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نواب شمال غزة يزورون مدير الشرطة  
في المحافظة

نــواب محافظة خان يونــس يتفقدون 
مديرية الشؤون االجتماعية

نــواب غزة يناقشــون قضايــا هامة مع 
وكيل وزارة التربية والتعليم

النائــب األســطل يــزور جهــاز التدخل 
وحفظ النظام برفح
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أدان النائب عن كتلة التغيير واالصالح د. محمد شهاب 
استشهاد األسير في سجون االحتالل وسام عبد اجمليد 
نايف الشاللدة  ،داعيا ملالحقة قادة االحتالل في احملاكم 

واحملافل الدولية.
وقال النائب شهاب في تصريح خاص بالدائرة االعالمية 
بالكتلة  )10-15(:” نحمل سلطات االحتالل املسؤولية 
الكاملة عن استشهاد األسير الشاللدة  ، ويجب على 
اجملتمع الدولي التحرك ضد جرائم االحتالل بحق أسرانا 

داخل السجون”
وأضاف النائب شــهاب: “ ان السجناء يتعرضون خملتلف 
ألوان العذاب داخل سجون االحتالل باالضافة لسياسة 
االهمال الطبي و منع الكثير منهم من الزيارات واحلقوق 

االنسانية لهم”
ودعا النائب شــهاب املؤسســات الدولية واحلقوقية 
ملالحقة قادة االحتالل على جرائمهم بحق أسرانا وعلى 
رأسها جرائم االهمال الطبي بحق األسرى والتي ارتقي 
نتيجــة لها العديد من أســرانا في ســجون االحتالل 

شهداء.

مزيد من األخباراالحتالل يفرج عن النائب حسن يوسف

أفرجت قوات االحتالل عن النائب حســن يوسف في 
11 مــن أكتوبر اجلاري وجاء ذلك بعد أن قضى نحو 11 

شهرا في االعتقال اإلداري في سجون االحتالل.
وكانت قوات االحتالل قد أعــادت اعتقال النائب عن 
كتلة التغيير واالصالح حســن يوسف، فجر الـ 13 
ديسمبر 2017، عقب اقتحام منزله في بلدة بيتونيا 

غربي مدينة رام اهلل  .
وخضع النائب يوسف لالعتقال اإلداري مدة 6 أشهر، 
وجّددتها عدة مرات. ، وأمضى النائب يوسف ما يزيد 

على 21 عاًما في االحتالل.
واليزال النائب ناصر عبد اجلواد في ســجون االحتالل 

رهن االعتقال.

»وثيقة عباس بيلن وصفقة القرن« بضرورة توعية 
اجلمهور الفلسطيني ليكون محيطاً بكل تفاصيل 
هذه الوثيقة من خالل ما يطلب من غزة من شروط 

ومحاوالت تركيع..

نواب وقادة فصائل يدعون إلحباط املؤامرات التي تحاك ضد القضية 
الفلسطينية 

وثيقة عباس بيلين األخطر على القضية الفلسطينية 

أجمع نــواب وقادة فصائل ونخب سياســية أن وثيقة 
عباس بيلني هي األخطر على القضية الفلســطينية، 
داعني لضرورة اجراء االنتخابات الشــاملة إلفراز قيادة 
منتخبة قــادرة على حفــظ احلقوق الفلســطينية، 

مطالبني بتفعيل املقاومة بجميع أشــكالها واســتمرار 
مسيرة العودة الكبرى ملا لها من إحياء حلق العودة في قلب 

الشعب الفلسطيني واجياله املتعاقبة.
وأوصى اجملتمعون خالل ندوة نظمتهــا الكتلة بعنوان 

التغيري واإلصالح : الدعوة لحل 
التشريعي مشبوهة وغري دستورية 

وال أحد يملك املساس بشرعيته

الدعوة حلل اجمللس التشــريعي هي دعوة مشبوهة وغير 
وطنيــة، وتأتي في ســياق مترير صفقة القــرن واالنقالب 
على إرادة الشــعب، وهي دعوة غير دستورية، وال ميلك أحد 
املساس بشرعية اجمللس التشريعي املنتخب من الشعب 
الفلسطيني وصاحب الوالية التشــريعية املمتدة حتى 
تســلم اجمللس اجلديد عبر االنتخابــات، والتي نؤكد على 
ضرورة انعقادها تشريعية ورئاسية ومجلس وطني استنادا 

