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تصريح صحفي: قرار شرعنة 
عنصري  قانون  االســتيطان 
إرهابــي لن يســتطيع تغيير 

التاريخ أو ملكية األرض

د. بحــر: قضيتنــا تواجــه تحديــات 
وبحاجة لدور عربي وإسالمي يرتقي 

لحجم وخطورة املخططات

د. الزهار: املقاومةاملســلحة الخيار 
الوحيــد لتحرير فلســطني وندعو 
لتعزيز ثقافة املقاومة يف الربملانات

النائــب األحمــر: رابطــة “برملانيون“ 
للقضيــة  نصــرًة  جهودهــا  تبــذل 

الفلسطينة يف كافة الربملانات

بحضور تسعة نواب من دول عربية 
مختلفة ، ويعتبر اللقاء البرملاني 
الثاني الذي تعقده الكتلة ، حيث 

عقدت الكتلــة لقائها البرملاني 
املشــترك عبر تقنية “سكايب” 
مع رابطة برملانيون ألجل القدس 

أدان النائب محمــد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية 
في اجمللس التشريعي بشدة إقرار الكنيست الصهيوني 
قانون شرعنة االستيطان، واصفاً إياه بالقانون العنصري 
الذي يهدف لشــرعنة االســتيطان واالمعــان بتكرار 
أساليب استيطانية احتاللية لسرقة وسلب االراضي 
الفلســطينية كما فعل بسنوات النكبة عام 1948م ، 
مشيراً إلى أن كل ما يصدر عن االحتالل هو غير شرعي .

وقــال الغول في تصريح خاص بصحيفة كتلة التغيير 
واالصــالح :” هــذه القانون باعتباره صادر من ســلطة 
محتلة وهــي ترتكب جرميــة دوليــة باحتاللها ألرض 
فلسطني ، يهدف لشرعنة جرائم احلرب التي يرتكبها 
االحتالل الصهيونــي وكل ما يصدر عــن هذا الكيان 
شرعي. اللقيط غير الشرعي املغتصب ألرض فلسطني هو غير 

وطالب النائب الغول اجملتمع الدولي بإدانة االحتالل لسّنه 

مثل هــذه القوانني العنصرية وتقدميه حملكمة اجلنايات 
الدولية ، مشيراً إلى أن قانون شرعنة املستوطنات هو 
محاولة خلداع اجملتمع الدولي واظهــار االحتالل وكأنه 
ميارس طرق الدميقراطيــة والقانونية ويحاول أن يغلف 
جرائم احلرب التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني 

بالغالف القانوني.
وشدد النائب الغول على ضرورة أن يصنف هذا القانون 
وفق القانون الدولي على أنه جرمية ضد االنسانية وجزء 
من جرائم احلرب الصهيونية والعدوان الصهيوني بحق 

الشعب الفلسطيني.
وقام  الكنيســت الصهيوني باملصادقــة على قانون 
شرعنة االســتيطان بغالبية 60صوت مقابل 52صوت 

معارضني للقانون له.

عقدت منتصف يناير لقائها األول 
مع جلنة مناصرة فلســطني في 
النائب   برئاسة  البحريني  البرملان 

اللجنــة  ورئيــس  البحرينــي 
محمد العمادي ونواب بحرينيني 

آخرين... 

لقاء برملاني مشرتك نظمته الكتلة مع رابطة برملانيون ألجل 
القدس

بعد لقائها لجنة مناصرة فلسطني يف الربملان البحريني

النائب الغول: قانون “شرعنة االستيطان” عنصري يهدف 
لسرقة مزيدًا من األرض الفلسطينية

قرار إجراء االنتخابات 
املحلية قرار فتحاوي 

بإمتياز باطل قانونيًا 
ووطنيًا

أكدت كتلــة التغييــر واإلصالح 
البرملانيــة أن قرار حكومة رام اهلل 
بإجــراء االنتخابات قــرار فتحاوي 
بامتياز يعبر عن رؤية حزبية ضيقة 
ويتناقض مع التفاهمات الوطنية، 

