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اختطاف  صحفــي:  تصريــح 
والزبون  طافــش  النائبيــن 
خبيــث  صهيونــي  منهــج 

وإرهاب دولة منظم

التقى وفٌد من نواب الضفة الغربية بسفير 
جمهورية الصني الشعبية لدى فلسطني 

السيد »تشن شيننغتشونغ«.
وضم الوفــد كال من النائــب احمد احلاج 
علي وياســر منصــور وحســني البوريني 
ومنى منصور. وقد أكد الطرفان على متانة 
العالقة الطيبة بني الشعبني الفلسطيني 

والصيني.
وثمن النواب مواقف الصني حكومًة وشعباً 
ووقوفها إلى جانب الشــعب الفلسطيني 

وقضاياه العادلة.
كما ناقش النواب مع الســفير سبل حتقيق 
وإنهاء  الفلســطينية  الوطنية  املصاحلــة 

االنقسام.
وفي نهايــة اللقاء أكد الطرفــان على حق 
الشــعب الفلســطيني في تقرير مصيره 
وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة 
وعاصمتها القدس الشــريف ووجوب إنهاء 
اإلحتالل اإلسرائيلي وإزالة مستوطناته عن 

كافة األراضي الفلسطينية.

نواب الضفة يلتقون سفري 
النائب عدوان: جريمة اغتيال األعرج إحدى جمهورية الصني الشعبية

عمليات اإلستهداف املزدوج للمقاومة
اعتبــر النائــب عن 
التغييــر  كتلــة 
الدكتور  واإلصــالح 
عاطف عدوان اجلرمية 
ارتكبتها قوات  التي 
باغتيال  االحتــالل 
باســل  الشــهيد 
األعرج جرمية جديدة 
تضاف الي سلسلة 
اجلرائم التي ترتكبها 
االحتــالل،  قــوات 
أن  علــى  مشــددا 
املزدوج  االستهداف 
للمقاومة لن يكسر 

شوكة املقاومة.  
واستنكر النائب عدوان في تصريح لصحيفة 
الكتلة  اســتمرار سياسة التنسيق األمني 
لسلطة رام اهلل مع دولة االحتالل باعتبارها 

خدمة مجانية لها. 

عدوان  النائب  وقال 
»أن تكــون املقاومة 
مطــاردة مــن قبل 
اإلســرائيليني ومرة 
أخــرى مــن قبــل 
هــذا  الســلطة 
بخير  يبشر  ال  األمر 
املناطق  باعتبارهــا 
علي  تأثيــرا  األكثر 

قلب دولة االحتالل.
واعتبر النائب عدوان 
إصرار شباب الضفة 
املقاومــة  علــى 
واضــح  تأكيــد 
شــعبنا  أن  علــى 
الفلسطيني سيبقى على طريق اجلهاد إلى 
أن تتحقق أهدافه باســتعادة حقوقه وحترير 

أرضه.
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نــواب الكتلة يواصــوان عملهم 
البرلماني في لجان التشريعي 

نواب الكتلة يكرمون الطلبة 
المتفوقين بمحافظات غزة

الوســطى يناقشون  نواب 
مشاكل الصيادين

نواب غــزة يتفقدون نقاط 
شرطية لياًل

تكريسًا للديمقراطية والتدوال القيادي بين نوابها 

إقرأ في هذا العدد

انتخاب د.محمود الزهار  رئيسًا لكتلة 
التغيري واإلصالح الربملانية

د.الزهار: أية محاولة لجرنا لساحة سيناء سنفشلها، 
وبندقيتنا لها عني واحدة توجه صوب االحتالل. 

- ســنعزز دور الرقابة والتشريع ىلع الجهاز اإلداري 
الحكومي يف قطاع غزة.

- أولوياتنــا تقوية العالقــة مع كافــة البرملانات 
العربية واإلسالمية والدولية. 