التفاقات املصاحلة. 
إننا في كتلة التغيير واالصالح البرملانية نحذر من أي خطوة 
غير محسوبة ونحمل حركة فتح ورئيسها محمود عباس 
أي تداعيــات مترتبة على خطواتهم الالدســتورية وغير 
الوطنية، سواءً على صعيد النظام السياسي، أو العقوبات 
اإلجراميــة ضد غزة، أو اإلصرار على التنســيق األمني مع 
العدو الصهيوني والذي يهدف في هذه املرحلة احلساسة 
إلى حرف األنظار عن ثورة شعبنا ضد االحتالل في مسيرات 
العودة وكسر احلصار، واستهانة بدماء الشهداء واجلرحى 

2-3وهو ما يشكل خدمة مجانية للعدو الصهيوني. 

صرح النائب مشير المصري المتحدث 
باسم كتلة التغيير واإلصالح ما يلي: -

النائب عبد الجواد  رهن االعتقال
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نواب: قرارات الوطني باطلة وغري ملزمة و كل ما يخرج 
عنه بال قيمة قانونية

نواب وقادة ف�سائل يدعون لإحباط املوؤامرات التي حتاك �سد الق�سية الفل�سطينية
وثيقة عباس بيلين األخطر على القضية الفلسطينية ويجري تطبيقها تنفيذا لصفقة القرن

أجمــع نــواب وقــادة فصائــل 
ونخب سياسية أن وثيقة عباس 
بيلين هي األخطر على القضية 
لضرورة  داعين  الفلســطينية، 
اجراء االنتخابات الشاملة إلفراز 
قيادة منتخبة قادرة على حفظ 
الحقوق الفلسطينية، مطالبين 
بجميــع  المقاومــة  بتفعيــل 
مســيرة  واســتمرار  اشــكالها 
العودة الكبرى لما لها من احياء 
لحــق العودة في قلب الشــعب 
الفلسطيني واجياله المتعاقبة.

وأوصى المجتمعــون خالل ندوة 
التغييــر واالصالح  نظمتها كتلة 
البرلمانية بعنوان »وثيقة عباس 
بيليــن وصفقة القــرن« بضرورة 
الفلســطيني  الجمهــور  توعيــة 

ليكون محيطًا بــكل تفاصيل هذه 
الوثيقة مــن خالل مــا يطلب من 
غزة من شــروط ومحاوالت تركيع، 
محملين محمود عباس وفريقه كل 
الجرائم التي ترتكب بحق الشــعب 
الفلســطيني فــي الضفــة الغربية 
بالتنــازل واإلجراءات االنتقامية في 

غزة ومواجهتها بكل السبل.
وطالب المشاركون بضرورة العمل 
بكافة الطــرق والوســائل إلحباط 
جميــع المؤامــرات علــى القضية 
الفلســطينية وعلى رأســها صفقة 
محمــود  ينفذهــا  والتــي  القــرن 
عباس، داعيًا للعمل الحثيث إللغاء 
اتفاق أوسلو المشؤوم بكل الطرق 

السياسية واإلدارية والشورية. 

ودعا اجملتمعون لتعزيز صمود الشــعب 
الفلسطيني في القدس والضفة وغزة 
وخاصة ما ميــارس على الشــعب في 
غزة من جرائم مبنــع الدواء والتحويالت 
والرواتب، مطالبني أن تبقى جرائم عباس 
حاضرة عند كل حوار للمصاحلة ألنه ال 
يصلــح أجراء حوار مع بقــاء اإلجراءات 

االجرامية واملفاوضات لصالح االحتالل.
وشــدد املشــاركون أن الوثيقــة تعد 
جرمية وطنيــة وتاريخية بحق القضية 
الفلســطينية، مؤكدين بأنــه ال تنازل 
عن حق العودة والتعويض عن ســنوات 
التشــرد التي مورســت على الشعب 

الفلسطيني طيلة سبعني سنة. 