وهو قرار باطل قانونياً ووطنياً. 
ودعت الكتلة في تصريح صحفي 
لها إلى ضرورة أن تبتعد احلكومة 
عن ممارسة هذا الدور احلزبي املقيت 
والذي يتناقض مع اجملموع الوطني 

ويكرس االنقسام.
وأشــارت الكتلــة فــي بيانها أن 
الظرف األمثل إلجــراء االنتخابات 
احملليــة هو بعد إنهاء االنقســام، 
ونزاهتها،  شــفافيتها  لضمــان 
وتكــون وفق القوانــني املقرة من 
املؤسسات الرســمية، بعيداً عن 
السياســي،  بالقرار  التفرد  حالة 
وبعيداً عن دفعها وفق املقاســات 

احلزبية.

أدانه بشدة ووصفه بجريمة حرب 
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لقــاء برلمانــي مشــترك مــع 
البحرين

يتفقــدون  الوســطى  نــواب 
محكمة صلح وبلدية الزوايدة

رئيــس الكتلــة يلتقــي نخبــًا 
طالبية

د. بحــر ونواب الشــمال يزورون 
عائلة أسير طعن جندي صهيوني

إقرأ في هذا العدد



الثاني خالل شهر بحضور نواب من دول عربية وإسالمية 
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كتلة التغيير واإلصالح
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ألول مرة عبر “سكايب”

لقاء برملاني بني غزة والبحرين ناقش قضايا” القدس ، الحصار، التطبيع” 

عقــدت كتلة “التغيير واإلصــالح” البرملانية  
ألول مرة جلســة برملانية مشتركة مع جلنة 
البحريني،  البرملان  “مناصرة فلســطني” في 
ملناقشــة األوضاع الفلسطينية، عبر تقنية 

“سكايب”.
وقــال دز مروان أبــو راس، نائــب رئيس كتلة 
التغيير واإلصالح، خــالل الكلمة االفتتاحية 
للجلسة: “ هذا اللقاء األول يدل على اهتمام 
البحرين بالقضية الفلســطينية وحرصها 

على مناصرة الفلسطينيني”.
واســتعرض أبو راس، خالل اجللســة، املعاناة 
اإلنسانية التي يعيشــها سكان قطاع غزة 
جّراء اســتمرار احلصار الذي تفرضه إسرائيل 

على القطاع للعام العاشر على التوالي.
وأضاف: “ في هذه األيام العصيبة يزداد فيها 
إطباق احلصار على القطاع، عن طريق مفاقمة 

أزمة الكهرباء، ومنع املرضى من السفر”.
وبــنّي أن القطاع الصحي في غــزة من أكثر 
القطاعات اإلنسانية املتضررة جّراء استمرار 
احلصار، من خالل نقص األدوية واملســتلزمات 
الطبية واألطباء املتخصصني، فضالً عن منع 

املرضى من السفر، بحسب أبو راس.
وأشــار أبو راس إلى اخلطر الذي تتعرض إليه املقدســات واملســجد 
األقصــى في مدينة القدس، من “تهويد مســتمر من قبل احلكومة 

اإلسرائيلية”.
وفــي كلمة لــه، قــال محمد العمــادي، رئيــس جلنــة “مناصرة 

فلســطني” البرملانية البحرينيــة، عبر تقنية “ســكايب”:” البحرين بكل 
أطيافها، ومعتقداتها الدينية، تقف إلى جانب القضية الفلســطينية، 

والفلسطينيني سواء في الضفة الغربية، أو قطاع غزة، أو القدس”.
وأضــاف قائالً: “ لدينا ثالثة أولويات نعمل عليهــا في الوقت احلالي، ملف 
القدس وما تعانيه، وقضية حصار غزة، وأخيراً مكافحة التطبيع مع اجلانب 