انتخبت كتلة التغيير واإلصالح في اجمللس التشريعي 
الفلســطيني خالل اجتماعها مبدينــة غزة  هيئة 
جديدة لقيادتها في املرحلة املقبلة برئاسة د.محمود 

الزهار .
وقال النائب مشــير املصري املتحدث باســم كتلة 
التغيير واالصالح في تصريح له:« إن هذه االنتخابات 
تأتي تكريســاً للعمل الدميقراطي وإمياناً من الكتلة 
بالتــداول القيادي بــني نوابها«، مثمنــاً عمل هيئة 
الكتلة الســابقة في خدمة أهدافهــا واجتهادها 
في تطبيــق برنامجها االنتخابي في شــتى اجملاالت 
البرملانية والتشــريعية وكذلك فــي خدمة اجملتمع 
واملواطن الفلســطيني ، مبيناً أن هذه املرة التاسعة 

التي جتري فيها االنتخابات بشــكلها الدوري الختيار 
قيادتها البرملانية.

وأكد النائــب املصــري أن القيادة اجلديــدة للكتلة 
البرملانية ستسعى الستنهاض احلالة البرملانية بتعزيز 
التواصل مع الكتل والقوائم البرملانية األخرى وصوالً 
لتفعيل اجمللس التشــريعي في الضفة أســوة بغزة 
باعتباره الشرعية الدستورية والشعبية التي يجب أن 

يبقى مظلة للكل الوطني الفلسطيني .
وأفرزت النتائج انتخاب د.مروان أبو راس نائباً للرئيس ، 
والنائب محمد فرج الغول أميناً للســر ، فيما انتخب 
النائب مشير املصري متحدثاً باسمها ، والنائب جمال 

نصار أميناً للصندوق .

لن تكسر شوكتها بالضفة
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  نواب التغيري واإلصالح يواصلون عملهم الربملاني يف 
لجان املجلس التشريعي  

2
wيدٌ تبني .. ويدٌ تقاوم w w . i s l a h . p s

كتلة التغيير واإلصالح

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

وقال رئيس الكتلة في تصريحات لبرنامج “حتت 
قبة البرملان” ســنفعل 
البرملانات  مع  التواصل 
العربيــة واإلســالمية 

واألجنبية .
دور  ســنعزز   ”: وأضاف 
على  والتشريع  الرقابة 
اجلهــاز اإلداري للوزارات 
دورنــا في  ، وســنأخذ 
الرقابة والتشريع ، كما 
التواصل  ســنعزز  أننا 
قطاع  في  العائالت  مع 
غزة وسنذهب للعائالت 

ونتحدث معها على مبدأ )إصالح ذات البني(، كما 
أننا سنعيد ترتيب العالقات االجتماعية للفقراء 

في اجملتمع الفلسطيني . 
وفي موضوع العالقة مع مصــر أكد د.الزهار أن 
حركته والشعب الفلسطيني ال يحملون ملصر 
إلــى احلب والتأييد وأن اجلغرافيــا والتاريخ تدلل 
على متانة العالقة بني الشــعبني ، مشيراً إلى 
أنه ورغم توتر العالقة خالل الفترة املاضية إال أنه 
لم يثبت علــى حركة حماس أي من االتهامات ، 
وقال :” ال يوجــد دليل صغير أو كبير بأننا نعبث 

بأمن مصر.
وأضاف:” تاريخيــاً وجغرافياً ال ميكن فصل مصر 
عن الســودان ، ومصــر عن ليبيــا، ومصر عن 

فلســطني هذه قضية مفروغ منها ، ونحن ال نلعب 
بأمن ســيناء ، وأي محاولة حتاول 
جرنا ألن نكون طرفاً في ســيناء 
سنفشلها ســواء كان من هذا 
الطــرف أو مــن ذاك الطرف ألن 
توجه  واحدة  لها عــني  بندقيتنا 

