
A L  -  P  R  L  M  A  N
01 يوليو / تموز 2021 ماألخيرة

العــدد )320(

A L  -  P  R  L  M  A  N
الدائرة اإلعالمية

تحرير ومتابعة
ماجد أحمد أبو مراد
تصدر عن الدائرة اإلعالمية في  مدير التحرير

المجلس التشريعي الفلسطيني

plc.ps info@plc.ps + 970 8 2827037 + 970 8 2827027 plc.gaza plc_pal plc.pal palplc

تصميم وإخراج
حسام أحمد ابو دقة

نزار بنات.. أيقونة وطن

آفاق

majedplc@hotmail.com

ماجد أحمد أبو مراد

شكلت عملية اغتيال أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة للمعارض 
السياسي نزار بنات؛ عملية بشعة وجريمة نكراء حولته أليقونة وطنية، ومثلت عملية 
االغتيال -المرفوضة من الكل الوطني- شرارة انطالق ثورة شعبية ضد السلطة 
ورموزها الفاسدة التي خدعت شعبنا ونهبت مقدراته على مدار سنوات طويلة. 
اليوم وصلت السلطة لمحطتها قبل األخيرة بعد مشوار طويل من الظلم والممارسات 
السياسية السلبية وقهر المواطن، فهي -أي السلطة ومعها حركة فتح- أصبحت 
اليوم أمام مفترق طريق خطير للغاية على اعتبار أنهم يقفون في مواجهة عموم 
الشعب الفلســطيني الرافض لممارساتهم القذرة والمرفوضة وطنيًا وأخالقيًا. 
لعنــة نزار بنات ســتطارد الســلطة ورموزها الفاســدة فــي كل المواقع حتى 
تخرجهــم مــن األرض المباركــة التــي ال يعمــر فيها ظالــم، وال يقبــل أهلها 
فاســد، إن عمليــة اغتيال "بنــات" وما تبعها مــن قمع للمظاهــرات ومصادرة 
للحريــات واعتداء على الحرائر وتكميم لألفواه وضرب المتظاهرين وســحلهم 
فــي الشــوارع والمياديــن العامــة وتهديــد للشــرفاء.. كلهــا مثلت تجــاوزات 
خطيرة للقانون الفلســطيني الــذي كفل حرية الرأي والتعبيــر وحق التظاهر، 
كمــا مثلــت خروجــًا واضحــًا عــن األعــراف الوطنية واألخــالق الفلســطينية. 
ســمعة الســلطة وأجهزتهــا -الســيئة أصــاًل- أصبحــت اليوم فــي الحضيض 
وغيــر قابلــة للصيانــة أو الترميم بفعــل أخطاء مارســتها الســلطة ورموزها 
الفاســدة عبر الســنوات األخيرة، لذلك فهم -أي الســلطة وحركــة فتح- اليوم 
أمــام اختبار حقيقــي أما أن يختاروا االعتــذار عن الخطأ واالعتــراف بالمصيبة 
التــي ارتكبوهــا؛ واالعتــذار للشــعب الفلســطيني مــع محاســبة المنفذيــن 
للجريمــة ومن أمرهم بذلك، ويعلنوا اســتعدادهم الكامل لتحمل المســئولية 
القانونيــة واألخالقية والوطنيــة لعملية االغتيال مع ما يترتــب على ذلك من 
حقــوق معنويــة ومالية.. لذوي الشــهيد، أو يختاروا االســتمرار في نهج الظلم 
وقهــر المواطنيــن وهذا ســيكون له تداعيات خطيــرة جدًا قد تنتهــي بانهيار 
الســلطة وطــرد قادتهــا على غــرار ما وقــع في بعــض دول الربيــع العربي. 
ال أعتقــد أن الســلطة ورئاســتها وقادتهــا ســيتمتعون بالحــس والمســئولية 
الوطنيــة ويعلنــوا احترام الحقــوق والحريات، بــل ســيعاندون وربما يطلقون 
العنــان لذيولهــم لالعتــداء علــى المواطنيــن وارتــكاب مزيــد مــن الجرائم 
بحقهــم األمر الذي ســيقابله هبة شــعبية متصاعدة واحتجاجــات ومظاهرات 
تمتــد لــكل المــدن والمحافظات بالضفــة الغربيــة المحتلة والقــدس ويلحق 
بالســلطة الضــرر البالــغ بالســلطة خاصــة وســمعة شــعبنا بشــكل عــام. 
أرى أن جمهــور المحتجيــن علــى نهــج الســلطة السياســي والمعارضين لها 
سيســتمرون باحتجاجاتهم ومظاهراتهم حتى نهاية المشــوار والذي ســيتوج 
إما بعملية واســعة للســلطة وأجهزتها مــن القتل واإلرهــاب والقمع ومصادرة 
الحقــوق وتعزيــز نهــج الدولــة البوليســية واالســتخدام المُفــرط للقوة ضد 
الجماهيــر الســلمية المحتجــة وهــذا لن يســتمر ولــن يُعمّــر طويــاًل؛ وإما 
ســتكون الغلبــة للجمهــور بطــرد الســلطة وقادتها وهــو خيار يــرى البعض 
فــي تحقيقــه صعوبة لكنــه ليــس مســتحياًل إذا اســتمر البطــش واإلرهاب 
والقتــل واالعتداء على الحريات العامة وانتهاك حقوق االنســان الفلســطيني. 
الحــل يكمــن أن تبادر الســلطة قبــل فــوات األوان لحلول ومعالجــات جذرية 
ومســار تصحيحــي حقيقــي تتخلــى فيه عــن رموز الفســاد وتحاســب خالله 
المفســدين وتعاقب القتلة والمجرمين ثم تمضي نحو عملية اصالح سياســي 
واســعة على صعيــد أجهــزة الســلطة ومنظمة التحريــر من حيث توســيعها 
لتشــمل القــوى والفصائل كافة، كذلــك اصالح الجهاز الدبلوماســي ومحاربة 
الفســاد في أروقة السفارات؛ وانهاء االنقســام عبر اجراء انتخابات حرة ونزيهة 
تشــمل التشــريعي والوطني ورئاســة الســلطة ثم تشــكيل حكومــة وطنية 
محترمــة تحظى بدعم الــكل الوطني وتعمــل على صيانة الحقــوق واحترام 
الحريــات والخروج مــن األزمات االقتصادية والسياســية التي يعانيها شــعبنا. 

على رأس وفد برلماني وحكومي.. د. بحر 
يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة

تفقد رئيس المجلس التشــريعي باإلنابة د. أحمد 
بحر؛ لجان امتحانات الثانوية العامة لالطالع على 
سير االمتحانات، حيث زار على رأس وفد برلماني 
وحكومــي مقــر وزارة التربيــة والتعليــم ولجنتي 
مدرســة ســعاد محمــد الصبــاح الثانويــة للبنين 
بمديريــة غرب غــزة، ومدرســة حمد بــن خليفة 

الثانوية للبنات بمديرية تعليم شمال غزة.
وقال بحر؛ خالل مؤتمــر صحفي أثناء الجولة: "إن 
امتحانات الثانوية العامة تجســيد للوحدة الوطنية 
فــي غــزة والضفــة والقــدس حيــث تجــري هذه 
االمتحانات بتوافق وتنســيق عالي، كما أنها دليل 
على تكاتف كل القطاعات في المجتمع إلنجاحها".

وأشــاد بتعاون وتنســيق وزارات التربية والتعليم؛ 
والصحــة؛ والداخلية والبلديات وشــركة الكهرباء، 
والــذي جــاء خدمــة ألبنــاء شــعبنا رغــم الحصار 
واعتــداءات االحتــالل وآثــار العــدوان األخير على 

القطاع.
وأضــاف بحر: "إرادتنــا وعزيمتنا قويــة واالنتصار 
يتبعــه انتصــار، ونؤكــد للجميــع أننــا صامــدون 
واليوم ننتصر للعلــم وبالعلم"، معبرًا عن ارتياح 
المجلس التشــريعي للعملية التعليمية والتربوية، 
"وأنه بدون العلم ال يمكن تحقيق أهدافنا؛ ونرجو 
ألبنائنا وبناتنا النجاح والتوفيق وأن يكلموا طريق 
العلــم من خــالل الجامعــات وثم خدمــة وطنهم 

وقضيتهم".

جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقد صبيحة اليوم األول إلمتحانات الثانوية العامة

رئاسة ونواب التشريعي لدى تفقدهم لقاعات اإلمتحانات

رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
من جهته؛ اســتعرض رئيس لجنــة متابعة العمل 
الحكومــي عصــام الدعليس؛ جهــود الحكومة في 
ترتيب وانجــاح امتحانات الثانويــة العامة، وتوفير 
كل األجواء المالئمة للطلبة، مؤكدًا على أن األمانة 
الملقاة على عاتق الطلبة كبيرة، فمستقبل الوطن 

بأيديهم، راجيًا لهم التوفيق والسداد.
وكيل وزارة التربية والتعليم

بــدوره، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم د. زياد 
ثابــت؛ أن نحــو )86( ألف طالب وطالبــة يتقدمون 
المتحانات الثانويــة العامة بغزة والضفة والقدس، 
مــن بينهم )37149( بقطاع غــزة، موضحًا أن هذا 
العام شــهد ظروًفا اســتثنائية بفعل وبــاء كورونا 
الذي عقد التعليم الوجاهي، باإلضافة إلى العدوان 
األخيــر على غــزة، واستشــهد خاللــه طالبين من 
الثانويــة العامــة هما توفيــق أبو العــوف، وعماد 

القانوع.
وأشار إلى أن االختبارات تجري وفق توافٍق تام بين 
غــزة والضفة، حيث تم وضــع االختبارات من لجان 
مشــتركة بينهما؛ مؤكدًا أن التواصل مستمر منذ 

بداية العام وحتى هذه اللحظات.
يشــار إلى أنــه رافق بحر في جولتــه التفقدية كل 
من النواب: يوســف الشرافي، أحمد أبو حلبية، عبد 
الرحمــن الجمل، مشــير المصري، محمد شــهاب، 

وهدى نعيم.
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الخميس
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د. بحــر يديــن جريمــة قتل 
للناشــط  اهلل  رام  ســلطة 
نزار بنات ويدعو لمحاســبة 

مرتكبيها

 أعلن عن عقد ملتقى برلماني دولي قريبًا د. بحر: تغييب التشريعي 
بالضفة منح الفاسدين غطاًء الرتكاب جريمة اغتيال نزار بنات

اللجنة القانونية تلتقي وفدين 
مــن هيئة الــزكاة الفلســطينة 
ووزارة املاليــة لتعزيــز التعاون 

املشرتك بينهما
02

لجنة الداخلية تزور بلدية بيت 
الهيــا وتتفقــد مراكز شــرطة 

شرق غزة
05

النائــب املقدســي محمــد أبو 
طري يحذر من مضي االحتالل 

يف إجراءاته بحي البستان
06

يتفقــدون  التشــريعي  نــواب 
لجان إمتحانات الثانوية العامة 
والوســطى  رفــح  بمحافظــات 

والشمال
04

التشريعي يصادق على أعضاء لجنة متابعة العمل الحكومي وبرنامجها

بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني

أعلن رئيس التشــريعي باإلنابة د. أحمد بحر؛ 
عن تنظيم ملتقى برلماني دولي خالل األيام 
القليلــة القادمة، داعيًا برلمانــات دول العالم 
ألوســع مشــاركة برلمانية فيه؛ وذلــك دعمًا 
للقضية الفلســطينية وتعزيزا لصمود شعبنا 
فــي وجــه الجرائــم والمخططــات العنصرية 

الصهيونية.
جاء ذلــك خالل مؤتمــر صحفي عقــده بحر، 
أمس األربعاء بمكتبه في مدينة غزة بمناسبة 
اليوم الدولي للعمل البرلماني والذي يصادف 
في الـ "30" من حزيــران من كل عام، والذي 
اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحدة 
بموجب قرارهــا 72/278 الصادر عام 2018، 
للتأكيــد علــى أهميــة التفاعل بيــن منظمة 

األمم المتحدة والبرلمانات.
تجريم التطبيع

واإلســالمية  العربيــة  البرلمانــات  ودعــا 
واالتحــادات البرلمانية الدوليــة، للعمل على 
لجم ممارســات االحتــالل الصهيوني وســن 
قوانيــن وتشــريعات تجــرّم التطبيــع معه؛ 
وتعزيز مقاطعته وعزله في المحافل الدولية، 
وبلورة مواقف سياسية إقليمية ودولية قادرة 
علــى التصــدي لغــول االســتيطان؛ واحباط 
الخطوات اإلســرائيلية المتســارعة لتقســيم 
المســجد األقصــى تمهيــدا للســيطرة عليه 
وهدمه وبناء هيكلهم المزعوم على أنقاضه.

صــادق المجلس التشــريعي الفلســطيني على 
أعضاء لجنــة متابعة العمل الحكومي برئاســة 
عصــام الدعليــس فــي جلســة خاصــة عقدها 
األســبوع الماضــي، حيث عرض رئيــس اللجنة 
أعضاء لجنته وبرنامجها للنصف الثاني من العام 
الحالي؛ الفتــًا إلى اهتمام اللجنة والمؤسســات 
الحكومية بالمواطــن بالدرجة األولى والتخفيف 
مــن معاناتــه الناجمــة عــن الحصــار وعدوان 

االحتالل على شعبنا.
وقــال رئيــس المجلــس التشــريعي باإلنابة د. 
أحمــد بحــر: "إن المجلــس التشــريعي حريص 
علــى تأصيل العمــل الحكومي قانونيــًا، وذلك 
بالحفــاظ علــى الكفــاءة والشــفافية وتقديــم 

وطالــب األمم المتحــدة والمنظمــات الدولية 
بتحمل مســئوليتها إلنهاء الحصار المفروض 
علــى قطاع غزة منذ ما يزيد عن "14" ســنة، 
والعمل على البدء الفوري بتنفيذ مشاريع إعادة 
إعمار مــا دمره العدوان األخيــر على القطاع.

النواب المختطفين في سجون االحتالل
وناشــد البرلمانــات واالتحــادات البرلمانيــة 
الدولية لممارسة ضغط على االحتالل لإلفراج 
الفــوري عن النواب المختطفين من ســجونه 
وهم:" حسن يوسف، مروان البرغوثي، أحمد 

ســعدات، أحمــد عطــون، خالــدة جــرار، نزار 
رمضــان، محمد الطــل، خالد طافــش، حاتم 

قفيشة، محمد بدر، نايف رجوب".
ودعــا الســلطة بــرام اهلل لتفكيــك األزمــة 
الواقــع  وإصــالح  الداخليــة  الفلســطينية 
السياســي واحترام دور الســلطة التشريعية، 
ورفع القبضة األمنية عن المجلس التشريعي 
في الضفة الغربية، والسماح لرئيسه د. عزيز 
دويك وللنواب المُنتخبين في الضفة بمزاولة 

أعمالهم وواجباتهم البرلمانية. 

وأكد أن تغييب المجلس التشــريعي بالضفة 
يمنــح الفاســدين والمجرميــن غطــاًء وبيئًة 
مواتيًة الرتكاب الجرائم بعيدًا عن يد الرقابة 
والمحاســبة التشــريعية، والتــي كان آخرهــا 
جريمة اغتيال الناشــط السياســي والمرشح 

البرلماني نزار بنات.
ودعا بحــر؛ البرلمانــات العربية واإلســالمية 
والدوليــة إلى إيجــاد وتفعيل لجــان الصداقة 
تعزيــز  بهــدف  فلســطين،  مــع  البرلمانيــة 

التواصل البرلماني مع كل برلمانات العالم.

الحكومية المقدمة للمواطنين، لذا قام المجلس الخدمات األمثل واألفضل وتجويد كل الخدمات 

بســن قانون لجنة متابعة العمل الحكومي رقم 
4 لعام 2021".

وتابع بقوله: "إن المجلس التشــريعي لن يدخر 
جهدًا في ســن قوانين تدعم العمــل الحكومي 
وتحقــق أفضــل خدمــة للمواطنيــن"، موضحًا 
أن المجلس ســيقوم بــدوره الرقابي على لجنة 
متابعــة العمــل الحكومــي للتأكد من انســجام 
عملهــا مــع القوانيــن وتقديــم أفضــل خدمة 

للمواطنين.
وشــدد على ضــرورة دعم فئات الشــعب كافة، 
خاصة األســر الفقيــرة، وتطبيق مبــادئ الحكم 
الرشــيد، ودعــم المشــروع الوطنــي وتعزيــز 

مفاهيم المقاومة والصمود.
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د. بحر يســتنكر عدم إدراج االحتالل على الئحة الدول 
المنتهكة لحقوق األطفال

ندد بصفقة لقاحات "فايزر" بين السلطة واالحتالل

اســتنكر د. أحمــد بحر، بشــدة عــدم إدراج 
األمم المتحدة لكيان االحتالل على الالئحة 
المنتهكــة  والجماعــات  للــدول  الســوداء 
لحقوق األطفال فــي مناطق النزاعات، كما 
نــدد بصفقة لقاحات "فايزر" بين الســلطة 
واالحتالل؛ وذلك في تصريحين منفصلين.  

القائمة السوداء
هذا وأعتبر بحــر؛ على أن عدم إدراج األمم 
المتحــدة لكيــان االحتــالل علــى القائمــة 
الســوداء التــي تنشــرها ســنويًا مؤشــرًا 
خطيــرًا مــن شــأنه محاولــة إخفــاء الوجه 
الحقيقــي البشــع لالحتــالل ويدفعه كذلك 
الرتــكاب المزيد من الجرائم البشــعة بحق 

الفلســطينيين وخاصة األطفــال، مؤكدًا أن 
االحتالل يرتكب وبشــكل يومــي انتهاكات 
متعددة ضــد الفلســطينيين، منوهًا لتوفر 
األدلة التي تُثبت ارتــكاب االحتالل جرائم 
والمواثيــق  واألعــراف  للقوانيــن  مخالفــة 
الدوليــة، مطالبــًا كل جهــات االختصــاص 
بمحاســبة االحتــالل دوليــًا ورفــع جرائمه 
المؤسســات  داعيــًا  الجنايــات،  لمحكمــة 
الحقوقيــة والرســمية المناصــرة للقضيــة 

الفلسطينية لفضح انتهاكات االحتالل.
صفقة لقاحات "فايزر" 

إلى ذلك استنكر رئيس المجلس التشريعي 
باإلنابة؛ صفقة لقاحات "فايزر" التي أبرمتها 

مؤخرًا الســلطة الفلســطينية برام اهلل مع 
االحتــالل الصهيونــي والقاضية باســتالم 
األولى مــن األخيرة ما بيــن مليون ومليون 
وأربعمئــة ألــف جرعــة مــن لقــاح "فايزر" 
شــارفت صالحيتها على نهايــة، مقابل أن 
يحصل االحتــالل على ذات عــدد اللقاحات 
عندما تصل من الشركة المصنعة للسلطة، 
مطالبــًا بتشــكيل لجنــة وطنية لمحاســبة 
الفاســدين، وتفعيــل المجلس التشــريعي 
في الضفــة الغربية المحتلــة ليقوم بدوره 
الرقابي؛ معتبرًا أن ســبب انتشــار الفســاد 
بالضفة هو تعمد السلطة التنفيذية تغييب 

السلطة التشريعية.

