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إصابة العشرات باالختناق خالل تظاهرتين
ضـد "الـجـدار" فـي بـلـعـيـن ونـعـلـيـن  

رام الل���ه � "وف����ا": أصيب، أمس، 
بح���االت  المتظاهري���ن  عش���رات 
اختناق ج���راء إطالق قوات االحتالل 
قنابل الغاز المس���يل للدموع لقمع 
المس���يرتين األس���بوعيتين ض���د 
جدار الفصل العنصري، في قريتي 

بلعين ونعلين، غرب رام الله. 
عش���رات  أصيب  بلعي���ن،  فف���ي 
المش���اركين ف���ي مس���يرة القرية 
لمناسبة  انطلقت  التي  األسبوعية، 
الستش���هاد  السادس���ة  الذك���رى 
الرئيس الخالد ياسر عرفات، بحاالت 
اختناق ش���ديد جراء استنشاقهم 
للغاز المسيل للدموع الذي أطلقته 

قوات االحتالل لقمع المتظاهرين.
وش���ارك في المسيرة، التي دعت 
لمقاومة  الش���عبية  اللجن���ة  إليها 
الج���دار واالس���تيطان وحركة فتح 
في بلعين، عض���و اللجنة المركزية 

كتب محمد الجمل:

غص���ت األس���واق ف���ي محافظ���ة رفح 
بكميات كبيرة وأنواع عديدة من األسماك 

المصرية المهربة من خالل األنفاق.
ورغم كثرتها إال أن أس���عار األس���ماك 
المذك���ورة بدت مرتفع���ة خاصة األنواع 
الجيدة منها كالغزالن، ما دفع المواطنين 

للعزوف عن الشراء.
وعلى الرغم من االزدحام الذي ش���هده 
الركن المخصص لبيع األسماك في سوق 
رف���ح المركزية إال أن معظ���م المواطنين 
كان���وا يتجولون للمش���اهدة األس���ماك 

رفح: األسماك المهربة تمأل
األسواق رغم ارتفاع أسعارها 

القدس – "وف���ا": أدى آالف المواطنين 
من مدين���ة القدس وضواحيها وبلداتها 
وم���ن الداخل الفلس���طيني، أمس، صالة 
الجمع���ة في رح���اب المس���جد األقصى 

المبارك.
وش���هدت مدينة القدس منذ ساعات 
الصباح إجراءات مشددة فرضتها سلطات 
االحتالل على المداخل الرئيسة للمدينة 
وعلى بواب���ات البلدة القديم���ة وبوابات 
المس���جد األقص���ى الخارجية، وس���يرت 
الدوريات العس���كرية والشرطية الراجلة 
والمحمولة في معظم ش���وارع المدينة، 
ونش���رت ش���رطة وحرس حدود االحتالل 
العشرات من عناصرها في شوارع البلدة 
وأزقتها التي أوقفت الشبان، ودققت في 

بطاقاتهم الشخصية.
من جه���ة ثانية، ش���نت طواقم تابعة 
لبلدية االحتالل في القدس حمالت دهم 
ومالحق���ة لبس���طات الباعة ف���ي منطقة 
باب العمود، أحد أش���هر بوابات القدس 
القديم���ة، داخ���ل وخارج أس���وار البلدة 
وص���ادرت العديد م���ن البضائع، وحررت 

ألصحابها المخالفات المالية الباهظة.
���ز الش���يخ محمد س���ليم في خطبة 

ّ
ورك

ص���الة الجمع���ة باألقص���ى عل���ى األيام 
العش���رة األوائل م���ن ش���هر ذي الحجة 
الحالي ومكانتها ومكانة يوم عرفة فيها، 
حاثا الُمصلين على اغتنام ما تبقى منها 
بالتعب���د واالبته���ال إلى الل���ه وبالصيام 
والقيام والدعاء، وصيام يوم وقفة عرفة، 
مشيرا إلى أن موعد صالة عيد األضحى في 

آالف المواطنين يؤدون صالة الجمعة
في األقصى  رغم إجراءات االحتالل 

رفح: جمعية األصدقاء تبدأ 
توزيع  أدوات مساعدة 
على عشرات المعاقين

رفح-"األيام": ش���رعت جمعية األصدقاء 
ل���ذوي االحتياجات الخاص���ة في محافظة 
رفح بتوزيع أدوات مس���اعدة على عشرات 

المعاقين من مختلف األعمار.
وأكد محمود أب���و مر رئيس الجمعية أن 
كراس���ي متحركة وأدوات مساعدة وصلت 
الجمعية، مؤخرا، مقدمة من وزارة الشؤون 
االجتماعي���ة المقالة، مبين���ا أن الجمعية 
ب���دأت توزيعها عل���ى المعاقي���ن األكثر 

حاجة.
  واوض���ح  أن األدوات المذك���ورة م���ن 
ش���أنها التخفيف من معان���اة المعاقين 

ومساعدتهم على االندماج في المجتمع.

