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التقى النائبان محمد طوطــح ود. امين دراغمة 
 UDI وفــداً نرويجياً ســويدياً من مؤسســتي
الســويدية و مؤسســة “landinfo” النرويجية 
واســتعرضا خالل اللقاء آخر املستجدات على 

الساحة الفلسطينية ...

بحث نــواب احملافظة الوســطى خــالل لقاء 
جمعهم مبدير عمليات الوكالة املهندس محمد 
الرياطي واالستاذ سامي الصاحلي  مبكتب النواب 
جملة من القضايا أبرزها البيوت واملدارس املدمرة 

خالل العدوان االخير..

التغييــر واإلصالح تهنــئ الجزائر 
بذكرى ثــورة التحريــر الجزائرية 
وتؤكــد: شــعبنا مــاِض بثورتــه 
على خطــى الثورة الجزائرية حتى 

التحرير 

                              التغييــر واإلصــالح تبــارك عمليــة 
الشــهيد التركمان وتؤكد أن انتفاضــة القدس عصية 
على اإلنكســار وهــي تتمدد جغرافيًا وتتطــور بأدواتها 

وبوصلتها نحو القدس.

راس  د.أبــو  النائــب 
يبحــث مع وكيــل وزارة 
مدارس  بنــاء  التعليم 

جديدة شرق غزة

النائبان طوطح ودراغمة 
يلتقيان وفــدًا نرويجيًا 

سويديًا

نواب الوسطى يبحثون 
عمليــات  مديــر  مــع 

الوكالة جملة قضايا 

رئيس الكتلة يبعث برقية تهنئة لألمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي ويهنئه بفوز حزبه في االنتخابات 

ت�صريح �صحفي
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نــواب غزة يناقشــون آليــات توزيــع المســاعدات التركية. 
نواب الضفة وغزة يهنئون أسرى محررين من سجون االحتالل. 
النائب د.الجمل  يستمع للخطة اإلستراتيجة  لبلدية النصيرات.
النائب د.الشــنطي تبحث إفتتاح مستشــفى كمال عدوان.
النائب د.األســطل يلتقى البرلمــان الطالبي بخان يونس.
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لقاء الدوحة الأخري مل يحقق اأي اخرتاق مبلف امل�صاحلة ب�صبب تنكر الرئي�س 
لتفاقيات امل�صاحلة ومت�صكه بربناجمه ال�صيا�صي العقيم

حما�س تتابع وتعمل على اإجناح الروؤية امل�صرية اجلديدة واخلطوات الإيجابية 
التي يجري التح�صري لها جتاه قطاع غزة

النائب مشــير المصري: نحن 
للتحرير أقرب وخيارنا المقاومة 

وبوصلتنا نحو القدس

في الذكرى الـ 99 لوعد بلفور

أكــد د.خليل احلية رئيس كتلــة التغيير واالصالح 
البرملانية وعضــو املكتب السياســي في حركة 
حماس أن حركته تتابع وتعمــل على إجناح الرؤية 
املصريــة اجلديدة واخلطــوات اإليجابية التي يجري 
التحضير لها جتاه قطاع غزة ، مشيراً إلى أن هناك 

أكد النائب مشــير املصري أن شــعبنا  يتجرع آالم 
وجراحات منــذ 99 عاماً جراء وعــد بلفور، محمال 
بريطانيا املســؤولية السياســية والتاريخية عن 
معاناة شعبنا الفلسطيني على مدار نحو مئة عام. 
وشــدد النائب املصري أن الوعــد املمنوح لالحتالل 
هو وعد وهمــي وإن طبق على أرض الواقع لكنه لن 
يطبق ولن يدجن العقول الفلسطينية ولن يحرف 
البوصلة احلقيقية املتمســكة باحلقوق والثوابت، 
موضحا أن العدو الصهيوني مصيره إلى زوال عاجال 

أم آجالً.
وأشار النائب املصري أن قرار اليونيسكو األخير يؤكد 
على بطالن املزاعم الدينية والتاريخية الصهيونية 
التي على أساســها اســتندت على احتالل األرض 

الفلسطينية. 
وشدد النائب املصري أن احلقوق ال تزول بالتقادم وإن 
مضى هذا االحتالل عبر عقود طويلة لن يفرض على 
شعبنا الفلسطيني إال مزيداً من التمسك باحلقوق 

والثوابت.

