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محليات 6

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي نابلس
رقم الملف: 4304/ج/2012

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضي نابلس، الســيد/ة: عدلي 
فاروق حســنين عفوري وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية 
سجل رقم 1097 صفحة 2011/36 الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين 
/ عمان وذلك بمعاملة بيع على القطعة 79 حوض رقم 24060 من أراضي 
نابلس فمن  له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل 
خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير 

بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل: "هالل نظام" نصوح صالح حموضه

اسم الوكيل: عدلي فاروق حسنين عفوري
دائرة تسجيل أراضي نابلس
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السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
دائرة المساحة في سلطة االراضي

نابلس

إعالن صادر عن دائرة المساحة - نابلس
يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة  المســاحة نابلس الســيد ايمن احمد نمر 
ضميــدي وذلك بصفته وكيــال خاصا بموجب الوكالــة الخاصة رقم 1082/

صفحة2011/68 تاريخ 2011/7/31 الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين 
فــي االردن  وذلــك بمعاملة بيع على القطعــة 25+26 حوض رقم 10 من 
أراضي حواره  فمن له  اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة 
المســاحة خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشــر هذا اإلعالن وبخالف ذلك 

يتم اصدار اخراج القيد حسب األصول ووفقا للقانون
اسم الموكل (المالك): اسامه علي حسن زاهر  

اسم  الوكيل: ايمن احمد نمر ضميدي 
دائرة المساحة نابلس
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تنويه
ورد خطــأ بتاريــخ 2012/11/6 في اعالن صادر عن دائرة تســجيل اراضي 
نابلــس رقم الملــف 4267/ج/2012 الخطأ رقم القطعــة 96 الصحيح قم 

القطعة 69.

تنويه
الخليل- ورد خطأ في إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة الخليل بخصوص إيداع مشروع 
تعديــل تنظيمي رقم 7/ت-خ/2012  الموجــودة في قطعة رقم 218 حوض رقم 7 بموقع بني 
نعيــم/ وجــه من أراضي بلدة بني نعيم. حيث ذكــر ان رئيس اللجنة اإلقليمية للتنظيم والبناء- 

الخليل رائد زهير القواسمي، والصحيح هو: رائد زهير الشرباتي، فاقتضى التنويه.

فقد هوية
اعلــن انــا هبه صالح قاســم ابــو حلوان عن فقــد بطاقتي الشــخصية رقم 
411406812 الرجاء ممن يجدها تسليمها الى اقرب مركز شرطة وله جزيل 

الشكر.

فقد هوية
الخليل- أعلن أنا نجاح عبد الكريم ســعيد هور من صوريف عن فقد بطاقة 
هويتــي الشــخصية التــي تحمل الرقــم 904307568، الرجــاء ممن يجدها 

تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
الخليــل- أعلــن أنا علي فؤاد محمد ابو زلطة من اذنا عن فقد بطاقة هويتي 
الشــخصية التي تحمل الرقم  854628344 ، الرجاء ممن يجدها تســليمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
قلقيلية – اعلن انا هاني حسن علي عودة عن فقد بطاقة هويتي الشخصية 
التــي تحمل الرقــم 934148248 الرجاء ممن يجدها تســليمها ألقرب مركز 

للشرطة وله جزيل الشكر سلفا . 

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي نابلس
رقم الملف: 3703/ج/2012

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلــن للعمــوم انه تقدم إلــى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد كمال 
ســليم رشــيد حاره وذلك بصفته وكيــال عاما بموجب الوكالــة العامة رقم 
413/99/9145 الصــادرة مــن كاتب عدل نابلس وذلــك بمعاملة بيع على 
القطعــة 80 حــوض رقم 3 من أراضي دير شــرف فمن لــه  اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التســجيل خالل فترة عشرة أيام من 
تاريخ نشــر هــذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الســير بإجراء المعاملة حســب 

األصول ووفقا للقانون
اسم الموكل: ناصر سليم رشيد حاره  
اسم  الوكيل: كمال سليم رشيد حاره 

دائرة تسجيل أراضي نابلس
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تهنئة وتبريك ل�خ عدلي وليد اشتية 
"أبو الوليد"

