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خالل جلســة للتشــريعي .. النواب 
يؤكدون رفضهم لقرارات االحتالل 
فــرض الســيادة الصهيونية على 
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النائب د.أبو حلبية يدعو لمحاكمة قادة 
االحتالل و مالحقتهم على جرائمهم

نــواب التغييــر واإلصالح: األســرى قوة 
مقاومة مشروعة وندعو لتحريرهم

النائب نصار يناقش قضايا للمواطنين 
مع وكيل وزارة الحكم المحلي

قضايــا  يناقشــون  الوســطى  نــواب 
المواطنين بحريق النصيرات
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التغيري واإلصالح :  دماء الشــهيد األسري نور الربغوثي ستبقى لعنة تطارد املحتل 
وتحريرهم هو وعد املقاومة 

مزيد من األخبار

أدانت كتلة التغييــر واإلصالح البرملانية 
اجلرميــة الصهيونيــة بحق األســير نور 
البرغوثي الذي قضى نحبه  شــهيداً في 
ســجون االحتالل الصهيوني بعد إهمال 

طبي متعمد عن إنقاذ حياته.
وحملــت الكتلة االحتــالل الصهيوني 
املسؤولية الكاملة  عن استشهاد األسير 
البرغوثــي، داعية كل األطــراف الدولية 
حتمل مســؤولياتها  بالعمــل على جلم 
االحتــالل و سياســاته اإلرهابية بحقي 

أسرانا البواسل.
 وأكدت الكتلة إن هذه اجلرمية تأتي في ظل 
انشــغال العالم  بوباء كورونا  وسياسة 
اإلهمال الطبــي بحق أســرانا من قبل 
سلطات  االحتالل،   وهو ما يدل على عدم 

التزام هذا احملتل بالقيم واألخالق اإلنسانية،  
وإصراره على االستمرار في ارتكاب اجلرائم 
في  األســرى  بحــق شــعبنا وخصوصا 

سجونه.
 وأوضحت الكتلة إن ارتقاء الشــهيد نور 
البرغوثي يســجل في صحائف تضحيات 
الذيــن   223 الرقــم  البواســل  اســرانا 
قضوا شــهداء  من أســرانا في السجون 
الصهيونية، مضيفة  هذا يدل على عظيم 
املعاناة التي يتعرض لها أســرانا وسطوة 

السجان الصهيونية التي تودي بحياتهم.
وشددت الكتلة بأن قضية األسرى ستبقى 
علــى ســلم أولوياتنا ولن ننعــم بحياة 
حتى نراهم أحرارا بني أهليهم،  وذلك وعد 

املقاومة احملقق القادم بإذن اهلل.

شاركوا في مؤتمر للتشريعي 

محاوالت مكتوب عليها الفشل
 وشــدد النواب ان التطبيع مع العــدو الصهيوني 
بكل أشــكاله يشكل خنجرا مسموما في خاصرة 

شعبنا.
  وبينت  الكتلة في بيانها إن فلسطني ستبقى رافعة 
لــكل من يقدم لها ويناصر  مســيرتها وقضيتها ، 
وستبقى خافضة لكل من يتخلف ويتنكر حلقوقها.

التغيري واإلصالح:  التطبيع جريمة مركبة وخنجر مسموم يف خاصرة 
القضية الفلسطينية

 أكد نواب التغيير واإلصالح خالل مشــاركتهم في 
مؤمتر للمجلس التشــريعي رفضــاً للتطبيع  مع 
االحتالل الصهيوني ان هذه احملــاوالت التطبيعية 
تهدف لكي وعي األمــة العربية لفرض حالة الردة 

القومية والوطنية جتاه قضيتهم فلسطني.
  ودعا د. محمود الزهار البرملانات العربية واإلسالمية 
الى حشــد اجلهــود والطاقات البرملانية بتشــريع 

قوانني صارمة  وجترمي كافة أشكال التطبيع مع االحتالل 
، مطالبا الدول العربية التي ترتبط بعالقات دبلوماسية 
مع االحتالل بقطع هذه العالقات وإغالق سفاراتها وطرد 

سفراء االحتالل من أراضيها
 وأوضح د. الزهــار خالل كلمته في املؤمتــر أن محاوالت 
املطبعني اختــراق حصون األمة ونســيجها عبر بوابات 
السياسة واالقتصاد  واألمن  والفن والثقافة  واالعالم هي 

