغم أنها تشــكل أغلبية 
برملانيــة، مضيفــا:” حمــاس آثرت من موقــع إميانها 
بالشراكة الوطنية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية 
منــذ عــام 2006 
لتوقيــع  وصــوالً 

اتفاق القاهرة عام 2011 ثم تنازلها عن 
احلكومة في اتفاق الشاطئ عام 2017 

وبالتالي فإن ما تقدمه حركة حماس يأتي في ســياق 
إرادتها الوطنية وحســن النوايا واســتمرار ملنهجها 
املؤمن بضرورة حتقيق الوحــدة الوطنية واملنطلق من 

،،   

حمــاس  العبادســة:  النائــب 
لديهــا إرادة قويــة لتحقيــق 

  ،،وإنجاح المصالحة.
،،   

النائب نعيــم: حماس في كل 
المحطات أثبت أنها الحريصة 

  ،،على إتمام المصالحة.

،،   

حمــاس  البردويــل:  النائــب 
ستشــارك في حكومة الوحدة 

  ،،الوطنية القادمة.
،،   

النائب المصــري: حماس لن 
السياســي  المشــهد  تغــادر 

  ،،الفلسطيني.
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شارك في لقاء توعوي ببلدية دير البلح

النائب سالمة يشارك يف افتتاح مدرسة ابن رشد
النائب نصار يســتقبل وفدًا من الكتلة 

اإلسالمية

النائــب الجمــل يســتقبل رئيــس 
بلدية وادي غزة

نــواب الضفة يدعــون عبــاس القتناص فرصــة املصالحــة وإلغاء 
العقوبات عن غزة

وبــدوره أوضح االســتاذ ســالم 
أبــو عيادة آلية عمــل البلدية في 
التعامل في املشــاريع اخلدماتية، 
وعدد بعض اإلجنازات التي قامت بها 

بلدية وادي غزة خلدمة املواطنني.
وأشاد النائب اجلمل بجهود البلدية 
ومتابعتهــا لقضايــا املواطنــني 
وعملهــا علــى توفيــر اخلدمات 

للسكان مما يعزز صمود املواطن.

اســتقبل النائب د.عبــد الرحمن 
اجلمل األســتاذ ســالم أبو عيادة 
رئيس بلدية منطقة وادي غزة في 

مكتب نواب احملافظة.
وأثنــى النائب اجلمــل على جهود 
بلدية وادي غزة في خدمة املواطنني 
والتخفيف من معاناتهم في ظل 
احلصار الظالم املفروض على قطاع 

غزة. 

طالب نــواب الضفة الغربية رئيس 
السلطة الفلســطينية باقتناص 
فرصة املصاحلــة مع حركة حماس 
التي  العقوبيــة  االجــراءات  ورفع 
فرضها على قطاع غزة كاستحقاق 
فــوري مقابل حل اللجنــة اإلدارية 
مشــيرين لضــرورة تفعيل اجمللس 
التشريعي والتئام جلساته لرعاية 
جهود املصاحلة وصوالً إلى انتخابات 
وطنية عامة وافســاح اجملال حلرية 
الــرأي والعمل الصحفــي، وحتويل 
األموال للوقود املشغل حملطة توليد 
الكهرباء في قطاع غزة، واستئناف 

التحويالت الطبية من القطاع.
وأكدوا في بيان لهــم على ضرورة 
إعادة الرواتــب املوقوفة للموظفني 
وخاصة رواتب األسرى احملررين، وإلغاء 
التقاعد القسري للموظفني اضافة 
لرفع احلظــر واحلجب عــن املواقع 
األموال  حتويل  واعــادة  االلكترونية 
الالزمة لوقود كهرباء غزة واستئناف 

التحويالت الطبية للمرضى.
تتواصل  أن  النواب ألهمية  وأشــار 
خطوات املصاحلــة وتترجم عملياً 

علــى أرض الواقع إلعــادة اللحمة 
الوطنية وإرســاء قواعد الشراكة 
السياســية على طريــق صياغة 
برنامج سياســي وطنــي توافقي 
يعطي األمل ويحقق أهداف شعبنا 

بالوحدة واحلرية واالستقالل.