بحثت تعزيز التعاون المشترك.. اللجنة 
القانونية تلتقي هيئة الزكاة ووزارة المالية 

لجنتــا القانونية والداخلية تلتقيان 
غزة  بلدية 

المجلــس  فــي  القانونيــة  اللجنــة  بحثــت 
التشريعي ســبل التنســيق وتعزيز التعاون 
المشــترك بيــن هيئة الــزكاة الفلســطينية 
ووزارة المالية، وذلك في لقاء نظمته اللجنة 
مؤخــرًا بمقــر المجلس التشــريعي بحضور 
رئيس وأعضــاء اللجنة النــواب: محمد فرج 
الغول، ومروان أبو راس، ويونس األســطل، 

وأحمد أبو حلبية، ومحمد شهاب.
فــي حيــن حضــر اللقــاء ممثــاًل عــن هيئة 
الــزكاة رئيســها الوزيــر الســابق د. عــالء 
الرفاتي، وأعضاء مجلس إدارتها د. شــحادة 
السويركي، وجمال أبو هاشم، وعبد الرحمن 

تمراز، ونبيل القيشاوي، وإياد شعبان.
بينمــا حضر اللقــاء عــن وزارة المالية وكيل 
الــوزارة عونــي الباشــا، والوكيل المســاعد 
إبراهيــم صيــام، ومديــرة ضريبــة الدخل 

مفيدة الحلو، ووسام أبو شعبان.
وأوصــت اللجنــة القانونيــة بتشــكيل لجنة 
مشــتركة تضم وزارة الماليــة وهيئة الزكاة 
لوضــع الئحــة تنفيذية مفصلة فــي كيفية 
التعــاون فيمــا بينهمــا لتســهيل عملهمــا، 
موضحــة أن المجلس التشــريعي من خالل 
اللجنة القانونية على اســتعداد لتقديم كل 
العــون وتذليــل العقبات التي قــد تعترض 
العمــل بيــن اللجنــة والــوزارة وذلــك وفق 

اختصاص اللجنة والمجلس التشريعي.
وأكــدت اللجنــة اســتعدادها للنظــر في أي 

اجتمعت لجنتــا القانونية والداخلية واألمن 
والمحكم المحلي بالمجلس التشــريعي مع 
رئيس بلدية غزة لبحث سبل التخفيف من 
همــوم المواطنيــن وخاصة تلــك القضايا 
التي طفت للســطح بعد عــدوان االحتالل 

األخير على غزة. 
وحضر اللقاء رئيس اللجنة القانونية النائب 
محمد فرج الغــول، ومقرر لجنــة الداخلية 
النائب مروان أبو راس؛ وبمشاركة النواب: 
أحمد أبو حلبية، ومشــير المصري، ومحمد 
شــهاب، فيما حضر عن بلدية غزة رئيسها 
د. يحيى رشــدي الســراج، وعضو المجلس 
البلــدي مصطفى رشــدي قزعــاط، ومدير 
دائــرة الشــؤون القانونيــة بالبلدية عاهد 

يوسف الشوا.
وأكــد رئيس اللجنة القانونية بالتشــريعي 
النائب الغول؛ حرص المجلس التشــريعي 
على مصلحة المواطن، والبحث عن السبل 
التــي تعينه وتخفيف العــبء الكبير خاصة 

بعد معركة سيف القدس.
وشكر النائب الغول، البلدية على جهودها 
خالل العــدوان الصهيوني األخير على غزة 
وبعده، ودورها في تذليل العقبات وتقديم 

للمواطنين. الخدمات 
بــدوره؛ أكــد النائب مروان أبــو راس على 
أهميــة تعزيــز صمــود المواطنيــن بعــد 

مقترحــات تعديــل إلزالــة أي إشــكاالت أو 
تعــارض بين القوانيــن ذات الصلة حســب 
األصــول، مشــيدة بإنجــازات وعمــل هيئة 
الزكاة وتعاون وزارة المالية مع الهيئة، داعية 
إلى المزيد من التنسيق لما لذلك من منفعة 

على فئات كثيرة من المجتمع الفلسطيني.
وتناقش مقترحات لجنة الصياغة فيما 
يتعلق بمشروع قانون التنفيذ الشرعي

إلــى ذلــك عقــدت اللجنــة اجتماعــًا دوريــًا 
لها ناقشــت خاللــه مــا توصلت إليــه لجنة 
صياغــة التشــريعات بالمجلس التشــريعي 
من مناقشــات في مشــروع قانــون التنفيذ 
الشــرعي، مؤكدة على أهميــة القانون في 
خدمــة القضــاء الشــرعي والتســهيل على 
المواطنيــن؛ وذلك بحضــور رئيس وأعضاء 
اللجنة النواب: محمد فرج الغول، ومروان أبو 
راس، وأحمــد أبو حلبية، ومشــير المصري، 

ومحمد شهاب.
ضريبة األشغال

هذا وأقرت اللجنة عقد ورشــة عمل بحضور 
لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلي، 
واللجنة االقتصاديــة، ووزارة الحكم المحلي 
والبلديات والوزارات ذات العالقة، لمناقشــة 
ضريبة اإلشــغال والعوائــد األخرى، وتابعت 
إليهــا مــن  التــي وردت  الشــكاوى  اللجنــة 
المواطنين وأحالتها إلــى جهات االختصاص 

إليجاد الحلول المناسبة لها.

العدوان األخير على غزة، مطالبًا بالتخفيف 
أفضــل  وتقديــم  عنهــم  اإلمــكان  قــدر 

الخدمات لهم.
وناقش الجانبــان جملة مــن القضايا التي 
تساهم في تعزيز صمود الناس والتخفيف 
مــن تبعات العدوان الصهيوني األخير على 

غزة.
من جهته؛ شكر رئيس بلدية غزة المجلس 
التشريعي على اهتمامه ومبادرة اللجنتين 
لعقد هــذا اللقاء، مؤكدًا علــى أن البلدية 
مستمرة في أداء عملها ومهامها وواجباتها 
اإلنســانية والخدماتية بالشــكل المطلوب 
دون تقصير على الرغم من قلة اإلمكانيات 

المتوفرة لديها.
الدوليــة  بالمؤسســات  الســراج  وأهــاب 
المانحة لتقديــم يد العون لبلديات القطاع 
التــي انهكها الحصار المســتمر على قطاع 
غــزة منــذ أكثــر مــن )15( ســنة، منوهًا 
إلــى أن اآلليــات والســيارات التــي تملكها 
بلديــات القطاع قد تقادمــت وتهالكت مع 
مرور الزمن، مناشــدًا المؤسســات الدولية 
المذكــورة للعمــل على تمويل المشــاريع 
االنســانية والخدماتية المهمة التي تعتزم 
البلديــات علــى تنفيذها من أجــل تقديم 
الخدمــة االنســانية المطلوبــة للمواطنين 

في قطاع غزة.
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المقاومة جاهزة.. وللصبر حدود
تمارس المقاومة الفلسطينية صبرا محسوبا إلى حين، وتعمد إلى استنفاذ كافة الخيارات قبل 

الوصول إلى المواجهة المفتوحة مع االحتالل.
منذ أن وضعت معركة ســيف القدس أوزارها مُســفرة عن انتصار فلســطيني مجيد، والكيان 
الصهيونــي في ســباق مــع الزمــن لتفريغ هــذا االنتصــار الكبير مــن مضامينه العســكرية 
والسياســية، ورفع كلفته الوطنية، مستعينا بدعم العديد من القوى اإلقليمية والدولية، وعلى 

رأسها اإلدارة األمريكية.
ومــا هي إال أيامٌ قليلــة حتى اجترح الكيان الصهيوني وحلفاؤه اإلقليميون والدوليون سياســة 
خبيثة، توزعت على عدة جبهات لضرب المنجز الفلسطيني التاريخي، وتقزيمه إلى أدنى درجة 

ممكنة في عيون الفلسطينيين.
فقد أغلقت ســلطات االحتالل المعابر التجارية مع غزة، ومنعت دخول البضائع والوقود الالزم 
لتشــغيل محطة الكهرباء، ورفضت إدخال المنحة المالية القطرية المخصصة لألســر الفقيرة، 
ومارســت ضغوطا قوية على القاهرة لمنعها من الشــروع في عمليــات إعادة اإلعمار، وربطت 
ملفــي المنحة واإلعمار بحل ملف جنودها األســرى الذين أســرتهم كتائب القســام إبان حرب 

العصف المأكول عام 2014.
وليس خافيا أن االحتالل يستهدف من وراء هذه السياسة العقابية طمس الروح المعنوية ألبناء 
شعبنا، والعمل على زعزعة وإضعاف الحاضنة الشعبية للمقاومة التي بلغ تماسكها، أثناء وبعد 

معركة سيف القدس، آمادا غير مسبوقة.
ومع تهديدات المقاومة الفلسطينية التي أعطت حكومة االحتالل مهلة ال تزيد عن بضعة أيام 
لرفع القيود عن المســار اإلنســاني وإعادة األوضاع إلى ســابق عهدها، بدأت حكومة االحتالل 
النــزول تدريجيا عن الشــجرة عبر إدخــال الوقود الخــاص بمحطة الكهرباء والســماح بإدخال 
البضائع والمواد التجارية، ولن يكون أمام حكومة االحتالل مزيدا من الخيارات الستمرار الصلف 