التغيري واإلصالح: تجديد 
اعتقال النائب املقدسي محمد 

أبو طري هو عربدة صهيونية

جتديــد االحتالل إلعتقال النائب املقدســي محمد أبو 
طير هــو جتديد للعربدة واإلرهاب الصهيوني بحق أبناء 
شعبنا ، ودليل على انعدام اإلنسانية لدى االحتالل الذي 
ميارس البطش واإلجرام بحــق رموزنا الوطنية في ظل 
انشغال العالم بجائحة كورونا ، في داللة على أن هذا 
اإلحتالل ال يحترم اإلنسان ، وال يرتبط بالقيم البشرية  
، بل هو عدو مجرم يفتك باإلنسانية ويعادي السامية .

إن النائب املقدســي أبو طير الــذي قضى نحو 35 عام 
في ســجون االحتالل سيبقى أيقونة وطنية تستلهم 
طريقهــا األجيال ، وصخرة شــامخة تتحطم عليها 
مؤامــرات اإلحتــالل ، وســيظل قدوة لــكل جحافل  
املقاومني وهم يرقبون حلظة التحرير للقدس واألقصى 

بإذن اهلل.
نحمل االحتالل املســؤولية الكاملة عن حياة النائب 
املقدســي محمد أبو طير ، والذي مضى من عمره نحو 
سبعني عاماً قضى نصفها أسيرا  في سجون اإلحتالل.

 ندعو البرملانات الدولية واملؤسسات احلقوقية لتحمل 
مســؤولياتها ووضع حد ملسلسل اجلرائم الصهيونية 
بحق شعبنا، و اإلعتداء الصارخ على احلصانة البرملانية.
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نواب: قرارات الوطني باطلة وغري ملزمة و كل ما يخرج 
عنه بال قيمة قانونية

نواب التغيري واإلصالح: األسرى قوة مقاومة مشروعة وندعو لتحريرهم وخاصة االطفال 
وكبار السن

طالب نواب كتلة التغيير واإلصالح باإلفراج عن 
قوة مقاومة  باعتبارهم  الفلسطينيني  األسرى 
مشروعة طبقاً للشرائع الســماوية، والقانون 
الدولي ، داعني للعمل على نصرة األسرى وحشد 
أكبر قدر من املتضامنــني وإقناع اجملتمع الدولي 
وإنسانيتها، وفضح عمليات  بعدالة قضيتهم 
االعتقــال الصهيوني التي متارســها ضد أبناء 

شعبنا الفلسطيني.
ووجه النواب التحية إلى األسيرات واألسرى في 
ذكري يوم األسير الفلسطيني الذي يصادف17 
نيسان أبريل من كل عام ، داعني الصليب األحمر 
الدولي للقيــام بواجبه جتاه األســرى وتكثيف 
زيارته لهم واالطالع علــى أحوالهم والضغط 
على االحتالل لتحســني شروط حياتهم وتوفير 

مستلزماتهم وخاصة في زمن وباء الكورونا
كما وطالب النواب البرملان األوروبي بتفعيل جلنة 
تقصي احلقائق حول اســتمرار اعتقال األطفال 

التي تخالف كل اتفاقيات حقوق الطفل.
واكد النواب على أهمية تنفيذ وســائل اإلعالم 

حلمــالت الكترونيــة واســعة للتضامن مع األســرى، 
وتســليط الضوء على معاناتهم ومحاولة اســتجالب 
الدعــم القانوني واإلعالمــي والتعاطــف الدولي مع 

احملكمــة اجلنائية الدولية وغيرها من 
احملاكم الدولية اخملتصة ملمارستهم 
سياسة التعذيب اجلسدي والنفسي 
لألطفــال املعتقلــني، باعتبار ذلك 

جرمية حرب.
الصحة  منظمــة  النواب  وناشــد 
العاملية ومنظمات حقوق اإلنســان 
الصهيوني،  االحتالل  على  للضغط 
إلطــالق ســراح األســرى األطفال 
والنســاء واملرضــى، للحفاظ على 
صحتهم مــن وباء كورونــا، وتوفير 
األدوات واإلجــراءات الصحية الالزمة 
لألسرى واملعتقلني كافة مبا يتالءم مع 
اإلجراءات املتبعة عاملياً في مواجهة 
وبــاء فيروس )كورونا(، بــل واملتابعة 

اليومية لوضعهم الصحي.
كماوتوجــه النــواب بالتحية لكل 
فصائل املقاومة وعلى رأسها كتائب 
القســام التي ســتجبر العدو على 
الرضــوخ ملطالب املقاومــة، وثمن النــواب املبادرة التي 
تقدمت بها قيادة حماس في غــزة من أجل اإلفراج عن 

األسرى من األطفال والنساء واملرضى وكبار السن.