اإلسرائيلي على املستوى البحريني ودول اخلليج”.
ولفت إلى أن جلنة “مناصرة فلســطني” تعمل تبذل 
جهودها وفق اللوائح القانونية الداخلية واإلمكانيات 

املتاحة لديها.
وأشــار النائب العمادي أن جلنة مناصرة فلســطني 
في البرملان البحريني ســتعمل من خالل االمكانيات 
املتاحة لها بالعمل على عودة قانون حظر التعامل مع 
دولة االحتالل ، مشيراً إلى أن وجود مقترح من اللجنة 
لتنظيم زيارة لقطاع غزة لدعم صموده ، مشدداً على 
ان كل اجلهود ستتظافر من أجل دعم القطاع احملاصر 
سياســيا وماديا ومعنويا واملساهمة في رفع احلصار 
عن قطاع غزة. وتتمثــل املواقف البحرينية الداعمة 
للقضية الفلســطينية ولنضال شعبنا على عمق 
العالقات االخوية بني البلدين الشقيقني والتعاون في 

قضايا األمتني العربية واالسالمية.
وفي ختام اللقاء أكد اجملتمعون على ضرورة استمرار 
التواصل مشــيرين خلطوات عمليــة داعمة حلقوق 
الشعب الفلســطيني والعمل على ضرورة املضي 
من أجل تكرار مثل هذه اللقاءات التي ستعمل على 
املســاهمة في ايصال صوت الشعب الفلسطيني 
ومعاناته التــي يتعرض لها للبحريــن ولكل الدول 

العربية الصديقة.
واجتمعت “جلنــة مناصرة فلســطني” البرملانيــة البحرينية في14 
ديســمبر/ كانــون األول املاضي، ملناقشــة بعــض املواضيع اخملتصة 

بالشعب الفلسطيني.

لقاء برملاني مشرتك نظمته الكتلة مع رابطة برملانيون ألجل القدس
أكد د.أحمد بحــر النائب األول لرئيس اجمللس التشــريعي 
الفلســطيني ونواب كتلة “التغيير واإلصــالح” البرملانية 
ونــواب من رابطة “برملانيون من أجــل القدس” على ضرورة 
اســتمرار دعم ونصــرة القضية الفلســطينية بكافة 
اإلمكانيات في احملافل الدولية وعلى رأســها نصرة قضية 
القدس احملتلــة ، على ضرورة محاربة التطبيع مع االحتالل 

وفضح االنتهاكات اإلسرائيلية على الصعيد الدولي.
وحذر د.بحر من أن القضية الفلســطينية تواجه حتديات 
قاســية في ظل مخططات االحتالل ، وما وصفه بصعود 
الفكر العنصري إلى ســدة احلكم فــي الواليات املتحدة 

األمريكية .
وشــدد د.بحر على ضرورة العمل بكل الوســائل من أجل 
محاربة التطبيع الصهيوني الذي يشكل غطاءً على جرائم 
االحتالل، وكذلك قضية األسرى في السجون اإلسرائيلية 

واستهداف الشرعية الفلسطينية باختطاف النواب.
وطالب د.بحــر بالعمل على مواجهــة كافة مخططات 
االحتــالل في تهويد القدس وحتشــيد اجلهــود حلمايتها، 
مســتنكراً تصريح األمــني العام لألمم املتحــدة بيهودية 

القدس الذي يشكل انتهاكاً للقوانني والقرارات الدولية.
ودعا د.بحر إلى تشــكيل فرق عمل قانونية لكشف جرائم 
االحتــالل وتقدميها أمام احملاكم اجلنائيــة الدولية، مطالباً 
البرملانيــني مبحاربــة التطبيع مع االحتــالل ومعاقبة من 
يقوم بعالقات مع االحتالل، ودعم قضية األســرى والنواب 

اخملتطفني في سجون االحتالل.

