
نشرة شهرية دورية تصدر عن الدائرة اإلعالمية يف كتلة التغيير واإلصالح - العدد )33( االثنين   8 مايو 2017م، 11 شعبان 1438هـ 

وفد برملاني برئاسة د.الزهار يزور الطوائف املسيحية بغزة

تصريح صحفي 
التغيير واإلصالح: مرســوم عباس 
بشأن الضرائب غير قانوني وباطل 

وطنيًا ودستوريًا

 نواب التغيري واإلصالح شاركوا بإقرار )3( قوانني وحضروا )3( جلسات للتشريعي حول الحصار واألسرى والواقع الصحي بغزة

نواب كتلة التغيير واإلصالح هنأته برئاسة المكتب السياسي لحركة حماس

التغيري واإلصالح: حماس نموذج فريد يف ديمقراطية املقاومة.. وسجل حضاري يف 
التداول القيادي

النائب أبو مسامح يزور تونس ويلتقي 
رئيس الربملان ورؤساء الكتل الربملانية

لقاء برملاني فلسطيني إيرلندي دعا 
ملحاكمةقادة اإلحتالل كمجرمي حرب

وقفة برملانية بعنوان » عباس 
واالحتالل شركاء يف حصار غزة«

التقى النائب سيد أبو مســامح برئيس البرملان التونسي ورؤساء الكتل البرملانية 
التونسية وأثنى على قرارهم باإلجماع واملتمثل بتشكيل جلنة فلسطني في البرملان 

التونسي. 

أوصى برملانيون على ضرورة تشكيل جلنة برملانية من كافة الكتل والقوائم لفضح 
جرائم االحتالل في كافــة احملافل والبرملانات العربية واألوروبيــة والدولية رداً على 

االنتهاكات املستمرة بحق النواب الفلسطينيني في الضفة الغربية،

حذر رئيس كتلة التغيير واإلصالح د. محمود الزهار رئيس الســلطة محمود عباس 
من اتخــاذ أي إجراءات إدارية ومالية ضد قطاع غــزة، ودعاه لتطبيق اتفاق القاهرة 

للمصاحلة عام 2011. 
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زار وفد برملاني برئاســة د. محمود الزهار رئيس كتلــة التغيير واالصالح 
والنائبني مشير املصري وجمال نصار الطوائف املسيحية في قطاع غزة 
»الطائفة األرثودوكســية » وطائفة الكاثوليــك«، مؤكداً على العالقة 
الطيبة وقيم احملبة والتآخي والتعايش بني كافة أبناء شعبنا الفلسطيني 
من املسلمني واملسيحيني باعتباره ثابتاً من ثوابت الشعب الفلسطيني. 
وكان في اســتقبال الوفد البرملاني املطران أليكسيوس عن طائفة الروم 

التغيير  كتلة  تتقدم 
بالتهنئة  واإلصــالح 
املقاومــة  حلركــة 
حماس  اإلســالمية 
بإمتام مراحل العملية 
احلركية  االنتخابيــة 
والتي ســجلت فيها 
صفحًة مشــرقًة في 
ميادين العمل الوطني 
وإبداعاً في دميقراطية 
ودورًة  املقاومــة 
حضاريــًة في التداول 

القيادي السلس.
التغييــر  كتلــة  إن 
واإلصالح تبــارك هذا 
الذي  الفريد  النموذج 
حمــاس  ســجلته 
بانتخــاب  لترحــب 

القائد النائب إسماعيل هنية رئيســاً ملكتبها السياسي وتدعو اهلل عز 
وجل له وإلخوانه بالتوفيق والسداد في مسيرتهم الوطنية وتسجل ثقتها 

من خالل تاريخه احلافل 
بحكمتــه  بالعطــاء 
وقدرتــه  السياســية 
القيادية وشــخصيته 
نحو  اجلامعة  الوطنية 
حتقيق تطلعات شعبنا 
املستقبل  واستشراف 

املنشود.
التغييــر  كتلــة  إن 
تسجل  وهي  واإلصالح 
ببصمــة  اعتزازهــا 
حماس املشرقة لتحيي 
الــدور الوطني األصيل 
رئيس  ســطره  الــذي 
السياســي  املكتــب 
السابق للحركة القائد 
خالــد مشــعل لهذا 
في  الرائــد  النمــوذج 
التداول القيادي وتكامل األدوار بعد أن أمهر موقعه الرئاسي بالفداء الوطني 

واإلبداع السياسي في خدمة شعبه وقضيته العادلة.