صوب االحتالل.
وفي قضية اخملتطفني األربعة أكد 
مســؤولة  قضيتهم  أن  د.الزهار 
ألن  األولى  بالدرجــة  عنها مصر 
احلادثــة وقعــت داخــل األراضي 
املصرية وعلى بعد مسافة قريبة 
مــن معبر رفــح البــري محمالً 
السلطات املصرية املسؤولية الكاملة عن حياتهم ، 
مشيراً إلى أن القيادة املصرية لم تنكر ذلك ، وأن هذا 

املوضوع يطرح في كل لقاء مع 
السلطات املصرية ،

 وقال د. الزهار : “ املوضوع يطرح 
في كل جلســة ، وفي اجللسة 
التي حضرتها في شهر مارس 
2016 ناقشــت هــذا املوضوع 
أ.إسماعيل  زيارة  وفي   ، معهم 
هنيــة األخيــرة مت طــرح هذا 

املوضوع من جديد.

معبر رفح

وفي موضــوع معبر رفح البري أكد د.الزهار أن حركته 
لديها من تشــكيل  ال مانع 
وطنيــة  فصائليــة  جلنــة 
املعبر  عمل  وتراقب  تشــرف 
الوطنية  اللجنــة  غرار  على 
أزمة  ملتابعة  شــكلت  التي 
أن  إلى  مشــيراً  الكهربــاء، 
للرئيس  تســليمه  قضيــة 
عباس لن تتم الســتخدامه 
في عهد الســلطة لتهريب 
املــال واخملدرات وقــال :” قلنا 
للفصائــل تعالــوا لتراقبوا 
العمــل علــى معبــر رفح 

واعملــوا جلنة، لكنننــا لن نعيد معبــر رفح لرئيس 
الســلطة محمود عباس ألنه استخدمها في أشياء 
كثيرة، وأنا شــاهد على أنه مت 
ضبط ضابــط بـ 4 مليون دوالر 
كان ينــوي تهريبهــم من غزة 

للخارج.
مراقب  تقريــر  موضــوع  وفي 
الدولة الصهيوني أكد د.الزهار 
الكيــان  داخــل  الهزميــة  أن 
الصهيوني يتيمة والكل يحاول 
ان يتنصل منها ويلصقها بأحد 
الوزراء الصهاينة ، مشيراً إلى أن 
أزمة حقيقية  يعيش  االحتالل 

مّســت القرار السياســي واألمني والعسكري 
وقال  تصديرهــا،  ويحــاول 
أزمة حقيقية  :”هي تصدير 
في داخل املؤسسة األمنية 
والسياسية  والعســكرية 
اإلســرائيلية ألنها فشلت 
فــي تقدير قيمــة األنفاق 
وقدرتها على إيــالم العدو، 
ولذلــك هي بالنســبة لنا 
مؤشر جيد ال بد أن نضغط 
حتى  الوسائل  هذه  ونعمق 
الكلية  أهدافنــا  نحقــق 

بتحرير فلسطني.
وقال د.الزهار:” العدو الصهيوني في أزمة ونحن 
في احلقيقــة أصبحنا ندرك متامــاً كيف ميكن 
أن نحرر فلســطني، علينا أن نطــور أدواتنا التي 
استطعنا جرح الديناصور اإلسرائيلي في عنقه 
صحيح لم نقتله لكننا جرحناه، كيف ميكن أن 
نسن ســكاكيننا أكثر حتى نقضي على هذه 

الدولة ونحقق وعد األخرة. 
وحول احلديث عن وفود دبلوماســية للبحث في 
نقل الســفارة األمريكية للقدس قال د.الزهار:” 
أن نقل الســفارة للقدس أو يافــا أو أي مدينة 
فلســطينية يزعجنــا لكنــه لن يؤخــر حترير 

فلسطني “ .