رؤيــة مصرية جديدة جتاه قطاع غزة هدفها مد جســور 
التخفيف من وطأة احلصار املفروض على ســكان قطاع 
غزة على الصعيدين االقتصادي وحركة األفراد، معرباً عن 
أملــه أن تكلل هذه اجلهود بالنجاح ، وأوضح د.احلية في 
حوار خاص بصحيفة »كتلة التغيير واالصالح« أجراه 

معه أ.شرحبيل الغريب اخلميس 11/3 أن اللقاء 
األخير الذي عقد بني رئيس املكتب السياســي 
خالد مشعل ونائبه إسماعيل هنية مع رئيس 
السلطة محمود عباس في الدوحة لم يحقق 

أي اختراق حقيقي....

خا�س/رئي�س كتلة التغيري والإ�صالح د. خليل احلية..
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التغيري واإلصالح تهنئ حزب العدالة والتنمية املغربي بفوزه 
يف االنتخابات الربملانية

النائبان طوطح ودراغمة يلتقيان وفدًا 
نرويجيًا سويديًا

هنأت كتلة التغيير واالصالح البرملانية 
حزب العدالة والتنمية املغربي وكتلته 
االنتخابات  فــي  بفوزهــا  البرملانيــة 
بنجاح  مشــيدةً  األخيرة،  البرملانيــة 
العرس الدميقراطي املغربي الذي عكس 
حضارة ووعي الشــعب املغربي وإرادته 

احلرة في اختيار ممثليه.
وعــّدت الكتلة، خالل برقية أرســلها 
رئيــس الكتلة د. خليــل احلية لرئيس 
الــوزراء املغربــي واألمــني العام حلزب 
العدالة والتنمية املغربي د. عبد اإلله 
بن كيران  فــوز احلزب انتصاراً للمغرب 
الشــقيق، وكذلــك انتصــاراً لــكل 
القضايا العادلة وعلى رأسها القضية 

الفلسطينية.
وأكدت الكتلــة تقديرها لــدور املغرب 
قيادة وشــعباً في دعم حقوق الشعب 
الفلســطيني وقضيته العادلة، داعية 
اهلل أن يحقق املزيد من تطلعات الشعب 

املغربي الشقيق في العدالة والتنمية.
في ســياق متصل، هنأ وفد برملاني من 
نواب كتلة التغيير واالصالح في الضفة 
الغربية ســفير اململكة املغربية في رام 
اهلل بنجاح التجربة اإلنتخابية البرملانية 
وفوز حــزب العدالة والتنميــة املغربي 
فيها ، وضم الوفد كالً من  نواب القدس 
املبعديــن  أ. محمد طوطــح ، أ. أحمد 
عطون ، والنائــب  د. أمين دراغمة ، خالل 

التقوا  املغرب  زيارة نظموها لسفارة 
بسعادة السفير محمد احلمزاوي في 

مكتبه مبدينة رام اهلل .
لســعادة  بالتهنئة  النــواب  وتقدم 
التي  الدميقراطي  بالعرس  الســفير 
شهدته املغرب ومشاركة كل أطياف 
العمل السياســي فيه ، مؤكدين أن 
املغرب جنحت بحكمة قيادتها جاللة 
الســادس«  »محمد  املغربــي  امللك 
والقيادة املغربية، باجتياز كل املعوقات 

وحافظت على الوحدة املغربية .
وأكــد النــواب خــالل الزيــارة على 
األراضي  وحدة  إلى  الداعي  موقفهم 

املغربية وسيادتها.

التقــى النائبان محمــد طوطح ود. 
أمين دراغمة وفداً نرويجياً سويدياً من 
مؤسستي UDI السويدية و مؤسسة 
واســتعرضا  النرويجية،   »landinfo«
خــالل اللقاء آخر املســتجدات على 
وأبــرز   ، الفلســطينية  الســاحة 
املمارســات التي يتعرض لها شعبنا 
الغربية  الضفــة  االحتــالل في  من 
والقدس ، ومعاناة األسرى في سجون 
اإلحتالل، وما يتعرضون له من ممارسات 

وإجراءات غير إنسانية وغير قانونية..
وضــم الوفــد » يوني رامبــول نائب 
املمثــل النرويجــي، والســيدة الف 
كريستنســن املستشــار النرويجي 
والســيد هسيلنبي   ، في مؤسسة 
كبير املستشــارين ، والسيدة جولي 
وعن   ،UNE في مؤسسة  املستشارة 
الســيد كريستوفر  السويدي  الوفد 
زاتر ســتروم املستشار في مؤسسة 

الهجرة السويدية«.