دور البرلمانات
من جانبه أكد الشيخ حميد األحمر رئيس رابطة برملانيون 
ألجل القدس على مركزية القضية الفلسطينية والقدس، 
معتبراً أن القضية الفلســطينية قضيــة األمة العربية 

واإلسالمية ونصرتها واجبة.
وذكر األحمر أن الرابطة تبذل جهودها من أجل نصرة القضية 
الفلســطينية في كافة البرملانيات العربية واإلســالمية 
واحملافــل الدولية، موضحاً على أهمية هذا اللقاء في تطوير 
العمــل البرملاني من أجل تفعيل قضية القدس واملســجد 

األقصى.

القدس والمسجد األقصى
من جهته استعرض النائب أحمد أبو حلبية اخلطر اإلسرائيلي 
الذي يهــدد مدينة القدس واملســجد األقصى، وما تتعرض 
له من انتهاكات مســتمرة من خــالل االقتحامات اليومية 
واحلفريات املســتمرة واعتقال وإبعاد أهل القدس ومصادرة 

األراضي وهدم البيوت والتوسع االستيطان في القدس.
وحذر أبو حلبية من خطط االحتالل املمنهجة لتهويد مدينة 

القدس.
ودعا كافة البرملانيني لدعم صمود أهل القدس باملال وإقامة 
املشــاريع لألســر الفقيرة وترميم البيــوت، وتفعيل البعد 
االعالمي وتســليط الضوء على انتهــاكات االحتالل فيها، 
وتفعيل اجملال التثقيفي والتعليم بإقرار مناهج تعليمية عن 

القدس.

فرق قانونية
كما دعــا النائب فرج الغول رئيس اللجنة القانونية لضرورة 
التعاون املشــترك وتشكيل فرق قانونية لرصد وتوثيق كافة 

جرائم االحتالل الصهيوني واملساعدة في رفعها للمحاكم 
الدولية والعمل على محاكمة قادة االحتالل على جرائمه 
بحق الشعب الفلســطيني، مطالباً بالعمل على فضح 

جرائم االحتالل في كافة احملافل الدولية.

ثقافة المقاومة
مــن جانبه أكد النائب محمود الزهــار على ضرورة تفعيل 
ثقافــة املقاومة في كافة البرملانات العربية واإلســالمية، 
موضحاً أن املقاومة هذ اخليار الوحيد لتحرير فلسطني كل 
فلســطني، مشــيداً بدور رابطة برملانيون من أجل القدس 
في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن قضية القدس 

بشكل خاص.

لجان برلمانية عربية
كما طالــب النائب صالح البردويل بتشــكيل جلان خاصة 
في كافــة البرملانية العربية واإلســالمية لدعم القضية 
الفلســطينية، وإنشــاء وســيلة إعالميــة متخصصة 
في قضية القــدس يتم من خاللها رصــد كافة القضايا 

واالنتهاكات التي حتدث في املدينة بشكل مستمر.
مــن جهته أكد النائب جمال نصار أن احلصار اإلســرائيلي 
املفروض على القطاع أثــر على كافة مناحي احلياة كزيادة 
نســبة الفقر والبطالة في قطاع غزة، داعيا األمة العربية 
واإلســالمية لوقفــة جــادة وحقيقية لنصــرة القضية 
الفلسطينية واملســاهمة الفعالة في كسر احلصار عن 

غزة.
وتخلل اللقاء عدة كلمات من نواب رابطة برملانيون من أجل 
القدس أكدوا فيها نصرة وإســناد القضية الفلسطينية 
واعتبارها أولوية كبيرة في كافة البرملانيات، مؤكدين على 

رفضهم الشديد لعملية التطبيع مع االحتالل.



