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نواب الضفة يستقبلون  وفدًا 
برلمانيــًا إيرلنديــًا ويضعونه 
في صورة اعتــداءات اإلحتالل 

على األرض والمقدسات  

إعتقــال  واإلصــالح:  التغييــر 
أبو  الشــيخ حســين  اإلحتالل 
كويك والحملة المزدوجة ضد 
حركة حماس فــي الضفة لن 
تثني شــعبنا عــن المضي في 

المعركة االنتخابية . 
األقصى  واإلصــالح:  التغييــر 
بوصلتنــا  والقــدس  قبلتنــا 
وندعــو  خيارنــا،  والمقاومــة 
الــكل الفلســطيني والعربــي 
واإلســالمي لوضــع القضيــة 
الفلســطينية وفــي جوهرهــا 
األقصى على سلم أولوياتهم.

دعوات لقادة األمة بتحمل مسئولياتهم الدينية والتاريخية تجاه األقصى في وجه 
المخططات الصهيونية

شدد نواب كتلة التغيير 
واالصــاح علــى ضرورة 
أن يتحمــل قــادة األمة 
واالســامية  العربيــة 
الدينية  مســؤولياتهم 
املسجد  جتاه  والتاريخية 
وجــه  فــي  األقصــى 
الصهيونية  اخملططــات 
لتهويــده  الراميــة 

وتقسيمه . 
النــواب تقرير جلنة  وأقر 
القــدس خال جلســة 
عقدها اجمللس التشريعي 
مبدينــة  الفلســطيني 
غــزة 8/22 فــي الذكرى 
واألربعــن  الســابعة 
األقصى  املسجد  إلحراق 

املبارك. 
ودعا النواب خال اجللسة 

إلى املســارعة في دعم مدينة 
وتعزيز  ومادياً  سياسياً  القدس 
صمود أهلهــا في وجه موجات 
وإرســاء  الصهيونية،  التهديد 

يدافعون  الذين  واملرابطات 
بصدورهم العارية عن أولى 

القبلتن. 
النائب  دعــا  جهتــه  من 
أحمــد أبو حلبيــة رئيس 
جلنــة القــدس واألقصى 
التشــريعي  اجمللس  فــي 
الفلســطينية  الفصائل 
والوطنيــة  اإلســامية 
من  املبــادرة  زمــام  بأخذ 
املقاومة  بتفعيــل  جديد 
وفــي  أشــكالها  بــكل 
املقاومــة  مقدمتهــا 
على  واحلفاظ  املســلحة 
القدس  انتفاضــة  جذوة 
مســتمرة ومشتعلة في 
وجــه اإلحتال حتى حتقق 
أهدافها فــي انتزاع حرية 
األقصــى والقــدس، كما 
والفاعل  اجلــاد  بالعمل  طالب 
للحفاظ علــى الوفاق الوطني 
وتوجيهها  اجلهــود  وتوحيــد 

لنصرة القدس واألقصى .

خالل جلسة للتشريعي في الذكرى الـ 47 إلحراق األقصى حضرها نواب التغيير واإلصالح 

رؤيــة واضحة تضمن كبــح ومواجهة 
وإفشال هذه اخملططات العنصرية عبر 
حراك سياســي جاد ينتظم فيه كافة 

املنظمات واحملافل الدولية.

وأكدوا أن املقاومة الفلسطينية ستظل 
رأس احلربة فــي الدفاع عــن القضية 
ضرورة  على  مشــددين  الفلسطينية، 
دعم انتفاضة القــدس ودعم املرابطن 

النائب مشري املصري: مصر 
مطالبة باإلفراج الفوري عن 

املختطفني األربعة
أكد النائب مشــير املصري 
كتلــة  باســم  املتحــدث 
“التغيير واإلصاح” البرملانية 
فــي اجمللس التشــريعي أن 
باإلفراج  مطالبــة  مصــر 
الفوري عن اخملتطفن األربعة 
منذ عــام خاصة بعد ظهر 

اثنن منهم في سجونها. 
النائب املصــري في  وقــال 
تصريــح صحفــي إنه “لم 
يكــن مفاجئــاً لشــعبنا 

الفلسطيني وجود الشبان األربعة في السجون املصرية من خال 
تسريب الصورة من داخل أحد السجون املصرية”.