والتعنت إزاء المنحة القطرية، والحقا ملف إعادة اإلعمار.
إن المعادلة العســكرية والميدانية الجديدة التي كرســتها المقاومة الفلســطينية تشــكل أحد 
ثوابت العمل الجهادي المقاوم في هذه المرحلة للدفاع عن أرضنا وشــعبنا ومقدساتنا، وليس 

واردا أن تسمح المقاومة للصهاينة بالعبث بها أو االلتفاف عليها بأي حال من األحوال.
لقد فوجئ القادة الصهاينة العسكريين واألمنيين والسياسيين بمدى قوة وجسارة وإقدام قوى 
المقاومة ودقة تكتيكاتها العســكرية وحســاباتها الميدانية، إذ لقنتهم المقاومة دروســا بليغة 
في الميدان، وأوصلت إليهم رســالتها العصماء التي بدت كالشمس الساطعة في رابعة النهار، 
فــإن تراجعوا عن غيّهم وبغيهــم وعدوانهم على القدس واألقصى، ورفعــوا القيود عن غزة، 
فإن المقاومة ســتجنح نحو التهدئة في إطار اســتراحة محارب، وإن عاودوا البغي والعدوان فإن 

المقاومة لهم بالمرصاد، وستعيدهم إلى صوابهم بإذن اهلل.
فــي جعبــة المقاومة الكثير مــن الخيــارات وأوراق القوة الكفيلــة بإيــذاء وردع االحتالل، بدءا 
بالمسيرات والفعاليات الشعبية العارمة في كافة أماكن التواجد الفلسطيني، واألدوات الخشنة 
مثــل الباللين الحارقة والمتفجرة واإلرباك الليلي، مــرورا بعمليات الدهس والطعن والعمليات 
العســكرية ضد قوات االحتالل والمســتوطنين في القدس والضفة، وصوال إلى استخدام القوة 

العسكرية الصاروخية التي زلزلت كيان االحتالل إبان معركة سيف القدس األخيرة.
يعتقــد قادة الصهاينة مخطئين أن تضييق الخناق على غــزة وأهلها الصامدين كفيل بإحداث 
انقــالب دراماتيكــي فــي موقف الحاضنة الشــعبية تجــاه قــوى المقاومة، ويمنّون أنفســهم 
بانفضاض التأييد الشــعبي الجارف لموقف وسياسات المقاومة، وسوف يطول انتظارهم كثيرا 
دون أن تتحقق أمنياتهم الخبيثة، فرهانهم خاسر على الدوام، وسوف يفاجؤون بمزيد من قوة 

وتماسك الحاضنة الشعبية وشدة ثقتها بالمشروع الوطني المقاوم.
لــم يبق أمام قــادة االحتالل من الوقت الكثير لحســم الموقف، فقد شــارفت مهلــة المقاومة 
علــى النفاذ، وال مجال للتهاون مع العبث الصهيوني بحقوق ومقدرات أبناء شــعبنا، وقد خَبُرَ 
الصهاينــة بــأس المقاومة جيدا إبــان المعركة األخيــرة، وال بأس من تلقينهم دروســا جديدة 

وقاسية إذا ما ركب العناد رؤوسهم وأداروا ظهورهم الحتياجات ومتطلبات شعبنا.
كرامة وحقوق ومصلحة شــعبنا فــوق كل اعتبار، ونحن على موعد قريب مع بشــريات النصر 

والتحرير والعودة بإذن اهلل.
"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا"

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر
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أثناء وقفة تضامنية مع األسرى المضربين.. بحر: 
المقاومة تسعى لصفقة تبادل مشرفة

أكد أن االعتقال اإلداري جريمة

التشــريعي  المجلس  أكد رئيــس 
باإلنابة أحمد بحر، على أن االعتقال 
اإلداري مخالف للقوانين ومرفوض 
دوليًا، منوهًا أن االحتالل ال يعترف 
بالقانــون وال باألعــراف الدوليــة، 
محــذرًا االحتالل مــن التمادي في 
إجراءاته العنصرية وغير األخالقية 
الفلســطينيين،  األســرى  ضــد 
إلنجــاز  المقاومــة  لســعي  الفتــًا 
صفقــة تبــادل أســرى مشــرفة؛ 
االحتالل  إن  بالقــول:"  مســتدركًا 
لشــروط  بالنهايــة  ســيخضع 
لكونهــا  الفلســطينية  المقاومــة 
تملــك زمــام المبــادرة"، و مؤكدًا 
أن محــاوالت االحتالل المســاومة 
بين حقوق األســرى الفلسطينيين 
لــدى  االحتــالل  جيــش  وأســرى 
نفعــًا. تجــدي  لــن  المقاومــة 

جــاءت تصريحات بحر فــي كلمة 
لــه خــالل وقفــة نظمتهــا حركة 
وجمعيــة  الفلســطينية،  األحــرار 

واعــد لألســرى والمحرريــن أمام 
مقر الصليب األحمر بغزة منتصف 
األســبوع الجاري بحضــور ممثلي 

القوى والفصائل الفلسطينية. 
أكــد علــى وقــوف كل مكونــات 
الشــعب الفلسطيني خلف األسرى 
على اعتبــار أن قضيتهــم وطنيه 
تضامــن  أن  موضحــًا  بامتيــاز، 
الشعب الفلسطيني مع األسرى ال 
يحده شيء، خاصة المضربين عن 
الطعــام رفضا لالعتقــال اإلداري، 
كاألســير الغضنفــر أبــو عطــوان 
المضرب منذ 54 يومــًا، والقيادي 
بحركــة حمــاس جمــال الطويــل 
المضــرب منــذ 25 يومــًا احتجاجًا 
ابنتــه  واعتقــال  اعتقالــه  علــى 

الصحافية بشرى الطويل إداريًا.
وقال بحر: "أال يكفي السلطة برام 
اهلل أنها كانت سلبية وقت العدوان 
على شــعبنا بالقــدس وغزة، ولم 
تحرك ساكنًا إال بعد أن بدأ الحديث 

أموال اإلعمار"، مؤكدًا  عن 
ترحــل  أن  ضــرورة  علــى 
هذه الســلطة، ألن شــعبنا 
وقيــادة  ســلطة  يســتحق 
علــى قدر نضالــه وجهاده.

من جهته؛ قال األمين العام 
لحركة األحرار الفلسطينية 
خالد أبو هالل: "إن أســرانا 
يخوضــون معركــة نيابــة 
ورغــم  شــعبنا،  كل  عــن 
لحــرف  البعــض  محاولــة 
البوصلــة عــن قضايــــانا 
فــإن  كاألســرى  الرئيســة 
ذلــك لــن ينجح وســيبقى 
األسرى على سلم أولويات 
الفصائــــل والمؤسســــات 
الفلســطينية؛ وإننــا نحذر 
المســاس  مــن  االحتــالل 
باألسرى ونؤكد أن الفصائل 
الفلســطينية لــن تســمح 
باســتمرار معاناة األسرى".

ندد المجلس التشــريعي على لســان 
رئيســه باإلنابة د. أحمــد بحر؛ بقتل 
أجهــزة أمــن الســلطة للناشــط نزار 
بنــات؛ وأعتبر ذلك جريمة مع ســبق 
اإلصــرار والترصــد، داعيًا لمحاســبة 

المتورطين فيها. 
ودعا بحر؛ في تصريح صحفي أصدره 
فــور اغتيــال بنــات؛ الــكل الوطنــي 
للوقوف صفًا واحــدًا لمنع أجهزة أمن 
الســلطة بالضفة الغربية من ارتكاب 
المزيد من جرائم القتل بحق النشطاء 
وعمــوم أبناء الشــعب الفلســطيني؛ 
وخاصة المعارضين للنهج السياســي 
للســلطة، مؤكدًا أن ذلك يعمل على 
تفتيت النســيج المجتمع الفلسطيني 
وينذر بمرحلة خطيرة تســتهدف كل 

الشرفاء من أبناء شعبنا.
ونــوه إلــى أن ارتفاع نســبة الجرائم 
بمختلــف  الســلطة  ترتكبهــا  التــي 

د. بحر يدين قتل السلطة للناشط نزار بنات 
ويدعو لمحاسبة المتورطين

أجهزتها ومؤسســاتها هــو أبرز دليل 
على فســاد الســلطة وقادتهــا، الفتًا 
إلــى أن ذلك يأتــي كنتيجــة لتغييب 
الســلطة التنفيذية المتعمد للمجلس 
التشريعي وتهميشه بالضفة الغربية 

المحتلة. 
وأضاف بقوله:" مــن الواجب الوطني 
على كل الفصائل والقوى العمل على 

إيقاف تغول السلطة وأجهزتها 
بالضفــة؛  المواطنيــن  علــى 
وعليه فإنه بات ضروريًا إعادة 
تفعيــل المجلس التشــريعي 
ليقوم بدوره  الغربية  بالضفة 
أداء  ومراقبــة  بالمحاســبة 
الســلطة التنفيذية ومحاسبة 
كل من تسول له نفسه العبث 

بأمن المواطنين بالضفة".
وأهاب بحر؛ بالمجتمع الدولي 
الحقوقيــة  والمؤسســات 
والمنظمات اإلنسانية المحلية 
والدولية لبلــورة رؤية موحدة 
االنســان  لحقــوق  داعمــة 
ورافضة لنهج السلطة بالضفة 
الــذي يمتهــن االعتــداء على 
الــرأي والتعبير والعمل  حرية 
إلجبار الســلطة علــى احترام 

حقوق االنسان الفلسطيني.
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النواب يتفقدون لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظات الوسطى ورفح والشمال
تفقد وفد من نواب المجلس التشــريعي في 
المحافظة الوســطى لجــان الثانوية العامة، 
في مخيــم النصيرات؛ وضــم الوفد ُكاًل من 
النواب: سالم سالمة، وعبد الرحمن الجمل، 
وهدى نعيم، بمشاركة مدير مديرية التربية 
والتعليم هشــام الحــاج؛ والطاقــم اإلداري 

