
7 7 7 8 3 د  لعــد ا  -  2 0 1 7 /7 /2 3 حــد  ال ا
Sunday  23  July  2017 -  No. 7783محليات

فقد هوية
جنين- سيريس- أعلن أنا مراد إسماعيل محمد قطيط من سيريس عن فقدان هويتي رقم 995010493 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر. 

فقد هوية
جنين- أعلن أنا أرود أســامه أديب عالونه من جنين عن فقدان هويتي رقم 851833293 الرجاء ممن 

يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر. 

فقد هوية
مخيــم جنيــن – جنين أعلن أنا محمد محمود  خضر ســتيتي من مخيم جنين  عــن فقدان هويتي رقم 

977626266 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر.

إعالن تعديل نوع الشركة
إعالن صادر عن مراقب الشركات 

يعلــن مراقــب الشــركات فــي وزارة االقتصــاد الوطني بأن شــركة 
اليعاقبة لاللكترونيات نوعها عادية عامة والمســجلة لدينا تحت رقم 
(562192849) تقدمت لدينا بطلب  تغيير الصفة القانونية من شركة 
عادية عامة إلى شــركة مســاهمة خصوصية محــدودة كل من لديه 
اعتراض مراجعة مراقب الشركات خالل المدة القانونية المعمول بها.

تنويه
ورد خطــأ فــي إعالن أراضــي 2017/4734 دائرة تســجيل أراضي جنين بموجب الوكالــة الخاصة رقم 
433/2017/6297 الصادرة عن كاتب عدل  جنين والصحيح بموجب الوكالة الدورية 433/2017/6297 

الصادرة عن كاتب عدل  جنين لذا اقتضى التنويه .

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة 2017/4771

اعالن
يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة الســيد فداء غازي عبــد الرحمن أبو الرب  بصفته وكيال 

بموجب الوكالة الخاصة رقم 
( 424/2015/6913 ) الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2015/7/23 . 

  وذلــك لتقديــم معاملــة بيع رقم 2017/4771 على القطعة رقــم 14 من حوض رقم 6 من أراضي 
قباطية   . 

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

اسم الوكيل : فداء غازي عبد الرحمن أبو الرب.
 اسم الموكل « المالك:  علي عبد الرحمن أحمد علي الحسين. 

عدد الحصص المباعة: 2000 متر مربع 

  دائرة تسجيل أراضي جنين
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دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة 2017/4825
دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة 2017/4863

دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة 2017/4808

دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة 2017/4833

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد محمد يوسف أحمد علي من قباطيه بصفته وكيال 
بموجــب الوكالة الدورية 6755/2015/424 عدل جنين بتاريــخ 2015/7/15، وبموجب الدورية رقم 

6311/2015/424 عدل جنين تاريخ 2015/6/28
  وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 2017/4825 على القطعة رقم 23 من حوض رقم 11 من أراضي 

قباطية. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل: محمد يوسف أحمد علي.

 اسم الموكل « المالك:  (عمر+ احنيطي+ آمنه أبناء محمد أحمد العلي الحسين)، (محمود+نجاح+ 
سماهر أبناء يوسف أحمد العلي الحسين). 

عدد الحصص: حسب الدورية.

  دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد أسامة غسان صابر نصر بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية  رقم 6437/2017/433  الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/07/12، والمعطوفه على 

العامة رقم 2511/2017/431 والصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/03/19 
  وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 2017/4863 على القطعة رقم 42 من حوض رقم 25 من أراضي 

اليامون  . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل : أسامة غسان صابر نصر .

 اسم الموكل « المالك:  (هادي + ليلى + مسعد أبناء سليم أحمد مسعد خليل). 

  دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة السيد عبد الرحمن موسى محمود الحاج حسن من جنين 
بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم 6604/2017/433  الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 

 2017/07/17
  وذلــك لتقديــم معاملــة بيع رقــم 2017/4808 على القطعة رقم 34 من حــوض رقم 20064 من 

أراضي جنين  . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل : عبد الرحمن موسى محمود الحاج حسن  .

 اسم الموكل « المالك:  حكم موسى محمود الحاج حسن + شفاء حسن توفيق ريال . 
الحصص المباعة: حسب الدورية. 