الزهار: أولوياتنا تقوية العالقة مع كافة الربملانات العربية واالسالمية والدولية 

واالصالح  التغيير  كتلــة  نواب  واصل 
عملهــم البرملانــي في جلــان اجمللس 
التشريعي خالل شهر فبراير املاضي ، 
حيث تشــكل اللجان العمود الفقري 
للعمــل فــي اجمللــس التشــريعي ، 
وقد شــهد شــهر فبراير جملة من 
النشاطات واجللسات ، حيث عــقدت 
ما  التشــريعي  املــــــجلس  جلــان 
)8( ثمانية اجتماعات خالل  مجموعه 

شهر فبراير.

اجتماعات
اللجنــة االقتصادية   حيث عقــدت 
اجتماعاً مع مدير عام شركة الكهرباء 
ملناقشة أوضاع الكهرباء في القطاع 

، و عقدت جلنة التربيــة والقضايا االجتماعية اجتماعاً 
دورياً للجنة ملناقشــة العديد من القضايا التي تتعلق 
بعمل اللجنة ، وعقد اجتماعاً مع شخصيات مختلفة 
إليجاد حلول  الزمة الكهربــاء في القطاع، كما عقدت 
جلنة الرقابة العامة وحقوق االنســان اجتماعاً دورياً لها 
، وآخراً مع الســيد إياد أبو هني مديــر عام الرقابة املالية 
بوزارة املالية، كما وعقدت اجتماعاً مع السيد إسماعيل 
محفــوظ رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية ملناقشــة 
بعض القضايا الرقابيــة، وعقدت اجتماعاً دوريا وعقدت 

جلنة شؤون اجمللس اجتماعاً خاص بها .
وعلى صعيد جلســات االســتماع عقــدت جلان اجمللس 
التشــريعي وبحضور نواب كتلة التغيير واالصالح “ 9” 
جلسات استماع مع كالً من رئيس مجلس ادارة صندوق 
االســتثمار وموظفني آخرين من نفس الصندوق ، فيما 
عقدوا جلسة أخرى ملدير مديرية التربية والتعليم بغرب 
مدينة غزة ملناقشة ما جاء في تقرير ديوان الرقابة املالية 

واإلدارية . 

زيارات
ونفــذت جلــان اجمللس التشــريعي 
وبحضــور نــواب كتلــة التغييــر 
ميدانيــة  زيــارات   8 واالصــالح 
خالل شــهر فبراير تضمنــت زيارة 
وكمال  حانــون  بيت  مستشــفى 
ميدانية  لزيــارة  باإلضافــة  عدوان 
ومقر جهاز  والتعليم  التربية  لوزارة 
األمن الداخلي وزيارة سجن الكتيبة 
وااللتقاء مبدير الســجن وزيارة  أرض 
وزاروا  املعتدى عليهــا، كما  الوقف 
مقر جهاز األمن الداخلي واجتمعوا 
القضايا  وناقشوا جملة من  بإدارته 
ذات الصلة ، كما ونظم النواب عبر 
جلنة الداخلية واالمن واحلكم احمللي زيارة ميدانية ليلية 

لقوات حفظ النظام والتدخل . 

ورش عمل
نظمت جلان اجمللس التشــريعي وبحضــور نواب كتلة 
التغيير واإلصالح ورشتي عمل األولي نظمتها اللجنة 
القانونية حول قانون سلطة االراضي ، والثانية نظمتها 
جلنة الرقابة العامة و حوق االنسان ناقشت ورقة عمل 
مؤمتر بعنوان “ الرقابة لنا ال علينا” الذي نظمته جمعية 

الوداد والهيئة الفلسطينية لالجئني. 

أكدت كتلة التغيير واإلصالح أن إعادة سياسة اختطاف 
النــواب باجلملــة هو منهــج صهيوني خبيــث ، وهو 
إرهاب دولة منظم ضد الشــرعية الفلسطينية ولعب 
صهيوني مكشــوف على موازين القوي الفلسطينية 
الداخلية ، وكل ذلك ال ميكن أن يثنينا عن مواصلة دربنا 

والتمسك بخياراتنا واحلفاظ على ثوابتنا .
وقالت : ســتبقى سياسة استنســاخ الفشل للعدو 
الصهيوني هي ســيدة املوقــف أمــام اإلرادة الصلبة 
والفوالذية التي يتحلى بها نوابنا الشامخون رغم عظم 
التضحيات وحجم الثمن الذي يدفعونه في هذا الطريق. 