يتقــدم  رؤســاء المجالــس القرويــة فــي ســالم وعزمــوط وديــر الحطب
وكفر قليل وروجيب وبيت دجن بالتهنئة والتبريك من األخ 

 عدلي وليد اشتية "أبو الوليد"
 لمناســبة تعيينه رئيســا لمجلس الخدمات المشــترك لقرى شرق نابلس، 
متمنيــن له التوفيق في مهمته الجديدة، وأن يســدد اهللا على طريق الخير 

وخدمة الوطن خطاه. 
وألف مبروك وإلى األمام

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة المساحة في سلطة االراضي
نابلس

إعالن صادر عن دائرة المساحة - نابلس
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة المساحة نابلس السيد رائد حكمت  
الخاصة  الوكالة  بموجب  خاصا  وكيال  بصفتها  وذلك  وني  حافظ 
١١٩٠/٢٠١٢/١٣٩٥٩ تاريخ ٢٠١٢/٩/٢٧ الصادر من كاتب عدل 
من   ٥ رقم  حوض   ٣٦ القطعة  قيد  اخراج  الصدار  وذلك  نابلس 
اراضي صرة فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى 
االعالن  نشر هذا  تاريخ  من  ايام  فترة عشرة  المساحة خالل  دائرة 

وبخالف ذلك يتم اصدار اخراج القيد حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): محمد سليمان قاسم شنار

الوكيل: رائد حكمت حافظ وني
دائرة المساحة نابلس
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تهنئة بالفوز بانتخابات بلدية بروقين
بروقين - سلفيت - تتقدم حركة التحرير الوطني الفلسطيني / فتح (منطقة 
بروقين) ممثلة بأمين ســرها السيد ماجد رجا صبرة وكافة تنظيم بروقين 

بأجمل واصدق آيات التبريك من

 االستاذ نافذ بركات 
رئيس البلدية المنتخب وكافة اعضاء البلدية الجدد متمنية لهم دوام التوفيق  

والنجاح في خدمة بلدهم.
السلطة الوطنية الفلسطينيةوالى األمام

وزارة المالية
السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة المالية
السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة المالية
مديرية ضريبة االمالك

الرقم: 2012/23
مديرية ضريبة االمالك

الرقم: 2012/22
مديرية ضريبة االمالك

إعالن
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم إلى دائرة ضريبة األمالك بيت لحم السيد: 
جــاد خليل خضر قنواتي حامل هوية رقــم (914849468)  وذلك بصفته: 
وكيــال بموجب وكالة خاصة بتاريخ 2012/6/11 الصادرة عن ســفارة دولة 
فلسطين في في االردن سجل رقم 1166 صفحة رقم : 20111/57 للقطعة 
رقم ( 400) من حوض رقم (4) الكائنة بموقع ( خلة المراعشة) من أراضي 
(بيــت لحم) وذلك من أجل عمل اخراج قيــد من اجل عمل وكالة دورية في 
القطعــة المذكــورة أعاله فمن له اعتراض عليه التقــدم إلى دائرة ضريبة 
األمالك في بيت لحم خالل مدة أقصاها ( 15 ) يوماً من تاريخ نشر االعالن 

وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات االملف حسب األصول
اسم المالك : يوسف ابراهيم داود قطان .

المساحة المباعة: 4000 متر مربع .
مدير ضريبة األمالك بيت لحم

إعالن
يعلــن اطــالع العمــوم بأنه قد تقدم الــى دائرة ضريبة األمــالك  بيت لحم 
المحامــي : خالد محمــود احمد زواهــرة حامل هوية رقــم(991975483). 
وذلــك بصفتــه وكيال خاصــا بموجــب وكالة خاصــة بتاريــخ:2010/8/11 
الصادرة عن:ســفارة دولة فلســطين في األردن ســجل رقم :984 صفحة 
رقــم :2010/79 للقطعة رقم:17 حوض رقم:3  الكائنة بموقع : خلة البد. 
مــن أراضــي :بيت لحم. وذلك من اجل عمل إخــراج قيد لعمل وكالة دورية 
في القطع المذكورة أعاله. فمن له اعتراض عليه التقدم الى دائرة ضريبة 
األمالك في بيت لحم خالل مدة أقصاها (15) يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

،وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب األصول .
اسم المالك : عبد الحاج درو يش محمد ابو قدوم.