وتطــرق النقــاش ألبــرز املعيقــات 
الدميقراطية  احليــاة  تواجــه  التــي 
تعطــل  وأســباب  الفلســطينية 
التشــريعي  واجمللس  الدميقراطيــة 

الفلسطيني .
وتركزت أســئلة الوفــد حول حقوق 
اإلنســان وأســباب تعطــل إجــراء 
االنتخابــات احملليــة فــي األراضــي 

الفلسطينية. 
وأكد النــواب خالل اللقاء أن االحتالل 
وأعوانه سبب كل ما يالقيه الشعب 
الفلسطيني من ظلم وفساد وتعطل 

للمؤسسات الفلسطينية.
وأبــدى الوفد تعاطفه مع الشــعب 
الفلســطيني، ووقوفه جلانب حقوق 
شعبنا وحصوله على حقوقه كاملة، 
وتقدم النواب للوفد بالشــكر وأثنوا 
ملواقف  وشــكرهم  تضامنهم  على 
النرويــج والســويد الداعمة حلقوق 

شعبنا الفلسطيني.

اأولوياتنا ترتيب واإ�صالح البيت الفل�صطيني وح�صد الإمكانيات ل�صمود �صعبنا وامل�صي يف املقاومة والعمل ال�صيا�صي امللتزم بالثوابت.

ــل يف م�صــروعه وتوحيــد ال�صــف الفتحــاوي وحتقيــق امل�صاحلة لــن ينجــح يف مللمــة احلالــة الفل�صــطينية باأكملها. مــن َف�صَّ

أوضح د.احلية في حوار خاص بصحيفة “كتلة 
التغييــر واالصــالح” أجراه معه أ.شــرحبيل 
الغريب اخلميس 3/11 أن اللقــاء األخير الذي 
عقد بني رئيس املكتب السياسي خالد مشعل 
ونائبه إســماعيل هنية مع رئيس الســلطة 
محمود عباس في الدوحة لم يحقق أي اختراق 
حقيقي جتاه املصاحلة وإنهاء اإلنقسام بسبب 
السياسي  ببرنامجه  الرئيس ومتكسه  تعنت 
العقيم وتنكره لكل مــا مت التوقيع عليه من 
عن  معبراً  والشــاطئ”،  “القاهــرة  اتفاقيات 
شكره وتقديره للقيادة القطرية على جهودها 

التي تبذلها لتحقيق املصاحلة .
وقال احلية :” لألسف الشديد لقاء قيادة حماس 
مع رئيس السلطة بالدوحة لم يحرز أي تقدم 
بسبب إصرار الرئيس على برنامجه السياسي 
العقيم الذي وصل إلى طريق مسدود، وال ميكن 

البناء عليه بخطوات جتاه املصاحلة.
وأوضح احلية أن رئيس السلطة ُمصر على أن 
يحشر الكل الفلسطيني في رؤيته وبرنامجه 
السياسي العقيم ، ومن الواضح أنه غير قادر 
على اخلروج مــن حالة التردد والفشــل التي 

يحياها. 
وأضاف :” اللقاء ال نعتبره حقق جناحاً، وال يوجد 
تغيير على موقف رئيس الســلطة املتعنت 
فهو ال يريد تفعيل اجمللس التشريعي ، وال يريد 

إلى أن الوفد الفلســطيني الذي ســيتوجه 
للقاهــرة قريباً مــن النخب ورجــال األعمال 
ســيحملون معهم رؤية القطاعات املتعددة 

وحاجات غزة ومتطلباتها”. 
وقال د.احلية:” نتابع باملعلومات واالتصاالت ومن 
الواضح أن هناك رؤيــة مصرية ونية مصرية 
ويبدوا أن هــذه النوايا وصلت بالفعل جتاه مد 
جسور التخفيف واالقتصاد لغزة، ونحن نرحب 
بهذه الرؤية وبكل خطوة تخفف عن شعبنا ، 
ما دام التوجه اليوم لتخفيف احلصار عن غزة 
ونأمل أن يكون معبر رفح معبراً جتارياً للبضائع 