السفير عبد الله يبحث 
أوضاع الالجئين 

الفلسطينيين في لبنان

بي����روت – "وفا": بح����ث ممثل منظمة 
التحري����ر في لبنان الس����فير عب����د الله 
عب����د الله ، أم����س، مع وفد م����ن االتحاد 
الع����ام للمحامي����ن الفلس����طينيين في 
لبنان، برئاس����ة المحامي صبحي ضاهر، 
أوضاع الالجئين الفلسطينيين، ال سيما 
القواني����ن األخيرة الت����ي أقرها مجلس 

النواب اللبناني لجهة حق العمل.
وجرى، خالل اللقاء الذي جمع السفير 
عبد الله بوف����د االتحاد، متابعة القضايا 
ذات الشأن القانوني للفلسطينيين في 
المبذولة  الجهود  إل����ى  باإلضافة  لبنان، 
مع نقابة المحامين اللبنانيين إلمكانية 
إلى  الفلسطينيين  المحامين  انتس����اب 
النقابة ليصار إلى ممارس����تهم المهنة 

في لبنان.
وقدم عضو الوفد المحامي أمين غنام 
للس����فير مجموعة من الكتب القانونية 
تتعلق بالحق����وق المدنية واالجتماعية 
لالجئي����ن الفلس����طينيين الت����ي ق����ام 
بتأليفه����ا وت����درس ف����ي العدي����د من 

المعاهد اللبنانية.

لحركة فتح س���لطان أب���و العينين، 
التش���ريعي  المجل���س  وعض���و 
للجبهة  السياس���ي  المكتب  وعضو 
الديمقراطي���ة، قيس عب���د الكريم 
"أبو ليلى"، وعضو المكتب السياسي 
لجبهة التحرير الفلسطينية هشام 
أبو ريا، والناطق اإلعالمي لحركة فتح 
أحمد عساف، ونائب أمين سر حركة 
فت���ح ف���ي رام الله والبي���رة جميل 
البرغوث���ي، وأهال���ي قري���ة بلعين، 
إل���ى جانب العش���رات من نش���طاء 
السالم اإلسرائيليين والمتضامنين 

األجانب.
وانطلقت المسيرة من مركز قرية 
بلعين بعد صالة الجمعة، واتجهت 
ص���وب منطق���ة الج���دار، حيث رفع 
المش���اركون األعالم الفلس���طينية 
وص���ور الرئي���س الش���هيد ياس���ر 
العلم  بأل���وان  وبالون���ات  عرف���ات، 
الكوفيات، والفتات  الفلسطيني مع 
تحيي الذكرى السادسة الستشهاد 
الرئيس عرفات، وتؤكد الس���ير على 

خطاه والوفاء لروحه الطاهرة.  
وجاب المتظاهرون ش���وارع القرية 
الوطنية،  الهتاف���ات  ي���رددون  وهم 
الداعية إلى الوح���دة ونبذ الخالفات، 
والمؤكدة ضرورة التمس���ك بالثوابت 
االحت���الل  ومقاوم���ة  الفلس���طينية، 
وإطالق س���راح جميع األسرى، ورّددوا 
هتافات تنّدد بالعدوان على القدس. 
الى منطقة  المسيرة  وعند وصول 
قريب���ة من "الج���دار" أقيم مهرجان 

خطاب���ي افتتح���ه أمين س���ر حركة 
فتح في موقع بلعين باس���ل منصور 
وعدد  بالضي���وف،  ترحي���ب  بكلمة 
فيه���ا بعضا م���ن مناق���ب الرئيس 
الخالد الش���هيد أبو عم���ار، معاهدا 

روحه الطاهرة بالسير على خطاه.
وفي كلمته أمام الجمهور قال أبو 
العيني���ن: "ما أجم���ل أن نلتقي في 
هذا اليوم لنحيي الذكرى السادسة 
ياس���ر  الرمز  القائ���د  الستش���هاد 
عرفات لنجدد ل���ه العهد من بلعين 
من جوار جدار الفصل العنصري ومن 
جوار أولئك الجنود وقطعانه الذين 
يحاولون نه���ب األرض، ما أجمل أن 
نحيي ذكراك من بلعين التي كانت 
شرارة التصدي والمقاومة الشعبية 
ض���د الج���دار واالس���تيطان والتي 
بعثت برس���الة إلى كل العالم حول 