واألرثودكس ،واألب ماريــو من طائفة الالتني ، مؤكداً على حرصه للتعايش 
واألمن واالســتقرار للمســيحيني في قطاع غزة. وأوضح د.الزهار أن هذه 
الزيارات تأتي لتعزيز التواصل بني أبناء الشعب الفلسطيني كافة ، مشيراً 
إلــى أن االحتالل ال يفرق بيننا كفلســطينيني وأننا أصحاب قضية واحدة 

وسنبقى يد واحدة صامدين على هذه األرض حتى حترير فلسطني . 

دعم وإسناد لقضية األسرى يف يومهم 
ومعرمة »األمعاء الخاوية« 

شارك نواب الكتلة في العديد من الفعاليات واملناسبات إحياءاً ليوم األسير 
الفلسطيني وتضامناً مع األسرى املضربني عن الطعام داخل سجون االحتالل 

الذين يخوضون معركة األمعاء اخلاوية منذ أكثر من 20 يوماً.
ففي ذكرى يوم األســير الفلســطيني 17 أبريل نظم النواب جلسة برملانية 
خاصة بذكرى يوم األســير الفلســطيني  دعا النواب خالل اجللسة لضرورة 

العمل اجلاد الدولي واألممي لإلفراج عن األسرى.
 وزار وفد برملاني ديوان عائلة األسير اللواء فؤاد الشوبكي الذي يقضي حكًما 
بالســجن ملدة »20« ســنة، وهو أكبر األسرى ســناً، مطالبني أحرار العالم 
ومؤسسات حقوق االنسان لبذل مزيًدا من اجلهود من أجل ضمان االفراج عنه.  
كما زار النواب منزل األسير احملرر الشهيد مازن فقهاء الذي اغتالته يد الغدر. 
وفي فعاليات التضامن مع األسرى املضربني عن الطعام شارك كافة النواب 
في العديد من الفعاليات دعماً حلقوق األسرى وكان أبرزها املشاركة في خيمة 
التضامن مع األســرى التي تقام على أرض الســرايا بغزة  كما وشاركوا في 

فعاليات االعتصام األسبوعي أمام مقر الصليب األحمر. 
وفي محافظة شمال غزة شارك النواب في حفل أقامته حركة حماس لتكرمي 
ذوي األسرى من احملافظة، وأكدوا أن موعد النصر والتحرير بات قريًبا، وأن األسر 

لن يطول وسنجبر االحتالل على حتريرهم رغًما عن قادته« 
وفي سياق آخر أجرت النائب د. جميلة الشنطي اتصاالً مع األسيرة احملررة لينا 
اجلربوني، وهنأتها باإلفراج عنها بعد قضائها »15« سنة في سجون االحتالل، 

مشيدة  بصمودها وصمود األسيرات في سجون االحتالل.
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كتلة التغيير واإلصالح

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

عمــل برملاني ورقابــي متواصل يقــوم به نواب 
كتلة التغييــر واالصالح على الرغم من الظروف 
السياســية الصعبــة التي نعيشــها في ظل 
اختطاف االحتالل لنواب الشرعية وعدم السماح 
للنواب اآلخرين دخول اجمللس التشــريعي في رام 
اهلل بقرار سياسي فلسطيني واستمرار احلصار 
على قطــاع غزة، اســتمر نواب كتلــة التغيير 
واالصالح فــي أداء دورهم الرقابي والتشــريعي 
وحضورهم جللسات اجمللس التشريعي الرسمية 
وجلانــه اخملتلفة واملشــاركة في ســن القوانني 

والتشريعات.