واألفراد .” 
وعبر د.احلية عن شــكره وتقديــره ملصر وكل 
الدول التي متد يدها للتخفيف عن الشــعب 
الداخلية  جبهتــه  وتصليب  الفلســطيني 

ملواجهة االحتالل الصهيوني . 
وحــول أولويــات حركة حماس فــي املرحلة 
املقبلــة أكد  د.احلية أن لــدى حركته أولويات 
بعــد التطورات األخيرة أهمهــا ترتيب البيت 
الفلســطيني و اصالح احلالة الفلسطينية 
، وحشــد اإلمكانات الفلســطينية والعمل 
على تغيير وظيفة الســلطة والعمل املقاوم 
والسياسي امللتزم  بالثوابت وفق رؤية سياسية 
ملواجهة االحتالل، وااللتحــاق بالكل الوطني 

الفلسطيني مع األمتني العربية واإلسالمية.

الفلسطينية بأكلمها وإنهاء اإلنقسام على 
أسس سليمة .”  

وحــول تصريحاتــه بوجود اشــارات مصرية 
لتخفيف احلصار عن قطاع غزة أوضح د.احلية 
أن حركتــه تتابــع وتعمل على إجنــاح الرؤية 
املصرية اجلديدة جتاه قطاع غزة، مشيراً لوجود 
حتضيرات من قبل املصريــني لهذه اخلطوات ، 
معرباً عن أمله ان يكتب لها النجاح، مشــيراً 

إنصاف املوظفني ، وكأنه في تنكر واضح ملا مت 
التوقيع عليه في القاهرة، ال يريد أن يعترف بأي 
اتفاقيات سابقة ويسير وفق رؤيته وبرنامجه.”

وشدد د.احلية أن من فشل في مشروعه ومللمة 
الصف الفتحاوي وفشل في العمل على إنهاء 
االنقســام وحتقيق املصاحلة على مدار عشر 
ســنوات ليس مؤهالً ولن يكتــب له النجاح 
وال الدور في إعــادة بناء وهيكلة ومللمة احلالة 

نواب الضفة والقدس يهنئون السفير المغربي
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كتلة التغيير واإلصالح 

النائب د.الشنطي تبحث إفتتاح مستشفى 
كمال عدوان وتتفقد “األندونيسي”

نواب غزة يناقشون آليات توزيع املساعدات 
الرتكية مع وكيل الشؤون اإلجتماعية

بحثــت النائب د. جميلة الشــنطي خالل 
لقاء مدير عام اخلدمات الطبية العسكرية 
د. سعيد السعودي موعد افتتاح وتشغيل 
مستشفى الشــهيد كمال عدوان وآليات 
تشغيله ، كما ناقشــت عدداً من القضايا 

املهمة التي تتعلق مبحافظة شمال غزة . 
وأكــدت النائب د.الشــنطي علــي ضرورة 
تقدمي أفضل اخلدمات الصحية للمواطنني 

ناقش نــواب محافظة غزة مــع وكيل وزارة 
الشــؤون االجتماعيــة د.يوســف إبراهيم، 
آليات توزيع املساعدات التركية على الفقراء 
واحملتاجــني والفئات والشــرائح اخملتلفة في 

اجملتمع الفلسطيني.
وأشاد النواب بجهود وزارة الشؤون اإلجتماعية 
ورعايتها لألســر احملتاجة رغم املعيقات التي 
تواجه عملها جراء استمرار احلصار ، مؤكدين 

والفئــات املتخصصة  ، كما وتطرقت خالل 
اللقاء للحديث عن مســتقبل مستشفى 
بلسم العســكري بعد افتتاح مستشفى 
كمال عــدوان ونوعية احلاالت التي من املقرر 
ويقدم اخلدمة  أن يستقبلها املستشــفى 

الطبية لها.
األندونيســي  املستشــفى  وتفقدت  كما 

واطلعت على أبرز إجنازته.

علــى تواصلهم ومتابعتهم حلاجات األســر 
الفقيرة في مناطق القطاع.

