
هذه املســيرات إظهاراً للحق الفلسطيني وأوضحوا لكل 
العالم البطش واالجرام واإلرهاب الصهيوني في استهداف 

املسيرات السلمية. 
وشدد النواب على أن مسيرة العودة لن تتوقف حتى تقتلع 
احلدود الزائلة وشعبنا اليوم يدشن مرحلة جديدة على طريق 

العودة والتحرير.
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التغيير واإلصالح تثمن قرار 
اإلتحــاد البرلمانــي الدولي 

برفضه قرار ترامب.
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نواب “التغيري واإلصالح” يلتحمون الجماهري بمسريات العودة

مزيد من األخبار...
د.بحر والنواب يعودون جرحى مسرية العودة الكربى 

ويقدمون التعازي بالشهداء

نواب الكتلة يثمنون الجهود األمنية لألجهزة الشرطية 
بغزة

النائب د.سالمة: املماطلة باإلفراج عن الشيخ صالح 
إجراء تعسفي ال أخالقي 

نائبان: إعتقاالت السلطة بالضفة مرفوضة وطنيًا

د.أبو حلبية: األقصى يتعرض ألخطر هجمة صهيونية

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

إحياءًا للذكرى الـ )42( ليوم األرض

في إصرار على حق الشــعب الفلســطيني في العودة إلى 
أراضيهم احملتلة منذ عام 1948، شــارك نواب كتلة التغيير 
واإلصالح في مســيرات العودة في احملافظات اخلمســة في 
قطــاع غزة ملتحمــن اجلماهير ليكونوا صفــاً بصف مع 

جماهير شعبنا التي انتفضت .
وأكد النواب أن هذه املسيرات وحدت الشعب الفلسطيني 

على ثوابتهم وإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة من 
جديد، مشددين بأن املشاركة احلاشدة جلماهير شعبنا لهي 
أكبر رد على مخططات العدو الصهيوني  الهادفة لتصفية 

القضية الفلسطينية في مقدمتها “صفقة القرن”. 
وقــدم النــواب التحيــة والتقديــر جلميع أبناء الشــعب 
الفلســطيني والفصائل العمل الوطني الذين شاركوا في 

ُعقد اجتماع في غزة شاركت فيه كل من حركتى حماس واجلهاد اإلسالمي 
و اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطن، لبحث الدعوة النعقاد اجمللس الوطني 
الفلسطيني في 30/نيســان في مدينة رام اهلل، بدعوٍة من كتلة التغيير 

واإلصالح في اجمللس التشريعي.

وأكد احلضور على أن دماء الشهداء 
التي ســالت لتروي ثرى هذا الوطن 
تســتصرخ اجلميع لضــرورة إعالء 
شــأن املصلحة الوطنيــة العليا، 
انعقاد اجمللس  بتأجيل  واملســارعة 
الوطني، والعمل على عقد مجلس 
وطنــي توحيــدي جديــد باخلارج 
تطبيقــاً خملرجات بيــروت في يناير 

2017 وكافة االتفاقيات الوطنية.
الفلســطيني  الكل  احلضور  ودعا 
الستثمار النتائج اإليجابية ملسيرة 
العــودة فــي االســتمرار بجهود 
املصاحلــة، وإجناز كل مــا مت االتفاق 
عليه وطنياً، على قاعدة الشراكة 
الوطنية، ومبا يُّوحد طاقات شــعبنا ومؤسســاته في مواجهة التحديات 
الراهنة، وعلى رأســها إســقاط صفقة القرن واملؤامرات التي تستهدف 

تصفية القضية الفلسطينية.

فصائل كربى تدعو لتأجيل عقد “الوطني”  وااللتزام بمخرجات بريوت 2017
بدعوة من كتلة التغيير واإلصالح

التغيري واإلصالح: دماء شهدائنا 
مقدسة وحق عودتنا قدسي 

وبوصلة شعبنا نحو القدس
جتلت ذكرى يــوم األرض بــأروع مالحم البطولة 
والفداء وهي جتســد عناوين الوحدة والتضحية 
والفداء، وترســخ حق شعبنا في أرضه، وتشبته 
بحقوقه ورفضه لكل محاوالت تصفية قضيته. 
لقد تنسمت جماهير شعبنا الثائرة على حدود 
غزة لذة النظــر إلى الوطن وعبــق احلرية، وهي 
تلتحف األرض وتســتظل بظل الســماء، وقد 
أبى ثلة من الشــهداء إال أن يخضبوا هذه األرض 
بدمهم األحمــر القاني، وعيونهــم ثاقبة نحو 
السماء يســتنصرون ربهم بعدما رأوا ظلم دول 
االســتكبار وهم يعملون على ســلب وطنهم، 
وانتــزاع حقوقهم وتصفيــة قضيتهم عبر ما 

