
نشرة شهرية دورية تصدر عن الدائرة اإلعالمية يف كتلة التغيير واإلصالح - العدد )46( األربعاء    4 يوليو 2018م، 20 شوال 1439هـ 

التغييــر واإلصــاح: مصادقة 
الكنيســت على قانون خصم 
والشــهداء  األســى  رواتــب 
قرصنــة وجريمــة صهيونية  
وإمعان في الظلم بحق شعبنا. 
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النائب د.األســطل يلتقي قادة األجهزة 
األمنية بمحافظة خان يونس 

نواب الوسطى يستقبلون مدير الشئون 
االجتماعية في المحافظة

وفــد برلمانــي يتفقد لجــان امتحانات 
الثانوية العامة 

نواب شــمال غزة يلتقون رئيس ووكاء 
نيابة المحافظة

د.الزهار: الحديث عن إحالل املركزي بدياًل للتشريعي “كالم فارغ “ 
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مصطلح العقوبات على غزة مضلل والصحيح هي “جرائم بحق اإلنسانية”
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د.بحر ونواب التغيري واإلصالح يعودون 
الجرحى يف عيد الفطر املبارك

نواب الضفة والقدس يزورون السفارة املغربية 
يف مقرها برام اهلل 

النائب العبادسة: تقليصات األونروا جزء من 
صفقة القرن هدفها تصفية القضية الفلسطينية

عاد د.أحمد بحر ونواب التغيير واإلصالح في عدة جواالت لزيارة جرحى 
مســيرة العودة وكسر احلصار خالل أيام عيد الفطر املبارك في جميع 
محافظات القطــاع، وأكد النواب على أن جراحهم رســمت الطريق 

لتحرير فلسطني

قام وفد من نواب القدس املبعدين ونواب الضفة بزيارة السفارة املغربية 
فــي مقرها في مدين ةرام اهلل خالل أيام عيــد الفطر املبارك، والتقى 
النواب الســفير املغربي محمد احلمزاوي، شــاكرين اململكة املغربية 

جلهودهم في دعم القضية الفلسطينية..

أكد النائب يحيى العبادســة أن التقليصات التي ستقوم بها األونروا 
على خدماتها املقدمة للالجئني تأتي في إطار رؤية أمريكية عنصرية 
ملا يسمى بصفقة القرن التي هدفها تصفية القضية الفلسطينية 

بعيداً عن أهلها..

كتلة التغيري واإلصالح تهنئ أردوغان وحزب العدالة والتنمية بفوزهم يف االنتخابات
هنــأت كتلــة التغييــر 
واالصــالح فــي اجمللــس 
الفلسطيني  التشريعي 
طيــب  رجــب  الســيد 
اجلمهورية  رئيس  أردوغان 
حزب  ورئيــس  التركيــة 
التركي  والتنمية  العدالة 
االنتخابات  فــي  بفوزهم 
والبرملانيــة،  الرئاســية 
ثقة  بتجديــد  مشــيدةً 
التركي بهم في  الشعب 
واحلساس  الدقيق  الوقت 
في تاريخ األمــة العربية 

واإلسالمية.
وأكدت الكتلة خالل برقية 
أرســلها رئيــس الكتلة 
لرئيس  الزهــار  د.محمود 
رجب  التركية  اجلمهورية 

طيب أردوغان ، إن جناح هذا 
العرس الدميقراطي يشــكل محطًة هامًة في تاريخ 

اجلمهورية التركية الشقيقة في ظل التحديات اجلسيمة 
الداخلية واخلارجية. 

على  الكتلــة  وشــددت 
تقديرها واعتزازها في بدور 
دعم  في  الفاعــل  تركيا 
الفلسطيني  الشــعب 
ومســيرته  اجملاهــد 

النضالية لنيل حريته.
وأضــاف فــي رســالته: 
“نحن على ثقة بأن تركيا 
بقيادتكم ستبقى الوفية 
لقضايــا أمتنــا العادلة، 
ســتبقى  جهودهــا  وأن 
مســتمرة فــي الدفــاع 
عــن القــدس والقضية 

الفلسطينية”.
بأن  لتركيا  الكتلة  ومتنت 
يحفــظ بالدهم من كيد 
املتآمريــن وأن يــدمي على 
الشعب التركي الشقيق 
األمن واالستقرار والنهضة 

واالزدهار.