نواب محافظة الوسطى يتفقدون محكمة صلح 
دير البلح ويناقشون قضايا مواطنني

تفقد نواب محافظة الوســطى محكمة دير البلح لالطالع على ســير 
العمل فيها ومناقشــة قضايا تتعلق بعدد من املواطنني ، حيث كان في 

استقبالهم القاضي عبد احلكيم رضوان. 
وأثنى وفد النواب على جهود محكمة صلح دير البلح في متابعة قضايا 
املواطنني ، وعرض وفد النواب بعض القضايا التي تتعلق باملواطنني وترتبط 

بعمل احملكمة بشكل مباشر. 
بدوره وعد القاضي عبد احليكم رضوان وفد النواب مبتابعة كافة القضايا 

من أجل الوصول الى حلها وفق القانون . 

في ســياق منفصل زار نواب احملافظة الوســطى بلدية الزوايدة لتهنئة 
اجمللس البلدي اجلديد واالطالع على سير العمل في البلدية ، حيث كان في 
استقبالهم الدكتور أمين أبو سويرح رئيس اجمللس البلدي اجلديد واألستاذ 

حسن مزيد رئيس اجمللس السابق والطاقم االداري. 
وأطلع أبو سويرح وفد النواب على أوضاع البلدية وآخر التطورات واملشاريع 
احلالية ، وفي نهاية اللقاء شكر أبو سويرح وفد النواب على زيارته لبلدية 
الزوايدة ، مؤكداً على استمرارية التواصل من أجل خدمة الوطن واملواطن .
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تطرقوا لمشكالت التعدي على أمالك الحكومةمع بداية الفصل الدراسي الثاني

نواب غزة يلتقون وكيل وزارة التعليم 
ويطلعون على سري العملية التعليمة

نواب الشمال يناقشون قضية تحويل أراضي 
زراعية لسكنية مع رئيس سلطة األراضي

اطلع نواب محافظة غزة خالل لقاء وكيل وزارة التربية 
والتعليم د.زياد ثابت ود. أمين اليازوري الوكيل املســاعد 
لشئون التعليم العالي. على سير العملية التعليمية 
في مع بداية الفصل الدراسي الثاني، واستمعوا لعرض 
مفصل لكيفية سير العملية التعليمية وأبرز العقبات 
التي تواجه الوزارة، وناقشوا قضايا تعليمية ذات صلة . 

وأكد النواب على دعم نواب اجمللس التشريعي املتواصل 
واملستمر لوزارة التربية والتعليم من أجل إجناح العملية 
التعليمية والنهوض بها إلعداد جيل التحرير، مؤكدين 
على تواصلهــم الدائم مع الــوزارة ومــدراء مديريات 
التعليــم في مدينة غــزة، للبحث وتدارس مشــاكل 

ناقش نواب محافظة شمال غزة مع رئيس سلطة األراضي 
د. كامــل أبو ماضي, عدة قضايــا هامة تتعلق باملواطنني 
باحملافظة للعمل على دراستها وإمكانية معاجلتها وحلها 

لتحقيق املصلحة العامة وفق القانون. 
وركز اللقاء على مناقشة قرارات سلطة األراضي األخيرة 
بتحويل األراضي الزراعية شــمال مدينــة بيت الهيا إلى 
مناطق سكنية, ومشكلة األحياء العشوائية في منطقة 
املدرســة األمريكية غرب بيت الهيا للعمل على تسوية 
الوضع القانوني لألراضــي احلكومية املتعدى عليها منذ 

عقود، وإيجاد آلية تعاون مشتركة للحل. 
وأكد النائب أ. مشير املصري أن األراضي الزراعية في مدينة 

التعليــم والعمل على تذليــل العقبات التــي تواجه 
العملية التعليمية.

من جانبه اســتعرض ثابت أهم املشاريع التي قامت بها 
الوزارة خالل العام الدراسي احلالي، مطمئناً النواب على 
سير العملية التعليمية رغم تنكر حكومة الوفاق لدفع 

املوازنات التشغيلية للوزارة.
وأشــار د.ثابت أن أهم املشاكل التي تعترض عمل الوزارة 
هــو إعادة إعمار املــدارس املهدمة ، وتشــغيل معلمني 
جدد، وفي نهاية اللقاء شــكر وكيل الوزارة النواب على 
بالتعاون  التعليمية، مرحبــاً  اهتمامهم في املســيرة 

والتواصل املشترك.