مدير ضريبة األمالك بيت لحم

إعالن
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة ضريبة األمالك بيت لحم السيد : نعيم 
جبرا يعقوب ســمعان حامل هوية رقــم (945430254) وذلك بصفته وكيالً خاصاً 
بموجب وكالة خاصة بتاريخ : 2011/7/21 الصادرة عن : البعثة العامة لفلسطين 
في استراليا ونيوزيلندا والباسفيك رقم التصديق 64 ش.ق 2011 للقطعة رقم 41 
حــوض رقــم 28047  الكائنة بموقع : الجداول من أراضي بيت جاال وذلك من أجل 
عمل إخراج قيد لعمل وكالة دورية في القطعة المذكورة أعاله فمن له اعتراض عليه 
التقدم الى دائرة ضريبة األمالك في بيت لحم خالل مدة اقصاها (15) يوماً من تاريخ 

نشر هذا االعالن ، وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب األصول.
اسم المالك : جالو لويس يعقوب توما ولويس يعقوب الياس توما وسلوى إبراهيم 

صفدي توما ويوسف يعقوب الياس نزال .
المساحة 3436 م2.

مدير ضريبة األمالك بيت لحم
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موفق مطرسؤال عالماشي

 البيت األبيض «لصياد»
 بن الدن أم «ألصحاب الفيل»!

الفضائيات  وتزدحم  االستطالعات  بتكويم  العالم  ينشغل   ·
االخبارية بالمحللين، يكتمون انفاسنا بعجاجهم، اما المناسبة فهي 
منافسة سباق بين «الحمار» «والفيل» األميركيين على الوصول 

الى البيت األبيض والتربع على عرش «وحيد القرن».
· ال نعرف نحن العرب حتى اللحظة ان كنا سنكون ضحايا االستحمار 
الديمقراطي ، ام أصحاب الفيل الجمهوريين ، فتجربتنا مع الحزبين 
.. فكالهما سقانا علقما  ال يقوى كائن حي على تحمل مرارتها 
محلى بسكر ديمقراطية « العم سام «، يوم صبه بوش الجمهوري 
في قلب بغداد من سبطانات دبابات جيشه وحلفه الثالثيني ، ويوم 
جرعنا اياه الحاج اوباما  الديمقراطي جدا من  «قربة االخوان» في 

قاهرة المعز وتونس الخضراء !.
والديمقراطيون   ، والملكيون   ، الجمهوريون  العرب  يصاب 
والتقدميون  والرجعيون ، والعلمانيون ، والليبراليون والمتأسلمون 
بالرعب وداء الرعاش والقلق في يوم االنتخابات األميركية وكأنهم 
يبصمون بالخمسة ويقرون  أن الحاكم الفعلي للمدينة العربية 
والخيرات،  بالقطن  المكسية  والغاز،  النفط  بحر  على  العائمة 
المزينة بالذهب والثروات ، المستهلة بمئات المليارات ، المحوطة 
بالمضائق ، وتخترقها الممرات، هو سيد البيت األبيض  الذي قد 

يكون فيال جمهوريا او حمارا ديمقراطيا !!.
· كعادتنا، سنجلس نتابع،  ننتظر نزول المصيبة على رؤوسنا 
مباشرة  من واشنطن، فنحن قوم نرضى بالمصائب ونعتبرها 
وأتى  تآمر علينا  األميركي  اليهودي  اللوبي  ان  قدرا، ثم نقول  
الفيل ليسحق ما تبقى أو نقول ان يهود اميركا ركبوا  بأصحاب 
الحمار الديمقراطي  ليقطعوا  تضاريسنا الوعرة وللوصول إلى 

مضاربنا  (انه التمويه ياعرب) !.
لكنا النضع بيضنا في  باالنتخابات,  الفلسطينيين نهتم  · نحن 
«خرج الحمار الديمقراطي «أما» الفيل الجمهوري»  فان جراحنا 