وأضاف املصري “لكــن املفاجئ لهذه اللحظة هو إصرار مصر على 
عدم التعاطي بجدية وإيجابية مع ملف اخملتطفن األربعة”.

وأشار إلى أن الشبان األربعة كانوا قد اختطفوا وهم على األراضي 
املصرية وضمن نفوذ األراضي املصرية وبحراســة األجهزة األمنية 
املصرية وفــي باصات الترحيات التي اختطفوا منها، وهو ما يضع 

املسؤولية الكاملة عن مصيرهم لدى القيادة املصرية.
ودعا املصري “األشقاء” في مصر إلى املسارعة لإلفراج عن اخملتطفن 
األربعة من ســجونها وعدم التعامل مع هــذه القضية بالتباطؤ 

والتلكؤ بعد املطالبات بالكشف عن مصيرهم مسبقاً.
وأكد على حتميل مصر املســؤولية الكاملة عــن حياة اخملتطفن 
وأنه ال يجوز مقايضة ملفهم بأي حسابات أمنية أخرى “ألن عدونا 
املشترك هو االحتال اإلسرائيلي واملستفيد من وراء اختطاف هؤالء 

الشباب الذين هم تيجان الرؤوس هو االحتال”.

بعد ظهور اثنين في سجونها

رف�ض برملاين فل�صطيني وعربي للتطبيع مع االحتالل

د. محمــود المبارك  أســتاذ القانون الدولي 
بجامعة فيصل بالسعودية: القانون الدولي 
والعربي يجــرّم إقامة عالقــات تطبيع بين 

الدول العربية واإلحتالل . 
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رف�ض برملاين فل�صطيني وعربي للتطبيع مع االإحتالل وحترميه �صرعًا وجترميه قانونًا وخماطره كبرية على املقد�صات وي�صر بالق�صية الفل�صطينية
ندوة نظمتها كتلة التغيير واإلصالح ورابطة علماء فلسطين

دعا اجملتمعون من نواب علماء املسلمن وأحرار 
األمة لتحمل مســؤولياتهم والقيام بدورهم 
لبيان خطورة التطبيع مــع االحتال، والعمل 
على استنفار األمة لتوحيد جهودها الرسمية 

والشعبية وحشد القوى لتحرير فلسطن.
وثمن اجملتمعون املواقف الشعبية واملؤسسات 
الوطنية على املســتوين العربي واإلســامي 
والتي حافظت علــى موقفها برفض التطبيع 
مع االحتــال، داعين للعودة إلــى األصل وهو 

مقاطعة االحتال وكشفه وفضحه . 

محرّم شرعًا
وأكد النائب د.مــروان أبو راس نائب رئيس كتلة 
التغييــر واإلصاح أن التطبيع والزيارات للكيان 
الصهيوني محرم شــرعاً ويقويه على الشعب 
الفلسطيني، مطالبا علماء األمة برفض مثل 

هذه الزيارات وإصدار احلكم الشرعي فيها. 
وشدد النائب أبو راس أن الذي يزعم أن املقاومة 
لم تقتل ذبابة فهو يعيش في كوكب آخر ولم 
يســمع بالبطل الفقيه وغيره، كما لم يسمع 

بأسرى االحتال لدى املقاومة. 
وقال د.أبو راس أن: قضية فلسطن هي قضية 
عقيدة ودين وليســت صراًعــا جغرافًيا، داعًيا 
األمة العربية واإلسامية للوقوف مع الشعب 
الفلسطيني ونصرته،للقيام بدورهم في دعم 

وإسناد القضية الفلسطينية العادلة.
وتســاءل: »هل زيارتكم وإنشاء عاقات جديدة 
مع احملتل هل سيحرر فلسطن؟، هل هو اخملرج 
احلقيقي لقضيتنا، وهل يقوي شــعبنا، نريد أن 

نسمع إجابات على ذلك«.

مــن جانبه أكــد النائب د. يونس األســطل أن 
التطبيــع مع االحتــال حرام شــرًعا؛ ملا ميثله 
التطبيع من خطر كبير على دين وأرواح الشعب 

الفلسطيني.
وقال األســطل إن التطبيع مفاسده ال تقتصر 
على القضية الفلســطينية؛ بل يلحُق خطره 
بديــن األمــة وشــبابها ومقاصد الشــريعة 
اخلمسة، كما أنه يُعطل املقاومة واجلهاد ويُبقي 

فلسطن محتلة.