بالوعي ننتصر
ودعــا د. محمــود الزهار رئيــس كتلة 
الفصائل  البرملانية  واالصــالح  التغيير 
وثيقة  خملاطر  للتصدي  الفلســطينية 
عبــاس بيلني ، مؤكداً أن هــذه الوثيقة 

جرمية تاريخية وهي تطبق اآلن. 
وحمــل د. الزهــار عباس ومــن يدعمه 
مسؤولية تطبيقها مشــيرا الى أن ما 
يجرى هو تطبيــق فعلب صفقة القرن 
وأن ما يجرى من جرائم االحتالل وجرائم 
السلطة من محاربة املقاومة والتنسيق 
واخلطوات  االســتيطان  ومتــدد  األمني 
جتاه االونــروا وجرائم عبــاس بحق غزة 
واالجراءات بحــق القدس يأتي في نفس 

السياق. 
وطالــب د. الزهــار بتفعيــل املقاومة 
الفلســطينية في الضفــة والقدس، 

موضحــاً بأن املقاومة ستفشــل اتفاقيات 
عباس وصفقة القرن داعيــا ً للتأكيد على 
شرعية برنامج املقاومة وإعادة العالقات بني 

املقاومة والدول العربية الرافضة لالحتالل. 
ودعــا د. الزهــار بتوقيــع رســالة جامعة 
للتجمعات الفلسطينية ترسل للمنظمات 
الدولية لنزع الشرعية عن عباس وسلطته، 
مطالباً بتفعيل مؤمترات عربية وإســالمية 

ضد سياسية التفريط والتطبيع.
مــن جهته أكــد النائب د. مــروان أبو راس 
أن عبــاس تنــازل عــن حقــوق الشــعب 
الفلســطيني منــذ القــدم وتصريحاته 
املســتمرة دليل عن ذلك، موضحاً بأنه باع 
القضية الفلســطينية ويتربــح من آالم 

الشهداء واجلرحى. 
واســتعرض النائب أبو راس أبزر بنود وثيقة 
عباس بيلني والتي تتنازل عن مدينة القدس 
وفكرة تبــادل األراضي بدل املســتوطنات 

الصهيونية، وكذلك العمل على انهاء وكالة 
الغــوث األونروا وايجاد هيئة دولية بدالً عنها 

باإلضافة للتعاون األمني.

تنازل عن حق العودة
من جانبه شــدد د. ســلمان أبو ستة رئيس 
لفلسطيني  الشعبي  ملؤمتر  العامة  الهيئة 
اخلارج أن وثيقة عباس بيلني تدعو فيها تنازل 
واضح عن حق العودة، مطالباً بتشكيل قيادة 
فلســطينية وانتخاب مجلس وطني جديد 
ميثل الكل الفلســطيني، وبأنــه ال ميكن أن 
يقرر مصير الشعب الفلسطيني مجموعة 
ال متثل الشعب الفلسطيني وغير منتخبة. 

ودعا أبو ســتة الســتمرار املقاومة بكافة 
أشكالها في األراضي الفلسطينية، موضحاً 
بأنه ال ميكن حتقيق اي مكتسًب فلسطيني 

إال من خالل املقاومة. 
وأشــاد أبو ســتة مبســيرات العودة وكسر 
احلصار داعياً النطالقاً انتفاضة الالجئني في 

كافة اخمليمات وأماكن اللجوء الفلسطيني 
للمطالب بحق العودة، موضحاً بأن الالجئني 
الفلســطيني هم مــن ميتلكــون مفتاح 

االستقرار والسالم. 
ودعا أبو ســتة لتجنيــد كافــة الطاقات 
القضية  لتفعيــل  باخلارج  الفلســطينية 
االحتالل،  جرائم  وكشــف  الفلســطينية 
مشيراً إلى التغيير في التيار الشعبي الغربي 

في التعاطف مع القضية الفلسطينية. 

