
7االربعاء 2017/4/12 أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

تنويه
ورد ع���ن طريق الخطأ والس���هو باإلعالن الصادر عن جريدة األي���ام بتاريخ 2017/4/3 ذكر 
تاريخ الوكالة الدورية بالتاريخ 2016/1/24 وكذلك رقم قطعة األرض 16 واس���م الموكلة 
أمان���ي، والصحيح هو: تاري���خ الوكالة 2016/11/24 والقطعة 160 واس���م الموكلة أماني 

جودت محمود عمرية، لذا اقتضى التنويه.

إعالن

تعلن شركة المؤسس���ة المصرفية الفلسطينية 

المس���اهمة العام���ة المحدودة، والمس���جلة لدى 

مراقب الش���ركات الفلسطيني تحت رقم تسجيل 

المس���جل  عنوانها  ع���ن تغيي���ر   ،563201045

م���ن مدينة أريحا إل���ى عنوانها الحال���ي رام الله/ 

الماصيون/ شارع الجهاد/ مقابل حديقة األمم.

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/2669
التاريخ: 2017/4/11

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي جنين السيد/ة محمد زكي مصطفى 
طحاينة وذل���ك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 432/2017/3753 تاريخ 

2017/4/11
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 8 حوض رقم 20067 من اراضي جنين.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حس���ب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

محمد زكي مصطفى طحاينة فالح محمد صالح جبارين  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف: 2017/2667
التاريخ: 2017/4/11

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة محمد س���رحان محمد 
ربايعه وذل���ك بصفة وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رق���م 432/2017/3198 تاريخ 

2017/3/28
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 4 حوض رقم 35 من أراضي قباطية.
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

محمد سرحان محمد ربايعة أديب فاروق أديب أبو الرب  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف: 2017/2665
التاريخ: 2017/4/11

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة محمد س���رحان محمد 
ربايع���ة وذلك بصف���ة وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رق���م 432/2017/3462 تاريخ 
2017/4/4 والمعطوف���ة عل���ى الوكالة العامة رق���م 427/2016/3061 ع���دل جنين بتاريخ 

2016/3/20
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة 3 حوض رقم 18 من اراضي برقين.
فمن ل���ه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

محمد سرحان محمد ربايعة حسن عارف سعيد حسن  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف: 2017/2651
التاريخ: 2017/4/11

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة فداء محمد عبد القادر 
معال���ي وذلك بصفة وكي���ال دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م 432/2017/3653 تاريخ 

2017/4/10
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 69 حوض رقم 15 من أراضي عجة.
فم���ن له أي اعتراض عليه التق���دم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

فداء محمد عبد القادر معالي طاهر + أنس أبناء فائد عبد الفتاح معالي  
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/2292
التاريخ: 2017/4/9

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعل���ن للعموم بأنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة لؤي أحمد ش���فيق 
صعابن���ه وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 425/2015/12637 تاريخ 

2015/12/27
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 23 حوض رقم 5 من أراضي العطارة.
فم���ن له أي اعتراض عليه التق���دم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

لؤي احمد شفيق صعابنه كفاية محمود يوسف ابو هند 
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين

السلطة القضائية

دائرة تنفيذ جنين

فريد طارق احمد خمايسة
جنين � الحي الشرقي � طلعة مسجد حليمة السعدية

نعلمكم انه بتاريخ 2017/4/11 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2017/2079
والمكونة فيما بين

المحكوم له/م: 1. محمود جمال محمود السعدي/ جنين.
المحكوم عليه/م: 1. فريد طارق احمد خمايسة/ جنين.

تقرر إش���عارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أس���بوعين من تاري���خ تبلغك بدفع مبلغ 
50000 شيقل والرسوم، قيمة كمبيالة عدد 1، لصالح المنفذ محمود جمال محمود السعدي 
من جنين وكيله المحامي علي ناصر الس���عدي، لبيان ردك أو اعتراضك عليه، وبخالف ذلك 

ستضطر دائرة التنفيذ بمباشرة  اإلجراءات التنفيذية بحقك.
مع االحترام

مأمور التنفيذ

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح نابلس
الرقم: 2015/1230
التاريخ: 2017/3/29