والفني بالمديرية ومدراء المدارس. 
وأثنــى النــواب علــى الجهــود التــي بذلتها 
المديريــة مــن أجل ترتيــب لجــان الثانوية 
العامــة علــى صعيد الحفــاظ علــى الهدوء 
داخل اللجان واألمن والعالقة بين المراقبين 
والطلبة، معبرين عن أملهم بالتوفيق لطلبة 
فلســطين عامة وبمديرية تعليم الوســطى 

على وجه الخصوص. 
محافظة رفح

هذا ونظم النائبان يحيى العبادسة عن كتلة 
التغير واإلصالح البرلمانية، والنائب أشــرف 
جمعــة النائب عــن كتلــة فتــح البرلمانية، 
رافقهمــا مديــر مديريــة التربيــة والتعليم 
بمحافظــة رفــح؛ أشــرف عابديــن، ومديــر 

شــرطة المحافظــة العقيــد رأفت ســالمة؛ 
ونائبــه العقيد خالد الشــاعر؛ جولة ميدانية 
للجان امتحانات الثانوية العامة برفح شملت 

مدرستي بئر السبع والقدس الثانوية.
وأشــاد النائبان بحالــة النظــام واالنضباط 
والهــدوء التــي تســود قاعــات االمتحانات، 

واألجــواء المثالية التي تســاعد الطلبة على 
وزارة  دور  مقدريــن  االمتحانــات،  اجتيــاز 
التربية والتعليم في إدارة لجان االمتحانات، 
ومســتوى النظــام واالنضبــاط والدقة في 

األداء.
وشــكر النائبان "العبادســة وجمعــة" وزارة 

الداخلية على دورها فــي تأمين االمتحانات 
المتقدميــن  للطلبــة  الهــدوء  وتوفيــر 
لالمتحانــات، متمنين لهم مزيدًا من التفوق 

والنجاح.
شمال غزة

إلــى ذلــك تفقــد وفد مــن نــواب المجلس 
بمحافظــة شــمال غــزة عــددًا مــن لجــان 
امتحانــات الثانوية العامة، بمشــاركة وكيل 
وزارة التربيــة والتعليم د. زياد ثابت؛ ومدير 
مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال 

غزة أشرف حرز اهلل.
وأشــاد النــواب بالجهد الكبيــر المبذول من 
الداخليــة  ووزارة  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
المشــرفة علــى تأميــن لجــان االمتحانــات 
وإنجاح المســيرة التعليمية في ظل الظروف 
شــاكرين  كورونــا،  وجائحــة  االســتثنائية 
جميع العامليــن بمديرية التربيــة والتعليم 
والطاقــم اإلداري والفنــي ومحافظ شــرطة 
شــمال القطاع والجهات األمنية على الجهود 
المبذولة لخدمة أبنائنا طالب الثانوية العامة.

التشريعي يشارك في لجنة فنية لمعالجة آثار كورونا
شــارك مدير عام اإلدارة العامة للشؤون 
القانونية في المجلس التشــريعي أمجد 
األغا؛ في لجنة فنية تم تشــكيلها بقرار 
مــن رئيــس ديــوان الموظفيــن العــام 
يوســف الكيالي، لوضع آلية تنفيذ أحكام 
قانــون مكافحــة جائحــة كورونــا رقــم 
احتســــاب  بشــــأن  2021م  لســنة   )2(
انقطــــاع الموظـــف عــن العمل بســبب 

النائب أبو حلبية: القدس ستبقى 
العاصمة األبدية لدولة فلسطين

النائبان "الغول وأبو حلبية" يلتقيان 
أصحاب البيوت المدمرة بشارع الوحدة

أكد النائب في المجلس التشــريعي الدكتور 
أحمــد أبو حلبية؛ أن مدينة القدس ســتبقى 
العاصمة األبدية لدولة فلســطين ولشعبها، 
مشــيرًا أن معركــة "ســيف القــدس" هــي 
بدايــة لمعــارك التحرير القادمــة، جاء ذلك 
خــالل كلمــة للنائب أبــو حلبيــة؛ في حفل 
تكريم أبناء شــهداء معركة "سيف القدس"، 
مشــددًا على أن قضية القدس وفلســطين 
ستبقى القضيـــة المركزية لألمة اإلسالمية 
والعربيــة على الرغــم مــن كل المؤامرات 

التي تحاك ضد شعبنا وقضيتنا. 
من جانب آخر، شــارك النائب أبو حلبية في 

التقى النائبان عن محافظة غزة محمد فرج 
الغول؛ وأحمد أبو حلبية؛ مع أصحاب البيوت 
المدمــرة بشــارع الوحــدة في حــي الرمال 
بمدينــة غــزة؛ ورافقهم فــي اللقــاء قيادة 
حركة حماس بغرب غزة، واســتمع النائبين 
لشكواهم وهمومهم المتعلقة بإعادة إعمار 
بيوتهم التي دمرهــا االحتالل أثناء عدوانه 

األخير على قطاع غزة.
وأشــاد النائبان بصمود العائــالت وثباتهم 
وصبرهــم خالل معركــة "ســيف القدس"؛ 
شــاكرين لهــم مــا قدمــوه مــن تضحيات 
ومقدريــن معاناتهــم جراء هــدم بيوتهم؛ 

حفل تكريم حفظة أجزاء من القرآن الكريم 
حمــل عنــوان " أقمــار القــرآن 2"، بحضور 
أهالي الطــالب المحتفى بهــم، وأكد خالل 
كلمــة له فــي االحتفــال علــى دور وأهمية 
مراكــز التحفيــظ في تنشــئة جيــل قرآني 
فريــد يحمل هم دينــه ووطنــه، منوهًا أن 
الحافظيــن لكتــاب اهلل هــم الجيــل القادم 
الذي ســيحرر المســجد األقصــى من دنس 
االحتــالل الصهيونــي، مشــددًا أن شــعبنا 
مستمر في مسيرة إعداد للعدو جيل قرآني 
فريد مستعد للقتال بهدف تحرير فلسطين 

ومقدساتها.

ومؤكديــن علــى أن حركة حماس ســتبقى 
ســنداً وداعمًا ألصحاب البيوت المدمرة وما 
تقدمه من مســاعدات مالية هو جزء بسيط 
وإغاثــة عاجلــة للعائــالت المتضــررة جراء 

العدوان.
الحكوميــة  المؤسســـات  النائبــان  ودعـــــا 
واألهليــة لتقديــم العــون لتلــك العائالت، 
مناشــدين أحــرار العالــم للعمل مــن أجل 
تســريع وتيرة عمليــة إعادة اإلعمــار وبناء 
البيوت المهدمة بأســرع وقــت ممكن، عبر 
إجبار االحتــالل لالنصياع لتطلعات شــعبنا 

بالبناء وإعادة اإلعمار. 

الجائحة.
وبيّــن األغــا؛ أن جائحــة كورونــا أفرزت 
إشــكاليات عديدة على المستوى الوظيفي 
القســري  الموظــف  غيــاب  فــي  تمثلــت 
خــارج البــالد أو داخلها بســبب اإلجراءات 
االستثنائية لمكافحة كورونا أو اإلصابة أو 
المخالطة، وقد أثار هذا الغياب تســاؤالت 
علــى مســتوى احتســاب راتــب الموظف، 

وكيفيــة احتســاب المدد التــي انقطع بها 
عن العمل قصرًا بســبب الجائحة، مشــيرًا 
إلــى أن اللجنة ختمــت اجتماعاتها ورفعت 
توصياتهــا لرئيس ديوان الموظفين العام 

العتمادها وفق األصول.
الجدير ذكره أن اللجنة برئاســة المستشار 
القانونــي لرئيــس ديــوان الموظفيــن د. 
تمام نوفل، وعضوية مدير عام الشــؤون 

القانونية في المجلس التشــريعي أمجد 
األغــا، ومديــر عــام شــؤون الموظفين 
الوحــدة  مــن  ومستشــار  بالديــوان، 
القانونيــة للديــوان، وقــد تم تشــكيلها 
لمناقشــة المعالجات القانونية واإلدارية 
الحتســاب فترة غياب الموظف وإجراءات 
اســتحقاق  وشــروط  الغيــاب  احتســاب 

الراتب خالل هذه الفترة الطارئة.
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تفقــد وفــد مــن لجنــة الداخليــة واألمــن 
والحكــم المحلــي في المجلس التشــريعي، 
مراكز شــرطة شــرق غزة في جولة شــملت 
مراكز شــرطة: "التفاح والدرج، والشجاعية، 
والزيتــون"، وأطلعــوا علــى أوضاعهــم بعد 

العدوان األخير على قطاع غزة.
وضــم الوفد مقــرر لجنــة الداخليــة النائب 
مروان أبــو راس، وعضوي اللجنــة النائبين 
ســالم سالمة، ومحمد فرج الغول، وكان في 

استقبالهم مدراء مراكز الشرطة.
جهود ُمقّدرة

وشكر النواب مدراء مراكز الشرطة وطواقم 
العامليــن معهم على جهودهــم المتواصلة 
في خدمة أبناء شــعبنا، مثمنيــن دور وزارة 
الداخلية بكافة كوادرهــا وأركانها وإداراتها 
خالل وبعد العدوان األخير على قطاع غزة. 

