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فياض يستقبل وفدًا شبابيًا قبرصيًا

الوطنية، وفي مقدمتها حقه في 
المستقلة،  دولته  وإقامة  الحرية 
الش���بابية  العالق���ات  مثمن���ًا 

الفلسطينية- القبرصية.

ودعا فياض إلى استمرار العمل 
عل���ى تطوير العالق���ات الثنائية 
الش���عبين  بين  الصداقة  وروابط 

والبلدين.

فياض لدى لقائه الوفد الشبابي القبرصي.

رام الل���ه - "األي���ام": اس���تقبل 
رئي���س ال���وزراء الدكتور س���الم 
ف���ي مكتبه في رئاس���ة  فياض، 
ال���وزراء في رام الل���ه، أمس، وفدًا 
ش���بابيًا قبرصيًا بحضور ممثلين 
عن مرك���ز إعالم حقوق اإلنس���ان 

والديمقراطية "شمس".
وأطلع رئيس ال����وزراء الوفد على 
آخ����ر التط����ورات السياس����ية في 
المحتل����ة  الفلس����طينية  األرض 
واالنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة 

ضد شعبنا وحقوقه الوطنية.
ض���رورة  عل���ى  في���اض  وش���دد 
الدول���ي  المجتم���ع  يتحم���ل  أن 
واألخالقية  القانونية  مس���ؤولياته 
ه���ذه  بوق���ف  إس���رائيل  إلل���زام 
السياس���ات والممارسات الخطيرة، 
والتقي���د بقواعد القان���ون الدولي 
وضمان  الدولية،  الشرعية  وقرارات 
إنه���اء االحتالل، وتمكين ش���عبنا 
م���ن تقرير مصي���ره وإقام���ة دولة 
فلسطين الُمستقلة على حدود عام 

1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأش���اد بمواقف قب���رص وبدور 
الشبيبة والش���عب القبرصي في 
التضامن مع شعبنا، ودعم حقوقه 

"الكتل والقوائم البرلمانية" تستنكر اعتداء 
"حماس" على االعتصام النسوي بغزة

رام الله - "األيام": اس���تنكرت هيئة الكتل والقوائ���م البرلمانية االعتداء اآلثم الذي 
قام���ت به حركة حماس امس على الوقفة األس���بوعية إلنهاء االنقس���ام التي ينظمها 
االتحاد العام للمرأة الفلس���طينية والمراكز والمؤسس���ات النس���وية بمشاركة قيادة 

الفصائل الوطنية.
واعتبرت الهيئة ان مهاجمة الوقفة التضامنية واالعتداء بالضرب المبرح والش���تائم 
على المش���اركين إضافة لالعتداء على النائب نعيمة الش���يخ عل���ي ومحاولة احتجازها 
يش���كل انتهاكًا فاضحًا للحصانة البرلمانية وحق حرية التعبير والرأي واالحتجاج التي 

هي من قيم  بلدنا ومبادئنا القانونية.
وأك���دت الهيئ���ة "أنها تنظر بخط���ورة بالغة له���ذا االعتداء اآلث���م وتداعياته على 
مجم���ل العالقات الوطني���ة والذي يؤكد إصرار حركة حماس عل���ى قمع الحريات وضرب 
كل الجهود الوطنية المبذولة إلنهاء االنقس���ام البغيض الذي أضر بش���عبنا وقضيتنا 
الوطنية وينس���ف جهود المصالحة الت���ي تبذلها الكتل البرلماني���ة والقوى الوطنية 

والسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

"الشعبية" تطالب بمحاسبة المعتدين
على المسيرة النسوية في غزة

رام الله - "األيام": وصفت الجبهة الش���عبية لتحرير فلسطين اعتداء أجهزة حكومة 
غزة، أمس، على مس���يرة نس���وية تطالب بإنهاء االنقس���ام بأنه يمثل انتهاكا فاضحا 
وخطي���را للحري���ات العامة والديمقراطية، ويوجه رس���ائل س���لبية ب���أن حركة حماس 
وأجهزتها األمنية ليس���ت معنية بإنهاء االنقس���ام، وماضية في سياس���تها القمعية 

الذي عانى وما زال شعبنا الفلسطيني من ويالته.
وطالب���ت الجبهة، في بيان لها امس، حركة حماس بمحاس���بة أفراد اجهزتها األمنية 
الذين شاركوا في قمع المس���يرة وضرب المحتجين، والوقف الفوري لقبضتها األمنية 
القمعية ضد أبناء ش���عبنا، معتبرة أن أي تبريرات منها حول هذا االعتداء لن يبرأها من 

مسؤوليتها عن هذه االعتداءات.
وحذرت الجبهة من "أن الش���عب الفلسطيني لن يبقى صامتًا طوياًل أمام تكرار هكذا 
اعتداءات ضده"، داعية "حركة حماس الس���تخالص العبر من هذه السلسلة الطويلة من 

االعتداءات والتي تعزز من االنقسام ومن حجم الغليان الشعبي".