جلسات المجلس
 حيث شــارك نــواب التغيير واالصــالح بثالث 
جلسات  للتشــريعي خالل شــهر أبريل بواقع 
ثالث أيــام عمل  عقدت  اجللســة األولي مطلع 
ابريل وكانت جلســة خاصة ناقشوا خاللها أثر 
احلصار علــى القطاع الصحــي وحمل خاللها 
النائــب األول لرئيس اجمللس التشــريعي د. بحر 
االحتالل املســؤولية الكاملة عــن حياة املرضى 
جميعا في قطاع غزة، كما حمل رئيس السلطة 
شخصياً وحكومة احلمد اهلل املسؤولية في ظل 
عدم قيامهم بواجباتهــم جتاه غزة وخاصة وزارة 
الصحة، حيث قدمت جلنة التربية تقريراً رصدت 
خاللــه احلصار وآثاره علــى القطاع الصحي في 
قطاع غزة، وفي نهاية اجللســة أعلن د. بحر عن 
تبرع نواب التغيير واالصالح براتب شــهر لصالح 

مرضى الكلى والسرطان في محافظات غزة.
في سياق متصل شارك النواب بجلسة للمجلس 
التشــريعي في منتصف شــهر أبريل مبقر وزارة 

ومناصــرة لقضيتهــم حتى حتريرهم من الســجون 
اإلســرائيلية داعني إلى االستمرار في فعاليات األسرى 
نصرة لهم، مناشدين املقاومة بكافة أذرعها وفصائلها 
بأن يبقى سالحها مشرعاً حتى حترير األسرى واملسرى.

ناقش نــواب الكتلة خالل اجللســة الثالثة للمجلس 
التشريعي مشــاريع قوانني مت عرضها على النواب ومت 
خاللها إقرار ثالثة قوانني بالقراءات اخملتلفة وهي قانون 
بشــأن تعديل بعض أحكام قانون متليــك الطبقات 
والشــقق واحملالت وقانون حظر التعــدي على األراضي 

والعقارات العامة للدولة، وقانون الشركات غير 
الريحة، كما مت مناقشــة مشــروع قانون تقادم 

احلقوق العمالية.

اللجان البرلمانية
وسجل التقرير الشــهري أن نواب كتلة التغيير 
واالصــالح  نفذوا عــدداً من النشــاطات على 
مســتوى اللجــان املكلفة مبتابعة ومناقشــة 

القضايا العالقة.
حيث شــارك نواب الكتلة في جلنة التربية ثالثة 
اجتماعات خالل شــهر أبريل شــملت جلسة 
اســتماع للدكتور باســم نعيم مسؤول ملف 
الصحــة في اللجنــة اإلداريــة باإلضافة لعقد 
إجتماع دوري ملناقشــة بعض القضايا، وجلسة 
إستماع لرئيس قطاع التعليم ودعته للنهوض 
باملســيرة واملؤسسات التعليمية. كما وزار نواب 
جلنة التربية معرض القدس للكتاب الذي أقامته 

وزارة الثقافة على أرض السرايا بغزة.
وشارك نواب الكتلة في جلنة الرقابة بورشة عمل 
حول واقع حقوق االنســان واحلريــات العامة في 
فلســطني باإلضافة لقيام جلنة الرقابة وحقوق 
اإلنســان واحلريــات العامة بعقد ورشــة عمل 
بالتعاون مع مكتب املراقب العام لوزارة الداخلية 

حول حالة حقوق اإلنسان في قطاع غزة.
كمــا ونظم نــواب الكتلة في جلنــة الداخلية 
واحلكم احمللي اجتماعاً مــع قيادة جهاز القضاء 

العسكري.
 كما وقامت جلنة الداخلية بعقد جلسة استماع 
لرئيس قطــاع اخلدمات م. رفيــق مكي وبرئيس 

بلدية غزة نزار حجازي.

األسرى بحضور  وذوي األسرى وأسرى محررين في ذكري 
يوم األسير الفلسطيني.

وعبر النائــب األول لرئيس اجمللس التشــريعي د. بحر 
خالل اجللسة عن استنكاره لصمت مؤسسات اجملتمع 
الدولي على ممارســات االحتالل بحق األسرى، مطالباً 
بالعمل على إطالق سراحهم ولفت د. بحر إلى أن أكثر 
من مليون فلســطيني دخلوا ســجون االحتالل على 

مراحل الصراع مع االحتالل.
جدد النواب تأكيدهم على املضي قدماً في دعم األسرى 

نواب التغيري واإلصالح 3 جلسات )للتشريعي(  حول األسرى والحصار والواقع الصحي وجلسات  
استماع ملسئولني حكوميني   

نــواب التغييــر واإلصالح يشــاركون 
في اليوم العاملــي لنصرة غزة “بكفي 

حصار“.

نواب شــمال غزة يشاركون في حفل 
العرب  املوظفــني  احتاد  رئيــس  تكرمي 

بوكالة الغوث.