مبباشــرة  احلكومة  النواب  وطالب 
وواجباتها  مبهامها  والقيام  عملها 
فوراً جتــاه أهلنا في القطاع،  داعني 
كافــة اجلهات املســؤولة بتهيئة 
للمصاحلــة  املناســبة  األجــواء 
الوطنيــة الشــاملة، وإزالــة كل 

العقبات التي حتول دون ذلك وخاصة 
ما يتعلق باحلريات العامة، االعتقال 
السياسي، وإطالق سراح املعتقلني 
القانون  مببادئ  السياســيني عمالً 

األساسي الفلسطيني.

شارك النائب د. ســالم سالمة في حفل 
افتتاح مدرســة ابن الرشــد املشــتركة 
األســتاذ  الزوايدة، بحضور  في منطقــة 
علي خليفة ممثل عن وكيــل وزارة التربية 
والتعليم واألســتاذ علي أبو حســب اهلل 
مديــر املديرية و د. أمين أبو ســويرح رئيس 
واالســتاذ محمود عيسى  الزوايدة  بلدية 
رئيس بلدية البريج واألستاذ خالد الشريف 
القيــادي في حركة حمــاس والعديد من 
الشخصيات احلكومية واألهلية واحلركية.

وحتدث د. علي خليفة عن أهم اجنازات وزارة 
التربية والتعليم على صعيد بناء املدارس 

وترميم املدارس القدمية وتأثيثها.

أثنى النائب ســالمة على جهــود بلدية 
دير البلــح في تقدمي املشــاريع اخلدماتية 

للمواطنني في املدينة. 
وأكد النائب ســالمة على ضــرورة التزام 
أصحاب احملالت فــي احلفاظ على الرصيف 

وسالمة املشاة من أي خطر. 
بدوره أوضح نصار رئيــس بلدية دير البلح 
أهم اجنازات بلدية البلح مشــيداً بجهود 
 ++B البلدية وحصول البلدية على تصنيف

من خالل صندوق اقراض البلديات. 
ومت في اللقاء مناقشة العديد من األفكار 
واملقترحــات من اجل ايجاد حلــول إلزالة 

التعديات عن الرصيف.

اســتقبل النائــب جمال نصــار وفداً من 
الكتلة اإلســالمية مبنطقــة جنوب غزة، 
وضم الوفــد الزائر كالً من عبد اهلل الداية 
مسئول الكتلة اإلســالمية في املنطقة 

وعدد من أعضاء هيئة الكتلة اإلسالمية.
بدوره رحب النائب نصار بالوفد الزائر مثمناً 
جهــود الكتلة اإلســالمية فــي املدارس 
واجلامعات، وإقامتها للعديد من األنشطة 
التربوية والتثقيفية والتوعوية في شــتى 

اجملاالت.
وأشــار النائب نصار ألهمية العمل الذي 
تقوم بــه الكتلــة في اســتنهاض فئة 
واالستفادة  طاقاتهم  واستخراج  الشباب 

منهــا في خدمة مجتمعهــم ووطنهم، 
ألنهم قادة املســتقبل وأملهــا في حترير 

أرضنا ومقدساتنا.
واطلع أ. عبد اهلل الداية مســئول الكتلة 
اإلسالمية النائب نصار علي أهم األنشطة 
التي قامــت بها خالل فتــرة الصيف من 
مخيمات تربويــة وتخصصية واحتفاالت 
املتفوقني لتكــرمي أوائل الطلبة مشــيراً 
أن هناك خطة ورؤية مســتقبلية لعمل 
الكتلة االســالمية في املدارس واجلامعات 
ستشمل جميع الفئات العمرية وخصوصاً 
الثانوية واجلامعية لتنمية مواهبهم  فئة 

وقدراتهم العلمية والثقافية.

وبدوره حتدث االستاذ علي أبو حسب اهلل عن 
اخلطوات التي مرت بها مدرسة ابن رشد خالل 
مراحل بنائها   معبراً عن شــكره للداعمني 
وللقائمني علــى احلفل وللحضــور، وتخلل 

احلفل العديد من الفقرات الفنية الرائعة.
وفي سياق آخر شارك النائب د. سالم سالمة 
في اللقاء التوعوي بعنوان الرصيف للمشاة 
وليــس لعرض البضائع في قاعــة بلدية دير 
البلح بحضور األستاذ ســعيد نصار رئيس 
بلدية دير البلح واألســتاذ محمود عيســى 
رئيس بلدية البريج والشــيخ ابراهيم درويش 
والوجهاء  االعتبارية  الشخصيات  من  وعدداً 

واخملاتير وأصحاب احملالت.