في برقية لها 

أكد رئيــس كتلة التغيير واالصــاح البرلمانية د. محمــود الزهار أن 
الحديث عن جعل المجلس المركزي بديًا عن المجلس التشريعي هو 
كام فارغ، مشيرًا إلى أنه تم إقرار جلسة ا للتشريعي للتأكيد بالوثائق 
والنصوص القانونية للمنظمة والسلطة أن هذا الطرح ما هو إال كام 

فارغ . 
وشــدد د. الزهار أن مصطلح إجراءات عقابية هو مصطلح مضلل، ألن 
العقوبة هي لمن ارتكب جريمة، متسائًا في الوقت ذاته، ما الجريمة 

التي ارتكبتها غزة ليتم فرض عقوبات عليها؟. 

أخبار أخرى
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د.الزهار: احلديث عن اإحالل املركزي بدياًل للت�سريعي كالم فارغ و�سنعقد جل�سة للطعن مبخططات املركزي
مصطلح العقوبات على غزة »مضلل« والصحيح هي »جرائم بحق اإلنسانية«

أكدوا أن تضحيات الجرحى رسمت الطريق لتحرير فلسطين

وفد برملاني من نواب التغيري واإلصالح يزور جرحى مسريات العودة ويهنئهم بعيد الفطر

زار وفد برملاني من نواب كتلة التغيير واإلصالح ، جرحى 
مســيرات العودة وهنأتهم مبناسبة حلول عيد الفطر 
وذلك خالل زيارة تفقدية نظمها الوفد البرملاني جلرحى 
مسيرات العودة الكبرى في مستشفى الشفاء الطبي 
بغزة، وشارك في الزيارة د. أحمد بحر النائب األول لرئيس 
اجمللس التشريعي والنائب محمد فرج الغول والنائب د. 
خليل احلية والنائب د. محمد شــهاب والنائب د. سالم 

سالمة والنائب مشير املصري والنائب د. عاطف عدوان.
وأشاد د. بحر بالتضحيات الكبيرة التي قدمها اجلرحى 
من أجل حتقيق العودة الى مدننا وقرانا، مبينا أن االحتالل 
تعمد اســتخدام القوة املفرطة جتاه املدنيني إلرهابهم 
ومحاولة منعهم من التظاهر والتعبير عن حقهم في 

العودة وتقرير املصير.
وأعرب د. بحر عن أمنياته لهم بالشفاء العاجل جلميع 

اجلرحى، مؤكــدا أن جراحهم رســمت الطريق لتحرير 
فلسطني، وأن تضحياتهم شكلت منارة لألمة العربية 
واإلسالمية، ورافعة لصمود شــعبنا أمام مخططات 

أمريكا إلنهاء قضية شعبنا من خالل صفقة القرن.
واعتبر د. بحر أن هذه االنتهاكات تشــكل جرائم حرب 
وفًقا للمــادة 147 من اتفاقية جنيــف الرابعة حلماية 
املدنيني ومبوجب البروتوكول اإلضافي األول لالتفاقية في 
ضمان حق احلماية للمدنيني الفلسطينيني في األراضي 

احملتلة.
في ســياق متصل تفقد وفد من نــواب كتلة التغيير 
واإلصالح البرملانية في احملافظة الوسطى جرحى مسيرة 
العودة في مستشفى شهداء األقصى مبدينة دير البلح، 
وضم وفد النواب النائب الدكتور سالم سالمة والنائب 
الدكتور عبد الرحمن اجلمل وكان في استقبالهم إدارة 