من  «عفساته» ما زالت تنزف !!.
ما  اللي  من  احسن  بتعرفه  «اللي  يقول:  كان  الــذي  فاز  اذا   ·
بتعرفوش « واذا فاز المنافس الجديد  سنبقى حابسين انفاسنا 
ألربع سنوات ، حتى يتكرم علينا قبل نهاية واليته بأيام بتصريحات 
نتوق  األبيض   البيت  تبقينا سهرانين تحت شرفة  «عاطفية»  
لطلته في والية ثانية !! رغم معرفتنا أن نقف بجوار جحر لكائنات 

لدغاتها سامة جدا .
قال العرب: ال يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، لذلك سنذهب الى 
لنا  ان شاء سالما  البيت األبيض   المتحدة، وليلحقنا سيد  األمم 

ورفاهية واقتصادا آمنا ألمته .
·  قد يغضب علينا اصحاب الفيل ويأتونا بجيش «اسرائيل» وقد 
يبدأ «الحمار الديمقراطي» برفس المتعاطفين الذاهبين بأصوات 
دولهم معنا   لكن ذلك اليعني أن العقالء،  الفرسان سترجلون، فهنا 
على هذه األرض رجال  يقودون وال ينقادون، وقالوا «ال» كبيرة 

في وجه اسرائيل و«صياد» بن الدن  ومن قبله أصحاب الفيل !.

فياض يستقبل وفدا شبابيا قبرصيا
رام اهللا - الحياة الجديدة - استقبل رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، 
فــي مكتبه في رئاســة الوزراء فــي مدينة رام اهللا، وفدا شــبابيا قبرصيا 
بحضور ممثلين عن مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"، 
حيــث أطلعهم رئيس الــوزراء على آخر التطورات السياســية في األرض 
الفلســطينية المحتلــة واالنتهاكات اإلســرائيلية الخطيرة ضد شــعبنا 

وحقوقه الوطنية.
وشدد فياض على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية 
واألخالقية إللزام إســرائيل بوقف هذه السياسات والممارسات الخطيرة، 

والتقيــد بقواعــد القانون الدولي وقــرارات الشــرعية الدولية، وضمان 
إنهاء االحتالل، وتمكين شــعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين 

المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشــاد رئيس الوزراء بمواقف قبرص وبدور الشــبيبة والشعب القبرصي 
في التضامن مع شــعبنا، ودعم حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في 
الحرية وإقامة دولته المســتقلة. وثمن رئيس الوزراء العالقات الشبابية 
الفلســطينية- القبرصية، ودعا إلى استمرار العمل على تطوير العالقات 

الثنائية وروابط الصداقة بين الشعبين والبلدين.

لقاء رئيس الوزراء مع الوفد الشبابي القبرصي امس.

أدان استمرار التصعيد اإلسرائيلي ضد شعبنا وطالب بتوفير الحماية له

مجلس الوزراء يرحب بإنجاز المفاوضات بين السلطة الوطنية واالتحاد األوروبي
رام اهللا - الحياة الجديدة -  أدان مجلس الوزراء خالل اجتماعه في رام اهللا، برئاسة 
د. ســالم فياض رئيس الوزراء، أمس اســتمرار التصعيد اإلسرائيلي بحق أبناء شعبنا 
في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس الشــرقية، وآخر ذلك استشــهاد 5 مواطنين 
على يد قوات االحتالل في قطاع غزة. كما أدان إخطار 30 عائلة فلســطينية بالرحيل 
عن منازلها في منطقة األغوار الشمالية، وإخطارات أخرى بهدم منازل للمواطنين في 
قريتي الديرات والجوايا شرق يطا في محافظة الخليل، وطرح وزارة اإلسكان اإلسرائيلية 
عطاءات لبناء 1213 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، منها 607 وحدات 
في مســتوطنة "بســغات زئيف"، و606 في مستوطنتي " رموت وتقعان" وإعادة طرح 
عطاء لبناء 72 وحدة في مستوطنة اريئيل شمال الضفة، هذا باإلضافة إلى هدم قوات 
االحتــالل آباراً للمياه غربي جنين، وتدمير أراضٍ زراعية شــرق الخليل، باإلضافة إلى 
قيام بلدية االحتالل في القدس بتســليم أهالي سلوان أوامر هدم بحق عشرة منازل 
بحجة البناء دون ترخيص، وذلك اســتمراراً لسياسة هدم المنازل واستهداف الوجود 