بيت الهيا هي السلة الغذائية لقطاع غزة وهي مصدر 
الدخل الوحيد ملئات األسر وتوفر فرص عمل دائم آلالف 
العمال, وتعتبر زراعة التوت األرضي من أهم املنتجات 
الزراعية املهددة في حال تنفيذ هذا القرار وهي سلعة 
ضروريــة للتصدير, وتعــد األراضي الزراعيــة الداعم 
الوحيد لصمود أهلنا في مناطق التماس وهي ســند 

للفقراء.
وأكد نواب الشــمال على ضــرورة إيجــاد حل لهذه 
املشــكلة وإمكانية نقل املشــروع ملنطقة أخرى في 

القطاع للتخفيف عن املواطنني. 

النائب د.األسطل يتفقد 
معربي رفح وكرم أبو سالم 

برفح

تفقد النائب د. يونس األســطل والقيادي في حركــة حماس م. ماجد جابر 
والعقيد خليل أبو جليدان مدير جهاز التوجيه السياســي واملعنوي معبري 
رفح البــري وكرم أبو ســالم ، وجتولوا داخــل مرافق املعبــر  واطلعوا على 

االستعدادات الدائمة للعمل وتسهيل تنقل املسافرين عبرة.
ومن جانبه أعرب النائب األســطل عن أمله بفتح املعبر من قبل السلطات 
املصرية بشــكل دائم لتســهيل حركة ســفر املواطنــني والتخفيف عن 
املواطنني واملرضــى والطالب ، مؤكداً أن معبر رفح يعتبر الشــريان الرئيس 

لتنقل املواطنني في ظل احلصار املفروض على قطاع غزة. 
في ســياق متصل تفقد النائب األسطل معبر كرم أبو سالم التجاري وكان 
في استقبالهم مدير املعبر األستاذ منير الغلبان حيث أطلعهم على عمل 
املعبر وحركة التنقالت التجارية والعمل اليومي على مدار الساعة الستقبال 

الواردات وتنظيم دخولها وخروجها.

زاروا بلدية الزوايدة وهنأوا رئيسها الجديد
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هيئة التحرير 
حسن ماضي - محمود عياش 

المحرر المسئول 
شرحبيل الغريب 

لمزيد من المعلومات 
 www.islah.ps

 www.facebook.com/islah.plc1

د.بحر ونواب شــمال غزة يزورون عائلة أســري 
طعن جنديًا

نواب خان يونس يتفقدون سجن أصداء املركزي

نواب خان يونس يفتتحون منزاًل ضمن مشروع 
تأهيل وبناء منازل الفقراء

زار وفــد برملاني من نواب شــمال غزة يرأســه 
د.أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس اجمللس 
التشريعي عائلة األسير اجملاهد خالد السيالوي 
الذي طعن شرطي صهيوني األربعاء املاضي في 

سجن نفحة الصحراوي.
ودعا د. بحر الــدول العربية وزعماء العالم احلر 
للوقوف إلــى جانب قضية األســرى العادلة، 
مؤكًدا أن املقاومة وصفقات تبادل األسرى هي 
احلل الوحيد لتحرير كامل أســرانا األبطال من 

سجون االحتالل.
وأكد نواب الشــمال خالل كلمة لهم أن إقدام 

افتتــح نواب محافظة خانيونــس ووكيل وزارة 
الشــؤون االجتماعية د. يوســف ابراهيم أحد 
املنــازل التي انتهت الــوزارة من إعــادة بناءها 
وترميمهــا ، ضمن مشــروع إعادة بنــاء بيوت 

الفقراء. 
وكان النواب قد اســتقبلوا وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية الدكتور يوسف إبراهيم، وكان في 

األسير الســيالوي على طعن سجانه نتيجة 
طبيعية ملمارســات االحتالل ضد األسرى في 
ســجون االحتالل وخاصة في ســجن نفحة 

الصحراوي وتعرضهم ملضايقات شبه يومية.
وأكدت عائلة األسير الســيالوي تعرض أسرى 
ســجن نفحة في اآلونة األخيــرة إلى عمليات 
اقتحام شــبه يومية، واســتفزازات مستمرة 
اضافــة لالعتداءات املتواصلــة عليهم , حيث 
مت نقل العشــرات منهم إلى أقسام أو سجون 
أخرى , ممــا رفع حالة التوتر في الســجن على 

أشدها.