املستشفى.
وحتدث وفد النواب مع جرحى مسيرة العودة، مشيدين 
بتضحيات الشــعب الفلســطيني فــي كل امليادين 
اجلهادية للدفاع عن فلســطني ضد العدو الصهيوني، 
مؤكدين أن املســيرات الشــعبية ومســيرات العودة 
للدفاع عن حقوق شــعبنا من أوجه اجلهاد ضد العدو 

الصهيوني.
وأشــار وفد النواب ان جهادنا ضد العــدو الصهيوني 

مستمر حتى حترير أرضنا ومقدساتنا.
في سياق متصل، زار وفد من نواب محافظة خانيونس 
برفقة النائب األول لرئيس اجمللس التشــريعي د. أحمد 
بحر جولة على شهداء وجرحى مسيرات العودة، وضم 
وفد النواب د. خميس النجار والنائب د. يونس األسطل 

والنائب أ. يحيى العبادسة والنائب أ. يونس أبو دقة.

تفقــد وفد النــواب اجلريــح هيثم أبو ســبلة، والذي 
اشتهرت صورته بعد إصابته بقنبلة غاز في وجهه أدت 
ألضرار كبيرة في فكه العلوي وتأثره بعد استنشــاقه 
لكميــة الغــاز، إذ تلقــى العــالج الطبي فــي أحد 
مستشفيات مدينة القدس بعد تلقيه للعالج الطارئ 

في مستشفيات قطاع غزة.
وفي سياق آخر زار الوفد ذوي الشهيد محمد غسان أبو 
فرحانة الذي استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها 
إثر اعتداء قوات االحتــالل الصهيوني على املتظاهرين 
الســلميني في مسيرات العودة شــرق محافظة خان 
يونس، كما زار الوفد بيت عزاء الشهيد أسامة أبو خاطر 
الذي استشهد بعد اصابته بطلق ناري مباشر من قوات 
االحتالل في منطقة البطن أثنــاء تواجده في مخيم 

العوة شرق خان يونس

أكد رئيس كتلة التغيير واالصــالح البرملانية د. محمود 
الزهار أن احلديث عن جعل اجمللس املركزي بديالً عن اجمللس 
التشــريعي هو كالم فارغ، مشيراً إلى أنه مت إقرار جلسة 
األســبوع القادم للتشــريعي في غزة للتأكيد بالوثائق 
والنصوص القانونية للمنظمة والسلطة أن هذا الطرح 

ما هو إال كالم فارغ .
وشدد د. الزهار أن مصطلح إجراءات عقابية هو مصطلح 
مضلل، ألن العقوبة هي ملن ارتكب جرمية، متســائالً في 
الوقت ذاتــه، ما اجلرمية التي ارتكبتهــا غزة ليتم فرض 
عقوبات عليها؟. مشــدداً على أن املصطلح الصحيح 
لهــذه اإلجراءات هي “جرائم بحق اإلنســانية” ترتكبها 
الســلطة بحق قطاع غزة، من خــالل حرمانها للناس 
من وســائل العيش، وحقهم في الراتب والدواء والسفر 

واملعيشة احلرة والتعليم والزراعة والصناعة وغيرها. 
وأوضح د.الزهار أن املســيرات الشعبية التي خرجت في 
غزة والضفة وعمان وبيروت ضد ما تقوم به الســلطة 
ضد قطاع غزة، لهــا دالالت مهمة واملتضرر منها رئيس 
الســلطة محمود عباس وزمرته، واملســتفيد منها هو 

برنامج املقاومة.
وبني د. الزهار أن حرمان اإلنســان من حقه هي “سرقة”، 
وبالتالي ما متارســه الســلطة ضد قطاع غزة ما هو إال 
عقوبة سرقة شــعب، بعد أن سرقت قرارهم بذهابهم 
إلى أوســلو والتعــاون األمني مع االحتالل اإلســرائيل. 