نواب خان يونس يلتقون وجهاء منطقة 
الفخاري ويستمعون ملشاكلهم.

د.بحر ونواب غزة يكرمون مجلس إدارة 
نادي الصداقة بدرع البطولة.

النائب د. يونس األسطل يلتقي قيادة 
شــرطة محافظة رفح ويناقش عدداً 

من القضايا .

نواب الوســطى يلتقون برئيس قطاع 
التعليــم أ. كمال أبو عــون ويبحثون 

جملة قضايا.

أنشطة برملانية يف 
سطور

برئاســة  برملاني  وفد  زار 
الدكتــور محمود الزهار 
التغيير  كتلــة  رئيــس 
واالصالح والنائبني مشير 
املصــري وجمــال نصار 
في  املسيحية  الطوائف 
قطــاع غــزة “الطائفة 
وطائفة   “ األرثودوكسية 
مؤكــداً  الكاثوليــك”، 
الطيبة  العالقــة  على 
والتآخي  احملبــة  وقيــم 
والتعايش بني كافة أبناء 
شعبنا الفلسطيني من 
واملسيحيني  املســلمني 
باعتبــاره ثابتاً من ثوابت 

الشعب الفلسطيني. 
اســتقبال  فــي  وكان 
البرملاني املطران  الوفــد 

أليكسيوس عن طائفة الروم واألرثودكس ،واألب ماريو 
من طائفة الالتني ، مؤكداً على حرصه على للتعايش 
واألمن واالستقرار للمسيحيني في قطاع غزة. وأوضح 
د.الزهار أن هذه الزيارات تأتي لتعزيز التواصل بني أبناء 
الشعب الفلسطيني كافة ، مشيراً إلى أن االحتالل 
ال يفرق بيننا كفلســطينيني وأننــا أصحاب قضية 
واحدة وســنبقى يد واحدة صامدين على هذه األرض 

حتى حترير فلسطني . 
وشدد د.الزهار على ضرورة حترير املقدسات اإلسالمية 

واملسيحية وفي مقدمتها املسجد األقصى وكنيسة 
القيامة، وصوالً إلى إقامة دولتنا الفلســطينية على 

كامل تراب فلسطني. 
من جهته أكد النائب جمال نصار أن “املســيحيني في 
غزة يعيشــون في أمان مثل املســلمني متاماً وال فرق 
بينهم، وهذه الزيارة تأتي لالســتماع إلى مشاكلهم 
ومطالبهــم إذا كانت هناك مشــاكل أو مضايقات، 
من أجل مســاعدتهم ووضع احللول املناسبة”. وأشار 
النائب نصار أنه ال يوجد حظر على الوظائف للشباب 

مشيراً   ، املسيحيني 
التغيير  أن كتلة  إلى 
واجمللس  واالصــالح 
يعي  لتشــر ا
علــى  حريصــني 
الشباب وحقوقهم 
كمــا هــو حريص 
على متانة العالقة 
 ”: وقــال  واألخــوة 
نحــن ال منيز بني أي 
مواطن فلسطيني 
حقوق  كامــل  له 

املواطنة” . 
جهتــه  مــن 
املطــران  عبــر 
عن  أليكســيوس 
للوفــد  شــكره 
عبر  كما  البرملانــي، 
األب ماريو عن شــكره وتقديره للوفــد على زيارته 
وقــال :” غزة مثال جيد للتعايش لكل العالم ، أنتم 
تعرفون أننا املمثلني الفلســطينيني للكنيســة 
الكاثوليكية ولدولة الفاتيكان، نحن نعمل ونعيش 
من أجل الشــعب الفلســطيني ونحــن جزء من 

الشعب الفلسطيني . 
وفي نهايــة الزيارات قدم د.الزهــار والوفد البرملاني 
درعــني تكرمييني لكل طائفة، مؤكــداً على ضرورة 

استمرار التواصل .