شرعية المقاومة الشعبية".
وأكد أن اقتحام بلعين ليال ونهارا 
لن يثني ش���بابها من عزيمتهم عن 
االس���تمرار بالمقاومة الشعبية، وأن 

االحتالل زائل وأن النصر قادم.
من جانب���ه، قال "أب���و ليلى": "في 
ذكرى رحيل الش���هيد ياسر عرفات 
وعل���ى أبواب يوم إعالن االس���تقالل 
الش���عب  جماهي���ر  إل���ى  نتوج���ه 
الفلسطيني أن تنتفض لنسلك هذا 
الش���عبية  المقاومة  طريق  الطريق 
ال���ذي أثبت���ت جدارته���ا كس���بيل 
النت���زاع حقوقنا الوطني���ة، وكذلك 
كبدي���ل ع���ن الره���ان العقيم على 

الواليات المتح���دة ودورها المنحاز 
إلى إسرائيل".

وأض���اف: "نحن على ثقة أن الطريق 
التي ش���قتها بلعين س���وف تنتصر 
وستنجح خالل األش���هر القادمة في 
إزال���ة النس���ق األول من الج���دار عن 
أرضها، وهي على طريق إزالته نهائيا 
من أرضها المقدسة لتؤكد لكل قرى 
وبلدات ش���عبنا ان االنضمام إلى هذا 
التيار الش���عبي الجارف وهو الطريق 
لدح���ر االس���تيطان وإزال���ة االحتالل 
وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة 
على  الش���ريف  القدس  وعاصمته���ا 

حدود الرابع من حزيران". 
وتوجهت المس���يرة نح���و الجدار، 
حي���ث كانت ق���وات االحتالل تكمن 
له���م وراء المكعب���ات اإلس���منتية 
خل���ف الجدار، بع���د أن أغلقت بوابة 
الجدار باألسالك الشائكة، كما كانت 
قوة عسكرية كبيرة عملت حاجزا من 
الجنود أمام المتظاهرين بالقرب من 
بوابة الجدار، ووضعت ش���يكا كبيرا 
المتظاهرين  لمن���ع  الطريق  بعرض 
محاول���ة  وعن���د  العب���ور،  م���ن 
المتظاهري���ن العب���ور نح���و األرض 
الواقعة خلف الش���يك، أطلق جنود 
الص���وت والرصاص  االحتالل قنابل 
المعدني المغلف بالمطاط والقنابل 
الغازية نحو المتظاهرين من جميع 
االتجاه���ات، والحقوه���م بين بيوت 
القرية، ما أدى إلى إصابة العشرات 
المتظاهرين  م���ن  االختناق  بحاالت 

وأهالي القرية. 
وقبل انطالق المسيرة اجتمع وفد 
من فرنس���ا م���ن جمعي���ة التضامن 
الفرنسية الفلس���طينية، مع أعضاء 
اللجنة الش���عبية لمقاوم���ة الجدار 
واالستيطان في مقر حركة التضامن 
واس���تمعوا  بلعين،  ف���ي  الدولي���ة 
إلى ش���رح مفصل عن تجربة بلعين 
في المقاومة الش���عبية الس���لمية، 
واالنج���ازات التي حققته���ا اللجنة 
المتضامني���ن  ودور  الش���عبية 
الدوليي���ن الفع���ال ف���ي المقاومة 

الشعبية في بلعين.
 من جه���ة أخرى، أفرجت س���لطات 
االحتالل من س���جن عوفر العس���كري 
عن الش���اب إبراهيم برناط )28 عاما( 
بعد قضاء محكوميته البالغة عش���رة 
شهور بتهمة مشاركته بالتظاهرات 

الشعبية ضد الجدار في بلعين.
وف���ي نعلي���ن، أصي���ب ع���دد من 
اختناق  بح���االت  أمس،  المواطنين، 
نتيجة قمع قوات االحتالل لمسيرة 
القرى األسبوعية السلمية، بإطالقها 
وابال من قنابل الغاز المسيلة للدموع 

باتجاه المشاركين فيها.
المسيرة  في  المش���اركون  وحمل 
صور الش���هيد الراحل القائد ياسر 
الفلس���طينية،  واألع���الم  عرف���ات، 
ورددوا الشعارات المنددة باالحتالل 
واالستيطان.، كما نجحوا في إحداث 
فتح���ة ف���ي األس���الك الكهربائية 

الشائكة.