اللعب في حجر األعداء.
وأوضح د. الزهــار أن اخملططات كانــت تتجه ألن يخرج 
الشــارع في وجه املقاومة، ولكــن ما حدث العكس هو 
أن الشارع خرج في وجه االحتالل، والضفة تلحق بنفس 

املسار، وأن أكثر الباحثني عن حلول هو االحتالل ..
كما أوضح أن رد املقاومة الفلســطينية على القصف 
الصهيوني يحمل داللة واضحة أن املقاومة تعي اللعبة، 
وقــادرة على أن تفعــل ما تفعله دولــة االحتالل وأيضاً 
لترسيخ مفهوم أن مسألة القصف لردع املقاومة انتهى 

بصورة واضحة وعملية.
وإزاء املشروع األمريكي لتصفية القضية الفلسطينية 
املتمثل بـ صفقة القرن، رأى الزهار أن هذه الصفقة هي 
من شأنها حل املشكلة الصهيونية وليس حل املشكلة 
الفلســطينية، لكي يصبح الكيــان الصهيوني كيان 
مشــروع مقبول تتعاون معه الدول في املنطقة خانعة 
له يتصرف فيها كما يشــاع وهذا ما يسمى بالتطبيع، 
مشــدداً على أن دولــة االحتالل  جســم غريب ويجب 
مواجهته كما مت مواجهــة االحتالل البريطاني من قبل 
مصر، واالحتالل الفرنسي في سوريا واإليطالي في ليبيا، 
واالحتــالل األمريكي في فيتنــام، واجلميع جنح في طرد 
االحتالل من بالده. متسائالً ملاذا االحتالل الصهيوني يتم 
التطبيع معه من قبل اجلانب الفلسطيني واالعتراف له 

بدولة على حدود 48؟.

معها ضد االحتالل.
و حث د.الزهار الشعب الفلسطيني على املزيد من الصبر، 
مؤكداً أن مسيرات العودة أحرجت كل املنطقة، وبالتالي 
ال بد للمنطقة أن جتد لها حالً، بعد أن ألقى الشــعب كرة 

وأضاف اآلن يســرقون أرزاق الشعب، بعد أن أفلس مشروع 
الســلطة املتمثل في حل الدولتني، ومشــروع ما أسموه 
العقوبــات على غــزة )اجلرائم بحق غــزة( أفلس ألنه غزة 
صامــدة واجلماهير لم تخرج ضــد املقاومة وإمنا التحمت 



تفقــد النائب د. يونس األســطل منطقــة احلدود 
الفلســطينية املصريةو وقد شــملت الزيارة جولة 
تفقدية للترتيبات األمنية اجلديدة للمحافظة على 

أمن احلدود. 
كما وزار النائب األســطل جهاز األمن الداخلي برفح 
و ناقش معهم عمل جهاز األمن الداخلي والتطورات 

املتقدمة في عمل اجلهاز.
وحتدث النائب األسطل حول الظروف اإلستثنائية التي 
مير بها شعبنا خاصة في هذه املرحلة من تآمر واضح 

من القريب والبعيد لتصفية القضية الفلسطينية

وعضو مجلس إدارة البلدية األستاذ محمد فارس 
وعدد من أعضاء مجلــس إدارة البلدية وذلك في 
مكتــب نواب الكتلة في محافظة شــمال غزة ، 
ومت مناقشــة قضايا ومشاكل القرية واستصالح 
أراضي زراعية جديدة على احلدود الشمالية للقرية 

وبحث عدة قضايا عالقة خاصة باملواطنني.
وبحث النائب األشــقر عدد من القضايا مع رئيس 
بلدية ام النصر وأعضاء اجمللــس البلدي ، مطالباً 
بضرورة مضاعفة اجلهود حلــل القضايا العالقة 

للمواطنني.
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النائــب العبادســة: تقليصات األونــروا جزء من صفقــة القرن هدفها 
تصفية القضية الفلسطينية

أكد  النائب  يحيى العبادســة أن  التقليصات التي ســتقوم 
بها األونروا علــى خدماتها املقدمة للالجئني تأتي في إطار رؤية 
أمريكية  عنصرية ملا يسمي بصفقة القرن والتعبير احلقيقي 

لها هو  تصفية القضية الفلسطينية بعيدا عن أهلها .
وأوضح النائب العبادسة  أن ذلك لتشديد الضغط علي شعبنا 
والالجئني لتقوم مبقايضتهم عن أوطانهم بأوهام من املساعدات 
الوهمية ومن هنــا نحن أمام مؤامرة حتتاج لتوحيد الســاحة 
الفلسطينية للتصدي لهذه املؤامرة و كسر موجه االستعمار.