تدعو إلنهاء األونروا
من جهته أكد د. فايز أبو شمالة عضو اجمللس 
الوطني الفلسطيني أن وثيقة عباس بيلني 
تطبق اآلن عملياً على األرض بإنشــاء دولة 
منزوعة الســالح وانهاء عمل االونروا والغاء 

حق العودة وزيادة التطبيع. 
وأشار أبو شمالة أن الذي شجع عباس على 
توقيع هــذه الوثيقة وهو توقيعه على اتفاق 
املبادئ باتفاق القاهرة عام 1994، موضحاً بأن 

الوثيقة تشــير إلى التعامل مع العرب عام 
1948 وفق قانون القومية اليهودية. 

وشدد أبو شمالة أن الوثيقة طالبت بإنهاء 
عمل االونروا ويسد مكانها اللجنة الدولية 
لالجئني الفلســطيني، موضحــاً بأن داني 
دانون مندوب اســرائيل باألمم املتحدة يعمل 

حالياً إلنهاء عمل االونروا.
مــن جهتــه أكــد القيــادي فــي حركة 
اجلهاد اإلســالمي أحمد املدلــل أن املنهج 
التفاوضي كرس الوجــود الصهيوني على 
أرض فلســطني، موضحــاً بــأن بعض من 
أصحاب منهــج املفاوضات تنازل عن األرض 

الفلسطينية لالحتالل. 
وشــدد القيادي املدلل أن املواثيــق الدولية 
أعطت الالجئني احلق بالعودة ألرضه وأصحاب 
الدولية،  القرارات  التفاوضي نســق  املنهج 
موضحاً بأن الوثيقة تنازلت عن املقدســات 
مما جعل االحتالل يتعرف بأن القدس عاصمة 

لدول االحتالل. 
وأكــد املدلل أن التنســيق األمنــي يالحق 
املقاومني ويســلمهم لالحتــالل ألن وثيقة 
عبــاس بيلني حتفظ احلقــوق الصهيونية ال 
احلقوق الفلســطينية، مشدداً بأن الشعب 
النهج  اتفاقيات  كافة  يرفض  الفلسطيني 
التفاوضي بتســمكه باملقاومة وعن التنازل 
عن احلقوق والثوابت الفلســطينية، مشيراً 
بأن مســيرات العودة وكسر احلصار رسخت 
مفهوم العودة وهو تأكد تشــبت شــعبنا 

بحقوقه وثوابته.
وأشــار املدلل بأن املصاحلة الفلســطينية 
التي يريدها الشعب الفلسطيني هي التي 

،،   

د. الزهــار يطالــب الفصائــل 
للتصدي لمخاطر وثيقة عباس 
بيلين، محماًل عباس ما يجرى 
،،مــن تنفيــذ لصفقــة القــرن 

،،   

د. أبــو ســتة يدعــو النتخاب 
مجلــس وطنــي يمثــل الكل 
الفلسطيني ويطالب باستمرار 
أشــكالها  بكافــة  ،،المقاومــة 

،،   

د.أبو شــمالة: الوثيقة تطبق 
اآلن عمليًا على األرض بإنشاء 
دولة منزوعة الســالح  وانهاء 
،،عمل االونروا والغاء حق العودة  
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نواب وقادة ف�سائل يدعون لإحباط املوؤامرات التي حتاك �سد الق�سية الفل�سطينية
وثيقة عباس بيلين األخطر على القضية الفلسطينية ويجري تطبيقها تنفيذا لصفقة القرن

تدعم خيار مسيرة العودة وفك احلصار حتفظ 
الثوابت الفلســطينية التي قــدم ألجلها 

التضحيات اجلسام.
وأضاف املدلل املصاحلة يجب أن حتافظ على 
استمرار املقاومة، مشــدداَ ال ميكن أن جنعل 
السالح محل للنقاش ألنه حقنا طاملا هناك 

احتالل. 

