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تصميم وإخراج
أحمد جهاد سويدانرائد توفيق الدحدوح

خالل خطبة العيد.. "بحر" يدعو إلى الوحدة والمصالحة الحقيقية 
دعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد 
بحر، أبناء أمتنا وشــعبنا الفلسطيني إلى توحيد الصفوف 
من أجل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وقال خالل خطبة عيد 
األضحى التي أقيمت في ساحة السرايا بغزة:" إن الحروب 
الداخليــة التــي تعاني منهــا أمتنا هي خدمــة لالحتالل 
االســرائيلي، مبينًا أن الدماء واألرواح التي ذهبت لو كانت 

ألجل لفلسطين ألزحنا االحتالل عن أرضنا ومقدساتنا". 
ودعا شباب فلسطين واألمة بأن يوجهوا قوتهم وفكرهم 
وســالحهم إلى االحتالل، داعيًا الشــعوب العربية والقادة 
العرب للوقوف مع القضية الفلسطينية، مبينًا أن االحتالل 
أكبر إرهاب في العالم ألنه شرد شعبنا ودنس مقدساتنا.

 ووجه التحية ألســرانا خلف قضبان المحتل، مشــيرًا إلى 
أنهم قاربوا على "5" آالف أســير، منددًا باستمرار تشريد 
"6" ماليين فلســطيني منوهًا إلــى أن مقاومة االحتالل 
من أبرز الثوابت الفلســطينية، وقد كفلتها كل الشــرائع 

واألديان، وقرارات األمم المتحدة. 
ووجه رســالة إلى الســلطة الفلســطينية في رام اهلل قال 
فيهــا: "ندعوكم في يــوم العيد أن تتوجهــوا لوحدة أبناء 
شــعبنا وأن تتركوا التنسيق األمني وأال تالحقوا المقاومة 
وأن تفكوا الحصار وأال تالحقوا المرضى وأبناء الشعب في 

أرزاقه".
وأبرق بالتحية للمقاومة الفلسطينية والمجاهدين الذين 
يقفون علــى ثغور الوطــن لحماية شــعبنا، والمرابطين 
والمرابطات في القدس، وفي األراضي المحتلة، وللشهداء 

واألسرى، قائاًل:" إن الفرج قريب". 

رئاسة التشريعي تهنئ النائب حسن يوسف 
باإلفراج عنه من سجون االحتالل 

هنــأت رئاســة المجلس التشــريعي النائب حســن 
يوسف باإلفراج عنه من سجون االحتالل الصهيوني، 
بعــد اعتقــال دام عدة شــهور قضاهــا متنقال بين 

سجون االحتالل.
حيث أجرى النائب األول لرئيس المجلس التشريعي 
اتصااًل هاتفيًا مع النائب "يوســف" هنــأه باإلفراج 

وبحلول عيد األضحى المبارك.
يذكر أن النائب يوسف البالغ من العمر 62 سنة كانت 
ســلطات االحتالل قد مددت اعتقاله خمســة مرات 
إداريــًا، دون أي تهمة وفي خــرق وانتهاك صهيوني 
واضح للحصانة البرلمانية للنواب، وأمضى "يوسف" 
ما يزيد عن 21 سنة من عمره في سجون االحتالل.

صورة من األرشيف للنائب حسن يوسف لحظة اإلفراج عنه من سجون االحتالل

التشريعي في رحاب بيت الشهيد مازن فقهاء 

ويستقبل وفود المهنئين
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الخميس
بمناسبة عيد 

األضحى المبارك

رئاسة ونواب التشريعي يهنئون عوائل الشهداء بحلول العيد

عدد خاص 

قــام وفــد برلمانــي تقدمــه النائــب األول لرئيس 
المجلــس التشــريعي الدكتــور أحمد بحــر، رافقه 
النائبان: جمــال نصار، ومحمد فــرج الغول، بزيارة 
أسر الشهداء لتهنئتهم بمناسبة حلول عيد األضحى 

المبارك، وذلك بعد صالة العيد مباشرة. 

وشــملت الجولة بيوت ُكاًل من: أسرة الشيخ الشهيد 
أحمد ياســين، ومنزل الشــهيد مازن فقهاء، وعائلة 
وزير الداخلية الســابق الشهيد سعيد صيام، وأسرة 
النائبة مريــم فرحات "أم نضال" الملقبة بخنســاء 
فلســطين، وأســرة المرحومة النائبة راوية الشــوا 

وأسرة النائب المرحوم جمال سكيك، وعائلة الشهيد 
أحمد الجعبري، وأسرة المرحوم حسن شمعة.

وقــدم "بحــر" خــالل تجوالــه على أســر الشــهداء 
التهانــي لعائالتهم بمناســبة حلــول عيد األضحى 
المبارك، معربًا عن فخره بدور الشــهداء القادة في 

خدمة الوطن والقضية، مســتذكرًا بعض الجوانب 
والمواقف البطولية والمشــرفة فــي حياتهم، الفتًا 
إلــى أن شــعبنا يفتخر بشــهدائه األبطــال وقادته 
العظــام الذيــن ضحــوا بدمائهم من أجــل القدس 

وفلسطين. 

رئاسة التشريعي تستقبل وفود المهنئين بالعيد

اســتقبل د. أحمــد بحر فــي منزله ومكتبــه عددًا 
مــن الوفود الرســمية والشــعبية وقــادة الفصائل 
والمنظمات الفلسطينية، وقيادات العمل الحكومي 

ووكالء الوزارات والمؤسسات الحكومية واألهلية،.. 
الذيــن قدّموا التهنئة بالعيد وتمنوا لشــعبنا أيامًا 
طيبــة ومباركة، كمــا نظمت رئاســة المجلس لقاء 

معايدة اســتقبلت فيــه النواب والموظفيــن الذين 
تبادلــوا التهاني بحلول عيد األضحــى المبارك في 

0203ظل أجواء أخوية مفعمة بالحب واألمل.   -
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تقرير مصور

بانوراما عيد األضحى المبارك

التشريعي في رحاب بيت النائب الشهيد سعيد صيام 

د. بحر والنائبان محمد فرج الغول وجمال نصار لدى زيارتهم لمنزل النائبة المرحومة مريم فرحات 

جانب من زيارة وفد التشريعي لعائلة الشهيد أحمد الجعبري 

جانب من زيارات التهنئة بالعيد 

رئاسة ونواب التشريعي يهنئون عائلة النائب المرحوم جمال سكيك
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تقرير مصور

ويهنئون النائب عبد الفتاح دخان بحلول العيد المبارك

في رحاب منزل المرحوم الشيخ  محمد حسن  شمعة

جانب من استقبال وفود المهنئين بالعيد 

وفد من الوجهاء والمخاتير في ضيافة د. بحر  رئاسة ونواب التشريعي يتبادلون التهاني 

ويزورون عائلة النائبة المرحومة راوية الشوا

ويقدمون التهنئة لعائلة الشهيد اسماعيل أبو شنب

ويستقبل نواب وقيادات محافظة شمال غزة 