وقال النائب العبادســة في تصريح خــاص لصحيفة لكتلة 
)6-27(:”ان الواليــات املتحــدة تدير عمليــة تصفية للقضية 
الفلسطينية ومن أبرز الشواهد علي جرمية االحتالل هي قضية 
الالجئني لذلك هي تعمل علي تصفيــة هذه العناوين املهمة 

لذلك بدأت بالقــدس واالعتراف بها عاصمــة لدولة االحتالل 
وبعدها التقليصات الكبيــرة ملوازنات الواليــات املتحدة التي 

تدفعها لوكالة غوث وتشغيل الالجئني األونروا”.
وطالب النائب العبادســة  محمود عبــاس برفع عقوباته ضد 
شــعبنا احملاصر في قطاع غزة، وال يكون جزء من حالة اإلضعاف 

والتيئيس لشعبنا من خالل العقوبات .
ودعا الرئيس عباس أن يأتي ســريعا للوحــدة الوطنية، مطالباً 
بإعادة بناء منظمة التحرير بعيدا عن اجمللس الوطني االنفصالي 
الي مجلس وطني توحيدي يقــود نضاالته ومن هنا يتم جتديد 
القيادة الفلسطينية بانتخابات عامة ملنظمة التحرير والسلطة 

والرئاسة لكي يتصدى ملا يحاك ضد شعبنا الفلسطيني.

النائب د. األسطل يلتقي قادة األجهزة األمنية بمحافظة 
خان يونس

نواب الوسطى يســتقبلون مدير الشئون االجتماعية 
يف املحافظة

التقى النائب د.يونس األسطل، بقادة األجهزة األمنية 
في محافظة خان يونس.

وحضر اللقاء أ. حماد الرقب و أ. ماهر أبو صبحة   وكيل 
مســاعد وزارة الداخلية، والعميــد عادل حامد  مدير 
العالقات العامة و اإلعالم بوزارة الداخلية و لفيف من 

قادة األجهزة و املراكز والدوائر واإلدارات
وأشاد النائب األسطل بعمل األجهزة األمنية والدوائر 
اخملتلفة التابعة لــوزارة الداخلية، مثمنا الدور الريادي 
الذي يقــوم به مكتــب هيئة التوجيه السياســي 

واملعنوي  في االرتقاء بكوادر وزارة الداخلية و أفرادها.

استقبل نواب محافظة الوســطى األستاذ وائل 
الســيد مديــر الشــئون االجتماعيــة وذلك في 
مكتب نواب الكتلة، والتقــي بعدد من املراجعني 
الذين لديهم مشــاكل في التســجيل للشئون 

االجتماعية.
أثنى وفــد النواب علــى جهود مديرية الشــئون 
االجتماعية في خدمة املواطنني من خالل املشاريع 

االغاثية التي تخفف من معاناتهم املعيشية.
وفي سياق آخر، التقى النائب م. إسماعيل األشقر 
برئيــس بلدية قرية أم النصر األســتاذ زياد أبو فريا 

النائب أبو حلبية يناقش تطوير الخدمات 
ومشاريع البنية التحتية لحي املنارة

شــارك النائب د. أحمد أبو حلبية  في لقاء 

جلنة حي أهل املنارة  مع بلدية غزة،  بحضور 

أعضاء مجلس بلدية غزة.

وناقش الطرفان العديد من القضايا الهامة 

التي تخدم مصالح املواطنني ومنها مشروع 

تطوير جزء من املنطقة الواقعة  غرب شارع  

النفق وضــرورة توفير اخلدمات األساســية 

ألهالي املنطقة وتطوير الشــوارع والصرف 

الصحي.