وثمــن النواب جهــود املؤسســات اإلغاثية 
واخليرية وتعاونها مع وزارة الشؤون اإلجتماعية 
من أجــل العمل علــى تقدمي املســاعدات 
واخلدمات لألسرة الفقيرة في قطاع غزة ، كما 
واطلع النواب على أهم املشاريع التي تنفذها 

الوزارة وآلية توزيعها عبر النظام املوحد.

النائب الجمل يستمع 
للخطة االسرتايتجة ببلدية 
النصريات لعام 2020-2017 

النائب املصري يشيد بدور 
جهاز األمن الوطني يف 

حماية الحدود

النائب األسطل يستعرض 
مفاهيم برملانية وآليات 
اتخاذ القرار والتشريعات

استمع النائب الدكتور عبد الرحمن اجلمل لشرحاً مفصالً للخطة 
اإلســتراتيجية التنموية خمليم النصيرات، وأثنــى على اجلهود التي 

تبذلها بلدية النصيرات في خدمة املواطنني.
جاءت تصريحات النائب اجلمل خــالل اللقاء اجملتمعي الذي نظمته 
بلدية النصيرات بعنوان إعداد اخلطة التنموية اإلستراتيجية ملدينة 
النصيــرات 2020-2017 وكان في اســتقباله أعضاء اجمللس البلدي 

واألستاذ محمد ابو شكيان.
وأوضح أبو شــكيان  أن األعضاء املشاركني في اللجان سيكون لهم 

الدور األكبر في وضع وحتديد كافة احتياجات مخيم النصيرات.
ومن جانبه  قّدم مدير دائرة املشــاريع فــي بلدية النصيرات م. خليل 
إســماعيل شــرحاً مفصالً عن اخلطــة اإلســتراتيجية التنموية 
للنصيــرات 2020-2017م، ثــم فتح باب االنتســاب للجان األربعة 

األساسية.
وفي نهاية اللقاء مت تشكيل اللجان اجملتمعية مبشاركة واسعة من 
النساء، والتي ستعمل على حتديد ووضع كافة إحتياجات النصيرات 

بهدف الرقي باخمليم والتطور بخدماته.

أشاد النائب مشير املصري بدور جهاز األمن الوطني في حماية 
الوطن واملواطــن واحلدود , واجنازات كتيبــة الفتوة في صناعة 
الشــاب املؤمن القوى من خالل زيادة الوعــي الديني والوطني 
للشباب حلمايتهم من الوقوع في اخملاطر السلوكية و عمليات 
اإلســقاط وغيرها وكيفيــة الوقاية وغــرس القيم األخالقية 

والوطنية.
جــاءت تصريحات النائب املصــري خالل اســتقباله وفداً من 
كتيبة الفتوة باألمن الوطني ، وثمن جهودها في إجناح أنشطة 
وفعاليات الفتوة شــمال غزة ، وضم الوفد قائد الفتوة شمال 
غزة الرائد أحمد وشح والنقيب عبد اهلل أبو ريا ومالزم أول أحمد 

سالمة ومالزم أول يوسف الكترى ومالزم أسامة صبح .
وفى ختام الزيارة قدم الوفد درع شــكر وعرفان للنائب املصري 
تثميناً جلهوده الكبيرة في دعم ومســاندة جهاز األمن الوطني 

وكتاب إجنازات الفتوة على مستوى القطاع .

استعرض النائب د.يونس األســطل املفاهيم البرملانية وآليات 
اتخاذ القرار ، واملــدة الزمنية التي حتتاجها إقرار القوانني ووضع 
التشــريعات، مشــيرًا إلى أن فكرة البرملــان الطالبي تعد من 
األفكار الرائدة التي تطبق فــي املدارس احلكومية ، وذلك خالل 
زيارة التقى خاللها الدكتور األســطل بأعضاء البرملان الطالبي 

شرق مدينة خانيونس . 
وأكد النائب األســطل أن من أهم األفكار التي يجب زرعها في 
عقول ونفوســهم في البرملان الطالبي هو غرس مبدأ الشورى 
في نفوس الطلبة، وترســيخ مفهوم القيــادة وتعميق الوعي 
لديهم، مشــيراً إلى أنها تعزز القيم واألخالق احلميدة وإشاعة 
روح التعاون بينهم من خالل املشــاركة في حل مشــاكلهم 
ومشاركتهم في املناسبات االجتماعية اخملتلفة والتي تعد من 