الفلسطيني في القدس وغيرها من المناطق.
كما أســتنكر المجلس تصعيد االحتالل حملة االعتقاالت بحق عشرات المواطنين في 
الخليل ونابلس وجنين والقدس وبيت لحم ورام اهللا، واعتداءات المســتوطنين التي 
كان آخرهــا قيام مســتوطن بدهــس طفلة من بلدة بيت أمر فــي الخليل وإصابتها 
بجروح خطيرة، واعتداء المســتوطنين بالضرب على المزارعين في قرية جيت شــرق 
قلقيلية، باإلضافة إلى قيام مجموعة من المستوطنين بكتابة شعارات معادية للعرب 
على ســيارات عربية في شعفاط شــمال القدس المحتلة. وطالب المجلس المجتمع 

الدولي بمســاءلة إســرائيل على هــذه االنتهاكات التي تتناقض بصــورة خطيرة مع 
القانون الدولي، بتوفير الحماية لشــعبنا. كما شــدد المجلس على ضرورة أن يتحمل 
المجتمع الدولي مســؤولياته المباشــرة لضمان إنهاء االحتالل، وتمكين شــعبنا من 
نيل حقوقه كافة. وفي نفس الســياق طالب المجلس المؤسســات الحقوقية الدولية 
بالتدخل العاجل إلنقاذ حياة األســرى المضربين عن الطعام، أيمن الشــراونة وسامر 
العيســاوي، وحمل المجلس االحتالل المســؤولية كاملة عن حياة العيســاوي بعد أن 
نقل إلى مستشــفى سجن الرملة نتيجة االعتداء عليه من قبل قوات إسرائيلية. وهنأ 
المجلس األســير حســن الصفدي باإلفراج عنه بعد أن خاض إضراباً عن الطعام على 
مرحلتين لمدة 166 يوماً احتجاجاً على اعتقاله اإلداري. ودعا إلى إلزام إسرائيل بوقف 
االعتقال اإلداري واإلفراج عن جميع األسرى وخاصة المرضى واألسرى القدامى وأعضاء 

المجلس التشريعي والمعتقلين إدارياً.
كما استنكر المجلس المحاوالت اإلسرائيلية تضييق الخناق على الكنائس في فلسطين 
ومحاولة تغيير الوضع القائم في األرض المقدســة منذ العهد العثماني، فيما يخص 
مكانة الكنائس وحقوقها، وآخرها الحجز على حساب كنيسة القيامة المصرفي. وأكد 

المجلس رفضه القاطع لهذه المحاوالت التي تشــكل سابقة خطيرة. وشدد المجلس 
على مســؤولية المجتمع الدولي إزاء حماية وصون الحق في حرية العبادة في األرض 
الفلسطينية المحتلة، والتي تهددها إجراءات االحتالل اإلسرائيلي، وبشكل خاص في 

مدينة القدس.
وأدان مجلس الوزراء بشدة قتل وإصابة العشرات من أبناء شعبنا الالجئين في مخيم 
اليرموك وغيره من المخيمات في ســوريا، وجدد دعوته إلى تجنيب مخيمات شــعبنا 
العنف الجاري في سوريا، مذكراً السلطات السورية بمسؤولياتها عن حياة أبناء شعبنا.

ورحب المجلس بانجاز المفاوضات بين االتحاد األوروبي والســلطة الفلسطينية حول 
خطة عمل جديدة لسياسة الجوار األوروبي كخطوة إيجابية نحو تحقيق اتفاقية شراكة 
كاملة بين االتحاد األوروبي والدولة الفلســطينية المســتقبلية. وشدد المجلس على 
أهمية استمرار الجهود المشتركة لتحقيق التنمية في كافة أرجاء األرض الفلسطينية 
المحتلــة، خاصة في القدس الشــرقية والمناطق المصنفــة "ج"، باعتبار ذلك يعكس 
التزام الموقف األوروبي بالشرعية الدولية التي تعترف بالحقوق السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.