يسمى بصفقة القرن. 
إننا في كتلة التغييــر واإلصالح البرملانية والتي 
تصدر نوابها مع قيادة وجماهير غزة في مسيرة 
العودة الكبرى لننعى كوكبة الشــهداء الذين 
ارتقوا، ونؤكد أن دمائهم غالية، وأن طريق الوفاء 
لها بصون عهدها، واملضي على طريقها، والوفاء 
ملســيرتها اخلالدة، وندعو اهلل عــز وجل جلرحانا 

البواسل بالشفاء العاجل.
 إن مواجهــة العــدو الصهيوني للمســيرات 
السلمية الشــعبية بهذا اإلجراء واالستهداف 
املباشر لألطفال والنســاء والشيوخ والشباب، 
ليؤكد على عقليــة االٍرهاب الصهيوني، وهو ما 
يدفعنــا إلى مزيد من املواجهــة حتى زواله عن 

أرضنا فلسطن. 
إننا فــي كتلة التغييــر واإلصــالح نؤكد على 
ضرورة استمرار وحدة املوقف الوطني في ميدان 
املواجهة، واستمرار الفعاليات ليبقى شعبنا في 

مشروع التحرير على كل جبهات املقاومة.
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نواب التغيري والإ�سالح: م�سرية العودة ت�أكيد علي حق العودة وجت�سيد للوحدة الوطنية
حضروا جلسة للتشريعي بعنوان » نعم لحق العودة..ال لقرارات ترامب«

وأكــد د. مــروان أبــو راس نائــب رئيس كتلــة التغيير 
واالصالح البرملانية أن الهدف األساســي ملسيرة العودة 
هو أن نعود فعلياً إلــى أرضنا احملتلة في تأكيد علي حق 
العودة وجتسيداً للوحدة الوطنية في مواجهة االحتالل 

الصهيوني.
وقال النائــب د. أبوراس في تصريحات خاصة: مســيرة 
العودة تأكيد على أن شــعبنا الفلســطيني متمسك 
بحقوقه وأن رســالة مســيرة العودة تثبيــت حق هذا 
الشعب في أرضه، وأنه مهما طال الزمن سيعود شعبنا 

الفلسطيني “
وأشار النائب أبوراس أن مسيرة العودة حتمل رسالة رفض 
ملا تفعلــه الواليات املتحدة األمريكية من دعم المحدود 
لالحتــالل الصهيونــي، وهو جتاوز خطير لــكل احلقوق 
اإلنسانية، مشــيراً أن أمريكا لن تستطيع ابداً أن تقنع 
أحداً بأن هذه الدولة من حقها ان تعيش على هذه األرض 

التي ليست لها.

كفى حصار
أكــد النائب د. يوســف الشــرافي أن مســيرة العودة 
الكبرى تشكل ابداعاً فلسطينياً في مواجهة االحتالل 

الصهيوني وتأكيداً علي حق العودة الي أرضنا احملتلة.

وقال النائب الشرافي في تصريح خاص بالدائرة االعالمية 
للكتلة:” ان رسالة مسيرة في يوم األرض أن تقول للعالم 
أن لكــم ان حتترموا قرارات مؤسســاتكم، وتقفوا عند 
مسؤولياتكم وبطرق سلمية ها نحن قد جئنا إلى بلدنا 
لنؤكد علي حق العودة ألرضنا وندعو للعالم أن يقف مع 

حقنا”.
ودعا النائب الشــرافي كل املؤسسات والقوي الوطنية 
واالســالمية الي تنســيق اجلهود ودعم وإسناد مسيرة 

العودة الكبرى.