واجبات البرملانيني الصغار جتاه زمالئهم الذين رّشحوهم.
وأكد د. األســطل على ضرورة انعقاد البرملان الطالبي بشكل 
دوري، وتكثيف اللقاءات مع املســؤولني في التعليم ملناقشــة 

احتياجات الطلبة في املدارس.
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كتلة التغيير واإلصالح

كتلــة التغيري واإلصــالح تبارك 
عملية الشهيد محمد الرتكمان

نواب محافظة الوسطى يبحثون 
مع مدير عمليــات الوكالة جملة 

قضايا 

باركت كتلة التغيير واإلصالح 
التشــريعي  اجمللــس  فــي 
العمليــة  الفلســطيني 
نفذهــا  التــي  البطوليــة 
التركمان،  محمد  الشــهيد 
ووصفتــه بالشــرطي الثائر 
رسخ  الذي  املظفر  والضابط 
معاني الوطنية في وظيفيته 
األمنية التي صّوب من خاللها 
بندقيته في مسارها الشريف 
ليجســد روح امللحمــة في 
الغطرســة  هذه  مواجهــة 
مع  وليؤكــد  الصهيونيــة، 
قوافــل الشــهداء والثائرين 
بوجــه احملتــل أن انتفاضــة 
القدس قد انطلقت وال عودة 
العملية  هــذه  وأن  للــوراء، 
النوعيــة تأتي كــرد طبيعي 

بحــث نواب احملافظة الوســطى خالل لقــاء جمعهم مبدير 
عمليات الوكالة املهندس محمد الرياطي واالســتاذ سامي 
الصاحلي  مبكتب النواب جملة مــن القضايا ، وحضر اللقاء 
كال من النائب د.سالم سالمة والنائب د.عبد الرحمن اجلمل  

والنائب أ. هدى نعيم. 
وناقش الطرفان جملة من القضايا أبرزها تأخير إعمار البيوت 
التي تعرضت  للدمار في احلــرب  األخيرة ، ومدارس الوكالة ، 

زيادة عدد الطالب في املدارس وعدد من القضايا االخرى .
من جانبه  اســتعرض املهندس الرياطي أبــرز اجنازات وكالة 
الغوث في احملافظة الوســطى  مشــيراً إلى وجود عدد من 
املعوقات التي تعيق برامج الوكالة  سواء على صعيد املدارس 

او بناء البيوت املتضررة .
وأشــار الرياطي  إلى ضرورة التواصل املستمر بني مؤسسات 
اجملتمــع املدني من أجل تقدمي خدمة أفضل مقدماً الشــكر 

للنواب على إهتماماهم بقضايا املواطنني .

على جرائــم العدو الصهيوني 
املتتابعة بحق شــعبنا وأرضنا 
ومقدساتنا وهي دعوة مفتوحة 
الســالح  يحملون  مــن  لكل 
وبخاصة أفراد األجهزة األمنية، 
وأن ميتشــقوا هذا السالح في 
ميــدان املعركة فــي مواجهة 
ويأبــوا  الصهيونــي،  العــدو 
على أنفســهم أن يكونوا أداة 

وظيفية حلماية احملتل.
وأكــدت الكتلــة أن انتفاضة 
القــدس التي دخلــت عامها 
باتــت عصيــة على  الثانــي 
تتمدد جغرافيا  وهي  االنكسار 
ويتنافس  أدواتهــا  في  وتتطور 
طريقها  في  والثائرات  الثائرون 
وبوصلتهم  املقاومة  وخيارهم 

نحو القدس.

