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وصلت  صحفيًا،  بياًنا  للتغيير  العربية  احلركة  عّممت 
جاء  العرب،  كل  وصحيفة  العرب  موقع  إلى  نسخة  عنه 
بالقراءة  االربعاء  للكنيست  العامة  الهيئة  فيه:"صادقت 
التمهيدية على اقتراح قانون للنائب اسامة سعدي والنائب 
املشتركة  القائمة   - للتغيير  العربية  الطيبي،  أحمد  د. 
بالقراءة  للكنيست  العامة  الهيئة  بأغلبية مطلقة صادقت 
التمهيدية على القانون الذي اقترحه النائب أسامة سعدي 
والذي ينص على دفع أجر لألعضاء مقابل اشتراكهم في 
القانون  ويضمن  كما  وجلانها  احمللية  السلطة  جلسات 
حق األعضاء في استرجاع مصاريف السفر ومصاريف 
بسبب  واألخ���رى  الفينة  ب��ن  لدفعها  يضطرون  أخ���رى 

اشتراكهم في هذه اجللسات".
لدعم  األول��ى  بالدرجة  القانون  ه��ذا  البيان:"جاء  وزاد 
السلطات احمللّية وجناعة العمل فيها ملا فيه من مصلحة 
السلطات  اعضاء  حق  ويضمن  األهمية  في  غاية  عامة 
في  االشتراك  على  ويحثّهم  مكانتهم  من  ويعزز  احمللية 
مسؤوليات  عليها  يترتب  وال��ت��ي  احمللية  السلطة  جل��ان 
األمر  ه��ذا  ويتطلب  املواطنن  احتياجات  تلبية  في  جّمة 
خلق أجواء عمل مهنية ، ويأتي القانون لينّظم هذا العمل 
والنمط املهنّي املطلوب جماهيريا من قبل االعضاء الذين 
يشاركون بجلسات اللجان حتى هذا اليوم بتطوع كامل. 
واّكد السعدي أّن "هذا القانون ال يعني التنازل عن قيم 

التطّوع في العمل البلدي بل مساندة ومعّززة له".
وأضاف البيان:"وقد عرض السعدي القانون في الهيئة 

العامة للكنيست ومت التصويت عليه بعد جهود كبيرة قام 
البرملانية  الداخلية  جلنة  رئيس  جانب  الى  السعدي  بها 
دافيد امسالم مع طواقم من وزارة املالية ووزارة الداخلية 
مناقشته  ليتم  مطلقة  بأغلبية  عليه  املصادقة  متت  حتى 
البرملانية. الداخلية  جلنة  في  األولى  للقراءة  وحتضيره 
وقال السعدي فور املصادقة على اقتراحه:" هذا اجناز 
مررتها  التي  القوانن  ال��ى  اضيفه  نوعي  وق��ان��ون  اخ��ر 
خالل العامن املنصرمن والتي تصب في مصلحة ابناء 
سنستمر  و  التحديد،  وجه  على  العربية  وبلداتنا  شعبنا 
في حتقيق االفضل خلدمة ابناء شعبنا في جميع الطرق 

املمكنة"، إلى هنا البيان.
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وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب 
بيان صادر عن احلركة العربية للتغيير، جاء 
فيه:"طرح نواب القائمة املشتركة، د. أحمد 
وأسامه  يحيى  ح��اج  احلكيم  وعبد  الطيبي 
الشديدة  واملعاناة  االكتظاظ  قضية  سعدي، 
وزارة  مكاتب  يقصدون  ال��ذي��ن  للمواطنن 
الداخلية من أجل جتديد جواز السفر، وذلك 
االثنن،  يوم  صباح  املالية،  جلنة  جلسة  في 
ال��ت��ي ب��ح��ث��ت ف���ي ق��ض��ي��ة اص�����دار ج����وازات 
الكبيرة  وال���رس���وم  ال��ب��ي��وم��ت��ري  وب��ط��اق��ات 
التي يتم جبايتها والوضع القائم في مكاتب 
بالقانون منذ  العمل  ال��وزارة بسبب سريان 
مكاتب  جاهزية  وع��دم  احلالي  الشهر  بداية 

وزارة الداخلية".
الطيبي  النواب،  وحت��ّدث  البيان:"هذا  وزاد 
وحاج يحيى و السعدي ، عن االكتظاظ الكبير 
واألدوار الطويلة في مكاتب وزارة الداخلية، 
حيث ذكر النواب حتديدا املكاتب في القدس 
عيليت،  ونتسيرت  وعكا  ونتانيا  الشرقيه 
قانون  سريان  منذ  املواطنون،  يعاني  حيث 
البيومتري مطلع الشهر احلالي، وهو قانون 
عارضته القائمة املشتركة بشّدة قبل سنّه في 
الكنيست، اال ان احلكومة والعتبارات ضيقة 
قامت بسنّه على الرغم من معارضة القانون 
من ِقبل العديد من نواب االئتالف، واالن بعد 
سريان القانون يعاني املواطنون عند توجههم 
جاهزية  ع��دم  م��ن  السفر  ج���وازات  لتجديد 

االعداد  الستقبال  الداخلية  وزارة  مكاتب 
باحلصول  امللزمن  امل��واط��ن��ن  م��ن  الكبيرة 
على جواز سفر بيومتري، كما ينص القانون، 
وفي حاالت عديدة ال يحصل املواطنون على 
جوازهم  جت��دي��د  يتم  وال  ال����وزارة  خ��دم��ات 
داخل  طويلة  لساعات  تواجدهم  من  بالرغم 

مكاتب وزارة الداخلية".
وتابع البيان:"وأشار النواب الى أنه "يترّتب 
لهذا  مسبقا  االستعداد  الداخلية  وزارة  على 
اجلديد،  القانون  دخ��ول  بعد  الكبير  االقبال 
خاصة واننا مقبلون على عيد الفطر السعيد 
واآلف املواطنن يخرجون لالستجمام خارج 
ال��ب��الد. وف��ي ح��ال ع��دم ق��درة ال���وزارة على 
ال���وزارة تلتزم  استيعاب ه��ذه االع���داد، ف��ان 

بايجاد حلول اخرى".
النواب  تطرق  أيًضا:"كما  البيان  في  وج��اء 
رسوم  بفرض  الداخلية  وزارة  "ق��ي��ام  ال��ى 
م��ض��اع��ف��ة مل��ن ي��ري��د احل��ص��ول ع��ل��ى ج��واز 
حيث  بصماته،  حفظ  ب��دون  بيومتري  سفر 
سنوات  خمس  ملدة  سفره  جواز  جتديد  يتم 
فقط، ويلزم بدفع رسوم كاملة، مساوية ملن 
يحصل على جواز سفر ملدة عشر سنوات. 
حتفيز  في  ترغب  الداخلية  وزارة  كانت  اذا 
ال���واط���ن���ن ب��احل��ص��وص ع��ل��ى ج����واز سفر 
بيومتري واملوافقة على حفظ بصماته، على 
الوزارة ان حتفز من خالل تخفيض الرسوم 
ملن يرغب وليس مضاعفتها ملن ال يريد حفظ 

بصماته".
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