واالستفسار عن أسعارها فقط.
يقول المواطن خالد صالح وكان يتجول 
في السوق المذكورة إنه كان ينوي شراء 
كمية من أسماك الغزالن التي لم يتذوق 
طعمه���ا منذ أكثر من ع���ام، لكنه تفاجأ 
بارتف���اع أس���عارها، ما اضط���ره للعزوف 
عن ش���رائها أمال في انخفاض األس���عار 

مستقبال.
وأوضح صالح أنه عالوة على ارتفاع 
األسعار فإن األسماك المعروضة في 
الس���وق س���يئة إلى حد ما، الفتا إلى 
أنها اصطيدت قبل عدة أيام وحفظت 
لمدة في برادات أو وس���ط ثلج إلى أن 

هربت إلى غزة.
المواط���ن محم���د جبر وكان يمس���ك 
بسمكة في يده ويش���مها، أشار إلى أنه 
كان ينوي ش���راء ثالث���ة كيلوغرامات من 
أسماك الس���ردين لكنه شعر بأن التجار 
قام���وا بخلط األس���ماك الجدي���دة التي 
وضعوه���ا على وج���ه البس���طات بأخرى 
قديمة، ما اضطره للتوقف الشراء بعد أن 
رفض البائع السماح له بانتقاء األسماك.

وأك���د جبر أن ش���راء األس���ماك المصرية 
يحتاج إلى تريث واستشارة خبراء، فثمة ما 
هو فاسد منها وهناك أسماك تربى في برك 
مياه عذب���ة تباع على أنها أس���ماك بحرية، 

مستغربا ارتفاع أسعارها رغم وفرتها.
أما المواطن عالء عبد الله فأكد أنه قرر 
تأجيل شراء األس���ماك بعد أن تجول في 
السوق واستفس���ر عن أسعارها، موضحا 
أن بداية وصول األس���ماك إلى األس���واق 
يصاحبها ارتفاع في األسعار وبعد ذلك 

تنخفض.
وبي���ن عبد الل���ه أنه ينتظ���ر انخفاض 
أسعار األس���ماك ليتمكن من شراء كمية 
منها وتخزينها ف���ي ثالجته كما يفعل 
كل ع���ام، حي���ث يتناوله���ا ف���ي فترات 
انقطاعه���ا أو ارتفاع أس���عارها، متوقعا 
ح���دوث ذل���ك في فت���رة ما بع���د العيد 
حين تكون لحوم األضاحي مكدس���ة في 
المنازل ويعزف المواطنون عن ش���راء أي 
نوع من اللحوم أو األس���ماك، لذا سيضطر 

التجار والباعة لخفض األسعار.
وكان تج���ار وباعة أس���ماك أك���دوا أن 
باكورة األسماك المصرية بدأت تصل إلى 
األس���واق خالل األي���ام القليلة الماضية، 
موضحين أن موسم أسماك الغزالن مازال 
في بدايته ومن المتوقع أن تصل كميات 
أكب���ر خالل األيام واألس���ابيع المقبلة، ما 
س���يؤدي إلى انخفاض األسعار خاصة أن 
عملية تهريبها س���هلة ويمكن تهريب 

كميات كبيرة في وقت قصير.

مركز "شمس" يدعو إلى التسامح 
والحوار بين الشعوب

رام الله � "األيام": ش���دد مركز إعالم حقوق اإلنس���ان والديمقراطية "ش���مس" لمناسبة 
اليوم العالمي للتس���امح، على أهمية التس���امح واالحترام والحوار والتعاون بين مختلف 

الثقافات والحضارات والشعوب.
وأوض���ح المركز ف���ي بيان له، أمس، أن جمي���ع الثقافات والحضارات تس���هم في إثراء 
البش���رية، وأن العالم اليوم هو في أمّس الحاجة إلى ثقافة التس���امح والتعايش السلمي 
ونبذ الفرقة والخالفات والنزاعات والحروب التي عانتها اإلنس���انية، وآن األوان ألن تسود 

المحبة واأللفة بين األمم والشعوب.
وحذر من خطورة الدعوات المتصاعدة الستهداف المسيحيين وكنائسهم في محاولة 
من بعض األطراف لضرب التعايش المش���ترك، قائال: "فمس���يحيو الش���رق هم أصحاب 
األرض المدافعون عنها دوم���ًا، فاألوضاع المتفاقمة في بعض الدول العربية والصراعات 
الطائفية والمذهبية والعرقية، وتقزي�م مفهوم المواطنة ينذر بإدخال الوطن العربي في 
دوامة الفوضى وفقدان األمل والتفسخ المجتمعي والتهجير واللجوء، ونؤكد رفضنا كافة 
الممارسات ذات العالقة بتغذية ثقافة التعصب بكافة أشكالها وكل ما من شأنه تضييق 