تجسيد للوحدة
أكد النائب يونس أبو دقة أن مســيرة العودة هي تأكيد 
علي حق عودة الالجئن وجتسيد للوحدة الوطنية، مشيراً 
أن هنالك اجماع فصائلي ووطني على مســيرة العودة 

باعتبارها موجهة ضد االحتالل وضد صفقة القرن.
وقــال النائب أبو دقة: “مســيرة العودة هي مســيرات 
سلمية جماهيرية شــعبية من شتى أماكن وجودهم، 
مؤكدين علي حق العودة ورســالة رفض لصفقة القرن 

وأنها لن متر “.
وأضاف النائب أبو دقة:” الزحوف البشــرية السلمية من 
جماهير شعبنا الفلســطيني تؤكد من خالل مسيرة 

العودة على خيار الوحدة الوطنية في مواجهة االحتالل 
ومواجهة مشــاريعه اخلبيثة ضد شــعبنا وترســيخاً 

إلسماع صوت معاناة شعبنا للعالم “.

تحدي لالحتالل
أكدت النائب د. جميلة الشــنطي أن مســيرات العودة 
تضم ممثلن عــن كافة الفصائل وأنهــا عنوان للوحدة 
الوطنيــة وحتــدي لالحتالل ولصفقــة القــرن، وتأتي 
للمطالبة بحق العودة لبالدنا احملتلة والتي هجرنا منها 
االحتالل الصهيوني وذلك بدءاً من يوم األرض املصادف 30 

مارس اجلاري.
وقالت النائب الشــنطي في تصريــح خاص لصحيفة 
الكتلة:” مســيرات العودة من الوسائل التي ستجمع 
الشــعب الفلســطيني من كافة أطيافه السياسية؛ 
ملواجهة مخططات االحتــالل ومواجهة صفقة القرن 
واعالن ترامب وأن مســيرات العودة كفيلة، بإحباط كل 
اخملططات التي حتاك ضد قضيتنا الوطنية الفلسطينية”

وأوضحت النائب الشنطي أن مسيرات العودة هي عنوان 
للوحدة الوطنية فــي مواجهة االحتالل وصفقة القرن، 
مؤكدة أن مســيرات العودة ستنجح في االنتصار على 
األخطار احملدقــة بالقضية الفلســطينية وأنها تؤكد 

مضي الشعب الفلسطيني لتحقيق حق العودة مهما 
كلف من ثمن.

رسالة شعبية
وأكد النائب  د. يونس األسطل أن شعبنا اختار من خالل 
قياداته الشعبية، وفصائله العســكرية، أن يتدرج في 
الضغط على االحتالل، فيبدأ مبسيرة سلمية، تقترب إلى 
أدنى نقطة من أرضنا احملتلة، وبحشود غير مسبوقة، ومع 
التغطية اإلعالمية يوصل صوته إلــى الدنيا؛ فإنه بعد 
سبعن عاماً من اللجوء واملنافي قد أيقن بأن هناك كذبًة 
كبرى، اســمها األمم املتحدة، واجملتمع الدولي، والترويكا 
الغربيــة العربية، ومن أدواتها فــي التضليل والترويض 
كثير من املؤسسات الفارغة من املضمون؛ مثل جامعة 
الدولــة العربية، ومنظمة التعاون اإلســالمي، وكذلك 

منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال النائب األسطل: “آَن األوان بعد أن انكشفت عورات 
املتآمريــن على األقصــى والقدس وفلســطن محلياً 
وإقليمياً ودولياً، أن يأخذ الشعب الفلسطيني املسؤولية 
علــى عاتقه، فيتوكل على اهلل، ويســتنفرَّ ما لديه من 
الطاقات واإلمكانيات، لفرض واقــع جديد، يجعلنا إلى 

التحرير أقرب”.

وتأكيد علي حق عودة الالجئين الفلسطينيين ألرضهم 
التي احتلها الكيان الصهيوني وهجرهم منها.

وشدد النواب أن الزحوف البشرية السلمية من جماهير 

) تقريــر خــاص ( .. أكد  نواب كتلــة التغيير واالصالح 
أن مســيرات العودة هي عنوان للوحــدة الوطنية في 
مواجهة االحتالل و تحمل رسالة رفض لصفقة القرن 

شعبنا الفلسطيني تؤكد على خيار الوحدة الوطنية في 
مواجهــة االحتــالل ومواجهة مشــاريعه الخبيثة ضد 

شعبنا وترسيخًا إلسماع صوت معاناة شعبنا للعالم.