  دائرة تسجيل أراضي جنين

اعالن
يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهــذه الدائرة الســيد مصطفى صالح مصطفى ســمار من اليامون 
بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية  رقم 2017ســجل 1762/ صفحة 2017/31 الصادرة ســفارة 

دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2017/07/18 
  وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 2017/4833 على القطعة رقم 243 من حوض رقم 20 من أراضي 

اليامون   . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل : مصطفى صالح مصطفى سمار   .

 اسم الموكل « المالك:   سحر محمد قاسم الحلو .  
الحصص المباعة: حسب الدورية. 

  دائرة تسجيل أراضي جنين
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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي
بلدية قباطية

 إعالن طرح عطاء 
توريد مواد ومستلزمات لصيانة شبكة المياه في بلدة قباطية 

تعلن بلدية قباطية عن رغبتها في طرح عطاء بالظرف المختوم من أجل 
توريد مواد ومستلزمات لصيانة شبكة المياه في بلدة قباطية .

فعلــى الراغبين باالشــتراك في العطاء الحضور إلــى مقر بلدية قباطية 
الستالم نسخة الشروط و المواصفات من قسم المياه في البلدية مقابل 
مبلغ  ( 300 ) شــيقل ثمن النســخة الواحدة غير مستردة وذلك في أوقات 
الدوام الرســمي ابتداء من يوم األحد الموافــق 2017/7/23 ويكون يوم 
االثنيــن الموافق 2017/7/31 الســاعة الحادية عشــر صباحــاً أخر موعد 

لتسليم نسخة العطاء في بلدية قباطية .
و ذلك حسب الشروط التالية  :- 

1. البلدية غير ملزمة بأقل األسعار . 
2. أجور نشر اإلعالن عائدة على من يرسو عليه العطاء  .

3. األسعار شاملة لكافة أنواع الضرائب وشهادة خصم المصدر .
4. يرفق تأمين دخول العطاء بنسبة ( 5 % ) من قيمة العطاء بموجب كافلة 

بنكية أو شيك بنكي مصدق .
5. الكميات المذكورة في العطاء قابلة للزيادة أو النقصان .
6. المواد و المستلزمات واصلة لمستودعات بلدية قباطية .

7. للبلدية الحق في إلغاء العطاء دون إبداء األسباب . 
رئيس بلدية قباطية 
بالل عساف 

دولة فلسطين7/22 د
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي بورين

 يعلــن مجلس قــروي بورين وبتمويل من صندوق النقد العربي - البنك 
االسالمي للتنميه عن طرح عطاء تأهيل وتعبيد طرق داخلية في بورين 
وذلك وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة 
العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية: 
1. يجــب علــى المقاول أن يكون مســجالً لدى إتحــاد المقاولين ومصنفاً 
لــدى لجنــة التصنيف الوطنية في مجال الطــرق  بحيث ال يقل عن درجة 

تصنيف ثالثة .
2. يجب على المقاول أن يكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة.

3. يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة  بقيمة  3000 دوالر 
امريكي وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوم .

4. األسعار بالدوالر وغير شامله للضريبه.
 5. كل مقــاول يرغــب في التقــدم لهذا العطاء يســتطيع الحصول على 
نسخة من العطاء من مقر مجلس قروي بورين مقابل مبلغ غير مسترد 

وقدره 400 شيكل
6. أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة12 ظهراً من يوم الخميس  الموافق 
2017/8/24 فــي مقرمجلــس قروي بوريــن مع العلم أنه لــن يقبل أي 

عطاءات بعد هذا الموعد.
7.  االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الخميس الموافق 2017/8/17 

ـالساعه10  
8.فتح المظاريف يوم الخميس الموافق 2017/8/24 الساعة12 ظهراً  في 

مقر مجلس قروي بورين 

9.رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

7/22 د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة:829/ج/ 2017 

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلــن للعمــوم انــه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضي طولكرم أنــا -1محمد أحمد راشــد حرز اهللا -2 
مصطفى بســام فــارس جاد اهللا وذلــك بصفته وكيال بموجــب الوكالة الدورية رقــم 2011/7807 
الصــادرة عن عدل طولكرم بتاريــخ 2011/11/23 والمعطوفة على الوكالة العامة 2007/3405 عن 