مجرم قانونًا 
مــن جهته، لفت أســتاذ القانــون الدولي في 
جامعة امللك فيصل بالسعودية محمود املبارك 
أن القانون الدولي والعربي يُجّرم إقامة عاقات 

   ،،تطبيع بن االحتال والدول العربية.
د.خريشــة: التطبيع اليوم محاولة 
مستميتة لفرض االنصياع إلرادة 
لكل  الهزيمة  وإدخــال  االحتــال 

   ،،مواطن عربي.
وبّن املبارك عبر تقنية الدائرة املغلقة »الفيديو 
كونفــرس« أن إقامــة العاقــات التطبيعية 
مــع االحتال أو زيارتــه من قبل دولــة أو أفراد 
هو مخالف لقواعــد جامعة الــدول العربية 

وقوانينها، باإلضافة إلى قوانن كل دولة عربية.

وأضاف أن: القوانن الرسمية في هذه الدول جُتّرم 
وحُتّرم زيارة االحتال لـ »إسرائيل« وتسميه نوًعا 

من أنواع التخابر أو اخليانة.
وشدد املبارك أن أّي تنازل من قبل الدول العربية 
لـ »إســرائيل« فيه مخالفة للقوانن العربية، 

وتقوية لاحتال.

تجريم التطبيع
في نفس الســياق طالب النائب فتحي حماد 
بتجرمي التطبيع مع االحتال ووضعه على جدول 
أعمال اجلامعة العربية، داعياً لتوعية الشعوب 
العربية خملاطر التنسيق والتطبيع، والعمل على 

دعم وتنشيط حركة مقاومة التطبيع عربياً.
وأوضــح أن القضية متر مبنعطف خطير يهدف 
النســاخ األمة من عقيدتها، وحرف البوصلة 
مبا يتضمن إنهاء الصراع على حساب القضية 

الفلسطينية واملسجد األقصى.
ودعا النائب حماد إلعادة القضية الفلسطينية 
العربية واإلســامية  إلى واجهــة القضايــا 
والعاملية وعودة الدور العربي الفعال واملســاند 
للحقوق التاريخية، مطالبا بإنشــاء وتشكيل 
مؤسسات شــعبية عربية وإسامية ملواجهة 

التطبيع مع االحتال.
كما طالب النائب حماد بتجرمي التنسيق األمني 
املستخدم كبوابة للتطبيع مع االحتال، وفضح 
دور األجهزة األمنية في التجسس على املقاومة 

الفلسطينية والدول العربية.

مقاطعة تامة 
مــن جانبه عبر د. ناصر الصانــع رئيس املنتدى 
العاملــي للبرملانين اإلســامين عــن رفضه 
الشــديد للتطبيع مع االحتــال الصهيوني ، 
مطالبا بضرورة احلشد للمقاطعة النهائية مع 
الكيان سواء االقتصادية واملنظمات وفي احملافل 

الدولية.
وأكد الصانع أن الكيان الصهيوني الذي نشــأ 
على القتل والدمار واالحتال لم يستطيع حتى 
االن فتــح عاقات طبيعية مــع الدول العربية 
واإلســامية، موضحاً بأن ما دامت فلســطن 
محتلة ال ميكن أن يتحقق التطبيع مع الكيان 

بأي شكل من األشكال.  
من جانبه طالب النائــب الثاني لرئيس اجمللس 
التشــريعي د. حسن خريشــة لتشكيل جلان 
لوقف التطبيع في فلسطن وتعزيز العاقات 
مع العالم العربي وااللتزام بوثيقة الشرف املقرة 

من النقابات املهنية األردنية والفلسطينية.