إعادة اختطاف النواب 
منهج صهيوني خبيث 

وإرهاب دولة منظم

أدانت بشــدة اختطــاف النائبين طافش 
والزبون

خالل فبراير.. ”8” اجتماعات ، و”9” جلسات اجتماع وزيارات رسمية مختلفة

أكد د.محمود الزهار رئيس كتلة التغيير واإلصالح أن لدى 
كتلتــه رؤية جديدة في العمــل البرلماني خالل المرحلة 
القادمــة عنوانها إعادة وتقويــة التواصل مع البرلمانات 

العربية واالســالمية والدولية مشيرًا إلى أنه تلقى دعوة 
لزيارة تونس قريبًا ، كما أنه سيكون على رأس األولويات 
الكتلة تعزيز منهج الرقابة والتشريع على الجهاز اإلداري 

الحكومي في قطاع غزة ، باإلضافة للتواصل مع العائالت 
في قطاع غــزة وتعزيز منهج اإلصالح ذات البين وترتيب 

العالقات اإلجتماعية للفقراء في المجتمع الفلسطيني .

،،   

أية محاولة لجرنا لساحة سيناء 
سنفشلها، وبندقيتنا لها عين 

  ،،واحدة توجه صوب االحتالل
،،   

المســؤولية  تتحمــل  مصــر 
الكاملة عن حياة المختطفين 

  ،،األربعة 

،،   

االحتــالل يعيش أزمة حقيقية 
السياســي  القــرار  مسّــت 

  ،،واألمني والعسكري 



نواب الكتلة يشاركون يف احتفاالت تكريم 
الطلبة املتفوقني بمحافظات غزة

نواب شمال غزة ينظمون زيارات لدواوين عائالت 
يف املحافظة

شــارك نواب الكتلة في محافظات القطاع في العديد من احتفاالت تكرمي 
الطلبة املتفوقني والتي أقامتها املــدراس واملديريات التعليمية واجلامعات 

والكتلة اإلسالمية حتت عنوان » فوج الشهيد محمد الزواري«.
ففي محافظة الشمال شارك النائب د. يوسف الشرافي في تكرمي املتفوقني 
في مدرسة مهدية الشوا الثانوية في مدينة بيت حانون، كما شارك النائب 
د.محمد شــهاب في أربع مهرجات لتكرمي الطلبة املتفوقني في مدرســة 
شهداء جباليا اإلعدادية »ب »، ومهرجان تكرمي الطلبة املتفوقني في مدرسة 
ســعد بن أبي وقاس اإلعدادية )أ(، والطالب املتميزين في مدرسة أسامة بن 

زيد الثانوية ومدرسة النزلة اإلعدادية.
كما شــارك نواب محافظة شــمال غزة  في مهرجانــات تكرمي املتفوقني 
التي نظمتها الكتلة اإلســالمية في مدرسة أبو عبيدة بن اجلراح الثانوية 

ومدرسة أحمد الشقيري الثانوية.

نظم نواب محافظة الشــمال زيارات  لدواوين عائالت في احملافظة  لتعزيز 
أواصر التواصل مع اجلمهور والنخب مبشاركة كافة النواب وبحضور  د. أحمد 