وعبر المجلس عن شكره العميق للمساعدة التي حولتها دولة اإلمارات العربية الشقيقة 
إلى خزينة السلطة الوطنية والبالغة 42 مليون دوالر. وشدد على أهمية وقوف األشقاء 
العرب مع شــعبنا وســلطته الوطنية، وخاصة في هذه الظــروف الحرجة، وبما يمكن 
السلطة الوطنية من االستجابة الحتياجات شعبنا، وتعزيز قدرته على الصمود. وبالرغم 
من ورود المســاعدة المذكورة، إالّ أن إجمالي ما هو متاح لدفع الرواتب ال يســمح إالّ 
بتنفيذ جزء من المطلوب، حيث ســيتم لذلك صرف دفعة من الرواتب مطلع األسبوع 
المقبل بما ال يقل عن 1000 شــيكل وال يزيد عن 2000 شــيكل، علماً بأن الحكومة 

مستمرة في بذل أقصى الجهود الستكمال دفع الرواتب في أسرع وقت ممكن.
ودعا المجلس كافة أبناء شعبنا والعاملين في الوزارات والمؤسسات الرسمية للمشاركة 
الفاعلة في إحياء الذكرى السنوية الستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات، والتي تصادف 

يوم األحد 11 الجاري، وتبدأ فعاليتها مساء يوم السبت 10 الجاري.
وأقر المجلس اعتبار يوم الخميس الموافق 15-11-2012م عطلة رســمية في كافة 
الوزارات والمؤسسات الحكومية لمناسبة ذكرى إعالن االستقالل، كما أقر اعتبار األول 
من شهر محرم للعام 1434 عطلة رسمية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية 

لمناسبة رأس السنة الهجرية.
كما صادق على تشــكيل لجنة عليا لغايات إعداد الدراســات ووضع السياسات الالزمة 

إلنشاء مستودعات للتخليص الجمركي برئاسة وزير المالية.

اقر صرف دفعة من الراتب مطلع األسبوع المقبل ال تقل عن ألف شيقل وال تزيد عن ألفين

عشراوي: تطاول ليبرمان وتهديده بحل السلطة تصعيد خطير
رام اهللا - الحياة الجديدة - أدانت عضو اللجنة 
التنفيذية حنان عشــراوي، أمــس، تطاول وزير 
خارجية االحتالل أفيغدور ليبرمان وتهديده بحل 

السلطة الوطنية الفلسطينية.
واســتهجنت عشــراوي، اإلجــراءات التــي ينوي 
الــوزاري  إلــى االجتمــاع  ليبرمــان تقديمهــا 
اإلســرائيلي، والتــي تقضــي بتجميــد أمــوال 
الضرائب، وإلغاء تصاريح العمال الفلسطينيين، 
وإلغــاء االتفاقــات االقتصاديــة، واإلعــالن عن  
الرئيس بأنه شخص غير مناسب، في حال توجه 
الجانب الفلسطيني إلى األمم المتحدة، لالعتراف 

بالدولة الفلسطينية بصفة مراقب.
وقالــت، "التصعيــد المدروس فــي تصريحات 

ليبرمــان العنصريــة والمتكــررة نهــج يتســم 
بالعنصرية واالستعالء والتهديد والوعيد، عهدنا 
حمالت التحريض على الرئيس والشــعب، وهو 
تصعيــد خطير وغير مقبول دوليــا في الخطاب 

السياسي المحترم".
وأضافت عشــراوي "أن هــذه التهديدات تصب 
فــي خدمــة أهداف االحتــالل، وتمس بشــكل 
مباشــر الكيــان الفلســطيني بكاملــه لتهيئة 
األجــواء للعــدوان اإلســرائيلي المســتمر على 
شــعبنا وإلطالة أمــد االحتالل، وهــي انعكاس 
لبيئــة التطــرف والوقاحــة اإلســرائيلية، التي 
تســمح لنفســها التدخل الســافر في الشــؤون 
الداخلية الفلســطينية، وتشــكل تهديدا ليس 

ألمن واســتقرار فلسطين فحسب، بل للمنطقة 
برمتها".