تفقد د.أحمد بحر النائب األول لرئيس اجمللس التشريعي 
ونواب كتلة التغيير واإلصالح جرحى مسيرات العودة في 
كافة محافظات قطاع غزة املتواجدين في املستشفيات 

وكما زار النواب أهالى الشهداء.
حيــث زار د. بحــر ووفد برملاني اجلرحى في مستشــفى 
الشــفاء الطبي وتفقدوا أوضاعهم الصحية، متمنن 

لهم الصحة التامة والشفاء العاجل.
وفي محافظة شــمال غزة زار النواب ومبشــاركة قيادة 
حركة حمــاس جرحى مســيرات العــودة الكبرى في 
املستشــفى اإلندونيســي والذين أصيبوا أثناء مسيرة 
العودة التي خرجت رفضاً لصفقــة القرن وتأكيداً على 

حق العودة. 
وضــم وفد النواب كل من النائــب أ.فتحي حماد، النائب 
د. محمد شهاب، النائب د. يوســف الشرافي، وعدد من 
قيادات احلركة فــي احملافظة، وزار الوفد خالل اجلولة أكثر 

من خمســن جريحاً والذين ميكثون في املستشــفى 
االندونيسي لتلقى العالج.

وفــي احملافظة الوســطى زار وفد من نــواب احملافظة 
الوســطى جرحى مســيرة العودة في مستشــفى 
شهداء األقصى متمنن لهم الشفاء العاجل بحضور 
النائب د. ســالم سالمة والنائب د. عبد الرحمن اجلمل 

والنائب ا. هدي نعيم
وفي خان يونس زار النائبان د.يونس األســطل وأ.يحيى 
العبادسة اجلرحى الذين يتلقون العالج في مستشفى 

ناصر ومستشفى األوروبي. 
وأشاد النواب بالتضحيات اجلسام التي قدمها اجلرحى 
والشهداء، مؤكدين بأن استمرار االحتالل في الغطرسة 
والعربدة لن يزيد شعبنا إال صموداً وثباتاً في الدفاع عن 
حقوقه الوطنية، مشــيرين أن الشعب الفلسطيني 

سينفجر في وجه من يحاصره ويحتل أرضه.

د.بحر ونواب كتلة التغيري واالصالح يعودون جرحى مسريات العودة ويزورون بيوت الشهداء 
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نواب التغيري واإلصالح يثمنون الجهود األمنية لألجهزة الشرطية بقطاع غزة 
تفقد نواب كتلة التغيير واإلصالح العديد من 
املراكز والنقاط الشرطية في محافظات غزة  
واســتقبلوا وفد من أجهزة الشرطة اخملتلفة 
ملناقشة العديد من قضايا املواطنن والقضايا 
العامة، وأشاد النواب بالدور الكبير التي تقوم 
به األجهزة األمنية في غزة في حماية الوطن 

واملواطن.
وثمن النواب اجلهود األمنيــة لكافة األجهزة 
الشــرطية في قطاع غزة والتــي كان آخرها 
الكشــف عن جرمية استهداف موكب احلمد 
اهلل، والقيــام بحمالت أمنيــة للقبض على 

املطلوبن للعدالة. 

تفقد نقاط شرطية
ففي محافظة شمال قطاع غزة تفقد النواب 
نقاط الشــرطة املنتشــرة مبحافظة شمال 
غزة واملرابطة على املفترقات الرئيسية ضمن 
خطة وزارة الداخلية لضبط األمن، وضم الوفد 
املشــارك في اجلولة امليدانية النائب د. محمد 
شهاب والنائب د. عاطف عدوان والنائب مشير 
املصري وقيادات حركية وشرطية في محافظة 
شــمال غزة، حيث مت زيارة سبعة عشر نقطة 
رئيسية لتمركز قوات الشرطة الفلسطينية 

والتي تهدف حلفظ أمن الوطن واملواطن.
وأكد النواب على الــدور الكبير الذي تقوم به  
الشــرطة في خدمة الوطن واملواطن وحماية 
اجلبهة الداخلية وحفظ أمن املواطن , والعمل 
على فرض سيادة القانون على جميع املواطنن 

بدون متييز.
وأوضح النواب خالل اجلولة أن أفراد الشــرطة 
الفلسطينية يســهرون على حماية املواطن 
ويقدمــون واجبهــم الشــرعي والوطنــي 

واألخالقي في خدمة أبناء شعبهم.
ودعا نواب الشــمال ضباط وعناصر الشرطة 
الفلســطينية إلــى أن يكونــوا علــى قدر 

املسئولية واألمانة املوكلة إليهم.