بحر ود. محمود الزهار عدد كبير من الوجهاء واألعيان وشباب العائالت. 
ففي مخيم جباليا زار النواب ديوان عائلة أبو ناموس وأثنى النائب أ. مشــير 
املصــري على دور عائلة أبو نامــوس ومكانتها االجتماعيــة, مثمناً دورها 
الوطني والتضحيات العظام التــي قدمتها العائلة .كما زار النواب برفقة 
الدكتور أحمد بحر ديوان عائلة السلطان في مدينة بيت الهيا، وأكد د.بحر 
على الدور الوطني لعائلة الســلطان خالل احلــروب األخيرة على القطاع 
واعتبر د.محمود الزهار أن عائلة الســلطان من العائالت العريقة واألصيلة 
في محافظة شمال غزة, مؤكداً على دور دواوين العائالت والوجهاء واخملاتير 
ورجال اإلصالح في زيادة الترابط األســرى واجملتمعــي في مدينة بيت الهيا 

ومحافظة شمال غزة. 

وفي محافظة غزة شارك النائب د.أحمد أبو حلبية في حفل تكرمي املتفوقني 
في مدرســة عرفات للموهوبني، مؤكداً على أهمية العلم ودوره في خدمة 

مشروع حترير أرضنا ومقدساتنا من دنس االحتالل الصهيوني.
 كما شارك النائب أ. جمال نصار في حفل تكرمي أوائل الطلبة املتفوقني في 

الفصل الدراسي األول لعام 2017 مبنطقة الزيتون.
وفي احملافظة الوسطى شارك النائب د. عبد الرحمن اجلمل في حفل تكرمي 
املتفوقني والذي نظمته الكتلة اإلسالمية في مدرسة العز بن عبد السالم 
الثانوية في مخيم النصيرات، كما شارك في حفل » تيجان النور 3 »والذي 

نظمته دار القرآن الكرمي والسنة في مخيم املغازي لتكرمي حفظة القران.
وأكد النواب أثناء حديثهم على فضل العلم والعلماء ومكانة املتفوقني في 
اجملتمع، وحتدث النواب عن إبداعات الشعب الفلسطيني في كثير من مراحل 

القضية الفلسطينية وعلى رأسها اإلبداعات العلمية املتقدمة.

كمــا زار النواب ديــوان عائلة البرش فــي مدينة جباليا البلــد وكان في 
استقبالهم مختار عائلة البرش احلاج عطية البرش وعدد من وجهاء وأعيان 

وشباب العائلة.
وفي نهاية الزيارات فتح باب النقاش والتســاؤالت، وشكرت العائلة الوفد 

على هذه الزيارة التي وصفها وجهاء وأعيان العائلة بالطيبة وااليجابية.
وفــي ذات الســياق، زار النواب عائلة الدريني في مشــروع بيت الهيا وذلك 
ملواســاتهم مبقتل ابنتهم ألفت الدريني »شاهني« والتي لقيت مصرعها 
جراء الشجار العائلي نفســه الذي وقع في منطقة جحر الديك بني أفراد 

من عائلة شاهني.
أكد نواب محافظة شمال غزة على ضرورة  القصاص من القتلة وإحالتهم 

إلى القضاء وتطبيق القانون واألحكام عليهم. 
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نواب غزة يلتقون العقيد 
أبو تيلخ من جهاز األمن 

الوطني

نواب الوسطى يناقشون 
مشاكل الصيادين يف 

املحافظة

التقــى نواب محافظة غزة العقيد فضــل اهلل أبو تيلخ من جهاز األمن 
الوطني ملناقشــة بعض القضايا املهمة، وكان في استقباله النائب أ.د. 

أحمد أبو حلبية والنائب أ.جمال نصار.
وأشــاد النواب بجهود جهاز األمن الوطني في احلفــاظ على أمن احلدود 
وحماية اجملتمع، معبرين عن سعادتهم بالتواصل الدائم مع كافة االجهزة 

األمنية لالطالع على أوضاعهم والتعرف على احتياجاتهم.
وناقش النواب مع العقيد أبو تيلخ أهم املعوقات واملشاكل التي تعترض 
عملهم، ومن جانبه شكر العقيد أبو تيلخ نواب اجمللس التشريعي على 

دعمهم املادي واملعنوي املتواصل لكافة األجهزة احلكومية. 