إعالن حكم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2015/1230

عماًل بق���رار محكمة صلح نابلس الص���ادر بتاريخ 2017/3/28 والمتضم���ن تبليغ المدعى عليه 
فاطمة عوض قاس���م عويجان من نابلس ومجهول محل اإلقامة حاليًا على آخر محل إقامة وعلى 
لوحة إعالنات المحكمة وبواس���طة النش���ر في إح���دى الصحف المحلية فقد ت���م إعالم الجهة 

المدعى عليها المذكورة في القرار المعلن حسب األصول.
رئيس قلم محكمة صلح نابلس
محمد طه

القرار
الصادر عن محكمة صلح نابلس المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باس���م الشعب العربي 

الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة القاضي السيد: اسامة الدباس.

الكاتب: آيات جرار.
الجهة المدعية: ش���ركة الوطنية موبايل الفلس���طينية م.ع.م والمس���جلة لدى مراقب الشركات 

تحت الرقم 562601328 رام الله.
وكيلها المحامي: محمد سالم سقف الحيط و/أو مرسي حسين و/أو صهيب الشريف.

المدعى عليها: فاطمة عوض قاسم عويجان/ نابلس.
موض���وع الدعوى: مطالبة مالية بدل االس���تخدام/ االنتفاع من خدم���ات الهاتف الخلوي بقيمة 

1506,49 ألف وخمسمائة وستة شيقل وتسعة واربعون اغورة.

وعليه
لذل���ك وكون المدعية قد أثبتت من خالل ما قدمته م���ن بينات فإن المحكمة تقرر الحكم بإلزام 
المدعى عليها فاطمة عوض قاس���م عويجان بدفع مبلغ 1506,49 شيكل للجهة المدعية شركة 
الوطنية موبايل الفلسطينية لالتصاالت وتضمين المدعى عليها المذكور الرسوم والمصاريف 

و20 دينار أتعاب محاماة.
حكمًا قطعيًا صدر وتلي علنًا باس���م الله وباس���م الش���عب العربي الفلس���طيني وافهم بتاريخ 

.2016/2/28
القاضي
أسامة الدباس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة 457/ج/2017
التاريخ: 2017/4/11

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم الس���يد/ أنا / يوس���ف عبد 

الرحيم يوسف ابو صالح بوكالتي الدورية رقم 2017/1849 عدل طولكرم
إلتمام معاملة بيع رقم 457/ج/2017

رقم القطعة رقم الحوض   اسم البلد  
38   8427 شويكة  

ولمن له االعتراض على ذلك التقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم لالعتراض خالل 
فترة عش���رة أيام من تاريخ هذا النش���ر وبخالف ذلك يتم الس���ير في المعاملة حس���ب 

األصول والقانون.

اسم الوكيلاسم المالك

عب���د الكريم )محمد س���عيد( عبد الله 
محمد محمود

يوس���ف عبد الرحيم يوس���ف أب���و صالح/ 
وكيل دوري

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم المعاملة: 454/ج/2017
التاريخ: 2017/4/11

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم السيد عميد عاهد عبد القادر 
علي بصفته الوكيل بموجب الوكاالت الدورية التالية: 1. الوكالة الدورية رقم 2016/9652 
ع���دل طولكرم والصادرة بتاريخ 2016/12/6، 2. الوكالة الدورية س���جل رقم 1682 صفحة 

2016/70 والصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2016/12/26
وذل���ك لفتح معاملة بيع في قطعة االرض رق���م 93 حوض 8677 حوض بجورة من اراضي 

دير الغصون قضاء طولكرم.
فم���ن له أي اعت���راض على ذلك عليه التق���دم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل مدة 
أقصاها عشرة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراءات الملف 

حسب األصول والقانون.
اسم الموكل )المالك(      اسم الوكيل

محمد عبد الجليل ابراهيم يوسف     عميد عاهد عبد القادر علي / وكيل دوري
فاطمة عبد الجليل ابراهيم يوسف

سميح جميل اسعد ابو طريف
سميحة جميل اسعد ابو طريف
جميلة جميل اسعد ابو طريف

فاطمة عبد المجيد ابراهيم يوسف
عائشة عبد المجيد ابراهيم يوسف
ماجدة عبد المجيد ابراهيم يوسف
محمود عبد المجيد ابراهيم يوسف