صفقة القرن
من جانبه أكد النائب املستشار محمد فرج 
الغول أن عباس ميــارس ويطبق مبادئ وثيقة 
)عباس- بيلــني(، موضحا بــأن رفض عباس 

لصفقة القرن رفض صوري لإلعالم فقط. 
وأوضح النائب الغــول أن الوثيقة تتفق مع 
صفقة القرن في قضايا احلل النهائي والتي 
بدأت مبلف القــدس ونقل ســقارة أمريكا 
للقدس، مضيفاً بأن عبــاس صرح أكثر من 
مرة بعدم اعتراف االحتالل بالالجئني وهو ما 
جاء في صفقة القرن بالتوطني والغاء عمل 

االونروا.
وشــدد النائب الغول بــأن وثيقة عباس 
بيلني وثيقة عــار وتخالف كافة املواثيق 
هذه  بأن  الدولية، موضحــاً  والقــرارات 
الوثيقة تشكل تناقض كامل مع القانون 
الدولي وقرارات اجمللس الوطني واالجماع 

الوطني.
من جانبه أكد اخلبير في القانون الدولي 
د. أنيس قاســم أن هذه الوثيقة ال قيمة 
قانونية لها ولكنها األخطر ألنها تعطي 
انطبــاع لصاحــب القــرار الصهيوني 
مدى اســتعداد القيادة الفلســطينية 
علــى التنــازل عــن احلقــوق والثوابت 

الفلسطينية. 
وشــدد د.قاســم بأن القيادة الفلسطينية 
ترتكــب خطيئــة كبــرى بالتواصــل مع 
الصهاينة والتنازل عن احلقوق الفلسطينية 

الثابتة. 

من جهتــه أكــد القيادي فــي اجلبهة 
الشــعبية ماهــر مزهــر أن املفاوضات 
العبثية مع االحتــالل الصهيوني جلبت 
أن  مؤكداً  الفلسطيني،  للشعب  الدمار 
التنســيق األمني وجد مــن أجل حماية 

االحتالل. 
وأكد مزهر أن جوهر الصراع مع االحتالل 
هو حق العودة وال يحق ألي كان أن يتنازل 

عن هذه احلقوق الثابتة .
ودعا مزهر لرفــع االجراءات العقابية ضد 
أهالى غزة وتنفيذ اتفاق 2011 ألنه مدخل 
لتأسيس شــراكة وطنية، وطالب بعقد 
ومجلس وطني ميثل الشعب الفلسطيني 
موضحاً بأن اجمللس الذي عقد في رام اهلل 

ال ميثل الشعب الفلسطيني. 
وطالب مزهــر بإطالق يــد املقاومة في 
الضفــة الغربية وتعزيز صمود شــعبنا 
الفلسطيني والغاء اتفاق أوسلوا والغاء 

،،   

د. قاسم : الوثيقة األخطر ألنها 
تعطي انطباع مدى اســتعداد 
الحقــوق  عــن  التنــازل  علــى 

،،والثوابت الفلسطينية.
،،   

المنهــج   : المدلــل  القيــادي 
الوجــود  كــرس  التفاوضــي 
الصهيونــي، ونرفــض كافــة 

،،اتفاقيات التسوية

،،   

القيــادي مزهــر: المفاوضــات 
للشــعب  الدمــار  جلبــت 
األمني  والتنسيق  الفلسطيني، 

،،وجد من أجل حماية االحتالل
نــواب محافظة خانيونس يتفقــدون عمل مديرية 

الشؤون االجتماعية

تفقــد وفد من نــواب محافظة خــان يونس  
مديرية الشــؤون االجتماعية مبحافظة خان 
يونس، واطلع وفد النــواب على عمل اإلدارات 
اخملتلفة واألقسام خالل اجلولة التفقدية حيث 
اســتمعوا من مدير املديرية لشرح تفصيلي 
حول آليــات العمل وكيفية إدارة اســتقبال 
اجلمهــور والتعامل مــع امللفات مبــا يخدم 
املصلحة العامة والتســهيل على املواطنني 
ورعايتهــم ضمــن اخلدمات التــي تقدمها 