هدفها تعزيز العالقات الوطنية وُلحمة الشعب 

وفد برملاني برئاسة د.الزهار يزور الطوائف املسيحية بغزة

نواب التغيري واإلصالح  حضروا )3( جلسات للتشريعي  حول األسرى والحصار والواقع الصحي   
خالل أبريل.. إقرار )3( قوانني و )3( جلسات استماع
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نواب التغيري واإلصالح 3 جلسات )للتشريعي(  حول األسرى والحصار والواقع الصحي وجلسات  
استماع ملسئولني حكوميني   

استقبلوا وفدًا من الدفاع المدنيالتقوا بمدير مستشفى كمال عدوان

استضافوا مدير الشئون اإلجتماعية لحل مشاكل المواطنينكرموا ) 500 ( من حفظة القرآن الكريم

نواب شمال غزة يناقشون قضايا مهمة مع مجلس 
بلدية بيت الهيا 

نــواب خان يونــس: تكامل دور مؤسســات املجتمع 
ضرورة للقضاء على املخدرات

نواب غزة يناقشون عمل الوزارات مع اللجنة اإلدارية 
الحكومية 

نواب محافظة الوسطي يلتقون مدير عام قوى 
األمن الداخلي

أنشطة ومشاركات وطنية رغم املالحقة واالختطاف

ناقش نواب محافظة شمال غزة مع مجلس بلدية بيت 
الهيا العديد مــن القضاياخالل مشــاركة النواب في 
االجتماع البلدي األسبوعي ضمن  خطة لتعزيز تواصل 

النواب مع املؤسسات احلكومية واألهلية في احملافظة..
ورحــب رئيس البلدية بوفــد النواب مثمنــاً دورهم في 
متابعة ومســاندة البلديــة في مواجهــة التحديات 
والعقبات مؤكــداً أن اجمللس موحد متكاثف يعمل على 

قلب رجل واحد .
وناقش وفد النواب مع أعضاء اجمللس البلدي قضية إزالة 
سلطة األراضي للتعديات في منطقة غرب مدينة بيت 
الهيا وقضية نفوذ بلدية بيت الهيا، وملف ترميم بعض 

أكــد نــواب محافظة خان يونــس على ضــرورة تكامل 
مؤسســات اجملتمع الفلســطيني الرســمية واألهلية 
ألجل القضاء علــى آفة اخملدرات، وعالج املدمنني ومعاقبة 
املتاجرين بأرواح ومستقبل الشعب الفلسطيني جاء ذلك 
خالل استقبال نواب محافظة خان يونس، وفداً من جهاز 

شرطة مكافحة اخملدرات برئاسة املقدم وائل أبو عبيد.
استمع النواب جلهود شرطة مكافحة اخملدرات في القضاء 

على بؤر انتشار احلبوب اخملدرة، وأبرز معوقات العمل. 
وأشــاد نواب خان يونس باإلجنــازات الكبيرة التي حققها 
جهاز  مكافحة اخملدرات في ظــل ضيق الظروف احمليطة 
وقلة اإلمكانيات املتاحة، مشيرين ألهمية تعاون مختلف 

ناقــش نــواب محافظة غزة مــع اللجنــة االدارية 
احلكومية عــدة قضايا إدارية وفنيــة تتعلق بعمل 
الوزارات وما يحتاجه املواطــن من خدمات واخلطط 

واملشاريع اخلدماتية خالل الفترة القادمة.
وأكد نواب محافظة غزة أن اللجنة اإلدارية احلكومية 
ليست بديالً عن حكومة الوفاق، وأن تشكيلها جاء 
لســد الفراغ اإلداري الذي أفرزته حكومة احلمد اهلل 
نتيجة تقصيرها عن القيــام بواجباتها جتاه قطاع 

غزة.

التقى نواب احملافظة الوسطي باللواء توفيق أبو نعيم مدير 
عــام قوي األمن الداخلي في قطاع غــزة وذلك مبكتب نواب 
محافظة الوســطي وكان في اســتقباله النائب د. سالم 

سالمة والنائب د. عبد الرحمن اجلمل والنائب هدي نعيم.
ورحب النائــب اجلمل باللواء أبو نعيــم مؤكداً على أهمية 
التواصــل الدائــم لالطالع علــى مجريات العمــل داخل 
املؤسسات األمنية والشــرطية ومتابعة قضايا املواطنني.

وناقــش النائب ســالمة عــدة قضايا هامــة للعمل على 
متابعتها شــملت عدد من شكاوى املواطنني الواردة ملكتب 

واصل نواب الضفة الغربية عملهم البرملاني ومشاركتهم الوطنية رغم حالة 
املالحقة التي طالت عدد من النواب وصل عددهم 11نائباً.