عمر عبد المجيد ابراهيم يوسف
مدير دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولة فلسطين

سلطة األراضي

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن الطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة نهاية مختار محمود عبوش���ي من بلدة 
جنين بصفت���ه الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم 335/2005/6025 الصادرة عن عدل 

جنين بتاريخ 2005/8/13م
من الحوض  وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2639/ج/2017 على قطعة األرض رقم  

حوض قطعة  
5   76
1   41+4
2   3

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة 
أيام من تاريخ النشر واال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الموكل )المالك(اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة

رفيعة خالد احمد زيد + نسمة رياض هاشم زيدنهاية مختار محمود عبوشي 
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

التاريخ: 2017/4/11 الرقم: 264/1/7/8/3 

إعالن صادر

عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة أريحا واالغوار

بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن زراعي إلى سكن أ
تعلن اللجن���ة اإلقليمية لمحافظة أريحا واالغوار عن إيداع مش���روع تعديل تنظيمي رقم 
2017/2/7 والمتعل���ق بالقطع رقم 1 وجزء من 8 وجزء م���ن 10 وجزء من 11 من الحوض 2 
ظه���رة الثنية في منطقة الديوك لالعتراض وذلك حس���ب المخططات المعلنة والمودعة 
في مقر مجلس النويعمة والديوك الفوقا وفي مقر مديرية الحكم المحلي/ محافظة أريحا 
واالغوار وذلك اس���تنادًا للمواد 20، 21 من قانون تنظيم الم���دن والقرى واألبنية رقم 79 

لسنة 1966.
يجوز ألي ش���خص وألي س���لطة أو مؤسسة رس���مية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك 
تقدي���م اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم على المش���روع معنونة إلى رئي���س لجنة التنظيم 
المحلية خالل مدة ش���هر من تاريخ نش���ر إعالن االيداع بجريدتين محليتين شريطة دعم 

االعتراضات المقدمة أو االقتراحات ما أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية.
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
لمحافظة أريحا واألغوار

قريع يدعو المجتمع الدولي إلى 
توفير الحماية للمسجد األقصى

القدس - "األيام": طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون 
القدس أحمد قريع، أمس، دول العال���م والمنظمات األممية والحقوقية، بضرورة توفير 
الحماية للمسجد األقصى، من غطرسة االحتالل، وإلزام اسرائيل باحترام القانون الدولي 

الذي كفل حق العبادة واالعتقاد.
وناشد قريع، في بيان صحافي، األمتين العربية واالسالمية حماية أولى القبلتين من 

الدمار والخراب والتدنيس اليومي الذي يجري بإمعان من قبل المستوطنين.
وأك���د خطورة ما قام���ت به قوات االحتالل من خراب ودمار بمرافق المس���جد األقصى، 
عقب اقتحامه بأعداد كبيرة في س���اعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، بذريعة البحث 
عن معتكفين، مس���تهجنًا حملة التفتيش المسعورة التي نفذتها شرطة االحتالل في 
ُمصليات المس���جد األقصى ومرافقه وعياداته، عقب القيام بتحطيم أقفال العديد من 

األبواب وخلع بعضها، وتدنيس الُمصليات بأحذيتهم، واعتقال أحد الُمصلين.
وحذر م���ن خطورة الدعوات العنصري���ة المتواصلة من "منظم���ات الهيكل" المزعوم 
ألنصارها بتنفيذ اقتحامات واس���عة للمس���جد االقصى، والمش���اركة في فعاليات عيد 
الفصح العبري، من خالل تنفيذ شعائر تلمودية وتقديم القرابين في باحاته الطاهرة.

وأش���ار الى توتر االوضاع في مدينة القدس، خاصة في المس���جد االقصى ومحيطه، 
وانتشار قوات االحتالل في البلدة القديمة، وفرض قيود مشددة على دخول المصلين، 
واحتجاز بطاقات الشبان والنس���اء على البوابات الرئيسية الخارجية للمسجد، وتسيير 
الدوريات العس���كرية والش���رطية الراجلة والمحمولة والخيال���ة، ونصب المتاريس في 

الشوارع والطرقات وعلى أبواب القدس القديمة واألقصى.