وأكد النائب أبو حلبيــة خالل كلمته على 

ضرورة اجناز هذه املشــاريع في أسرع وقت مبا 

يخدم مصلحة اجملتمع واملواطن. 

وشــكر النائب ابو حلبيــة  بلدية غزة على 

جهودها اجلبارة في ظل االزمة اخلانقة التي 

يعيشها قطاع غزة و على التواصل املستمر 

مع جميع اللجــان العاملة مــن أجل حل 

املعيقات واملشاكل التي تواجه املواطنني. 

ومن جانبه أطلع أ. سمعان عطا اهلل عضو 

اجمللس البلدي جلنة أهالــي حي املنارة على 

أهــم املشــاريع التطويرية ملرافــق املدينة 

وبنيتها التحتيــة  لتلبي حاجات املواطنني، 

موضحــاً علــى أن هذه املشــاريع تأتي من 

املشاريع املانحة من صندوق التطوير

خال لقاء أعضاء مجلس بلدية غزة دعا عباس لرفع عقوباته عن قطاع غزة

النائب األشقر يلتقى رئيس بلدية أم النصر تفقد منطقة الحدود برفح
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كتلة التغيير واإلصالح

وفد برملاني يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة
من  وفــد  تفقــد 
نواب كتلة التغيير 
واالصالح في اجمللس 
عدداً  التشــريعي 
امتحانات  جلان  من 
الثانوية العامة في 
قطاع  محافظات 

غزة.
رئيس  الوفد  وضم 
جلنة التربية النائب 
عبــد  الدكتــور 
الرحمــن اجلمــل، 
اللجنــة  وعضــو 
نعيم،  النائب هدى 
مبشاركة وفد رفيع 
التربية  وزارة  مــن 
والتعليم، وشملت 

اجلولة مدرســة احلرازين غرب غزة، ومدرســة بدر شرق غزة، وجلان 
جرحى مسيرات العودة في مستشــفى الشفاء الطبي مبدينة 

غزة.
وأشاد د. بحر بالتوافق في وزارة التربية والتعليم في غزة والضفة 
الغربيــة والقدس، وما قدمته مــن أداء بروح الوحــدة الوطنية 

لية  ملســئو ا و
جتــاه  العاليــة 
شــعبنا  أبنــاء 
 ، لفلســطيني ا
هــذه  أن  مبينــا 
تشــكل  الوحدة 
خيــر  بشــارة 
علــى  للتوافــق 
املستويات  جميع 
طريــق  علــى 
الوحــدة وانهــاء 

االنقسام.
كمــا ثمــن وفد 
الــدور  النــواب 
لــوزارة  الكبيــر 
إلجناح  التعليــم 
امتحانات الثانوية 
العامة، وكذلــك وزارة الداخلية ملا تقوم به من تأمني جلان الثانوية 
العامة، والدور الكبير لوزارة الصحة التي تقدم خدماتها الطبية 
فــي جميع مراكز امتحانــات الثانوية العامة املنتشــرة في كل 

محافظات الوطن.

النائــب د. الشــرايف يلتقــي مدير 
شرطة البلديات يف شمال غزة

التقي النائــب عن كتلة التغيير 
واالصالح د. يوسف الشرافي مع 
العقيد ابراهيم ســحويل مدير 
غزة  البلديات في شمال  شرطة 
وذلك في مكتب نواب الكتلة في 

محافظة شمال غزة.
أثني النائب الشرافي علي جهود 
البلديات فــي تنظيم  شــرطة 
محافظة  بلديات  في  األســواق 
شــمال غزة ، مثمناً الدور الهام 
الذي تقوم به شــرطة البلديات 

في خدمة أبناء شعبنا.
وأوضح العقيد ســحويل  آليات 
عمل شرطة البلديات وتنظيمها 
شمال  محافظة  في  لألســواق 
غزة ، مبيناً أهم اجنازات شــرطة 
البلديات واخلدمات التي تقوم بها.