تصريح صحفي  نواب غزة والضفة يهنئون أسرى محررين من سجون االحتالل

النائب أبو راس يبحث مع وكيل 
مــدارس  بنــاء  التعليــم  وزارة 

جديدة شرق غزة

النائب األســطل يناقش قضية 
الشــرعية  باملحكمة  املتطوعني 

برفح

نظم نــواب كتلة 
واالصالح  التغيير 
الضفــة  فــي 
سلسلة  الغربية 
لتهنئــة  زيــارات 
عدد من األســرى 
احملررين في سجون 
حيث   ، االحتــالل 
هنأ النائب حسني 
عــن  البورينــي 
نابلس  محافظة 
احملررين  األسيرين 
ســعادة  مناضل 
منطقــة  مــن 
عصيره الشمالية 

بنابلس والذي قضى 15 عاما في سجون االحتالل  ،كما وهنأ 
األسير احملرر مازن الرمياوي من بيت رميا رام اهلل قضى 16 شهرا 

في سجون االحتالل.
في ســياق متصل هنأت النائب ســميرة حاليقة من مدينة 
اخلليل األســير احملرر  فايز مســك الذي أمضــى 12 عاما في 

سجون اإلحتالل.

أن  النــواب  وأكد 
األبطال  األســرى 
ثمــن  يدفعــون 
والكرامة  احلريــة 
اعتقالهم  جــراء 
سنوات  وغيابهم 
قضبــان  خلــف 
 ، االحتــالل 
على  مشــددين 
دعــم  ضــرورة 
قضية  وإســناد 
كل  في  األســرى 
الدولية  احملافــل 
علــى  والعمــل 
جرائــم  فضــح 
االحتالل املتواصلة بحق األســرى وذويهــم ، مطالبني كل 
املؤسســات الرســمية واحلقوقيــة بالعمل علــى إطالق 

سراحهم من سجون االحتالل .
وفي سياق متصل، قدم نواب شمال غزة التهنئة لعائلة عبد 
ربه باإلفراج عن ابنهم األسير احملرر أحمد عبد ربه بعد إنتهاء 

محكوميته في سجون االحتالل . 

بحث النائب د. مروان أبو راس مع وكيل وزارة التربية والتعليم 
د.زيــاد ثابت مــدى إمكانية بناء مدارس جديــدة في منطقة 
شرق غزة نظراً حلاجتها املاســة ملبنى جديد بسبب الكثافة 

السكانية املوجودة باملنطقة. 
وأطلــع الوكيل ثابــت النائب ابــو راس على آخر املشــاريع 
التطويرية لبعض املدارس في احملافظة، مشــيراً إلى أن هناك 

بعض املشاريع القادمة ملنطقة شرق غزة.
بدوره أشــاد النائب أبو راس بجهود الوزارة في إجناح املســيرة 
التعليمية رغم قلــة اإلمكانيات املتاحة ونقــص امليزانيات 
التشــغيلية، مؤكــداً أن وزارته تعمل بأقصــى جهد إلجناح 

املسيرة التعليمية،.
في ســياق آخر التقى النائب أبو راس رئيس بلدية غزة وناقش 
معه عدد من الشكاوى الواردة ملكتب النواب للعمل على إيجاد 
حلول لها، واعادة النظر في بعض الشكاوى مبا يخدم مصلحة 

اجملتمع واملواطنني.

ناقش النائــب د. يونس األســطل خالل زيارتــه حملكمة رفح 
الشــرعية قضية املتطوعــني باحملكمة، وبحــث مطالبهم 
بالتثبيــت والتســكني على بنــد العقد املؤقــت ، وكان في 
استقباله القاضي طه شراب ورئيس القلم وعدد من املوظفني.

وأكد النائب األسطل على ضرورة إيجاد احلل الذي يكفل لهم 
حياة كرمية، مشــيراً حلاجة احملكمة املاسة لهم، حيث خدموا 

احملكمة ألكثر من عامني على بند التطوع.
مــن جانبه أثنى القاضي على اجلهود التــي يبذلها النواب مبا 
يحقــق املصلحة العامة حملكمة رفح، داعيــاً القضاء األعلى 
ألخذ القضية على محمل اجلد واالهتمام مبا يحقق اســتمرار 

عمل احملكمة الشرعية باحملافظة.
في ســياق آخر، تفقد النواب املراكز الشرطية برفح واطلعوا 
على عمل اإلدارات فيها، وزاورا مراكز اإلصالح واستمعوا لشرح  
حول االجنــازات والتجهيزات وباإلضافــة لإلدارةالعامة للمرور 

وجهاز املباحث.

أبرزها البيوت والمدارس المدمرة تفقدوا المراكز الشرطية برفحالتقى رئيس بلدية غزة وناقش قضايا