ناقش نواب احملافظة الوســطى القضايا التي تتعلق بالصيادين مع مدير 
الشــرطة البحرية الرائد خالد الصليبي في موقع البحرية في مدينة دير 

البلح.
وأشــاد وفد النواب باجلهود التــي تبذلها الشــرطة البحرية في خدمة 
املواطنني وخاصة الصيادين منهم، مؤكدين على ضرورة املساهمة في حل 

عدة قضايا تخص الصيادين.
بدوره وعد الرائد خالد الصليبي مبتابعــة كافة القضايا املطروحة حللها 
وفي نهاية اللقاء شــكر الرائد الصليبي وفد النواب على زيارته واهتمامه 

بقضايا الصيادين.
من جانبه، استقبل النائب د. سالم ســالمة وفداً من املنقذين البحريني 

ملناقشة بعض قضايا التي تتعلق بعملهم. 
وأثنى النائب سالمة على جهودهم العظيمة في خدمة شعبنا وعملهم 
الــدؤوب إلنقــاذ أرواح املواطنني من على شــاطئ البحر، واعــداً مبتابعة 
قضيتهم مع اجلهات اخملتصة وفي نهاية اللقاء شكر وفد املنقذين النائب 

سالمة على اهتمامه وحرصه على متابعة مطالبهم.

بحضور د. أحمد بحر و د. محمود الزهار
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هيئة التحرير 
حسن ماضي - محمود عياش 

المحرر المسئول 
شرحبيل الغريب 

لمزيد من المعلومات 
 www.islah.ps

 www.facebook.com/islah.plc1

نواب الشــمال يلتقــون النائب 
العام ملناقشــة قضيــة املغدورة 

شاهني

التقى نواب محافظة شــمال غزة النائب العام د.إســماعيل جبر للتباحث في 
قضية املواطنــة املغدورة ألفت الدريني »شــاهني« والتي لقيت مصرعها جراء 
الشــجار العائلي الذي وقع في منطقة حجر الديك بني أفراد من عائلة شاهني، 

ومت مناقشة عدد من القضايا اخلاصة باملواطنني والتي تنظر النيابة العامة بها.
وناقش نواب شمال غزة  مع النائب العام آخر املستجدات والتحقيقات في قضية 
املغدورة شــاهني، ومت االطالع على عمل النيابة العامة واالجنازات والعقبات التي 

تواجههم في العمل.
وأكد نواب الشــمال على ضرورة القصاص من القتلة لتحقيق العدل مؤكدين 
على ضرورة الدفع باجتاه تطبيق القانون في أســرع وقــت ممكن ودون تأخير بعد 

استيفاء جميع االجراءات القانونية.
ووعد النائب العام بالعمل على اجناز ملف القضية في أسرع وقت ممكن إلحقاق 

احلق لردع اجملرمني وعدم تكرار مثل هذه التصرفات واجلرائم البشعة.
وفي نهاية اللقاء شكر وفد نواب الشمال د. إسماعيل جبر على جهوده املبذولة 

في متابعة القضايا احلساسة.
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اإلفراج عن 65 غارمًا من املحافظة الوسطىنواب محافظة غزة يتفقدون نقاط شرطية 

تفقد نــواب محافظة غزة نقاط شــرطة التدخل 
وحفــظ النظام خالل جولة ليليــة ومت االطالع على 
أوضاعهم وجاهزيتهم العالية. وكان في استقبالهم 
مدير شــرطة التدخل وحفظ النظام املقدم مجدي 
مشــتهى وعدد مــن الضبــاط وهيئــة التوجيه 
السياسي واملعنوي ممثلة بالدكتور محمد اجلريسي.