وأكد النــواب أن أفراد الشــرطة هم العيون 
الساهرة على الوطن واالنسان والممتلكات، 
لمراكــز  االحتــالل  اســتهداف  مســتذكرين 
الشــرطة خالل الحروب علــى غزة مما يدلل 
علــى أهميتها في حفــظ النظــام وتطبيق 

القانون، والمحافظة حقوق المواطنين.
وشــدد النواب علــى ضــرورة وأهمية حفظ 
األمــن واألمان في كافــة أحياء قطــاع غزة 
وخاصــة حــي الشــجاعية، الــذي يعتبر من 

قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشــريعي 
د. حســن خريشة: "إن ســلطة رام اهلل أصبحت 
تواجــه حالــة فقدان تــوزان لديها بعــد جريمة 
والمعــارض  الناشــط  أمنهــا  أجهــزة  اغتيــال 

السياسي نزار بنات، في مدينة الخليل".
وأكــد خريشــة فــي حديــث صحفــي أدلــى به 
باألمــس؛ أن حشــود أجهــزة أمن الســلطة في 
مناطــق مختلفة مــن الضفة الغربيــة لمواجهة 
ردود الفعــل على اغتيال بنــات، تزيد من حالة 
التوتــر فــي الســاحة الفلســطينية وال تحمــل 
أي معنــى والهــدف منها قمــع الحريات رغم أن 
القانون األساسي الفلسطيني كفل حرية الرأي 

والتعبير والتظاهر. 
ونبَّه إلى أن أمن السلطة تعمد اإلساءة والمس 
بالصحفييــن، بمــا يدلــل علــى عــدم احتــرام 
الحريــات العامــة، وإنما قمعها، مشــيرًا إلى أنه 
رغــم التفاعــل الكبيــر مــع قضيــة المعارض 
الشــهيد بنــات، إال أننــا لــم نســمع صوتًا من 
رئيس الســلطة عباس حول هذه القضية التي 
أثارت الرأي العام المحلي والدولي، وما سمعناه 
فقط تشــكيل لجنة تحقيق حكومية تحقق مع 

نفسها. 

زارت بلدية بيت الهيا.. لجنة الداخلية تتفقد مراكز شرطة شرق غزة

النائب خريشة: السلطة في حالة فقدان توازن واحتشاد أمنها يزيد التوتر في الساحة الفلسطينية

جانب من زيارة مركز شرطة الشجاعيةلجنة الداخلية لدى زيارتهم مركز شرطة الزيتون

أكثر األحيــاء حيوية وأهمية في مدينة غزة، 
مؤكدين أن الجميع سواسية أمام القانون.

تحقيق العدالة
ودعــا النائب أبــو راس؛ العاملين في مراكز 
الشــرطة لمزيد من الهمة والنشاط والعمل 
على خدمة أبناء شعبنا، مشيرًا إلى جهوزية 
المجلس لتلبيــة احتياجات مراكز الشــرطة 
للقيام بواجبها على أكمل وجه، واالســتعداد 
لتطوير القوانين المختلفة بما يكفل تحقيق 

العدالة، وحفظ الحقوق وسيادة القانون.
وقال النائب سالمة:" إن أفراد الشرطة على 
ثغر عظيم لحفظ األمن والسلم المجتمعي، 
ونوصيكم بالحفاظ على حقوق أبناء شعبنا، 
وأن تكونوا مع العدل وتنفيذ القانون وإقامة 
الحــق وأعلموا أنكــم عنوان األمــن في كل 

مناطق القطاع".
وأوضــح النائــب الغــول؛ أن العــدل إذا كان 
أساس الملك فإن التنفيذ هو أساس العدل، 
مبينًا أن الشــرطة تعتبر األداة األساسية في 
تنفيــذ القانــون وهــي عنوان إقامــة العدل 
وتنفيــذ األحــكام المختلفة، داعيــًا لتفعيل 
لجــان العالقات العامة لإلصــالح بين الناس 

والتخفيف من القضايا في المحاكم. 
خطة الطوارئ

مــن جانبه، اســتعرض مدير مركز شــرطة 

التفــاح المقدم محمــد الزرقــة؛ دور وجهود 
أفــراد الشــرطة خــالل المرحلــة الســابقة، 
وقدرتها على تنفيذ خطة الطوارئ الستقبال 
شكاوى المواطنين وحل قضاياهم، ومالحقة 
مروجي الشــائعات خــالل العــدوان األخير، 
رغــم قلة اإلمكانيــات المتاحــة والصعوبات 

التي تواجه العمل في المركز.
وأوضح مدير مركز شرطة الشجاعية المقدم 
جمال أبو كميل، أن الشــرطة الفلســطينية 
تميــزت فــي أدائهــا والجميع يشــهد بذلك، 
خاصة خالل وبعد العدوان األخير على قطاع 
غزة وأثناء معركة "سيف القدس"، حيث كان 
جميع أفراد الشــرطة متواجدين في الميدان 
للحفــاظ على أمن وســالمة المجتمع، وذلك 
كان نتيجــة اإلخــالص لــدى العامليــن في 

الشرطة.
وأكــد أبــو كميــل علــى أهمية دعــم كافة 
العامليــن فــي جهاز الشــرطة ورفــع الروح 
المعنوية لهم، مستعرضًا الصعوبات المالية 
واللوجســتية التــي يعاني منهــا المركز في 

العمل. 
وبيــن مدير مركز شــرطة الزيتــون المقدم 
خالد الشعراوي أن جهاز الشرطة الفلسطينية 
يعمــل على تنفيذ األوامــر القضائية إلقامة 
العــدل بين النــاس، مشــيرًا إلــى أن جميع 

أقســام مركز الشــرطة تعمل بروح المهنية 
لحفــظ األمن والســلم المجتمعــي، ومؤكدًا 
على جهوزية المركز فــي التعاون مع جميع 
الجهــات الرســمية واألهليــة لحفــظ حقوق 

المواطنين. 
وتزور بلدية بيت الهيا 

وفــي ســياق منفصــل زارت اللجنــة بلدية 
بيت الهيا شــمال قطاع غزة، وبحثت العديد 
من المشــكالت والقضايــا التي تخص عمل 
البلديــة، خصوصًا بعد العــدوان األخير على 

القطاع.
وأشاد النائب مروان أبو راس؛ بجهود وعمل 
البلديات في قطاع غزة في خدمة المواطنية 
وتلبيــة احتياجاتهم، داعيًا الجهــات الدولية 
المانحة لدعم عمل البلديات وإصالح البنية 
التحتيــة المتضــررة بفعل العــدوان األخير 
على القطاع المحاصــر، مؤكدًا على ضرورة 
عقد لقــاء ثاني يضم بلديات شــمال قطاع 
غزة، لمناقشــة بعض القضايا والمشــكالت 

المشتركة التي تخص عملها. 
من جانبه، اســتعرض رئيــس البلدية عالء 
العطار، حجم الدمار الــذي تعرض له مبني 
البلدية وآلياتها، الفتًا الســتمرار البلدية في 
عملها ومواصلة تقديم الخدمات للمواطنين 

رغم قلة اإلمكانيات والموارد المتاحة.

وأوضــح أن هذه اللجنة لن تحمل أي مصداقية، 
مشــيرًا إلى نــداءات عديــدة طالبت بتشــكيل 
لجنــة تحقيــق شــعبية مــن شــخصيات عامة 
ومؤسســات حقوقية ذات كفاءة ونزاهة، مدينًا 
بشــدة مشــاركة عناصر أمــن الســلطة بالزي 
المدني في قمــع الصحفيين والمتظاهرين في 
الســاحات والميادين العامة بمختلف محافظات 

الضفة الغربية المحتلة. 
مبادرة للخروج من األزمة

وأكــد أنه بعــد اتصاالت ومشــاورات مع العديد 
من الشــخصيات الوطنيــة والعامــة، وانطالًقا 
من المســؤولية الوطنية واالجتماعية في إطار 
الحفــاظ على الســلم االجتماعــي، اتُّفِق على 
تقديــم مبــادرة لرئيس الســلطة للخــروج من 
األزمــة لترســيخ العدالة وتعزيز قيــم الحريات 
العامــة والخاصــة، وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة 

والحفاظ على السلم االجتماعي. 
وتضمنــت المبــادرة، مطالبة عبــاس بالخروج 
وإلقــاء خطاب للشــعب ينعى فيه الشــهيد نزار 
بنات، ويحيل كل المتهميــن لمحاكمات عادلة. 
كذلــك مطالبــة وفد مــن مركزية فتــح بزيارة 
بيت عزاء عائلة بنات برئاســة جبريل الرجوب، 

ومرافقــة ذلــك اتصــال تلفونــي مــن رئيس 
الســلطة وحركة فتح لعائلة الشــهيد، واإلفراج 
عــن كل الموقوفيــن علــى خلفيــة الفعاليات 

الستشهاد نزار. 
وشــددت المبــادرة على ضرورة تشــكيل لجنة 
إلحقــاق الحقــوق والمتابعــة مــن مؤسســات 
حقوقيه وشــخصيات وطنية عامة مشــهود لها 
بالنزاهــة والخبــرة ومن عائلة بنــات، وتحديد 
ســقف زمني لعملهــا ومتابعتها علــى أن تقدم 
أجهــزة أمن الســلطة جميع المعلومــات لديها، 
ويتعهد رئيس السلطة بتنفيذ توصيات اللجنة 
أيٍّ كانت، وأال يكون مصير التحقيقات كمصير 

كل اللجان السابقة. 
وحــذرت المبــادرة مــن أن عــدم الجديــة في 
المحاسبة سيفتح الباب أمام انتهاكات مشابهة 
واتســاع دائرة الفوضى، والتوافق الفوري على 
تحديــد موعــد لالنتخابات ألن إصــالح النظام 
السياسي وترتيب البيت هو المدخل األساسي 