قضيتهم.
وجــدد نــواب التغييــر واإلصــالح دعوتهــم الســلطة 
الفلسطينية إلعادة مرتبات األسرى وأسر الشهداء كافة، 

في ذكرى يوم األسير الفلسطيني وفي وقت تفشي جائحة 
كورونا ، مطالبني الدول العربية واإلسالمية وأحرار العالم 
مبقاضاة ومالحقة جنود وضباط مخابــرات االحتالل، أمام 

النائب د.أبو حلبية يدعو ملحاكمة قادة االحتالل و مالحقتهم على جرائمهم 
يف املحافل الدولية

  اســتنكر النائب في اجمللس التشريعي الفلسطيني 
الدكتــور أحمد أبو حلبية  جرائم االحتالل املســتمرة 
بحق شــعبنا الفلســطيني ، مســتذكرا مجزرة دير 
ياسني البشعة  التي شــنها االحتالل الصهيوني ضد 
أهالي قرية دير ياســني والتي ارتقى  نحو 254 شهيدا 
معظمهم من االطفال والنســاء والشــيوخ على يد 
عصابات االجرام الصهيوني.  وقال النائب ابو حلبية في 
تصريح خاص بالدائرة االعالمية للكتلة)٨-٤(:” شعبنا 
الفلسطيني متمسك بأرضه ولن ترهبه اجلرائم  واجملازر 
التي يرتكبها االحتالل الصهيونيــة منذ ١٩٤٨و١٩٦٧ 
والتي مت خاللها ترحيل مايزيد عن ٥٠٠قرية فلسطينة 

و استشهاد االف الشهداء “  
واضاف د.ابو حلبية:” رســالتنا للعالم أن يستفيق من 
صمته عن جرائم االحتالل واســتمرار حصاره لقطاع 
غزة وما ميارسه االحتالل من جرائم بحق مدينة القدس 
واملســجد األقصى وهــدم املنازل واعتقــال األطفال 

والنساء ومصادرة األراضي”
وطالب النائب د.أبــو حلبية  أحرار العالم ان يعملوامن 
أجل انصاف شــعبنا الفلســطيني ومالحقة العدو 
الصهيونــي و مقاضاته في  محكمة اجلنايات الدولية 
و احملاكم الوطنية التي تسمح مبالحقة هؤالء اجملرمني 
مــن قادة االحتالل الذين ال يزالون يرتكبون اجلرائم بحق 

شعبنا.  
و أكــد النائب د.أبو حلبية ان شــعبنا الفلســطيني 
متجذر في أرضه متمسك بحقوقه ولن ترهبه جرائم 
 االحتالل ، وأن شعبنا الفلسطيني سيعمل على حترير 

ارضه واستعادة حقوقه الشرعية.    
وأشار  النائب أبو حلبية  إلى جتاهل االحتالل كل املعايير 
اإلنسانية في التعامل مع األسرى الفلسطينيني في 
ســجون االحتالل الصهيوني في ظل انتشار فيروس 
واإلنســانية  احلقوقية  املؤسســات  كورونا، مطالبــا 
بالضغط على االحتالل من أجل أخذ إجراءات احترازية 

حتى ال يصاب األسرى بهذا املرض اخلطير .

النائب د. شهاب يستنكر جريمة 
اختطاف االحتالل للنائب أبو طري 

اســتنكر النائب د. محمد شــهاب اختطاف قوات 
االحتــالل الصهيونية للنائب الشــيخ محمد أبو 
طير68عام  واملبعد عــن مدينة القدس واملقيم في 
مدينــة رام اهلل بالضفة الغربيــة احملتلة مؤكداً ان 
جرمية اختطاف نّواب الشــعب الفلسطيني ورموزه  

الوطنية مخالف للقوانني الدولية.
وقال النائب شهاب:” ان  اعادةاعتقال النائب املقدسي 
محمد أبــو طير انتهاك حلصانــة النواب املنتخبني 
للقانون الدولي والقانون الدولي االنساني واالتفاقات 

الدولية التي تتعلق بحصانة نواب الشعب “
وأكد النائب شهاب أن جرمية اعتقال النائب أبو طير 
تأتي ضمن سلسلة من االعتداءات الصهيونية ضد 
الشعب الفلسطيني ونوابه الشرعيني ، مشيراً الى 
اســتمرار اعتقال االحتالل لســتة من نواب اجمللس  

التشريعي الفلسطيني.
ودعا النائب شهاب مؤسســات حقوق اإلنسان إلى 
إدانة هذا اإلجراء والتدخــل العاجل من أجل ضمان 
اإلفراج الفوري عــن النائب أبو طيــر وبقية النواب 

الفلسطينيني املعتقلني في سجون االحتالل .