ويرصد التقرير الشــهري لنواب الضفة جملة من النشــاطات أبرزها زيارة عدد  
من األسرى احملررين في الضفة الغربية كما وشاركوا باالعتصام األسبوعي مع 

أهالي األسرى تضامنا معهم في ذكري يوم األسير الفلسطيني.

في سياق آخر شارك نواب الضفة في ورشات عمل نظمتها وزارة التربية والتعليم 
العالي تناولت املسيرة التعليمية وتطويرها، كما وشارك النواب في عدد من ورش 
العمل واملؤمترات )مبركز حريات، مركز شــمس، الهيئة املســتقلة حلقوق اإلنسان، 

هيئة شؤون املنظمات األهلية، مؤسسة امان(.
 والتقي نواب الضفة بوفد من سفارة دولة جنوب افريقيا خالل زيارة ملقرها ناقشوا 

خاللها عدة ملفات هامة اســتعرضوا خاللها معاناة أبناء شعبنا، كما وشارك 
نواب الضفة في حفل استقبال يوم احلرية بجنوب أفريقيا، وقدموا واجب العزاء 

بوفاة  والد النائب بسام الصاحلي.
يذكر أن قوات االحتالل شنت حملة من االعتقاالت في محافظات الضفة الغربية 
طالت عدد من النواب وكان من بينهم النائب سميرة احلاليقة والنائب املقدسي 
املبعــد إلى مدينة رام اهلل أحمد عطون وأصــدرت أحكاماً إدارية مختلفة  بحق 
النواب وجددت االداري لنواب أخرين بهدف تغيبهم عن الســاحة الفلسطينية 

ومنعهم من القيام بدورهم البرملاني والوطني.

الشوارع الرئيسية .
وأشاد النواب بجهود بلدية بيت الهيا ممثلة برئيس وأعضاء 
اجمللس البلــدي وموظفي البلدية الذيــن يبذلون قصارى 
جهدهم فــي توفير اخلدمات الكاملة و جهود البلدية في 

شتى اجملاالت اخملتلفة.
وفي ســياق آخر، ناقش النواب أوضاع مستشــفى كمال 
عدوان مــع املديــر اإلداري للمستشــفى العقيد أحمد 
الكحلــوت من حيث مســتوي جاهزيته خــالل الطوارئ 
ووضع قســم االســتقبال والتحديات التي تواجه العمل 
باملستشــفى، وذلك خالل لقاء جمع نواب شمال غزة مع 

املدير اإلداري مبكتب النواب باحملافظة.

األجهزة األمنية في هذا اجملال.
واستعرض املقدم أبو عبيد طبيعة عمل جهاز مكافحة 
اخملدرات في احملافظة، وجهده املســتمر للحفاظ على 

سالمة اجملتمع من آفة تعاطي اخملدرات واالجتار بها.
في ســياق آخر، اســتقبل نواب احملافظة قيادة جهاز 
الدفاع املدني في احملافظة  واســتمعوا ملطالب قيادة 

اجلهاز بإنشاء مقر للدفاع املدني في احملافظة.
ووعد النواب بخطوات عملية لوضع احللول املناســبة 
ملقر الدفاع املدني ولضمان استمرار عمل الدفاع املدني 
ضمن ظــروف مالئمة مبا يخدم املصلحة العامة ألبناء 

شعبنا.

في ســياق آخر، شــارك النواب في تكرمي 500 حافظ 
وحافظة للقرآن الكرمي في حفل تكرمي عقد في منطقة 
جنوب غزة ملركز أبي بكر الصديق في مســجد اإلمام 

الشافعي في مدينة غزة.
وشــكر النواب كل من ســاهم في دعم مراكز القرآن 
الكرمي معبرين عن فرحتهم وســرورهم بتخريج هذه 
الكوكبة مــن احلفظة، كما أثنوا على جهود القائمني 
على احلفل رغم قلة اإلمكانات وفي اخلتام مت تكرمي رعاة 

احلفل.

نواب احملافظة الوسطي.
وثمنت النائــب نعيم جهود الشــرطة وأجهزة األمن في 
حفظ األمن واألمان، مشــيرًة الي األداء األمني املتميز الذي 

كان له دور في التخفيف عن املواطنني .
في سياق منفصل، استضاف نواب احملافظة، مدير الشئون 
االجتماعية أ. وائل اخلــور والتقى بعض املواطنني أصحاب 
الشكاوى املقدمة للمكتب ومت مناقشة كل قضية بشكل 
منفصل واالطالع على حيثياتها ووعد مبتابعة هذه القضايا 

والعمل على حلها حسب األصول.