للخروج من األزمة. 
التــي  وقــال خريشــة:" إن الشــخصيات 
قدمــت المبــادرة وخاطبــت بهــا مكتب 
الرئيس، لــم تتلقَّ أي رد من رئاســة 

الســلطة، وكأنهم ال يريدون الســماع من أحد، 
وال يروا في الصورة إال أنفســهم، وهذا ال يبشر 

بالخير". 
وعــدَّ أن حكومة رام اهلل عامــة ووزير داخليتها 

بشكل خاص متهمة في 
اغتيال بنات، وبالتالي 

من غير المعقول أن 
الحكومــة  تشــكل 
لجنــة تحقيــق في 

الحادثة.
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النائب نعيم تستقبل وفدًا من جمعية 
المزارعين الفلسطينية

النائب األسطل يتفقد األجهزة 
األمنية بمحافظة رفح

النائب أبو شمالة: سلوك السلطة 
فيما يتعلق بالحريات وحقوق االنسان 

بحاجة لتغيير جذري

استقبلت النائب هدى نعيم؛ وفدًا من جمعية 
المزارعيــن ممثلــة برئيس مجلــس إدارتها 
شــكري النجار؛ وذلك في مكتب كتلة التغير 
واإلصــالح بالمحافظة الوســطى، وأشــادت 
بجهــود الجمعيــة فــي خدمــة المزارعيــن 
وحمايــة محاصيلهم ومزارعهم، مســتنكرة 
جرائــم االحتالل ضدهم األمر الذي أدى إلى 
تعميق المأســاة اإلنســانية فــي قطاع غزة 
إضافة للحصــار الجائر منذ ما يزيد على 14 

عامًا.
بــدوره، أوضــح النجــار أن من أهــم أهداف 
الجمعية هو خدمة المزارعين وتوفير الدعم 
الالزم لمشاريعهم ومخاطبة الجهات المعنية 

تفقــد النائب يونس األســطل؛ رافقه مدير 
التوجيه السياســي والمعنوي بمحافظة رفح 
المقــدم أحمــد رصــرص، األجهــزة األمنية 
بالمحافظة وشــملت جولته أجهزة الشرطة، 
واألمن الوطنــي، واألمن الداخلــي، والدفاع 
المدنــي، واّطلع على األضــرار التي أصابت 
مباني األجهزة جراء قصف االحتالل لها خالل 
معركــة "ســيف القدس"، ووقــف على حجم 
الصعوبــات التي اعترت عمــل تلك األجهزة 
أثناء العدوان، واستمع ألهم مطالبهم وهي: 
النقص الشــديد في عدد األفــراد والمعدات 

الالزمة للعمل.
وشــدد على أهمية دور األجهزة األمنية في 

عــن  النائــب  قــال 
البرلمانية  فتح  كتلة 
ماجــد أبــو شــمالة:" 
الســلطة  ســلوك  إن 
رام  في  الفلسطينية 
اهلل يحتــاج إلى تغير 
جــذري فــي التعامل 
مع الحريــات وحقوق 
اإلنســـــان، السيمـــا 
بعــد تَعاُظــم تغول 
التنفيذيــة  الســلطة 
السلطتيــــــن  علــى 
التشريعيــــــــــــــــة 
وتكرار  والقضائيــة، 

االعتداء على المُعارضين الذي ازداد بشكل 
ملحــوظ بعــد قــرار وقــف رئيس الســلطة 

"عباس" للعملية االنتخابية". 
وأضــاف أبــو شــمالة فــي تصريــح لــه؛ أن 
تلــك االعتــداءات طالــت مرشــحي القوائم 
االنتخابيــة وإطــالق النــار علــى منازلهــم 
واعتقــال بعضهــم، كما حدث مع مرشــحي 
"قائمــة المســتقبل" الذيــن الزال بعضهم 

مُعتقل في سجون السلطة حتى اآلن.
وطالــب الــكل الفلســطيني بالضغط على 

فــي  النائــب  حــذر 
التشــريعي  المجلس 
عــن مدينــة القدس 
محمد أبــو طير؛ من 
أن  ممكــن  حماقــات 
االحتــالل  يرتكبهــا 
حــي  أهالــي  بحــق 
البســــــان ببلــــــدة 
ســلوان فــي القدس 
المحتلــة، بعد انتهاء 
التي حددها  المهلــة 
لهــــدم  االحتلــــــال 

منازلهم.
وقال النائب أبو طير 

في تصريح له:" إن ما يجري من قبل بلدية 
االحتالل يمثــل عملية انتقام بشــعة، وأن 
االحتــالل يريد فــرض أمر واقــع بمصادرة 
أمالك المقدســيين وتهجيرهم، لكن الروح 
المعنويــة لدى المقدســيين عاليــة وليس 
من الســهل عليهــم تقبل أوامــر االحتالل 

لها". واالنصياع 
وأشــار إلــى أن اســتفزازات المســتوطنين 
أمام معركة جديدة  المقدســيين  ســتجعل 
لــن يقفوا خاللها مكتوفــي األيدي، محمّاًل 

في تعويضهم بســبب األضــرار الناتجة عن 
اعتداء العدو الصهيوني.

النائب الجمل يزور عائلة األسير مراد أبو 
معيلق

وفي ســياق منفصل زار النائب عبد الرحمن 
الجمل؛ عائلة األســير مراد أبــو معيلق؛ من 
مخيــم النصيــرات، مثمنــًا الــدور العظيــم 
الذي قام به األســرى مــن أجل الحفاظ على 
أرض فلســطين ومقدساتها من دنس العدو 
الصهيوني، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لتحرير 
أســرانا هــو صفقة تبــادل مشــرفة تبرمها 
المقاومة مع االحتالل على غرار صفقة وفاء 

األحرار.

حمايــة الجبهــة الداخلية، شــاكرًا جهودهم 
في حماية أبناء شــعبنا، مشــيرًا إلى أن دور 
هذه األجهزة ال يقل أهمية عن دور المقاتل 
لالحتــالل، فــكٌل على ثغــر من ثغــور هذا 
الوطــن الحبيــب، والنصر هــو صنيعة جهد 
متكامل وعمل جماعي منظم ومنســق بين 

الكل الفلسطيني.
وأشاد النائب األســطل؛ بصمود أبناء شعبنا 
واحتضانــه للمقاومــة وأجهزتهــا المختلفة، 
األمر الذي يتطلب من الجميع الوقوف معهم 
وتقديم الخدمــة الواجبة التي يســتحقونها 
والحفــاظ علــى هــذه الحاضنــة بــكل مــا 

نستطيع.

من  عبــاس  الرئيس 
أجل إصدار مرســوم 
يقضــــي بإجـــــــراء 
فــورًا  االنتخابــات 
دون إبطاء، رئاســية، 
وتشريعيـة، ومجلس 
وطنــــي فــــي يــوم 
واحــد وصندوق واحد 
االنتخابــات  وفــرض 

في القدس.
واعتبـــــر محـــاوالت 
تبريــر مقتل الناشط 
"نـــزار بنات" خطيئة 
فيهــا  يقــع  كبيــرة 
كل من يُمارســها، معتبــرًا ان ما حدث معه 
يمثل جريمة نكــراء، رافضًا اعتداءات أجهزة 
أمن الســلطة على كرامة وحريــة المواطن 
الفلســطيني، ومصــادرة حقه فــي التعبير، 
داعيــًا لمحاســبة كل مــن أقدم علــى هذه 

الجريمة النكراء وشارك فيها.
وأكد أبو شمالة أنه آن األوان كي تنأى حركة 
فتح بنفســها عن ســلوك رئيس السُــلطة 
وأجهزته األمنية؛ حتى ال تتحمل وزر عصابة 

التنسيق األمني.

االسرائيلي  االحتالل 
المسؤوليـــــــــــــــة 
الكاملــة عــن تهجير 
لمقدسييــــــــــــــن  ا
ومصــادرة أمالكهم، 
داعيــــًا المؤسســات 
والدوليــة  الوطنيـــة 
لضــرورة وضع حـــد 
لممارســات االحتالل 

قبل فوات األوان.
وكانــــــت بلديــــــة 
القدس  االحتالل في 
ســلمت أوائل الشهر 
بالغــــات  الجـــــاري 
بتجديد إخطارات هدم منازل لـ "13" عائلة 
مقدسية من حي البستان بسلوان، وهددت 
بهدم المنازل بعد انقضاء المهلة المحددة، 
مع تغريــم أصحابها تكاليــف الهدم، وتعد 
هذه المنازل من أصــل "100" منزل كانت 
محاكــم االحتالل قد أصــدرت ضدها أوامر 
هــدم دون أن تحدد موعــد التنفيذ، وذلك 
ضمــن سياســة التطهيــر العرقــي الرامية 
إلــى تغيير التركيبة الســكانية وزيادة عدد 

القدس. المستوطنين في 

النائب أبو طير يحذر من ارتكاب االحتالل 
لحماقات بحق أهالي حي البستان

بعد انتهاء مهلة هدم منازلهم
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مواقف برلمانية دولية
رئيس البرلمان الكويتي يطالب بموقف أوروبي لمنع االستيطان

طالــب رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانــم، البرلمان األوروبي باتخاذ قرار 
لوقف االســتيطان وتجريم نظام الفصل العنصري الذي يمارسه االحتالل بالضفة 

والقدس.
وقــال الغانم، خالل لقاءه برئيس البرلمــان األوروبي في العاصمة البلجيكية: " إنه 
يمثل البرلمانيين العرب، ومجلس األمة الكويتي، في هذا االجتماع وهدفه توصيل 
رســالة من البرلمانيين العرب والمسلمين، حول معاناة الفلسطينيين وأن غزة هي 
أكبر ســجن في العالم، ونحن بحاجة لدعم البرلمان األوروبي لجلب العدل والسالم 
إلى الشــرق األوســط، ولدينا أمل كبير باتخاذ موقف قوي لوقف االستيطان ونظام 