تفقد نواب محافظة خانيونس أ.يحيى موسى والنائب أ.يونس أبو دقة خالل جولة نظموها السجن املركزي 
“أصداء” في احملافظة ، حيث كان في استقبالهم مدير السجن املقدم باسم يوسف األغا ومدير أمن السجن 

النقيب أبو حازم البنا، ولفيف من الضباط واألفراد العاملني بالسجن.
واستعرض األغا خالل شرح مفصل لطبيعة العمل في السجن واالمكانيات  والتجهيزات املتوفرة لرعاية 

وتأهيل املوقوفني ، وأهم املعيقات التي تواجه عملهم 
ومن جانبهم أعرب النواب عن مدى سعادتهم بهذه االجنازات الكبيرة التي حققها مركز اإلصالح والتأهيل 

على صعيد إعادة بناء املوقوفني.

استقبل نواب محافظة الوسطى وفداً من اخلدمات الطبية العسكرية ممثالً بالعقيد علي قنديل مساعد 
مدير عام جهاز االمن واحلماية للشئون املالية واالدارية وبالرائد ضياء طه مدير اخلدمات الطبية.

وأثنــى الوفد على اجلهود التي تبذلها اخلدمات العســكرية الطبية في خدمة افــراد االجهزة االمنية في 
احملافظة .

وبدوره طرح الرائد ضياء طه مدير اخلدمات الطبية العســكرية فــي احملافظة العديد من القضايا وأهمها 
قضية املوقع اخلاص باخلدمات العسكرية وبعده  مما يسبب صعوبة وصول أفراد األجهزة االمنية إليه لتلقي 

اخلدمات. 

النائب  د.يونس األسطل  النائب  اســتقبالهم 
يحيى العبادسة والنائب األستاذ يونس أبو دقة.

وناقش النواب مع وكيل وزارة الشؤن االجتماعية 
عدة قضايا تخــص املواطنني فــي احملافظة ، 
كما وأطلعهم الدكتــور ابراهيم على اجنازات 
الوزارة خالل عام 2016 وخططهم املستقبلية 

ومشاريعهم  للعام اجلاري 2017م. 
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خالل لقائهم بوكيل الشؤون االجتماعية

رئيس الكتلة يلتقي نخبًا طالبية ويشيد بدور 
الشباب املحافظ على دينه ووطنه

التقى د.خليل احلية رئيس كتلة التغيير واالصالح نخباً طالبية من املرحلة التعليمية الثانوية مبنطقة غرب 
من مدينة غزة ، خالل لقاء نظمته الكتلة االسالمية لعدد من طلبة املدارس، وذلك بحضور عدد من قيادات 

الكتلة .
وأثنــى النائب احلية خالل كلمته على جهود الكتلة اإلســالمية وبرامجها املتنوعة الهادفة في بناء اجليل 

املسلم القوي الذي يحافظ على دينه وعقيدته ووطنه.
وشــار د.احلية أن الشاب املسلم يجب أن يتحلى باألخالق والتربية اإلسالمية احلسنة ، ويجب أن يكون قائداً 
وعاملاً في جميع مجاالت احلياة ، ويحدد هدفه كي يكون قادراً على التضحية ويحمل هم املشــروع الوطني 

وحترير األقصى واملقدسات اإلسالمية من دنس االحتالل. 

نواب الوسطى يستقبلون وفدين من الخدمات 
الطبية واألمن والحماية