نواب الضفة ||
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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

التغيري واإلصالح: مرسوم عباس 
بشــأن الضرائــب غــري قانوني 

حذر رئيس كتلة التغيير وباطل وطنيًا ودستوريًا  
واإلصــالح د. محمــود 
الزهار رئيس الســلطة 
محمود عباس من اتخاذ 
أي إجراءات إدارية ومالية 
ضد قطاع غــزة، ودعاه 
القاهرة  اتفاق  لتطبيق 

للمصاحلة عام 2011. 
وبني د. الزهار أن تشكيل 
اإلداريــة هي  اللجنــة 
مبثابــة حلقة وصل بني 
الــوزارات وبــني اجمللس 
وشكلت  التشــريعي 
بقانون صادر عن اجمللس 
التشــريعي باعتبــاره 
املؤسســة الشــرعية 

الوحيدة في النظام السياسي الفلسطيني.
وطالب د. الزهار الســلطة في رام اهلل بتوزيع عادل للمساعدات التي تخصص 
للشعب الفلســطيني في الضفة والقطاع، مطالباً فصائل منظمة التحرير 
بعدم املشــاركة في مسرحيات سياسية يجرى نســجها وهي مرفوضة من 
الشعب الفلسطيني والهادفة لتشكيل إطار قيادي من بعض الفصائل التي 

انتهت. 
ودعا النائب د. الزهار كافة الكتل والقوائم البرملانية واملستقلني للعمل املشترك 

للمؤامــرة  والتصــدي 
التــي تســتهدف غزة 

وبرنامجها املقاوم.
أكد  السياق،  نفس  في 
فرج  محمــد  النائــب 
الغــول أن قرار حكومة 
احلمد هلل باســتقطاع 
%30 من رواتب موظفي 
إطار  في  يأتي  احلكومة 
اإلجراءات  من  سلسلة 
والتدابيــر الرامية خلنق 
قطــاع غزة وتشــديد 

احلصار عليه.
أن  الغول  النائب  وشدد 
عن  الصــادرة  القرارات 
حكومة احلمد هلل جاءت بالتنسيق الكامل مع السيد محمود عباس، معتبراً 
هذه القرارات انتهاكاً صارخاً ومخالفًة واضحًة وصريحًة ملبادئ حقوق اإلنسان 

املستقرة في اجملتمع الدولي.
وأكد النائب الغول أن إصرار عباس على انتهاكه للقانون األساسي الفلسطيني 
ومتكسه بالكرسي ومشــاركته لالحتالل في حصار غزة وتقدسيه للتنسيق 
األمني وممارسته الدكتاتورية والتمييز العنصري بني أبناء الشعب الفلسطيني 
يعد جرمية مركبة ومستمرة تستوجب رحيله فوراً ومحاسبته ومحاكمته أمام 

احملاكم الفلسطينية اخملتصة.

أكدت كتلة التغيير واإلصالح أن املرســوم األخير لرئيس الســلطة محمود 
عباس بشأن الضرائب غير قانوني وباطل وطنياً ودستورياً. 

وقالــت الكتلة في تصريح لها )-8 مايو( » األولى بالســلطة إعادة الضرائب 
التي جتبيها عبر املعابر مع االحتالل إلى مســتحقيها مع ضرورة وقف رئيس 
الســلطة تساوقه مع االحتالل في محاصرة شعبنا الفلسطيني في قطاع 

غزة والكف عن سياسية التهديد القذرة«.
من جهته أكد د. بحر أن مرســوم االعفــاء الضريبي غير قانوني وال قيمة له، 
مشيراً إلى أن املراسيم كلها يجب أن تعرض على اجمللس التشريعي ألنه اجلهة 
اخملولة باملصادقة عليها ودون ذلك فلن يكون له أي تأثير وال قيمة قانونية ولن 

يعمل به في قطاع غزة.
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لقاء برلماني فلسطيني إيرلندي مشترك إجماع برلماني تونسي بتشكيل لجنة فلسطين