املديرية.
وعبر النائب د. خميس النجار عن شكره اجلزيل 
لطاقم العمل في املديرية الذي يعمل بجهود 
كبيرة رغم قلة اإلمكانات وتأخر صرف الرواتب، 

مشــيداً بعمــل الباحثني الذيــن يتكلفون 
أوضاعهم  وبحث  للمواطنــني  الوصول  عناء 

املعيشية.
وأشــار النائب أ. يونس أبو دقة إلى حساسية 
العمل فــي ظل الظروف احلاليــة والتضييق 
املتعمد من جانب مــن يحاصرون قطاع غزة، 
مثمنــاً جهود املديريــة في تقييــم احلاالت 
االجتماعية والعمل على إيجاد حلول مناسبة 

لظروفهم الصعبة وفق اإلمكانات املتاحة.
وناقــش الوفد عدة قضايا تخص املواطنني ومت 
االتفاق مع املديرية على آليات احلل املناســبة 
متفقني على استمرار التواصل البنَّاء والتعاون 

املستمر.

نواب شــمال غزة يزورون مدير الشرطة 
باملحافظة ويهنئونه باملنصب الجديد

زار نواب محافظة شــمال غــزة العقيد 
مصطفى الرزاينة محافظ شرطة شمال 
غــزة لتهنئتــه بتوليه املنصــب اجلديد، 
ولالطالع على ســير العمــل واالطمئنان 
على الوضع اإلداري باحملافظة، ومناقشــة 
أبرز القضايا والتعرف على معيقات العمل.

وضم وفد النواب كل من النائب د. يوسف 
والنائب األستاذ مشير املصري،  الشرافي، 
و ا. ياســر حرب عضو املكتب السياسي 
حلركة حمــاس، وكان في اســتقبال وفد 
النواب محافظ شرطة شمال غزة ونائبه 
والطاقم اإلداري وعدد من املدراء ورؤســاء 

االقسام.
الشــرطة  دور  الزائــر  الوفــد  وثمــن 
الفلســطينية، مؤكدين أنها فخر لألمة 
العربية واالسالمية فهم العيون الساهرة 
وهم مــن حمل هموم شــعبنا وأوجاعه 
رغم قلة االمكانيات وهم من حفظ ظهر 

املقاومة وكانوا سندا قويا لهم.
وفى ختام الزيارة شــكر محافظ شرطة 
شــمال غزة وفد النواب على هذه الزيارة 
التواصل  الطيبة، مؤكــداَ على ضــرورة 
الدائم لتحقيق األمن واالستقرار وخدمة 

املواطنني .
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كتلة التغيير واإلصالح

نواب املحافظة الوسطى يتفقدون مدرسة فتحي 
البلعاوي يف مخيم الربيج 

تفقد وفد من نــواب كتلة التغيير واإلصالح 
فــي احملافظة الوســطى مدرســة فتحي 
البلعــاوي فــي مخيــم البريــج، وكان في 
اســتقبالهم األســتاذ ســمير نصار مدير 
املدرسة واألستاذ عيسى عيسى نائب املدير 
ولفيف من املدرسني، وضم وفد النواب النائب 

د. سالم سالمة والنائب ا. هدى نعيم.
أثنى وفد النواب  على جهود إدارة املدرســة  
في االرتقاء بطالب املدرســة سواء من خالل 
البرامج التطويرية  ملباني املدرسة و البرامج 
التعليمية لطالبها، مؤكدين أن التعليم هو 

اللبنة األساسية في طريق النهضة والرقي 
للمجتمع.

 وبدوره رحب األســتاذ ســمير نصــار بوفد 
النواب، موضحــاً لهم أهم اإلجنــازات التي 
حققتها املدرســة وأهــم االحتياجات التي 
حتتاجها املدرســة مبا يخدم تنمية القدرات 

وتلبية متطلبات العملية التعليمة. 
ومــن جانبه  قــام وفــد النــواب  مبتابعة 
االحتياجات التي حتتاجها املدرســة  وتقدمي  
املساعدة الالزمة لتوفير بعضها ومن ضمنها  

توفير مساعدة  لبناء معرش للمدرسة.