الفصل العنصري".
البرلمان العربي: على األمم المتحدة توفير حماية دولية للفلسطينيين

أكــد البرلمــان العربــي دعمــه التام للشــعب الفلســطيني في التمســك بحقوقه 
المشروعة في الدفاع الشرعي عن النفس، وإنهاء االحتالل ونيل الحرية واالستقالل 
وإقامة الدولة الفلســطينية ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان 
حق العودة لالجئين الفلســطينيين وفقًا لقــرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

194 لعام 1948م.
وطالب البرلمان العربي األمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني 
الذي يدافع عن حقوقه المشــروعة في أرضه تنفيذًا لقرار الدورة الطارئة للجمعية 
العامــة لألمم المتحدة لعــام 2018م وقراراتها الســابقة ذات الصلة، ورفع الحصار 

الصهيوني عن قطاع غزة.
مــن جانب آخــر، أدان البرلمان العربــي افتتاح جمهورية هندوراس ســفارة لها في 
مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاًكا صارخًا للقانون الدولي 
ولقرارات الشــرعية الدولية التي تشــدد جميعها عدم المســاس بالوضع التاريخي 

والقانوني القائم بمدينة القدس.
رئيس الشورى السعودي: المملكة تحث المجتمع الدولي لنصرة فلسطين 

قال رئيس مجلس الشورى السعودي عبد اهلل آل شيخ: "إن من أبرز التحديات التي 
تواجه األمة العربية هو الصراع العربي اإلســرائيلي وعدم ايجاد حل عادل للقضية 
الفلسطينية ومماطلة العالم فيما يتعلق بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأكد أن المملكة بذلت جهودا كبيرة لنصرة القضية الفلسطينية ولم تدخر جهدا في 
تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي، وحثت المجتمع الدولي على 

ضرورة القيام بمسؤولياته لرفع المعاناة عن الفلسطينيين.
وشــدد آل شيخ على أن المملكة السعودية حكومة وشعبًا تؤكد وقوفها مع الشعب 
الفلســطيني وتدعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء االحتالل وفق قرارات الشرعية 

الدولية ومبادرة السالم العربية.
رئيس النواب اللبناني: فخورون بانتصار غزة

عبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري؛ عن فخره والشعب اللبناني باالنتصار 
الوطنــي الذي حققته فصائــل المقاومة الفلســطينية في قطاع غــزة، قائاًل لدى 
اجتماعه مع وفد حركة حماس برئاســة رئيس مكتبها السياســي إســماعيل هنية 
فــي العاصمة اللبنانية بيروت: "أهنئكم بهذا النصر كما أهنئ كل فلســطين على 
الصمــود الوطنــي الكبير"، داعيًا إلــى تعزيز الموقف الفلســطيني وتوحيد الجهود 

الوطنية لمواجهة االحتالل.
"73" نائًبا ديمقراطًيا يدعون الرئيس األمريكي لدعم الحقوق السياسية للفلسطينيين

وجه "73" نائبًا ديمقراطيًا في الكونغرس األميركي رسالة إلى الرئيس جو بايدن، 
يحثونه فيها إلى احترام ودعم الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، والتراجع عن 

سياسات ترامب المؤيدة لكيان االحتالل.
ودعــا النواب لعكس القــرارات التي أدت إلى تخّلي اإلدارة األمريكية الســابقة عن 
سياســة الواليات المتحــدة طويلة األمد، مرحبيــن باإلفراج األولي عن المســاعدة 
التنموية واإلنسانية للفلسطينيين، وإدراجها في طلب ميزانية العام المالي 2022.

وشــددوا على ضــرورة تأكيد الواليات المتحــدة أن المســتوطنات مخالفة للقانون 
الدولــي من خالل إعادة إصدار إرشــادات وزارة الخارجية والجمــارك األميركية ذات 

الصلة إلى التعامل مع المستوطنات على هذا األساس.
النائب الظهراوي: نعمل لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية

أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية بمجلس النواب األردني النائب محمد الظهراوي؛ 
أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير بسبب المؤامرات التي تحاك ضد الشعب 

الفلسطيني، مؤكدًا أهمية حشد الدعم الدولي والعربي للقضية الفلسطينية. 
وأضاف الظهراوي خالل مؤتمر صحفي عقد في اســطنبول حول سبل دعم مدينة 
القدس المحتلة، والتصدي لسياســة التهويد اإلسرائيلية ضد المقدسات اإلسالمية 
والمســيحية، أن القضية الفلسطينية ستبقى على سلم أولويات الشعب والحكومة 
األردنية، وستتصدى لالحتالل اإلسرائيلي مخططاته، رافضًا جميع أشكال االعتداء 

اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني والمقدسات في األراضي المحتلة.

خالل اجتماع دوري.. لجنة التربية تناقش 
قضايا تهم المواطنين 

لجنة الصياغة تناقش مشروع قانون 
التنفيذ الشرعي

ناقشــت لجنــة التربيــة والقضايا 
المجلــس  فــي  االجتماعيــة 
القضايــا  مــن  عــدد  التشــريعي 
المجتمعيــة التــي تســتحوذ على 
فــي قطاع  المواطنيــن  اهتمــام 
غزة؛ باإلضافة لمناقشتها لبعض 
شــكاوى المواطنيــن التي وصلت 
للجنــة مؤخرًا؛ واتخــذت توصيات 
معينة بهدف معالجة الموضوعات 

المطروحة.
جــاء ذلــك خــالل اجتمــاع دوري 
عقدتــه اللجنــة بحضور رئيســها 
الجمــل،  الرحمــن  عبــد  النائــب 

عقــدت لجنة صياغة التشــريعات 
اجتماعــًا برئاســة رئيــس اللجنة 
القانونيــة بالمجلــس التشــريعي 
الغــول،  فــرج  محمــد  النائــب 
ناقشــت خاللــه مشــروع قانــون 
التنفيــذ الشــرعي المقتــرح مــن 
المجلس األعلى للقضاء الشرعي.
أن  علــى  الغــول؛  النائــب  وأكــد 
مشــروع القانــون ينطــوي علــى 
أهميــة بالغة باعتباره سيســاهم 
في تيسير إجراءات تنفيذ األحكام 
النهائيــة لدى المحاكم الشــرعية 
في إطار إجراءات تتســم بالمرونة 
ســتنعكس  وبالتالــي  والســرعة 
إيجابًا علــى بيئة التقاضي وتكفل 

النواب:  اللجنة  أعضاء  ومشــاركة 
خميــس النجــار، ومحمد شــهاب، 
ويوســـــف الشرافـــــي، ويحيـــى 

العبادســة، وهدى نعيم.
بدوره شــدد رئيس اللجنة النائب 
الجمــل علــى أن لجنتــه ال تدخر 
جهدًا في سبيل معالجة الشكاوى 
التــي تصلها من المواطنين وأنها 
المؤسسات  لمراجعة  تسارع دومًا 
الشــكاوى  ومتابعــة  الحكوميــة 
المناســبة  الحلول  بهــدف إيجــاد 
لهــا فــي إطــار المصلحــة العامة 

للمواطنين.

كما اتفق رئيــس وأعضاء اللجنة 
خــالل اجتماعهــم علــى متابعــة 
المؤسســات  بعــض  احتياجــات 
مؤكديـــــــــــن  الحكوميــــــــــة، 
أنهــــم ســيتواصلون مــع جهات 
تم  كما  لتوفيرهــا،  االختصــاص 
االتفــاق علــى عقد عدة جلســات 
اســتماع خــالل الفتــرة المقبلــة 
لعدد من المســؤولين الحكوميين 
اللجنة  اختصــاص عمــل  ضمــن 
وبمــا يضمــن تحقيــق المصلحة 
والمواطنيــن  للمجتمــع  العامــة 

بشكل عام.

للمحكوم لهم اســترداد حقوقهم.
وبيــن أن اإلطار القانونــي المتبع 
حاليًا في إجــراءات تنفيذ األحكام 
التنفيــذ  قانــون  هــو  الشــرعية، 
المطبــق  )2005م(  لســنة   )23(
لــدى المحاكــم النظاميــة، حيــث 
لمس قضاة التنفيذ لدى المحاكم 
التنفيــذ  ومأمــوري  الشــرعية 
القضايــا  بيــن  االختــالف  بعــض 
الشــرعية،  والقضايــا  النظاميــة 
قانــون  تخصيــص  أوجــب  ممــا 
تنفيــذ للمحاكم الشــرعية يراعي 
التي ينظرها  القضايــا  خصوصية 
ويتعهــد بهــا القضــاء الشــرعي.

وأشار النائب الغول؛ إلى أن مشروع 

مــادة،   )25( يتضمــن  القانــون 
التشريعات  لجنة صياغة  وستقوم 
جلســة  بعقــد  بالتشــريعي 
موســعة تضــم قضــاة شــرعيين 
ومأمــوري تنفيــذ مــن المحاكــم 
األحكام  اتساق  الشــرعية لضمان 
القانونيــة مع الممارســة العملية.

ولفــت إلــى أن اللجنــة ســتنتهي 
مــن تدقيــق المشــروع ومراجعة 
مــواده خــالل أســبوع، ثــم تحال 
إلــى  المشــروع  مســودة  نســخة 
بالمجلــس  القانونيــة  اللجنــة 
للمناقشــة  لتجهيزها  التشــريعي 
العامة واســتكمال إجراءات اإلقرار 
بهــا. المعمــول  لألصــول  وفقــًا 