عدل طولكرم 2007/7/12 
والوكالــة العامة ســجل 682 صفحــة 2007/81 الصادرة عــن س ف ع بتاريــخ 2007/7/3  والوكالة 
العامة رقم 378/97/7273 عدل نابلس 97/11/10 والوكالة العامة 2011/1969 عدل طولكرم في 

2011/3/21 والدورية سجل 1113 صفحة 2011/102 س ف ع بتاريخ 2011/12/1 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 69 حوض رقم 8530 من عنبتا 

ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة عشرة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل(المالك)

مصطفى محمد مسعود سبوبه 
شفيقة   وكاملة أبناء محمد مسعود سبوبه 

ورشيقة محمد علي سبوبة 
وأحمد ومصطفى أبناء بسام فارس جاد اهللا 

وخالد وجمال ومحمد وســليمة وابتســام أبناء 
يوسف حسين سالم 

محمد أحمد راشد حرز اهللا 
مصطفى بسام فارس جاد اهللا 

مروان محمود حسين سبوبة 
جمال يوسف حسين سالم  

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

7/22 د

فقد هوية
أعلن أنا محمود عبد المعز محمد اسحق النتشة عن فقدان هويتي الشخصية التي أجهل رقمها. الرجاء 
ممن يجدها االتصال على جوال رقم 0595088821 أو أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

تنويه
ورد خطا بتاريخ 2017/7/20 في إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس الملف رقم 2796/ج/2017 

. الخطأ : دائرة تسجيل أراضي جنين . الصحيح دائرة تسجيل أراضي نابلس 

 استهجنت الحملة التي تهدف للنيل من مقومات الصمود الفلسطيني

«فتح» تدعو «حماس» لتلبية نداء األقصى وانهاء االنقسام فورا
 رام اهللا- الحيــاة الجديدة- وفا- طالب عضو المجلس الثوري 
لحركــة «فتح»، المتحدث باســم الحركة اســامة القواســمي، 
حركة «حماس» باالســتجابة الفوريــة لدعوة لرئيس محمود 
عباس والقيادة الفلســطينية، لتلبية نــداء االقصى والقدس 
والمقدســيين، وإنهاء االنقســام فورا، وتوجيــه البوصلة نحو 
القدس واالقصى، باعتبار القدس واالقصى أكبر من الخالفات 

كلها.
وقال القواســمي في تصريح أمــس: «إن حركة «فتح» وعلى 
رأســها القائــد العــام للحركة الرئيــس «ابو مــازن» واللجنة 
المركزيــة والمجلس الثوري واالقاليم في الوطن والشــتات، 
وكافــة االطر الحركية المختلفة، يقفون على قلب رجل واحد 
في الدفاع عن القدس واالقصى جنبا الى جنب مع أهلنا وشعبنا 
البطل الصامد المرابط في القدس العاصمة، ونؤكد أن القدس 
الشرقية بكل ما فيها من مقدسات وإرث ديني وثقافي، وعلى 
رأســها المسجد االقصى هي فلسطينية خالصة، وال حل دون 
ذلك، وعلى «حماس» أن تدرك أن التمسك بانقسامها واالصرار 
على لغتها االعالمية االنقســامية التي نســمعها كل يوم، هو 

ضرب لعزيمة أهلنا وشــعبنا الصامد فــي القدس، االمر الذي 
نرفضه تماما.

وشــدد القواســمي على أن المســجد االقصى خط أحمر، ولن 
نقبل بوضع البوابات االلكترونية وغيرها على أهلنا وشــعبنا 
للدخول اليه، كما نرفض وضع القيود للدخول للبلدة القديمة 

وباحات المسجد االقصى».
واضاف «ان يدنا ممدودة لـ»حماس» إلنهاء االنقسام على قاعدة 
أن فلســطين والقدس واالقصى أكبر مــن الجميع، وعليها أن 
تستجيب لنداء الحق، نداء االقصى وشعبنا المرابط، وعليها أن 

تعلن فورا عن حل لجنتها االدارية وانهاء االنقسام.
كما دعا نائب أمين ســر حركة «فتح» في قطاع غزة فايز أبو 
عيطة، حركة «حماس»، إلى االستجابة الفورية لدعوة الرئيس 
محمــود عبــاس، وحركة «فتــح»، لتحقيق المصالحــة وإنهاء 

االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وقــال أبو عيطة في تصريــح لـ»وفــا»: «إن المرحلة الراهنة 
تستوجب إنهاء االنقسام وطي هذه الصفحة السوداء في تاريخ 
شعبنا انتصارا للمسجد األقصى وألهلنا المقدسيين المرابطين 

على بوابات األقصى وثرى المدينة المقدسة».
وأضاف ان الهجمة الشرسة التي تشنها إسرائيل على األقصى 
تستوجب منا جميعا رص الصفوف وتوحيد الجهود في خندق 
واحد من اجل افشــال المخطط اإلســرائيلي الســاعي لتهويد 

وأسرلة المدينة المقدسة وتهويد معالمها الدينية.
 واســتهجنت حركة «فتح» «الحملة التــي تهدف إلى النيلِ من
مقومات الصمود الفلســطيني، وتبثُّ في صفوف شــعبنا 
قة على  سموم اإلشاعات واألخبارِ الكاذبة والتصريحات الملفّ

.«الحركة لسان قادة
وقالت الحركة، في بيان صادر عن مفوضية التعبئة والتنظيم، 
امس، إنها لم تفاجأ بالدورِ اإلسرائيلي في هذه الحملة، «ألنّ 
إســرائيل هي المتضرر األولُ من صمود المرابطين بالقربِ 
مــن بوابات القــدسِ والمســاندين لهم فــي كلّ بقعة من 
بقاعِ الوطن، وهي المتضرر األولُّ من الموقف الفلســطيني 
والفتحاوي الحامي لهذا الحراك الوطني»، معربة عن استهجانها 
 ما تقوم وبين اإلســرائيلية ورفضها «التزامن  بين الحملة
هــا اإلعالمية -ومعها المطرود دحالن  بــه حركةُ حماس وأبواقُ

وزبانيتــه- من حملة مشــابهة في األســلوب واألدوات، وهو 
 منالصدفة، وإنما يأتي ض أن يكونَ وليــد ال يمكن تزامــن
ط بات واضح المعالمِ واألهداف للنيلِ من صمود شعبنا  مخطّ
ومن مواقف قيادته الشــرعية- وعلى رأسها الرئيس محمود 
عباس- وفي المقدمة منها حركةُ فتح األمينةُ على المشــروع 

الوطني- الفلسطيني».
وأهابــت الحركة، في بيانها، بكافة أبنائها ومناصريها، وبكلّ 
أبنــاِء شــعبنا، وبوســائلِ اإلعــالمِ المختلفة «أنْ ال تســتقي 
معلوماتها حول مواقف الحركة والقيادة الفلسطينية سوى 
من المواقعِ والوكاالت الرسمية ومن المواقف الصادرة عن 
الجهات المخولة بذلك، وهــي مواقع وجهات معروفةٌ وفي 
متناولِ من يرغب بتحري الحقيقة ومن يرفض االنســياق 
وراَء من احترفوا التزوير واختراع (الوثائق)» التي ال وجود لها 
إال في أذهانهم المريضة، وفي مخططاتهم الهادفة للنيلِ من 
صالبة الحركة ومواقفها الرائدة في قيادة شــعبِنا في هذه 
 صرةلن فيها كلُّ الجهود دالتي تتوح األســطورية الملحمة
األقصى وللدفاع عن القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية».

 القدس المفتوحة بقطاع غزة تنظم وقفة تضامنية نصرة للمسجد األقصى 
الجديــدة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
نظمــت فروع جامعــة القدس 
المفتوحــة فــي قطــاع غــزة، 
وبتوجيهات من رئيس الجامعة 
يونــس عمرو، أمس الســبت، 
وقفة تضامنية لنصرة المسجد 
األقصــى فــي ظل اإلجــراءات 
األخيــرة التــي تمــارس بحق 
واالعتداءات  األقصى  المسجد 
تشــهدها  التــي  الصهيونيــة 
مدينــة القدس الشــريف بكل 