ويمنح سفير فلسطين لدى البحرين ميدالية االستحقاق والتمّيز الذهبية

الرئيس يمنح رئيس الوزراء البحريني الدكتوراه الفخرية
البحرين  لمملك���ة  الثابت  الموق���ف 
القضي���ة  ومس���اندة  دع���م  ف���ي 
الفلس���طينية والحقوق المش���روعة 
إقامة  ف���ي  الفلس���طيني  للش���عب 
دولت���ه والعي���ش بس���الم وأم���ان، 
داعي���ا إلى أهمية تطوير وتنس���يق 
العمل  وتعزي���ز  العربية  المواق���ف 
المحافل  ف���ي  المش���ترك  العرب���ي 
الش���عب  لمس���اندة حقوق  الدولية 

الفلسطيني.
أشاد س���ماره، وعمرو  من جانبه، 
بجه���ود صاح���ب الس���مو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
في تعزيز العمل العربي المشترك 
للقضي���ة  ومس���اندته  ودعم���ه 
أن سموه  مؤكدين  الفلس���طينية، 
القيادي  دوره���ا  له���ا  ش���خصية 
البارز في ترس���يخ مكان���ة مملكة 
البحرين كنموذج للتنمية بمختلف 

أبعادها.
وقاال إن منح سموه درجة الدكتوراه 
الفخري���ة يع���د حدث���ًا تاريخيًا في 
مس���يرة الجامعة، معرب���ًا عن عظيم 
أن يقت���رن منح  والتقدير  الش���رف 
العلمي���ة  الدرج���ة  له���ذه  س���موه 
الرفيعة من الجامعة مع ما يناله من 

تقدير عربي ودولي اعترافا بالمكانة 
المتميزة له وما يحظى به من تقدير 
العالمي  المس���توى  عل���ى  واحترام 

لدوره التنموي الرائد.
وكان ق���د س���بق الحفل لق���اء بين 
ال���وزراء  ورئيس  عب���اس،  الرئي���س 
البحرين���ي ف���ي قص���ر القضيبي���ة 
حيث  المنامة،  البحرينية  بالعاصمة 
جرى بح���ث العالقات بي���ن البلدين 
الش���قيقين، وآخ���ر التط���ورات في 
المنطقة، خاصة المتعلقة بالقضية 

الفلسطينية.
يش���ار إلى أنها المرة األولى التي 
تمن���ح فيه���ا "الق���دس المفتوحة" 
درجة الدكتوراه الفخرية لمسؤولين. 
ومنح رئيس دولة فلسطين محمود 
عباس، مس���اء أمس، سفير فلسطين 
ل���دى مملك���ة البحرين، ط���ه محمد 
عب���د القادر "خالد ع���ارف"، ميدالية 

االستحقاق والتميز الذهبية.
الرئي���س الس���فير عارف،  ومن���ح 
الميدالية تقديرًا لمسيرته الوطنية 
والنضالي���ة وجه���وده المخلصة من 
أج���ل رفعة وطنه وش���عبه، وتثمينا 
لجهوده ف���ي مجال تطوير العالقات 

األخوية مع مملكة البحرين.

الرئيس يسلم بن سلمان شهادة الدكتوراه الفخرية.                  )عدسة: ثائر غنايم(

المنام���ة - "وف���ا": من���ح رئي���س 
دول���ة فلس���طين بصفت���ه الرئيس 
المفتوحة،  الق���دس  لجامعة  األعلى 
أم���س، رئي���س ال���وزراء البحرين���ي 
األمير خليفة بن س���لمان آل خليفة، 
لجهوده  تقديرًا  الفخرية  الدكتوراه 
ودعمه القضية الفلسطينية وألبناء 

شعبنا.
وحض���ر حف���ل التس���ليم، رئيس 
الق���دس  جامع���ة  أمن���اء  مجل���س 
المفتوح���ة عدنان س���مارة، ورئيس 
وعض���و  عم���رو،  يون���س  الجامع���ة 
الخض���ري، والوفد  ري���اض  المجلس 
الفلسطيني المرافق للرئيس، وعدد 

من المسؤولين البحرينيين.
وت���ال رئي���س الجامع���ة د. عمرو، 
الفخرية  الدكت���وراه  ش���هادة  نصَّ 
الممنوحة لألمي���ر خليفة، ومن بعد 
مت الش���هادة للرئيس محمود 

ّ
ُس���ل

عب���اس ال���ذي منحها بدوره لس���مو 
األمير رئيس الوزراء البحريني.