وناقش النائب الشرافي والعقيد 
معسكر  سوق  تنظيم  سحويل 
جباليا مستعرضاً أبرز املوضوعات 

التي تهم املواطنني .

نواب القدس ورام اهلل يهنئون سفري املغرب بعيد الفطر 
السعيد

قام وفد من نواب القدس املبعدين محمد طوطح 
وأحمــد عطون والنائب وائل احلســيني والنائب 
أمين دراغمة بزيارة للســفارة املغربية في مدينة 
رام اهلل لتقــدمي التهنئة مبناســبة عيد الفطر 
الســعيد، حيث كان في اســتقبالهم سعادة 

السفير املغربي محمد احلمزاوي.
وقام وفــد  النــواب بتقدمي الُشــكر للمملكة 
املغربية على ما قدمته مــن جهود متميزة في 
دعم القضيــة الفلســطينية بتوجيهات من 

جاللة امللك “محمد السادس” على كافة الُصعد 
السياســية واإلغاثيــة واالجتماعيــة واملادية، 
وبشكل خاص املستشفى امليداني الذي قدمته 
املغرب للشــعب الفلسطيني ملعاجلة املصابني 
واجلرحــى والتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع 

غزة.
من جهته ثمن ســعادة الســفير احلمزاوي هذه 
الزيارة وأكد على العالقة التاريخية واملتميزة ما 

بني املغرب وفلسطني.

نــواب شــمال غــزة يلتقــون رئيــس ووكالء نيابة 
املحافظة

التقى نواب كتلة التغيير واإلصالح مبحافظة شمال غزة 
برئيس النيابة العامة مبحافظة شــمال غزة املستشار 
علي صرصــور ووكيل نيابة جباليا البلد األســتاذ باهر 
النحال ووكيل نيابة معســكر جباليا األســتاذ محمد 
الصفطاوي ووكيل نيابة بيت الهيا وبيت حانون األستاذ 
عالء مهاني واألستاذ إياد خضير موظف نيابة شيكات، 
وذلك ملناقشــة العديد من القضايا الهامة التي تنظر 
بها النيابة، والعمل على ســرعة إجناز القضايا، وتعزيز 

التواصل الدائم مع النيابة حلل قضايا املواطنني.
حيــث كان في اســتقبالهم نواب احملافظــة النائب د. 
يوسف الشرافي، والنائب األستاذ مشير املصري، والنائب 

د. عاطف عدوان، والنائب د. محمد شهاب.
وأكد النائب الشرافي أن خدمة املواطنني شرف كبير لنا 
ونشكر املبادرة الطيبة من رئيس ووكالء النيابة، مشيراً 
أننا على تواصل دائم مع النيابة واملؤسسات احلكومية 

واخملتلفة.
وأوضح النائــب املصري أن هناك تعاون طيب وســريع 
مع النيابة في شتى القضايا لتذليل العقبات وخدمة 
املواطنني، مطالبــًا رئيس النيابة بضــرورة تزويد نواب 
الشــمال بتقارير دورية عن عمل النيابة وأهم اإلجنازات، 
وأن هنــاك دور تكاملي واجلميع أمام مســئولية وأمانة 

نحملها للوقوف على قضايا املواطنني.
وثمن النائــب عدوان اللقاء مع رئيــس نيابة محافظة 
شــمال غزة موضحــاً أن النــواب على تواصــل دائم 
مــع النيابة، مشــيداً بالدور كبير للنيابــة في اجملتمع 

الفلسطيني.
وأكد رئيس نيابة محافظة شــمال غــزة أن هناك رقّي 
في أداء النيابة رغم كثرة القضايا واملشــاكل السيما 
القضايا املالية، شــاكراً نواب الشمال على تواصلهم 

الدائم ودعمهم املتواصل.

تعزيزًا للتواصل مع المؤسسات الحكومية واألهلية 