وحقــوق املواطنــني مشــيداً بعملهم 
وتســخيرهم جــل وقتهــم وجهدهم 
للحفاظ على املمتلكات واألرواح متمنيأً 

لهم التوفيق في حمل هذه األمانة .
و حتدث النائب األســطل عــن األوضاع 
املركزيــة  والقضيــة  السياســية 
للشعب الفلســطينية وهي املصاحلة 
الفلســطينية واحلــوارات آمــالً أن يتم 
وحتقيق  الفلســطيني  الشعب  توحيد 
املصاحلــة لتكــون عوناً لشــعبنا في 

مواجهه االحتالل الصهيوني.

زار النائب د.يونس األسطل عضو اجمللس 
التشــريعي جهاز قوات التدخل و حفظ 
النظام مبحافظة رفح حيث اســتقبله 
الرائد محمد  نائب مدير اجلهاز احملافظة 
اجلعفــري ولفيف من الضبــاط واألفراد 
العاملني باجلهاز ، حيث أســتمع النائب 
األســطل مــن اجلعفري لعمــل اجلهاز 
وآليــات التعامل مــع النزاعات وحفظ 
حقوق املواطنني والتدخل وفض النزاعات 

في اجملتمع .
أثنى النائب األســطل على عمل اجلهاز 
ودوره في احلفاظ على مقدرات الشــعب 

النائب األسطل يزور جهاز التدخل وحفظ النظام برفح 

نواب غزة يناقشون قضايا هامة مع وكيل وزارة الرتبية والتعليم 

ناقش  نــواب محافظة غزة مــع وكيل وزارة 
التربية والتعليــم د. زياد ثابت بعض القضايا 
الهامة وكذلك واالطالع على ســير العملية 

التعليمية.
وأشــاد وفد النواب في جهــود وزارة التربية 
والتعليم في تنشئتها واعدادها جليل التحرير 
القادم والنهوض به رغم األزمات التي يعيشها 
أبناء شــعبنا الفلســطيني، مؤكدين على 
تواصلهم الدائم مع الــوزارة ومدراء مديريات 
التعليم في مدينة غزة ودعمهم املســتمر 
لتدارس مشاكل التعليم والعمل على تذليل 

العقبات التي تواجه العملية التعليمية.

وناقــش الطرفــان العديــد من املشــاكل 
واملعيقات التــي تواجه عمل املديريات ومنها 
بناء مدارس جديدة وتكدس أعداد الطلبة في 
الشعب الدراســية وكيفية التعامل معها 
في ظل نقص االمكانيــات املتاحة واألوضاع 
املعيشية التي يعيشها املعلم الفلسطيني 
ووضعها للخطط واملشــاريع املســتقبلية 

للنهوض باملستوى التعليمي.
وفي سياق متصل زار وفد نواب محافظة غزة 
مديريات التربية والتعليم  في غرب وشــرق 
غزة لالطالع على مجريات عملهم وتهنئتهم 
مبناســبة بدء العام الدراســي اجلديد، وثمن 

النواب بجهــود مديريات التربيــة والتعليم  
في احملافظة  باملســاهمة في إجناح املسيرة 
التعليميــة متمنيني لهم التفــوق دائما و 
االستمرار في نهج العمل التربوي القادر على 
إيجاد جيل متعلم ومثقف يساعد في خدمة 

اجملتمع . 
وأكد وفد النواب إلى أن مجلس التشــريعي 
يعمــل بكل طاقته من أجل خدمة شــعبنا 
الفلسطيني وحرصها على تفقد املؤسسات 
التعليمية واالطالع عــن قرب بدورها الفعال 
في اثراء العملية التعليمية وتذليل العقبات 

التي تواجه عملهم. 

وتفقدوا مديريات التعليم بمحافظة غزة

النائب د. عبد الرحمن الجمل يلتقي مفتي كوالملبور يف ماليزيا

لقاء سفري جنوب افريقيا السيد أشرف سليمان لتهنئة النائب حسن يوسف بمناسبة االفراج عنه من سجون االحتالل