في ذكرى مجزرة دير ياسين 

في ذكري يوم األسير الفلسطيني



النائب نعيم على اهتمامها  شــكر مطير 
ومتابعتها.

وفي سياق آخر استقبلت النائب هدى نعيم 
مدير مباحث النصيرات الرائد محمد اسعد 

داوود وذلك في مكتب الكتلة.
ثمنت النائب نعيم جهود مباحث النصيرات 

في حماية املواطنني احلفاظ عليهم.
وبــدوره اطلــع الرائــد محمــد داوود مدير 
مباحث النصيرات على اهــم اجنازات جهاز 
املباحث موضحا ايضا اهم االحتياجات التي 
يحتاجها اجلهــاز وخاصة االحتياجات املادية 

وقلة املركبات وغيرها .

التي تواجههم في ظل الواقع الذي منر به 
في قطاع غزة.

وفي نهاية اللقاء شكر العقيد القريناوي 
وفــد النواب على حســن االســتقبال ، 
مؤكداً على الدور الكبيــر الذي يقوم به 
نواب اجمللس التشريعي في خدمة شعبنا 

الفلسطيني وقضاياه.
وفي سياق آخر استقبل نواب كتلة التغيير 
واالصالح البرملانية مدير شرطة احملافظة 
الوســطى العميد اياد سلمان وذلك في 
مكتب الكتلة.وكان في استقباله النائب 
الدكتور سالم ســالمة والنائب الدكتور 

عبــد الرحمن اجلمل والنائب االســتاذة 
هدى نعيم .

اثنى وفد النواب على جهود ادارة شرطة 
احملافظة الوســطى في حماية ممتلكات 
وحياة املواطنني خاصة فــي ظل توفير 
الالزمة ضد جائحة  األمنيــة  االجراءات 

كورونا.
وبــدوره اطلع العميد اياد ســلمان وفد 
النواب على اليات واالجراءات التي تقوم 
بها ادارة الشرطة ملواجهة جائحة كورونا 
موضحا اخر مســتجدات اماكن احلجر 

الصحي.
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النائــب نعيــم  تبحــث قضايــا املواطنني مع  
نواب الوسطى يستقبلون املراقب العام ومدير الشرطة باملحافظة مدير عام شركة الكهرباء بغزة

زارت النائب هدى نعيم   مدير عام شــركة 
الكهرباء ســمير مطير في مكتبه بغزة 
وثمنت النائب نعيم اجلهــود التي تبذلها 
ادارة الشــركة في خدمــة املواطنني في 

قطاع غزة.
وطرحت النائب نعيم بعض القضايا التي 
تتعلق باملواطنني من أجل متابعتها وحلها.

بدوره أطلــع مطير النائب نعيم على أهم 
اجنازات الشركة و استعرض أهم املعيقات 

التي تعيق العمل.
وتبنى املهنــدس مطير القضايا املطروحة 
ملتابعتهــا وحلهــا ،وفــي نهايــة اللقاء 

استقبل نواب احملافظة الوسطى العقيد 
عبد القادر القرينــاوي  املراقب العام في 
احملافظة والوفد املرافــق معه وذلك  في 

مكتب الكتلة.
ثمن وفــد النواب جهود املراقب العام في 
متابعة قضايا املواطنني والسعي الدؤوب 

الى حلها.
وبدوره اطلع العقيد عبد القادر القريناوي 
املراقب العام في احملافظــة النواب على  
اهم اجنازات مكتب املراقب العام موضحا  
الــدور الكبير الذي يقومــون به من أجل 
خدمة املواطنني ، وتنــاول اهم املعيقات 