مكوناتها. 
 وشــارك فــي الوقفــة نائــب 
قطاع  لشؤون  الجامعة  رئيس 
غزة جهــاد البطــش، ومديرو 
الفروع ونقباء العاملين، وعدد 
من أعضاء الهيئتين األكاديمية 
وجميــع  بالفــروع،  واإلداريــة 
العاملين بمكتب نائب الرئيس 
لشــؤون قطــاع غــزة، واألطر 

الطالبية، وحشد من الطلبة.
وخــالل الفعاليــة التي نظمت 
الرئيــس  نائــب  مكتــب  فــي 
رحــب  غــزة،  قطــاع  لشــؤون 
البطش بالحضور كافة، ناقالً 
رئيــس  دعــوة  للمشــاركين 
يــدور  لمــا  بالتنبــه  الجامعــة 
بالمســجد األقصــى المبــارك 
الشــريف من  ومدينة القدس 
ووضــع  صهيونيــة،  تعديــات 
ذلك ضمن أولويات المســارات 
العلميــة المختلفــة اتجاه هذه 

القضية المقدسة. 
 وأكــد البطش وقوف الجامعة 
األكاديميــة  كوادرهــا  بــكل 

واإلدارية إلــى جانب أهلنا في 
المدينة المقدسة.

وفي كلمة لمدير فرع الجامعة 
برفــح رأفت جــودة أكــد فيها 
أن جامعــة القــدس المفتوحة 
األقصــى  لنصــرة  انتفضــت 
وكوادرها  وموظفيها  بطلبتها 
اإلدارية رفضاً لإلمعان والتغول 
الصهيونــي ضد أبناء شــعبنا 
في القدس الشــريف والضفة 
وأراضي 48. وأكــد مدير فرع 
خان يونس سلمان الديراوي أن 
الشعب الفلسطيني بكل أماكن 
وجوده لن يســمح بالمســاس 

ودرة  وثوابتــه  بمقدســاته 
تاجهــا المســجد األقصى، وأن 
أن  واهم  اإلسرائيلي  االحتالل 
اعتقد بأنه ســينتصر في هذه 
المعركة متناســياً أن الجيوش 

ال تكسر إرادة الشعوب.
وفــي فــرع الوســطى، تحدث 
مدير الفرع عماد نشوان قائالً: 
«نقــف اليوم لنكشــف الغطاء 
عن مخططات العدو الصهيوني 
ومــا يهــدف إليــه مــن تهويد 
وتهجيــر  المقدســة  للمدينــة 
أهلها والتضييق عليهم وهدم 
أراضيهم  ومصــادرة  منازلهم 

وطمــس أي وجــود للحضــارة 
عربي  صمت  أمام  اإلســالمية 
وعالمــي، وال تقتصــر حماية 
المقدســيين  علــى  األقصــى 
فهــي  تتعداهــا؛  بــل  فقــط، 
إســالمية  عربيــة  مســؤولية 
تتطلب من الجميع بذل الجهود 

لتحريره». 
ونــدد مديــر فــرع غــزة زيــاد 
الجرجاوي باإلجراءات القمعية 
التــي اتخذتها قــوات االحتالل 
الصهيونــي بإغالق المســجد 
ومنــع  تــه  با وبوا األقصــى 
المصلين للصالة فيه، وأكد أن 

اســتمراراً  تأتي  الجريمة  هذه 
للحــرب الدينيــة التي يشــنها 
وأرضنــا  شــعبنا  ضــد  العــدو 

ومقدساتنا.
ونوه مدير فرع شمال غزة محمد 
أبو الجبين بالوقفة اإلسنادية 
ألهلنا في مدينة القدس التي 
تأتــي ضمــن الفعاليــات التي 
تنفذها الجامعة لدعم القدس 
والمســجد األقصــى المبارك، 
ودعماً لصمود أهلنا فيها، حاثاً 
جميــع العاملين فــي الجامعة 
والطلبة للمشــاركة في جميع 

الفعاليات الوطنية اإلسنادية.