استقبال وفد 
كما اســتقبل النائب ا. جمال نصار وفداً من 
جهاز األمن واحلماية وضم الوفد الرائد محمد 

عفانة والرائد محمود مسعود.  
بدوره رحب النائب نصار بالوفد الزائر معبراً عن 

بالغ ســعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار 
التعاون والتنســيق املشترك، مشيداً بجهود 
جهــاز األمن واحلماية بحماية الشــخصيات 

واملؤسسات الرسمية. 
من جانبه عبر الوفد عــن اعتزازه بهذا اللقاء 
والتواصــل مــع نــواب اجمللس التشــريعي، 
أبرز االجنازات التي قدمها جهاز  مســتعرضاً 
األمن واحلمايــة مبحافظة غــزة والعديد من 

املشاكل واملعوقات التي تعترض عملهم.

شرطة دير البلح
في ذات السياق، ناقش نواب احملافظة الوسطى 
قضايا املواطنن مع الرائد محمود مســمح 
مدير مركز شرطة دير البلح  وذلك في مكتب 
الكتلــة، حيــث كان في اســتقباله النائب 
الدكتور سالم ســالمة والنائب الدكتور عبد 

الرحمن اجلمل والنائب أ. هدى نعيم. 
وأشــاد وفد النواب باجلهود الشــرطية التي 
يبذلهــا املركز فــي خدمــة املواطنن وحل 

مشاكلهم. 

األمن الوطني 
وتفقد وفد احملافظة الوســطى  موقع األمن 
الوطني علــى مفترق الشــهداء، وضم وفد 
النواب النائب الدكتور سالم سالمة والنائب 
الدكتور عبــد الرحمن اجلمــل والنائب هدى 
نعيم ، وكان في اســتقبالهم العميد طارق 
أبو هاشــم  الرائــد عادل أبو موســى والرائد 
أحمد الكتوت والرائد احمد وشــا والرائد مراد 

السرساوي. 
وأثنــى وفد النــواب على جهــود جهاز األمن 
الوطني في حماية أمن املواطنن واحلفاظ على 
حياتهم وحماية حدود الوطــن، وبدوره أطلع 
العميد طارق أبو هاشم وفد النواب على أهم 
إجنازات جهاز األمن الوطني، وأهم االحتياجات 

التي يحتاجها املوقع .
من جانبه قدم وفد النواب بعض االحتياجات  
الالزمة إلدارة املوقع  ،وفي نهاية اللقاء شــكر 
العميد أبو هاشم  وفد النواب على اهتمامهم 

وحرصهم الشديدين.

التوجيه السياسي خان يونس
 وفي محافظة خان يونس استقبل النائبان عن 
محافظة خانيونس د. خميس النجار ويحيى 
العبادسة وفداً من هيئة التوجيه السياسي 
واملعنوي برئاسة العميد زكي الشريف رئيس 
الهيئة يرافقه العقيد محمد اجلريسي مدير 
الغندور  والعقيد محمــود  احملافظــات،  إدارة 
مدير الرقابة والتفتيش، و أ. عزات السويركي 
مدير إدارة التوجيه واإلرشاد بالهيئة، ومجلس 

مكتب خانيونس.
وأشــاد النواب بدور التوجيه السياســي في 
الســليمة  األمنية  والعقيدة  الوعي  صناعة 
عند األجهزة األمنية، مؤكدين أهمية العمل 
للهيئــة وتطويره ودعمــه بالكــوادر املَُدرَّبة 

والقادرة على التثقيف الوطني.
ودار النقــاش عن وســائل العمل املشــترك 
وتوحيد اجلهود من أجــل الوصول إلى الهدف 
م وفد الهيئة  املنشــود، وفي نهاية الزيارة قدَّ
الزائر درع الثوابت الفلسطينية شاكرين جهد 

مكتب النواب الدائم واملستمر.