خالل وقفة برلمانية نظمتها الكتلة

نــواب: جهود دولية لتقديم قــادة اإلحتالل للمحاكم 
كمجرمي حرب

النائب أبو مسامح يزور تونس ويلتقي رئيس 
الربملان ورؤساء الكتل الربملانية التونسية

 د.الزهار يحذر رئيس السلطة من اتخاذ اجراءات إدارية ومالية ضد غزة

أكد نواب كتلة التغيير واإلصالح البرملانية وبرملانيون إيرلنديون أن 
االحتالل ميارس أبشــع جرائم احلرب بحق الشعب الفلسطيني، 
مشــددين على ضرورة تقــدمي هذه اجلرائــم للمحاكم الدولية 

ملالحقة ومحاكمة قادة االحتالل. 
واستعرض النواب خالل لقاء برملاني فلسطيني إيرلندي مشترك 
عبر تقنية سكايب في مقر اجمللس التشريعي بغزة ومقر مجلس 
مدينة دبلن اإليرلندية يوم الثالثاء )11-4(، آثار احلصار املدمرة على 
الشــعب الفلســطيني والتي طالت مناحي احلياة كافة بفعل 

سياسات االحتالل اإلسرائيلي التعسفية.
من جهته أكد د. محمود الزهار على حق الشــعب الفلسطيني 
في الدفــاع عن النفس وحتريــر األرض واملقدســات ونيل احلرية 
واالســتقالل، مبيناً أن الدفاع عن احلقوق ال يشــكل إرهاباً كما 

يدعي االحتالل الصهيوني. 

التقى النائب سيد أبو مسامح برئيس البرملان التونسي 
ورؤســاء الكتل البرملانية التونسية وأثنى على قرارهم 
باإلجماع املتمثل بتشــكيل جلنة فلسطني في البرملان 

التونسي.
وزار النائب أبو مسامح تونس ضمن وفد رابطة برملانيني 
ألجل القدس ترأسه االستاذ” حميد بن عبد اهلل األحمر” 
والتقــوا خالل الزيارة برئيس مجلس النواب التونســي 
األستاذ محمد ناصر الذي عبر عن سعادته بوفد الرابطة 
ودعمه ملسعاها النبيل الذي يعتبر محل إجماع من كل 

مكونات اجملتمع التونسي.
كما والتقى الوفد خالل الزيارة بكتلة نداء تونس ممثلة في 
رئيسها األستاذ سفيان طوبال وبعض نواب الكتلة كما 

مــن جانبه، ثمــن النائــب د. مروان أبــو راس مواقــف النواب 
اإليرلنديني في مواجهة جرائم االحتالل الصهيوني، وقال:” نقدر 
مواقفكم الشجاعة في البرملان اإليرلندي في مواجهة االحتالل 

الصهيوني”. 
من جانبه اســتعرض د. عاطف عدوان آثار احلصار اإلســرائيلي 
واحلروب املستمرة على قطاع غزة التي طالت كافة مناحي احلياة 
االقتصادية واالجتماعية واإلنســانية، موضحــاً أن غزة تعاني 

وضعاً إنسانياً كارثياً. 
من جانبه أكد النائب محمد فرج الغول أن االحتالل الصهيوني 
ميارس أبشــع أنواع اجلرائم بحق الشــعب الفلســطيني وهو 

يشكل انتهاك صارخ للقانون الدولي. 
كما أكد النواب اإليرلنديــني في مداخالت متعددة على ضرورة 

الوصول للمحاكم الدولية حملاكمة قادة االحتالل.

التقى الوفد بكتلة النهضة ممثلة في رئيسها األستاذ نور 
الدين البحيري وعدد معتبر من أعضاء الكتلة، كما كان 
للوفد لقاء بكتلة احلرة التي عبر أعضاؤها عن جاهزيتهم 

واستعدادهم لدعم جهود الرابطة.
في إطار متصل التقى الوفد البرملاني مع الشــيخ راشد 
الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية الذي أعرب هو 

اآلخر عن استعداده لدعم الرابطة. 
كما قام الوفد بزيارة الى املركز الفلســطيني التونسي 
واجتمــع بعدد من أعضــاء املركز الذي عبــروا عن بالغ 
ســعادتهم باللقاء، كما والتقي الوفد بالسيد مساعد 
األول للسفير الفلسطيني في تونس وتباحثوا في سبل 

التعاون املشترك بينهما.