التطبيع هزيمة
وأوضح د. حسن خريشة أن التطبيع العربي مع 
االحتال بدأ منــذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، 

واتفاقيات أخرى كأوسلو ووادي عربة.
وأكد خريشــة أن ما يتــم اليوم بــن أطراف 
فلســطينية وعربية هو محاولة مســتميتة 
لفرض االنصيــاع إلرادة االحتال وإدخال الهزمية 

لكل مواطن عربي.
وبــّن أن اللقــاءات الثنائيــة املنتظمــة بن 
إســرائيلين وفلسطينين هي تشجع ألطراف 
عربية إلجراء اتصاالت مع »إسرائيل« حتت مبرر 

النائــب د.أبو راس: التطبيع محرم 
شــرعًا ومخاطره كبيرة تتمثل في 

تقوية اإلحتال وإضعاف األمة.

النائب د.األسطل: التطبيع يعطل 
المقاومة والجهاد ويبقي فلسطين 

محتلة.

عبر نواب وعلماء فلسطينيون وعرب عن رفضهم لمحاوالت التطبيع 
العربية مع اإلحتالل الصهيوني، كما رفضوا سياسة التنسيق األمني 
التي تمارسها السلطة الفلسطينية مع االحتالل، مؤكدين أن التطبيع 
يعتبر شكاًل من أشكال المواالة للمشروع الصهيوني وضياع لألرض 
والمقدسات وهو محرم شرعًا ومجرم قانونًا، وأكدوا على أن اإلحتالل 
هو العــدو األول والحقيقي لألمة العربية واألســالمية، مؤكدين أن 
التنســيق األمني للســلطة هو مقدمة للتطبيع وحرف البوصلة عن 

فلسطين.
وأوضــح المجتمعــون خالل نــدوة »التطبيــع مع االحتــالل األضرار 
والمخاطــر« التي نظمتهــا كتلة التغييــر واإلصــالح ورابطة علماء 
فلســطين في التاسع من الشــهر الجاري أن الزيارات التطبيعية مع 
اإلحتــالل نوع من أنواع التخابــر والخيانة وهي مجرمة في القوانين 
لــكل دولة، مطالبيــن المطبعين للتكفير عــن جريمتهم وإيقافهم 

ووقف التعاون مع اإلحتالل الصهيوني.
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أن الفلسطينين يطبعون.
وأشار د. خريشــة إلى أن »حركات التطبيع في 
مصر والكويــت هي األكثر نشــاًطا عربًيا مع 

االحتال«، داعًيا لضرورة التصدي لذلك.

جلسة طارئة
من جانبــه دعــا النائــب األول لرئيس اجمللس 
التشــريعي د. أحمد بحر لعقد جلسة طارئة 
للمجلس التشريعي ملناقشة مخاطر التطبيع 
وإصدار قانون لتجرميه، داعيا لتطوير هذه الندوة 

             ،،لتصبح مؤمتر شعبي ضد التطبيع. 
 

د.بحــر يدعــو لعقــد جلســة طارئة 
للمجلس التشريعي لمناقشة مخاطر 

   ،،التطبيع وإصدار قانون لتجريمه .
وطالب د.بحر لنشــر فتاوى العلماء التي حترم 
التطبيع مــع االحتال لكافــة املعنين على 
املســتوى العربي والعاملي واإلسامي وجامعة 

الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسامي.
كما  طالب د. باســم نعيــم  بضرورة التحرك 
ومقاومــة التطبيــع وفضح االحتــال وعزله 
ونقض شرعيته في احملافل الدولية، موضحا أن 
االحتال يقدم نفســه ككيان مدني متحضر 
ميثل الغرب وحضارة الغرب ويحترم اإلنســانية 

وفي الواقع هو كيان استعماري عنصري ميارس 
القتل.

وأوضح نعيــم أن حركة املقاطعــة لاحتال 
أصبحت تشكل حركة نشطة وقوية وتشكل 
لاحتال هاجــس، مبينا أن حركــة املقاطعة 
في فلســطن جاهزة للتعامل مع أي جهة في 
اجمللس التشــريعي ورابطة علماء فلسطن أو 
أي مؤسســة في مجال دعم وتعزيز األنشطة 

ملقاطعة هذا االحتال وفضح جرائمه.
من جهته دعا النائب د. ســالم ســامة جلمع 
جميــع فتاوى العلمــاء واألحاديث التي توضح 
خطر وحرمة التطبيع مع االحتال الصهيوني 

وتوزعها على كافة انحاء العالم اإلسامي.
وشدد النائب سامة أن من يتبنى ويروج للتطبيع 
الطبيعية  العاقــات  وإقامــة  االحتــال  مع 
مع الكيان قد خســروا أنفســهم وقضيتهم 