تفقد الحدود برفح
كمــا زار النائب د.يونس األســطل مقر هيئة 
احلــدود مبحافظة رفــح بالتعــاون مع جهاز 
التوجيه السياسي واملعنوي باحملافظة، حيث 
كان في استقبالهم املقدم رامي نوفل ولفيف 
من ضباط وأفراد الهيئة حيث اطلع الوفد على 
آليات عمل هيئة احلدود وضبط أنفاق التهريب 

على احلدود.
 وناقش النائب األسطل بعض القضايا وآلية 
تعامل الهيئة مع بعضها للعمل على حتقيق 
روح العدالــة وتقــدمي التســهيالت في إطار 
القانون لتعزيز كســر احلصار والتخفيف عن 
املواطنن لدعم صمودهم في وجه الغطرسة 

الصهيونية.
وتفقد النائب األسطل مقر الهيئة والوقوف 
على احتياجاتها وكذلك املعوقات التي تعترض 
عملها ، معبراً عن تفاؤله بالروح والعزمية التي 
يتحلى بها الضباط واجلنود للعمل في تأمن 
احلدود وحسن التعامل مع املواطنن مبا يخدم 

الدين والوطن .
 وفي سياق متصل عقد النائب األسطل  لقاء 
نخبوياً للضباط واجلنود لرفع الروح املعنوية و 

اجلهوزية.
وأكد النائب د. األسطل أن أفراد الشرطة على 
احلدود بأنهم على ثغر من ثغور اإلسالم البد أن 
يكونوا متأهبن ومتسلحن بالعقيدة واإلميان 

وباإلعداد .

التوجيه السياسي بالوسطى
واســتقبل نواب احملافظة الوسطى وفداً من 
هيئــة التوجيه الســي ممثــالً بالعميد زكي 
الشريف رئيس الهيئة والرائد ياسر جنم مدير 
الهيئة في الوسطى والرائد محمد جبر مدير 

العالقات العامة في الهيئة.
أثنــى النــواب على جهــود هيئــة التوجيه 
السياسي واملعنوي على جهودها في االرتقاء 

بأفراد األجهزة األمنية.
أكد النواب  على أهميــة الدور الذي يقوم به 
التوجيه السياسي واملعنوي بن أبناء األجهزة 

األمنية والشرطية .

زاروا مراكز شرطية ونظموا جوالت ميدانية والتقوا قيادات أمنية

نواب المحافظة الوسطى يتفقدون موقع األمن الوطني على مفترق الشهداءنواب شمال غزة خالل جولة ميدانية على نقاط الشرطة في المحافظة
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كتلة التغيير واإلصالح

د.أبو حلبية: األقصى يتعرض ألخطر هجمة صهيونيةنائبان: إعتقاالت السلطة بالضفة مرفوضة وطنيًا

اســتنكر نائبان عن كتلة التغيير واالصالح االعتقاالت التي 
تقوم بها أجهزة السلطة في مدن الضفة الغربية واصفينها 
باملرفوضــة وطنياً ، داعــن  لوقفها واالفــراج عن املعتقلن 

السياسين في سجون السلطة.
ودعا النائــب فتحي القرعاوي الســلطة إلــى وقف حملة 
االعتقاالت التي تنفذها ضد أبناء حماس في الضفة، الفتا إلى 

أنها متثل خنجراً مسموماً في خاصرة الشعب الفلسطيني.
وأشار النائب القرعاوي أن هذه االعتقاالت التي اشتدت وتيرتها 
في األيــام األخيرة تزيد من معاناة شــعبنا في الضفة الذي 

يعاني من ظلم االحتالل.
وأضاف أن االعتقال السياسي يطال شرائح اجملتمع كافة وينال 
من االستقرار اجملتمعي، مشــيراً أن االعتقاالت في معظمها 
تتم بطريقــة همجية ليالً مثلماً يفعل االحتــالل متاماً، دون 

مراعاة حلرمة املنازل واألهالي.

أكد النائب د.أحمد أبو حلبيــة  أن القدس احملتلة تتعرض في 
الوقت الراهــن ألخطر الهجمات الصهيونية اجلبانة،  وال تزال 

ممتلئة باخملاطر اجلمة التي تصيبها ليالً ونهارً.
وأشار أبو حلبية خالل مشاركته في “جلسة البرملان الكشفي 
العربــي لدعم القــدس” والتي نظمتها احلملة الكشــفية 
العاملية لنصــرة القدس، إلى أن األقصى بــات جريًحا بفعل 

احلفريات.
 الفًتــا إلــى أن االحتالل يعمــل على مصادرة حق الشــعب 
الفلســطيني في حقه باملســجد االقصى من خالل إقامة 