وأثنى وفد النواب على دور الشرطة وخدمتها للوطن 
واملواطن وحماية اجلبهة الداخلية، وحفظها لسيادة 

القانون، مؤكدين أن أفراد الشــرطة الذين يحفظون 
أمــن املواطنني ليــالً  وقالوا :” اليوم أنتم حترســون 
في غزة وغداً بإذن اهلل ستحرســون باحات وشوارع 
املسجد األقصى املبارك، داعينهم أن يكونوا على قدر 

املسؤولية.
وشملت اجلولة زيارة ستة نقاط شرطية متفرقة في 
محافظة غزة وشكر مدير شــرطة التدخل النواب 

على هذه اللفتة الطيبة.

شارك  النائب د. عبد الرحمن اجلمل في حفل اإلفراج عن 
النزالء الغارمني في مبنى محافظة الشرطة مبدينة دير 
البلح، بحضور الدكتور ماهــر احلولي عن رابطة علماء 
فلسطني، والرائد يوســف بر مدير العالقات العامة في 
محافظة الشــرطة، واألخ محســن طنبورة مدير عام 

جمعية الفالح، وذوي النزالء.
أكــد النائب اجلمــل على ضــرورة تكاثــف جهود كل 
املؤسســات اجملتمعية للعمل على مثل هذه املشاريع 

اخليرية، مشيداً بجهود محافظة الشرطة بالتعاون مع 
جمعية الفالح في االفراج عن النزالء الغارمني. 

وقال النائب اجلمل” إن مشروع االفراج عن الغارمني من 
املشــاريع املهمة في التخفيف مــن معاناة املواطنني 

ويساهم في لم شمل األسر”.
وفي نهاية كلمته شــكر النائب اجلمل القائمني على 
احلفل والداعمني لهذا املشــروع وعلى رأسهم جمعية 

الفالح اخليرية في قطاع غزة.

بحضور النائب د.الجمل شملت ست نقاط

النائب األسطل يناقش قضية املواطنني 
املحجوبني من الشئون االجتماعية

ناقش النائب د. يونس األســطل قضية املواطنني  احملجوبني من مســاعدة 
الشــئون االجتماعية في محافظة رفح بعد تقدمي عدد كبير من املواطنني 
خالل زيارة ملقر الوزارة برفح وكان في اســتقباله مدير املديرية أبو عبد اهلل 

احلولي.  
وأوضح احلولى أســباب حجب املســاعدات عن بعــض العائالت، موضحا 
أن املديرية شــكلت جلنة لدراســة كافة ملفات احملجوبني حملاولة معاجلة 

املشكلة.
وتفقد النائب األسطل اللجنة التي مت تشكيلها لدراسة ملفات املواطنني 
احملجوبني واعداً بتحرك عاجل في هذا املوضوع بشكل فعلي وإيجاد مخرج 

لهذه العائالت الفقيرة احملتاجة.
في سياق منفصل، ناقش النائب األســطل مع وكيل وزارة املالية األستاذ 

يوســف الكيالي وعدد من املوظفني وزارة املالية عــدداً من القضايا التي 
تتعلق ببعض املواطنــني مبحافظة رفح  والتي هي بحاجة حللول من خالل 

وزارة املالية حيث دار نقاش بناء ومت وضع حلول مباشرة لعدد من القضايا.
من جانب آخر زار النائب األســطل وزارة األشــغال العامة والتقي بوكيل 
الوزارة املهندس ناجي سرحان حيث مت مناقشة عدد من القضايا والشكاوى 
الواردة ملكتب نواب محافظة رفح ومت االتفاق على متابعة وزارة احلكم احمللي 
واألشــغال العامة لهذه القضايا وصوالً لوضع احللول الالزمة ملعاجلة هذه 

القضايا بأسرع وقت ممكن.
في ذات السياق، استقبل النائب األسطل مبكتب النواب برفح رئيس بلدية 
الشوكة أ. منصور بريك ورئيس جلنة اإلصالح والعشائر أ. حسني أبو عيادة، 
في إطار  العمل على تعزيز التواصل ومناقشة العديد من قضايا املواطنني.

التقى وكالء وزارتي المالية واألشغال