بالش���كر  األمي���ر خليفة  وتوج���ه 
والتقدير إلى رئاسة جامعة القدس 
المفتوح���ة والهيئ���ة األكاديمي���ة 
على اختي���اره لنيل درجة الدكتوراه 
الفخرية، مش���يدا س���موه بما تمثله 
الجامعة من قيمة علمية وأكاديمية 
الفلس���طيني،  المجتمع  ف���ي  عالية 
انطالق���ا م���ن رس���التها ورؤيته���ا 
لتحقيق الريادة والتميز واإلبداع في 
مجاالت التعلي���م الجامعّي المفتوح 

وخدمة المجتمع والبحث العلمّي.
عل���ى  تأكي���ده  س���موه  وج���دد 

"الخارجية": استعدادات إسرائيل الحتفاالت 
احتالل الضفة إمعان في رفضها السالم

رام الله - "األيام": قالت وزارة الخارجية إن اس���تعدادات إسرائيل الحتفاالت احتاللها 
للضفة إمعان في رفضها للسالم.

وأضافت "الخارجية"، في بيان لها، أمس: "احتفال دولة إس���رائيل باحتالل شعب آخر 
وأرض دولة أخرى، يعكس المستوى الذي وصلت إليه العجرفة اإلسرائيلية والتمرد على 
القوانين والمواثيق الدولية، كما يعكس حقيقة غياب شريك إسرائيلي للسالم، ويؤكد 
أهمي���ة التدخل الدول���ي الحازم للجم هذه العقلية االحتاللية اإلحاللية، التي تس���عى 

البتالع ما تبقى من األرض الفلسطينية".
وأش���ارت إلى أنها "تنظر بإيجابية إلى الجهد ال���ذي يبذله الرئيس األميركي دونالد 
ترام���ب وفريق���ه، إلطالق مفاوض���ات حقيقية بي���ن الجانبين، إلنقاذ م���ا تبقى من حل 

الدولتين".
ولفتت إلى أن وسائل اإلعالم العبري تعج باألنباء التي تغطي استعدادات وتحضيرات 
الحكومة اإلس���رائيلية، إلطالق سلسلة واس���عة من الفعاليات والنشاطات االحتفالية، 
إحي���اء لذكرى االحت���الل لألراضي الفلس���طينية والعربي���ة في العام 1967، وبش���كل 
خاص احتالل الضفة بما فيها القدس واألغوار، تحت ش���عار )تأكيد العالقة التاريخية 
والثقافية للش���عب اليهودي بالضف���ة الغربية وهضبة الجوالن وغ���ور األردن(، ولهذا 
الغرض وبش���كل تفاخري صادقت عل���ى تخصيص ميزانية بمبلغ 10 ماليين ش���يكل، 
إضافة إلى ماليين الش���واكل التي تجمعها جهات حكومية رسمية ووزراء لتمويل هذه 

االحتفاالت، والتي يفترض أن تصل إلى 150 مليون شيكل.
وتابع����ت: تختلف )احتفاالت( إس����رائيل هذا العام عن س����ابقاتها، م����ن حيث الجهود 
واألهداف التي يس����عى االئتالف اليميني الحاكم إلى تحقيقها من ورائها، فاليمين في 
إس����رائيل يحاول توظيف هذه االحتفاالت لترويج أيديولوجيته الظالمية داخل المجتمع 
االسرائيلي، القائمة على أساس )توطيد العالقة التاريخية بين الشعب اليهودي والضفة 
الغربية(، وتحقيق المزيد من سيطرة اليمين على مقاليد الحكم في اسرائيل، واإليهام بأن 

المجتمع االسرائيلي بأكمله يلتف ويدعم توجهات ومواقف االئتالف اليميني الحاكم. 
وللتأكي���د على هذا الهدف، يتم أيضا توظيف االحتفاالت الدينية اليهودية لخدمة 
المش���روع اليميني القومي، في محاولة لتوس���يع دائرة الجمهور االس���رائيلي الداعم 

لالستيطان وتهويد القدس.