مساحات التسامح بين أفراد المجتمع الواحد".
وأشاد "شمس" بدعوة الهيئة الفلس���طينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب  "بياالرا" الى 
اعتبار يوم 10/10 من كل عام يوم التسامح الفلسطيني، لتطهير المجتمع من السلوكيات 
الض���ارة، ولتعزيز عناصر الصمود االجتماعية والوطنية لحماية المصالح العليا للش���عب 
ولدعم خيار المحبة والتس���امح لبناء مجتمع فلس���طيني متحرر م���ن التعصب والفئوية 
والنرجس���ية والحقد واالنتقام، وبناء مجتمع خال من األمراض والش���وائب، مجتمع متحرر 
ومنفت���ح على ذات���ه واآلخر، مجتم���ع ديمقراطي يعتم���د النظام والقانون أساس���ًا لحل 

التباينات واالختالفات والتناقضات أيا كان طابعها ومستواها.

المسجد األقصى س���يكون بتمام الساعة 
السادسة وخمس وأربعين دقيقة.

من جه���ة أخرى، أقيم���ت صالة جمعة 
حاش���دة ف���ي خيم���ة االعتص���ام بمقر 
الصليب األحمر بحي الش���يخ جراح وسط 
القدس المحتلة، حي���ث يواصل النائبان 
المقدس���يان محمد طوطح وأحمد عطون، 
والوزير السابق خالد أبو عرفة اعتصامهم 
للي���وم ال���� 140 احتجاج���ا على ق���رارات 

االحتالل بإبعادهم عن مدينة القدس.

وف���ي الجه���ة الجنوبية من المس���جد 
األقصى، ش���ارك العش���رات من س���كان 
بلدة س���لوان في ص���الة الجمعة بخيمة 
االعتصام في حي البس���تان، فيما انتظم 
عدد من سكان المنطقة المعروفة باسم 
"كوباني���ة أم هارون" بالجهة الغربية من 
حي الش���يخ جراح بصالة جمعة احتجاجا 
على قرارات محاكم االحتالل التي تهدف 
إلى ط���رد المقدس���يين لصالح جمعيات 

استيطانية متطرفة.

خريشي يدعو إلى دعم "الصندوق 
الفلسطيني للتشغيل"

جني���ف – "وفا": دعا المراقب الدائم لفلس���طين لدى األمم المتحدة في جنيف الس���فير 
إبراهيم خريشي إلى دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية.

جاء ذلك خالل االجتماع التنس���يقي الذي عق���ده ممثلو الدول العربية األعضاء في مجلس 
إدارة مكت���ب العمل الدول���ي في جنيف، أمس، تح���ت عنوان "دعم برنام���ج التعاون الفني 

لألراضي العربية المحتلة ودعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية".
ويأت���ي االجتماع ف���ي نطاق التحضي���ر الجتماع مهم لل���دول المانحة س���يعقد في مقر 
منظمة العمل الدولية بجنيف، بعد غد، لتفعيل الصندوق الفلس���طيني للتشغيل والحماية 

االجتماعية، وحشد الدعم العربي والدولي له.
وس���يترأس اجتماع الدول المانحة المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان س���ومافيا، 
والمدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان، وسيمثل فلسطين فيه: السفير خريشي، 

ووزير العمل د.أحمد مجدالني، ورئيس االتحاد العام لنقابات العمال شاهر سعد.
وأش���اد بجهود ممثل دولة الكويت، حيث بادرت بالده إلى تقديم منحة للصندوق بقيمة 

500 ألف دوالر.
بدوره، أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان أن المنظمة تعمل على إدراج 
قضية العمال الفلسطينيين على جدول أعمال منظمة العمل الدولية، نظرا لألوضاع الصعبة 

التي يعيشونها بسبب ممارسات االحتالل.

واعتبرت مدير المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية 
ن���دى الناش���ف أن اجتماع، بعد غ���د، يأتي نتيجة تكاث���ف جهود بعثة 

فلسطين لدى األمم المتحدة ودعم منظمة العمل العربية.
م���ن جانبهم، عبر ممثلو الدول العربية ع���ن أملهم بأن يمثل االجتماع 
نقط���ة انطالق لتعزيز دعم صم���ود العمال الفلس���طينيين في مواجهة 
اإلجراءات اإلس���رائيلية، والعمل م���ع الجهات الدولي���ة والوطنية إلنجاح 
المبادرة، وضمان وصول الدعم للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية 

االجتماعية.

جانب من المواجهات في بلعين، أمس.                       )ا.ف.ب(

اآلالف يؤّدون صالة الجمعة في الحرم القدسي.