 اليوم مسيرة مسائية على حاجز قلنديا ونهار تصعيد شامل في وجه االحتالل ومستوطنيه 

قوى رام اهللا والبيرة تدعو الستنفار 
كل الطاقات دفاعا عن القدس واألقصى 

رام اهللا– الحيــاة الجديدة- نائل موســى- قررت 
القــوى الوطنية واإلســالمية لمحافظــة رام اهللا 
والبيرة، أمس، برنامج  فعاليات ميدانية تصعيدية 
ردا علــى جرائــم االحتالل في القدس والمســجد 
األقصــى المبارك، داعيــة الجماهيــر والفعاليات 
إلى المشاركة الواسعة فيها. وأعلنت القوى عقب 
اجتمــاع  لقيادتهــا برام اهللا، امــس، يوم تصعيد 
شــامل في وجه االحتالل ومســتوطنيه في أرجاء 
المحافظــة وقراهــا وعلى الطــرق والمحاور فيها 
والى مسيرة مسائية على حاجز قلنديا العسكري.

ودعت القوى الوســع مشــاركة في الفعالية على 
حاجز قلنديا االحتاللي حيث ســيكون التجمع على 
مدخل مخيم قلنديا الساعة الخامسة مساء اليوم، 
فيمــا أرجأت الــى وقت الحــق اإلعالن عــن باقي 

فعاليات األسبوع.
واهابت القوى ألوســع انخراط شــعبي ومؤسسي 
ورسمي في التصدي لمخططات االحتالل الهادفة 
لطمس معالم القدس، وتقسيم المسجد األقصى 
المبارك وفرض حل يخرج القدس ويمنع إمكانية 

ان تكون عاصمة للدولة الفلسطينية.
وحيت القوى اوراح الشهداء الذين ارتقوا أول امس 
علــى ثــرى القدس الشــريف مؤكدين ان شــعبنا 
سيواصل معركة الذود عنها مهما كان الثمن، وحيت 

مئات الجرحى والمعتقلين البواسل.
وكانت القــوى دعت الى وقفة على ميدان المنارة 
برام اهللا مســاء أمس االول تأكيدا على تمســك 
الشعب بالقدس عاصمة ابدية لدولتنا الفلسطينية 
ورفضا الجراءات االحتالل من بوابات، ومنع الحركة 
والصالة في األقصى المبارك، وسياسات االقتالع 
وهدم البيوت والتطهر العرقي التي تتكثف يوميا 
عبر مخططات االحتــالل الرامية لتصفية الوجود 

العربي الفلسطيني.
واعلنت القوى في بيانها، األحد يوم تصعيد شامل 
في وجه االحتالل ومستوطنيه في ارجاء المحافظة 
وقراها وعلى الطرق والمحاور فيها ودعت الوسع 
مشاركة في الفعالية على حاجز قلنديا االحتاللي 
حيث ســيكون التجمــع على مدخل مخيــم قلنديا 

الساعة الخامسة مساء.
وقالت القوى: انها ســتعلن سلسلة من الفعاليات 
التــي اقــرت خــالل اليوميــن القادميــن ردا على 
سياسات االحتالل القمعية بحق اهلنا في القدس 
ولدعوة العالم لحماية اهلنا فيها وحماية المسجد 

االقصى المبارك.
وحيت القوى في بيانها موقف القيادة في اجتماعها 
امــس (االول) وخصوصا وقــف كل االتصاالت مع 
االحتــالل بكل مســتوياتها ودعت لوضــع قرارات 
المجلس المركزي االخير موضع التنفيذ بوقف كل 
العالقــات مع االحتالل والتحلــل من كل االتفاقات 
المبرمــة معــه، كمــا دعت لعقــد اجتمــاع اللجنة 
التحضيرية للمجلس الوطني  بأقرب وقت ممكن 

والتحضير لعقد جلسة المجلس المركزي.
وشــددت القــوى على انهــاء االنقســام وتحقيق 
المصالحة بخطوات جديــة واضحة امام ما يجري 
على االرض والتطورات االخيرة، داعية لتشــكيل 
حكومــة وحــدة وطنيــة وتطبيــق بنــود اتفاقات 
المصالحــة والذهــاب النتخابات عامة بمشــاركة 
الجميع ، كما دعت الســتنهاض كل عوامل الوحدة 
ورص الصفوف وتصعيد المقاومة الشعبية بكل 
اشــكالها دفاعــا عــن االقصى والقدس وتمســكا 
بثوابــت شــعبنا الوطنية غيــر القابلــة للتصرف 
المتمثلة بحق العودة وتقرير المصير واالستقالل 
الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس.