الفلسطينية وفرطوا بالثوابت الفلسطينية.
من جانبه أكد د. سالم عطا اهلل الناطق باسم 
حركــة اجملاهدين على خطــورة التطبيع على 
القضية الفلسطينية، داعيا الكل لرفض هذه 
اخلطوات املتســارعة والرسمية والغير رسمية 

الداعية للتطبيع مع االحتال الصهيوني.
بدوره طالب الكاتب واحمللل السياســي يوسف 
حجازي مبوقف واضح جتاه املطبعن ، موضحاً أن 
هــذه القضية خطيرة جدا ، مبينا أنها لم تبدأ 

اليوم. 
وأبــدى حجازي خشــيته أن يصبــح التطبيع 
الفلســطينية التخاذ  داعيا الفصائل  منهج، 
موقف قوى جتاه سياســية التطبيع والعاقات 

مع االحتال الصهيوني. 

النائــب حمــاد : التنســيق األمني  
الذي تمارسه السلطة ال يعطي أيّ 
جهة رخصة للتطبيع مع اإلحتال.

د. ناصــر الصانــع: ندعو للحشــد 
ومقاطعة كل أشــكال التطبيع مع 

اإلحتال. 

النائــب  تالهــا  التوصيــات 
املستشار محمد فرج الغول 

1-اجلانب الفلسطيني املطبع مع االحتال مسئول 
عن جتهيز نعش القضية الفلســطينية . من خال 

زيارته لهرتسيليا وغيرها.
2-رفض اســتعمال الشعب الفلسطيني كوسيلة 
وجســر عبور لتمرير جرمية التطبيــع وإعطاء املبرر 

للدول العربية.
3-الدعوة إلى التطبيع الداخلي كشعب فلسطيني 
وعربي وإســامي لقضية فلسطن هو األولى وبناء 
مؤسساتنا. والشعب الفلسطيني كله يرفض زيارة 

عشقي  ولن نصافح أي مطبع مع االحتال.
4-التطبيع مــع االحتال الصهيوني مــواالة لهم 
وضياع لألرض واملقدسات وقبول لاحتال  وهو محرم 
شــرعاً ومجرم قانوناً، بل كبيرة من الكبائر قد تصل 

إلى حد الردة.
5-التأكيــد أن اإلحتال الصهيوني هــو العدو األول 
واحلقيقي وهو املشروع اإلســتعماري، وأن التطبيع 
معه هو اخلطر الداهم ليس على فلســطن وحدها 
بل على  األمتن العربية واإلسامية بل على العالم 
احلر أجمع، وال بد من اقتاع هذا السرطان من جذوره.

6-القانــون الدولي والعرف الدولــي وقانون كل دولة 
مــن الدول العربية هو محرم ومجــرم كل العاقات 
مع اإلحتال على حد ســواء على املستوى الرسمي 
العام أو الفردي وعلى مستوى األفراد، وتعتبر الزيارات 
التطبيعية مع اإلحتال نوع من أنواع التخابر واخليانة.

7-رفــض هرولــة البعــض للتطبيع مــع اإلحتال 
الصهيوني الذين قلبوا العدو  صديق والصديق لعدو 

ومطالبتهم بالتكفير عن جرميتهم وإيقافها وطرد 
السفراء والقناصل ووقف أي تعاون مع اإلحتال على 

أي مستوى كان.
8-تعتبر كامب ديفيد وما تبعها واتفاقية وادي عربة 
واتفاقية أوســلو وإنهاء حالة احلــرب مع اإلحتال 
الصهيوني أصل جرميــة التطبيع تهدف إلى إدخال 
الهزميــة لقلب كل عربي.. األمــر الذي يجب رفضه 

ومحاربته بكل السبل.
9-متــدد خطر التطبيع من سياســي إلــى ثقافي 
واقتصادي وغيــره يؤدي إلى جرمية قبــول اإلحتال 
الصهيوني لفلســطن وعليه ال بد من مواجهته 

بكل السبل والطرق.
10-نثمن املواقف الشــعبية واملؤسسات الوطنية 
على املســتوين العربي واإلسامي والتي حافظت 
علــى املوقف املدنــي اإلســامي والوطني األصيل 