ناقشوا قضايا للمواطنين

النائــب نصار يناقــش قضايــا للمواطنني مع وكيــل وزارة 
الحكم املحلي 

نواب محافظة شــمال غــزة يتفقدون بلديــة جباليا النزلة 
ويناقشون قضايا هامة

التقى وفد من نواب كتلة التغيير واإلصالح مبحافظة شمال غزة 
ومبشــاركة قيادة احلركة في احملافظة رئيس بلدية جباليا النزلة 
املهندس مازن النجار , وذلك لدراســة ترتيبات البلدية واخلطط 
املوضوعة ملواجهــة أي طارئ , والتباحث فــي عدة أمور تتعلق 
بالقضايا العالقة , ومناقشة قضية الصرف الصحي , والعديد 

من القضايا واملشاكل اخلاصة باملواطنني.
وضم الوفد كل من النائب الدكتور يوســف الشــرافي والنائب 
الدكتور محمد شهاب والنائب األستاذ مشير املصري وعدد من 
قيادة حركة حماس  ممثلة بالدكتور عماد الشــنطي واألســتاذ 

ياسر حرب والشيخ أبو عماد شحادة.

ناقش النائب أ. جمال نصار مع وكيل وزارة احلكم احمللي 
م. إبراهيم رضوان عدد مــن القضايا املهمة وذلك في 

مكتب نواب الكتلة في محافظة غزة.
بــدوره رحب النائب نصار بوكيل الــوزارة مثمناً جهده 
وعطائه في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، وناقش 
الطرفــان العديد من شــكاوى املواطنني للعمل على 

حلها وتذليل كافة العقبات التي تواجه قضاياهم.
وأكد رضــوان أن الوزارة تســعى أن تلبــي احتياجات 
املواطنني ويلمس أثرها بشكل مباشر من خالل حتسني 

اخلدمات املقدمة لهم.

وثمــن الوفد دور بلدية جباليا النزلة فــي تقدمي أفضل اخلدمات 
للمواطنني رغم األوضاع االقتصاديــة واملالية الصعبة التي متر 

بها البلدية وقطاع غزة احملاصر.
وفي سياق متصل تفقد النائب د. يوسف الشرافي برئيس بلدية 
بيت الهيا األستاذ عز الدين الدحنون , أثناء زيارة رسمية للبلدية 
لتفقد ســير العمل واالطالع على الوضــع اإلداري في البلدية , 

واحلديث حول املشاريع التي قدمتها البلدية مؤخراً.
وثمن النائب الشــرافي دور بلدية بيت الهيــا في تقدمي أفضل 
اخلدمات للمواطنني رغــم األوضاع االقتصادية واملالية الصعبة 

التي متر بها البلدية وقطاع غزة احملاصر.

من جهته أخرى، اســتقبل النائب نصار مدير اخملتبرات 
في جمعية اإلغاثة الطبية د. محمد أبو عفش لالطالع 

على مجريات عملهم.
بدوره ثمن النائب نصــار جهد وعطاء اجلمعية بتلبية 
احتياجات املواطنني الصحية املتفاقمة في ظل احلصار 

واحلرمان الذي يعاني منه سكان قطاع غزة.
وناقش الطرفــان العديد من القضايــا املهمة والتي 
متس احتياجات املواطنــني والعمل على توفيرها وبناء 
مناذج صحية متنوعة تهدف إلغاثة اجملتمع الغزي وحل 

مشاكله الصحية.

استقبل مدير جمعية االغاثة الطبيةبمشاركة قيادة حماس
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النائب   د. أبو راس يتفقد دائرة الرتخيص يف 
وزارة املواصالت

النائب د. سالمة يستقبل رئيس نقابة العمل ورئيس 
بلدية املغازي 

نواب الوسطى يناقشون قضايا املواطنني مع لجنة حصر وتقييم أضرار حريق 
النصريات 

النائب األســطل يستقبل وفدًا من جهاز األمن الداخلي يف 
املحافظة 

اســتقبل النائب في اجمللس التشــريعي  د. يونس األسطل في مكتبه 
مبحافظة خان يونس، وفدا من جهاز األمن الداخلي بقيادة الرائد غسان 
مقــداد ، في إطار عمل اجلهاز والتواصل املســتمر مــع مكتب النواب 

والشخصيات االعتبارية  .
اطلع النائب األســطل على تقريــر عمل دائرة حماية الشــخصيات، 
شاكراً لهم اهتمامهم ومبادرتهم الدائمة بالتواصل مع الشخصيات 

االعتبارية.
أشــار النائب األســطل  للجهد الكبير الذي يقوم بــه اجلهاز لضمان 
اســتمرار حالة األمن واألمان، وسعيهم املســتمر الستشعار مكامن 
اخلطر التي قد تؤثر على ســير احلياة في قطاع غــزة، مؤكداً على الدور 
الوطني والكبير للجهاز في ظل وزارة الداخلية التي ترعى املقاومة وتوفر 

لها األجواء املريحة للعمل.