مجلس الوزراء يحذر من مخاطر وتداعيات دعوات
منظمات يهودية متطرفة القتحامات واسعة لألقصى

رام الله - "وف���ا": حذر مجلس الوزراء 
في جلسته األسبوعية التي عقدت في 
رام الله، امس، برئاس���ة رئيس الوزراء 
الدكتور رامي الحم���د الله، من مخاطر 
منظمات يهودية  دع���وات  وتداعيات 
متطرف���ة القتحامات واس���عة لباحات 
المبارك، عش���ية  األقص���ى  المس���جد 
حلول عيد "الفص���ح العبري"، من خالل 
المش���اركة في فعالي���ات تمرين ذبح 
الفص���ح في منطق���ة القصور  قرابين 

األموية جنوب المسجد االقصى.
التحريض  بسياس���ة  المجلس  وندد 
اإلس���رائيلية التي تدعو المستوطنين 
واس���عة  القتحام���ات  والمتطرفي���ن 
وغي���ر مس���بوقة، ف���ي الوقت نفس���ه 
ال���ذي تمارس فيه سياس���ة التضييق 
العنصرية عل���ى المصلين والمرابطين 
من النساء والرجال، إضافة إلى منعهم 
م���ن الوصول إل���ى المس���جد االقصى 
والصالة فيه، داعيًا أبناء ش���عبنا وكل 
المس���جد  إلى  الوصول  من يس���تطيع 
األقصى إلى ش���د الرحال إليه، للصالة 
فيه والمرابطة ف���ي باحاته والتصدي 

القتحامات المستوطنين.
ونعى رئيس الوزراء، شاعر فلسطين 
الكبي���ر أحمد دحب���ور، أحد أب���رز رواد 
الفلس���طينيين ورمزًا من رموز  الشعر 
الحرك���ة الثقافي���ة والوطنية، صاحب 
اإلرث الش���عري والنثري، والذي فقدت 
فلسطين برحيله مثقفا شجاعا، أمضى 
حيات���ه مناض���ال ض���د ظل���م االحتالل 
وقهره، كتب لفلسطين أجمل األشعار، 
وت���رك لنا إرث���ا ثقافيا غنيا رس���خ من 
خالله إبداعاتنا وعدالة قضيتنا وأصالة 

هويتنا الوطنية.
وتق���دم المجل���س بأح���ر التع���ازي 
وأصدق مش���اعر المواس���اة إلى شعبنا 
الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى 
أس���رة الفقيد وذويه ومحبي���ه، داعيا 
المول���ى عز وج���ل أن يتغمده بواس���ع 
رحمت���ه، وأن يلهمن���ا جميع���ا جميل 

الصبر وحسن العزاء.
كما نع���ى المجل���س إل���ى جماهير 
شعبنا الشاب جاس���م محمد نخلة من 
مخيم الجلزون، الذي استش���هد مساء 

أول م���ن أم���س متأثرا بجروح���ه التي 
أصيب بها إثر الجريمة البش���عة التي 
اقترفتها ق���وات االحتالل بإطالق النار 
على مجموع���ة من الش���بان في مخيم 
الجلزون يوم 23 من الش���هر الماضي، 
وأدت في حينه إلى استش���هاد الفتى 
محمد محمود إبراهيم الحطاب، وإصابة 

ثالثة مواطنين آخرين بجروح بالغة.
وأك���د أن هذه الجريم���ة تضاف إلى 
المس���تمرة  االحت���الل  جرائم  س���جل 
التي تش���كل انته���اكا صارخا لحقوق 
اإلنس���ان وللقانون الدولي واإلنساني، 
وطال���ب بالتدخل الدولي العاجل إللزام 
إس���رائيل بوقف جرائمها تجاه شعبنا 

األعزل.
وأطل���ع الحمد الله، أعض���اء المجلس 
عل���ى نتائ���ج زيارته إل���ى الجمهورية 
التونسية، ومشاركته في اجتماع وزراء 

الداخلية العرب.
ألمه واستنكاره  المجلس عن  وأعرب 
التفجير  بضحاي���ا  الح���ارة  وتعازي���ه 
اإلرهابي اآلثم، الذي استهدف كنيسة 
مار جرجس في مدينة طنطا والكنيسة 
العربية،  بجمهورية مصر  المرقس���ية 
وأدي���ا إلى س���قوط عش���رات الضحايا 