وبــن النائب القرعاوي أن الســلطة متــارس دوراً وظيفياً جتاه 
االحتــالل إذ متارس االعتقال السياســي وقمــع احلريات منذ 
تأسيســها وال تتورع عن فعل ذلك بأي طريقة وأي ثمن داعياً 
الفصائــل كافة إلى ضرورة اتخــاذ موقف وطني يوقف حالة 

الظلم التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.
مــن جانبه أكد النائب عبد اجلابر فقهــاء أن االعتقاالت التي 
تقوم بها أجهزة السلطة ضد أبناء حركة حماس ومناصريها 
مرفوضــة وطنياً وأخالقيــاً، داعيــاً لإلفراج عــن املعتقلن 

السياسين كافة.
وقال فقهاء:” إن استمرار اعتقاالت السلطة وسجنها ملا يزيد 
على 100 مواطن خالل أســبوعن مرفــوض وطنياً وأخالقياً، 

ومخالف للقوانن الدولية، الفتاً لتعرض بعضهم للتعذيب”.
وطالب النائب فقهاء الفصائــل كافة بضرورة الضغط على 

قيادة السلطة لوقف انتهاكات أجهزتها األمنية.

عشــرات الكنس اليهودية والبؤر االستيطانية الصهيونية 
واملالهي الليلية في محيطه.

وأوضح أبو حلبية أن مثل هذا الفعاليات الكشــفية هي جزء 
من مسيرة العودة وكسر احلصار وابقاء الهوية الفلسطينية 

صامدة قوية في وجه كل محتل.
كما وشــكر اجملموعة الكشــفية على هذه الفعاليات التي 
تكــون ركيزتها القــدس وهدفها حترير فلســطن من دنس 
االحتالل الصهيوني، واشــاد بالدور الكبيــر التي تلعبه هذه 

اجملموعات.

النائــب ســالمة: املماطلة باإلفراج عن الشــيخ صــالح إجراء 
تعسفي ال أخالقي

ينجح االحتالل في تغييبه عن املشهد السياسي الفلسطيني”.
ودعا النائب سالمة املؤسســات القانونية واحلقوقية الى أخذ 
دورها في الدفاع عن الشيخ رائد صالح والضغط على االحتالل 

إلطالق سراحه.
وتوجه النائب ســالمة بالتحية اخلالصة للشــيخ رائد صالح 
ولكافة األسرى على الثبات والصبر والصمود في وجه الغطرسة 

الصهيونية في سبيل نصرة املسجد األقصى والقدس.

أدان النائب د. ســالم سالمة مماطلة االحتالل باإلفراج عن الشيخ 
رائد صالح، واصفاً األمر بأنه إجراء تعســفي وال أخالقي وال قانوني 
يضاف لسلسلة االنتهاكات التي يقوم بها االحتالل بحق شعبنا.

وقال النائب سالمة ” اســتهداف الرموز والقيادات الفلسطينية 
املماطلة في االفراج عن الشــيخ رائد صالح يهدف الى إســكات 
صوت احلقيقة وتغطيــة االعتداءات الصهيونيــة اخلطيرة التي 

ترتكب بحق شعبنا ومقدساتنا وخاصة في مدينة القدس”.
وأضاف النائب سالمة:” إن الشيخ صالح رمز وطني فلسطيني لن 

النائب العبادســة يكرّم النقابات املهنية 
بمحافظة خان يونس 

كرم النائب عن كتلة التغيير واإلصالح 
يحيى العبادسة النقابات املهنية؛ على 
جهدها خالل عام 2017، في حفل نظمه 
املهنيــة في محافظة  النقابات  جتمع 
خان يونس، وبحضــور نخبة من قيادات 
العمل الوطني واملؤسسي في احملافظة.

وأكد النائب العبادسة على أهمية دور 
النقابات في حفظ حقوق منتســبيها 
وتطوير خبراتهم وعملهم، مشيراً للدور 
السياســي املهم للنقابات في االرتقاء 

بالعمل احلكومي واخلاص.
وأشار النائب العبادسة على ضرورة قيام  
النقابــات املهنية بدور فعال في خدمة 

مجتمعنا الفلسطيني.
وبدوره أكد جتمع النقابات الفلسطينية 
الدفاع عــن حقوق  علــى مواصلتــه 
الدائم  والتواصل  والنقابيات،  النقابين 
مع كافة اجلهات احلكومية وغيرها حلل 
كافة القضايا املتعلقة بالعمل النقابي.

خالل استقباله  للحملة الكشفية الدولية لنصرة القدس