تفقد د. مروان أبو راس  نائب رئيس كتلة التغيير واإلصالح البرملانية  
دائرة الترخيص في وزارة املواصالت وكان باســتقباله أ. خليل الزيان 

مدير عام سلطة التراخيص في الوزارة.
بدوره أشاد النائب أبو راس في جهود وزارة املواصالت وباخلدمات التي 
تقدمها للمواطنني والتســهيالت التي قامت بها الوزارة مبا يخدم 

مصلحة املواطنني واحلفاظ على ممتلكاتهم.
واطلع أ. الزيان النائب أبو راس على اخلدمات املميزة التي تقدمها دائرة 
التراخيص والتســهيالت التي قامت بها ملتلقي اخلدمة في سبيل 

تطوير اخلدمات للجمهور لالرتقاء بعملهم.
وأبدى النائب أبو راس سعادته ورضاه مبستوى اخلدمات املميزة متمنياً 

لهم دوام التوفيق والسداد خدمة ألبناء شعبنا الفلسطيني.   

استقبل النائب الدكتور سالم سالمة رئيس 
نقابة العمل في احملافظة األســتاذ محمد 
حمدان وذلك  في مكتــب نواب الكتلة في 

احملافظة الوسطى.
اثنى النائب سالم سالمة على جهود نقابة 
العمال فــي خدمة العمال مــن خالل حل 
مشــاكلهم مع اصحاب املصانــع وجتهيز 

معاملة التامني الصحي للعمال.
وبدوره اطلع االســتاذ محمد حمدان رئيس 
نقابــة العمــال النائب ســالمة على أهم 
املشــاريع التي تخدم العمــال وتخفف من 

ناقــش نواب كتلــة التغييــر واالصالح 
البرملانية  في احملافظة  الوســطى  عدد 
من قضايــا املواطنني  مــع جلنة  حصر 
وتقييم اضــرار حريق النصيــرات بوزارة 
االقتصاد ممثلــة باملهندس محمد كالب 
رئيس اللجنة  وعضوية كال من املهندس 
بهــاء اجلذبة  واملهندس أنور مكي   وذلك 

في مكتب نواب الكتلة .
وكان في اســتقباله  النائــب الدكتور 
الدكتور عبد   والنائب  ســالم ســالمة 

معاناتهم.
وفي ســياق آخر اســتقبل النائب ســالمة 
رئيس بلدية املغازي  االســتاذ محمد النجار  
وناقشا عدد من القضايا التي تهم املواطنني  
وذلك  فــي مكتب نواب الكتلة في احملافظة 

الوسطى.
ثمن النائب ســالمة جهود بلدية املغازي في 
خدمة املواطنني من خالل املشاريع اخلدماتية.

وبدوره اطلع االســتاذ محمــد النجار رئيس 
بلدية املغــازي على كافة اجنــازات البلدية 

واملشاريع اخلدماتية.

الرحمن اجلمل  والنائب  االستاذة هدى نعيم
ثمن وفد النواب جهود  اللجنة في متابعة  
اضرار حريق النصيرات  واحلفاظ على حقوق 

املواطنني املتضررين .
وطرح وفــد النواب  بعض قضايا  املواطنني 
الذين تضرروا  بحريــق النصيرات  من اجل  

حل مشكلتهم.
وبدوره  اطلع املهندس محمد كالب رئيس 
اللجنــة   وفد النــواب علــى اليات عمل 
اللجنــة   ،مؤكــدا علــى متابعته لكافة 

القضايا املطروحة .
وفي ســياق منفصل، اســتقبل النواب 
عدد من  أصحاب البسطات  في مخيم 
النصيرات في احملافظة الوسطى والذين 
تضرروا جراء االجــراءات االدارية   اخلاصة 
ببلديــة النصيــرات لتنظيــم ســوق 

النصيرات. 
وتبنى وفد النواب  القضايا املطروحة  من 
أجل رفعها للجهــات ذات العالقة  حلل 

كافة املشاكل.