والمصابين من المصلين اآلمنين.
وأكد المجلس رفض���ه المطلق لهذه 
الجرائم البش���عة التي تتنافى مع كل 
اإلنسانية،  واألخالق  والقيم  الش���رائع 
مؤكدا وق���وف ش���عبنا وقيادته التام 
مع مصر وش���عبها الش���قيق، متمنيا 
أن يش���مل الله تعالى الضحايا بواسع 
رحمت���ه، وأن يم���ن عل���ى المصابي���ن 
بالش���فاء العاج���ل، وأن تنع���م مص���ر 

وشعبها الشقيق باألمن واالستقرار.
ووجه المجلس تحية تقدير واعتزاز 
إل���ى أس���يراتنا وأس���رانا األبطال في 
س���جون االحت���الل، داعيا كاف���ة فئات 
ش���عبنا إل���ى المش���اركة الفاعلة في 
فعاليات يوم األسير الفلسطيني الذي 
يص���ادف يوم الس���ابع عش���ر من هذا 
الشهر للتضامن مع األسرى وذويهم، 
وإب���راز معاناة المعتقلي���ن المتزايدة 
الناجم���ة عن ممارس���ات وسياس���ات 

سلطات االحتالل.

وأك���د أن القي���ادة والحكومة وكافة 
أبناء ش���عبنا يقفون إلى جانب نضاالت 
ال���رأس عاليا أمام  األس���رى، ويرفعون 
معرك���ة الحرية والكرامة التي س���وف 
يخوضونه���ا، مش���ددا عل���ى أن دعوة 
القيادي والمناض���ل الكبير رمز الحرية 
مروان البرغوثي وس���ائر أخوته ورفاقه 
النض���ال داخل معتقالت  إلى تصعيد 
االحتالل إنما تأتي على خلفية استمرار 
أسرهم، واس���تمرار انتهاك حقوقهم 
الت���ي تش���كل انته���اكات جس���يمة 
الدولي  للقان���ون  ومنظم���ة وممنهجة 

واإلنساني واتفاقيات حقوق اإلنسان.
وطال���ب المجلس كافة المؤسس���ات 
بتحم���ل  والحقوقي���ة  الدولي���ة 
مسؤولياتها في الضغط على إسرائيل 
الت���ي  االنته���اكات  جمي���ع  لوق���ف 
ترتكبه���ا بحقه���م، والتح���رك إلنقاذ 
األس���رى المرضى وكبار السن والنساء 

واألطفال وإطالق سراحهم.
واس���تمع المجل���س إل���ى تقرير من 
وزي���ر الحكم المحلي ح���ول انتخابات 
مجال���س الهيئ���ات المحلية، مش���يرًا 
إل���ى أن لجن���ة االنتخاب���ات المركزية 
ق���د نظرت ف���ي طلب���ات )760( قائمة 
لالنتخابات  للترشح  تقدمت  انتخابية 
المحلية في الضفة الغربية، وقد قبلت 
اللجنة ترش���ح )739( قائمة مستوفية 
للشروط، بينما رفضت )6( قوائم لعدم 
استيفائها الشروط القانونية الخاصة 
بالترش���ح، فيما تقدم���ت )15( قائمة 
أخرى مرشحة بطلب انسحاب، واتضح 
أن هن���اك )152( هيئ���ة محلية تقدم 
فيها أكثر من قائمة مرشحة، ما يعني 
أنه ستجري فيها االنتخابات، في حين 
أن )179( هيئ���ة محلية أخرى تقدمت 
فيها قائمة انتخابية واحدة، باإلضافة 
إل���ى )56( هيئ���ة محلية ل���م تتقدم 
فيها أي قائمة انتخابية، و)4( هيئات 
تقدمت في كل منها قائمة واحدة غير 

مكتملة العدد.
وقرر المجلس إحالة كل من مش���روع 
المحكمة  لقانون  قرار بقانون مع���دل 
قرار  ومش���روع  العلي���ا،  الدس���تورية 
بقان���ون معدل لقانون الزراعة رقم )2( 
لس���نة 2003 وتعديالت���ه، إلى أعضاء 
مجلس ال���وزراء لدراس���تهما وتقديم 
المالحظات بش���أنهما، تمهيدا التخاذ 
المقتض���ى القانون���ي المناس���ب في 

جلسة مقبلة.