وأكدت عشراوي في هذا السياق أن قيام السلطة 
الوطنيــة، جــاء بقرار مــن المجلــس المركزي 
الفلســطيني، بنــاء علــى االتفاقــات الموقعة، 
ووحدهــا منظمة التحريــر من تتخــذ القرارات 

بهذا الشأن.
وفي إطــار تعليقها على ما أشــيع بــأن التوجه 
إلــى األمم المتحــدة يقوض العملية الســلمية 
والمفاوضــات، قالــت عشــراوي إن "محــاوالت 
حكومة االحتالل المتواصلة في إفشال الجهود 
السياسية والدبلوماسية الفلسطينية، وإمعانها 
في فرض سياسة االستيطان والتطهير العرقي، 

والسيطرة، وسرقة األرض، والموارد، وما طرحته 
وزارة إســكان االحتالل أمــس من عطاءات لبناء 
1213 وحدة اســتيطانية فــي القدس المحتلة، 
وإعادة طرح 72 وحدة استيطانية في مستوطنة 
"آرئيل" شــمال الضفة، هي التي تقوض فرص 
السالم وتشكل عقبة رئيسية في وجهها، وتدمر 
بشــكل ممنهج حل الدولتين وليس التوجه إلى 

األمم المتحدة".
وشــددت عشــراوي على أن التوجــه إلى األمم 
المتحدة الشــهر الحالي، هو "ترجمة لســلوكنا 
الســلمي وحقنا القانوني والسياسي الذي يمنع 
التدهور واالنهيار، الذي سببته سياسة التطرف 
والتحريــض علــى العنف الــذي يقودها ائتالف 

نتنياهــو- ليبرمــان، والــذي بموجبه يســاءل 
االحتالل على خروقاته األحادية للقانون الدولي".

عــن  بالتوقــف  ليبرمــان  وطالبــت عشــراوي 
"المهاتــرات الالمســؤولة، وأن ينظر إلى الخلل 
الكامــن فــي االحتالل، كمــا طالبــت المجتمع 
الدولي، وعلى رأســه االتحاد األوروبي والرباعية 
الدولية باتخاذ التدابير الفاعلة للجم الغطرســة 
اإلسرائيلية ورفع الحصانة القانونية والسياسية 
عنها، ووقف االســتفزازات الســافرة التي تهدد 
جهــود المجتمع الدولي والقيادة الفلســطينية 
للوصــل إلى ســالم عادل وشــامل عــن طريق 
ممارســة حقنا في تقرير المصيــر وإقامة دولة 

فلسطين وعاصمته القدس".

السفراء العرب في بلغاريا يؤكدون 
دعم قرار فلسطين التوجه لألمم المتحدة

صوفيا - وفا - أكد السفراء العرب لدى بلغاريا دعمهم للتوجه الفلسطيني إلى 
األمم المتحدة لنيل مكانة دولة غير عضو لفلسطين.

جــاء ذلك خــالل االجتماع الدوري للســفراء العرب لدى بلغاريا برئاســة ســفير 
فلســطين أحمد المذبوح، الذي وضع الســفراء بصورة التطورات السياسة على 
الســاحة الفلسطينية، والضغوط التي تمارس على الرئيس محمود عباس لثنيه 

عن التوجه إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة.
كما وضعهم في صورة القرار الفلسطيني بطلب التصويت على مكانة فلسطين 
في األمم المتحدة في وقت الحق من الشهر الجاري وأعرب السفراء عن دعمهم 
لخطوات القيادة الفلسطينية في التوجه إلى األمم المتحدة، وتقرر خالل االجتماع 
توجه وفد من الســفراء إلى وزارة الخارجية البلغارية لدعم الطلب الفلســطيني 

والتصويت لصالح عضوية فلسطين.

«االعالم والثقافة» لـ «فتح» تشاطر المتحدث 
باسم الحركة احمد عساف احزانه بوفاة والده

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - شــاطرت مفوضية االعالم والثقافــة القيادي في 
حركة فتح احمد عساف المتحدث باسم الحركة أحزانه وأحزان عائلته بوفاة والده  

المرحوم نجيب محمد عساف الذي وافته المنية امس. 
 وبعثت المفوضية باسم هيئتها وكوادرها بالتعازي  لعساف داعية اهللا  أن  تنعم 

روح الفقيد بالفردوس األعلى ويلهم  ذوية  الصبر ، و العمر المديد .  
 يذكــر أن المرحوم نجيب محمد علي عســاف قضــى الى رحمة اهللا عن 75 عاما 

قضاها في عمل الخير 
ويتلقى عساف التعازي ببلدة عرابة بجنين في ديوان آل عساف اعتبارا من اليوم 

«امس».