برفضه التطبيع.
العقيــدة األمنية  11-التنســيق األمنــي وتغيير 
مصطلح فلسطيني يعتبر مقدمة جلرمية التطبيع 
وحرف البوصلة عن حترير فلســطن ودحر اإلحتال 
عن فلســطن وهو خيانــة للمقاومة والشــعب 

الفلسطيني .



 w w w . i s l a h . p s

هيئة التحرير 
حسن ماضي - محمود عياش 

المحرر المسئول 
شرحبيل الغريب 

لمزيد من المعلومات 
 www.islah.ps

 www.facebook.com/islah.plc1

4
wيدٌ تبني .. ويدٌ تقاوم w w . i s l a h . p s

كتلة التغيير واإلصالح

النائــب الشــرايف: نهضــة األمة 
اإلســالمية ســيقودها الشــباب 

املتميز

نواب القــدس ورام اهلل يزورون 
البيوت املهدمة يف قلنديا

بنــواب  يلتقــى  برملانــي  وفــد 
ايرلنديني يف الضفة الغربية 

نشاطات برملانية يف عناوين

نواب محافظة غزة يشيدون بأداء 
جهاز املباحث العامة

نواب الوســطى يناقشون قضايا 
التعليــم  مديــر  مــع  تعليميــة 

ويلتقون بوكيل وزارة اإلسكان

أكد د.يوســف الشــرافي النائب عن كتلة التغيير واإلصاح أن نهضة األمة 
اإلسامية سيقودها الشباب املتميز، مشيداً في الوقت ذاته مبخيمات القدس 

التي ترعاها الكتلة اإلسامية للشباب.
جاء ذلك خال استقباله للشباب املشاركن مبخيمات القدس، وقال إن الشباب 
هم عماد األمة ورجالها وقادة املستقبل الذين يعملون لنصرة الوطن والقضية.

وقال إننا نعيش في ظال جيل التحرير القادم الذي يجســد معنى التضحية 
والقــوة والفداء ويقوي أواصر األمة العربية واإلســامية مبســيرته العلمية 

والعملية والدينية.
وأشار إلى ان هذه اخمليمات هي التي تربي الرجال وتقهر االحتال من خال إعداد 
جيل قادم يحمــل هم وطنه وقضيته معرباً عن أملــه بتحقيق النصر ودحر 

االحتال.

زار وفــد من نواب القــدس ورام اهلل ووزير القدس الســابق قرية قلنديا، 
ونظموا جولة ميدانية برفقة أهل القرية على البيوت التي هدمت من قبل 
االحتــال وعددها )11( منزال حيث عبر النواب عن تضامنهم مع اصحاب 
البيوت املهدمة وطالبوا بتشكيل جلنة وزارية وطنية من أجل متابعة هذا 

امللف على كافة الُصعد ومبختلف املستويات لتعويض األهالي.
وطالبوا بضرورة رفع القضية إلى احملاكم واحملافل الدولية اخملتلفة، مؤكدين 
على ضرورة تكاثف وتظافر اجلهود ملساعدة أهلنا في قلنديا والوقوف إلى 

جانبهم في هذا املصاب وهذه اجملزرة التي ارتكبت بحقهم.
في سياق آخر وضمن زيارات نواب القدس ورام اهلل شارك النواب في خيمة 
االعتصام املقامة على دوار الســاعة في مدينــة رام اهلل للتضامن مع 
األسرى املضربن عن الطعام وعلى رأسهم األسير بال كايد املضرب عن 

الطعام منذ 62 يوماً.

التقى وفد برملاني من نواب كتلة التغيير واالصاح في الضفة الغربية ضم كا 
من النائب د.عمر عبد الرازق، والنائب املبعد عن القدس محمد طوطح، والدكتور 
أمين دراغمة بنواب ايرلندين ضم الوفد عضو اجلمعية البرملانية االيرلندية بات 
شيهان والسناتور جفري رونالدســون النائب عن احلزب الدميقراطي الوحدوي 
في مجلس العموم البريطاني، باإلضافة إلى السيد اوليفر والسيد ادوارد من 
مؤسســة Forward thinking( وذلك مبقر مكتب نواب محافظة رام اهلل في 

الضفة الغربية.
وناقش الوفدان آخر التطورات على الساحة الفلسطينية في األراضي احملتلة 
وسياســات االحتال القائمة على االحال والتهجير واالستيطان، واألحداث 
األخيرة وما يجري في القدس وأوضاع األســرى في سجون االحتال، واألسرى 

املضربن عن الطعام.
وأكد النواب على التمســك باحلقوق الفلســطينية، وحق شعبنا في احلرية 

واالستقال.

أشــاد نواب محافظة غزة بجهود جهاز املباحث العامة في شرطة احملافظة ، 
وأثنوا على أدائه املتميز في حفظ أمن املواطن واجملتمع واحلد من جرائم القتل 
والســرقة واحلرص على عدم وقــوع اجلرمية، وذلك خال زيــارة قام بها النواب 

والتقوا مدير املباحث باحملافظة. 
وثمن النواب عمل املباحث في سرعة معرفة القتلة واجلناة في أحداث القتل 

خال فترة زمنية قصيرة.
في نفس السياق، زار وفد برملاني من نواب محافظة غزة جهاز اخملابرات العامة 
وذلــك ضمن حملة الزيــارات التي ينظمها النواب باحملافظة للمؤسســات 

األمنية والشرطية لاطاع على سير العمل فيها.

ناقش نواب احملافظة الوسطى خال زيارة لهم ملديرية التربية والتعليم جملة 
من القضايا التعليمية مع األســتاذ ســعيد ابو حســب اهلل مدير  مديرية 
التعليم، شارك فيها النائب د.عبد الرحمن اجلمل والنائب أ.هدى نعيم، وكان 

في استقبالهم مدير املديرية والطاقم االداري.
وأثنى النائب اجلمل على اجلهود املميزة التي تبذلها املديرية في خدمة املسيرة 
التعليمية ، فيما ناقشــت النائب نعيم بعض املشــاكل التعليمية اخلاصة 

بعدد من املدرسن وأخرى تتعلق باملدارس على مستوى احملافظة .  
بدوره وعد االستاذ ابو حســب اهلل مبتابعة كافة القضايا املطروحة من اجل 

حلها وتذليل كافة العقبات لسير العملية التعليمية دون أي معوقات.
وفي سياق آخر ناقشت النائب هدى نعيم خال لقاء مع وكيل وزارة االسكان 
بغزة حاجات وقضايا املواطنن واســتمعت منه لشرح مفصل حول مشاريع 

الوزارة القائمة.
وتخلل اللقاء طرح عدد من قضايا املواطنن ومتابعة مشروع الصرف الصحي 

ملنطقة القسطل وقضية ديوان أل ابو عمرة، ووعد سرحان مبتابعة القضايا.

تفقدوا جهاز المخابراتشاركوا بوقفة تضامنية مع األسير بالل كايداستقبل طالب مخيم القدس 

اأن�صطة نواب كتلة التغيري واالإ�صالح مبحافظات غزة وال�صفة الغربية

•  النائب د. يونس األســطل يتفقد الحدود الفلســطينية 
والمصرية ويزور مركز شرطة محافظة رفح. 

•  النائــب يحيى العبادســة يــزور شــرطة التدخل وحفظ 
النظام بخان يونس ويلقي كلمة خالل طابور األركان. 

•  النائب د. عبد الرحمن الجمل يســتقبل مدير الشــئون 
االجتماعية بالمحافظة الوســطى ويناقش معه جملة من 

القضايا. 
•  نواب محافظة  الوسطى يلتقون طالبات المخيم الصيفي 

الثقافي لألوائل الثامن عشر 
• نــواب الكتلــة يشــاركون بمنــاورة طبية برفــح تحاكي 

استهداف مدنيين.
• النائب د. أحمد أبو حلبية يفتتح مخيمات انتفاضة القس 

الخاصة بطالبات الكتلة اإلسالمية في المرحلة الجامعية.
• النائب د. مروان أبو راس يشــارك في الوقفة التضامنية 
لكســر الحصار واالفراج عن الشــبان األربعة المختطفين 

بمصر.
•  نواب محافظة الوســطى يلتقون بعائالت األسرى خالل 

رحلة بحرية ويؤكدون حرصهم الوقوف بجانبهم.


