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األمم املتحدة وجامعة الدول العربية تشيدان بالدعم الكويتي «التاريخي» للوكالة

«أونروا» :ال حل ملشاكل املنطقة بشطب  5.3ماليني الجئ
كرينبول« :أونروا» بحاجة إلى  186مليون دوالر لتضمن بقاء مدارسها وعياداتها

ال�ق��اه��رة  -ال ��وك ��االت :أك��د ال�م�ف��وض ال �ع��ام ل��وك��ال��ة األم ��م المتحدة
لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين «أونروا» بيار كرينبول ان
الوكالة «بحاجة إلى  186مليون دوالر» وذلك بعد القرار األميركي
بوقف تمويلها وتعرضها ألزمة مالية حادة .وقال في كلمة ألقاها
خال الجلسة االفتتاحية لاجتماع الدوري نصف السنوي لوزراء
الخارجية العرب إن األونروا «التزال بحاجة إلى  186مليون دوالر
لتضمن بقاء مدارسها وعياداتها مفتوحة وتضمن استمرارية
عمل خدماتها الطارئة» ووص��ف كرينبول ال�ق��رار االميركي بأنه
«سيادي».كما أعرب عن «امتنانه الشديد للتبرعات االستثنائية
بمبلغ  50مليون دوالر م��ن ك��ل م��ن دول��ة قطر والمملكة العربية
ال�س�ع��ودي��ة ودول ��ة اإلم� ��ارات العربية المتحدة ع��اوة على الدعم
التاريخي من الكويت».وشدد المفوض األممي على أن هذا القرار
لن يؤدي الى التقليل من «تصميم األون��روا على تقديم خدماتها

لاجئي فلسطين وتنفيذ مهام ال��والي��ة الموكولة ب�ه��ا».وأك��د انه
«اليستطيع أح��د حل المشاكل في المنطقة عن طريق شطب 5,3
مايين الجئ من فلسطين».
الى ذلك أع��رب مجلس جامعة ال��دول العربية على مستوى وزراء
ال �خ��ارج �ي��ة ع��ن ت �ق��دي��ره ل� ��دور ال �ك��وي��ت ال ��داع ��م ل��وك��ال��ة «اون � ��روا»
وصندوقي األقصى وانتفاضة القدس .جاء ذلك في قرار المجلس
تحت عنوان «قضية فلسطين والصراع العربي االسرائيلي» الذي
صدر في ختام أعمال دورته العادية ال� 150برئاسة السودان .وأكد
المجلس رف�ض��ه وادان �ت��ه ل�م�ح��اوالت ان �ه��اء أو تقليص «أون ��روا»
م��ن خ ��ال ال �ح �م��ات االس��رائ �ي �ل �ي��ة ال�م�م�ن�ه�ج��ة ض��ده��ا م �ح��ذرا من
خ �ط��ورة أي ق� ��رار م��ن أي دول� ��ة ب �م��ا ف��ي ذل ��ك ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة
األم�ي��رك�ي��ة بخفض أو وق��ف ال��دع��م ال�م��ال��ي ل�ل��وك��ال��ة .وأع ��رب بهذا
الصدد عن تقديره لجهود ال��دول األعضاء المستضيفة لاجئين

�صائب عريقات و�صابط الت�صال الإ�رسائيلي يف مطار غزة عام 1997

(�أ .ف .ب)

ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ي��ن ول� �ل ��دول األع� �ض ��اء ال �ت��ي ت �س��اه��م ف��ي دع ��م وك��ال��ة
«اون � ��روا» خ��اص��ة ال�ك��وي��ت وال�م�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة ودول��ة
االم��ارات العربية المتحدة وقطر .ودع��ا المجلس ال��دول األعضاء
لتنفيذ ق��رار القمة العربية في األردن (م��ارس  )2017بشأن زيادة
رأس م��ال ص�ن��دوق��ي األق �ص��ى وال �ق��دس بمبلغ  500م�ل�ي��ون دوالر
أميركي موجها الشكر لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية
على قراريهما بالمساهمة في هذه الزيادة .ورحب الوزراء العرب
بالجهود المبذولة لعقد مؤتمر لدعم وكالة األون��روا بنيويورك
ف ��ي  27س�ب�ت�م�ب��ر ال� �ج ��اري ب��رئ��اس��ة األردن وال �س��وي��د واالت� �ح ��اد
األوروب��ي واليابان وتركيا ودع��وة ال��دول والجهات المانحة الى
ال�م�ش��ارك��ة وال�م�س��اه�م��ة ف��ي ه��ذا ال�م��ؤت�م��ر .ودع ��ا المجلس ال��دول
العربية لالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان
مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ  100مليون دوالر أميركي شهريا

دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات واألزمات المالية التي
تتعرض لها.
كما أعاد المجلس التأكيد على رفض االعتراف باسرائيل كدولة
ي�ه��ودي��ة واالدان� ��ة ال�ش��دي��دة وال��رف��ض ال�ق��اط��ع للقانون العنصري
االسرائيلي «غير المسبوق» ال��ذي شرعه الكنيست االسرائيلي
وال�م�س�م��ى ب� � «ق��ان��ون أس� ��اس :اس��رائ �ي��ل ال��دول��ة ال�ق��وم�ي��ة للشعب
ال� �ي� �ه ��ودي» وال � ��ذي ي �ه��دف ل �ط �م��س وال� �غ ��اء ال �ح �ق��وق ال�ت��اري�خ�ي��ة
والثقافية والدينية والسياسية للشعب الفلسطيني بمافيها حق
الاجئين بالعودة الى ديارهم وتعويضهم.وأكد المجلس رفض
وادانة قرار الواليات المتحدة االعتراف بالقدس عاصمة السرائيل
ونقل سفارتها اليها واعتباره قرارا باطا وخرقا خطيرا للقانون
ال��دول��ي وق��رارات مجلس األم��ن والجمعية العامة لألمم المتحدة
ذات الصلة.

(اأ .ف .ب)

املطار يوم � 9صبتمرب  ..2018مكب للنفايات ورمز لهمجية الإرهاب الإ�رسائيلي

مطار غزة املدمر ..ركام لـ «حلم السيادة والدولة»
رفح – أ .ف .ب :عندما افتتحت السلطة الفلسطينية مطارها في غزة بحضور الرئيس
األميركي بيل كلينتون جسد رمزا آلمال الفلسطينيين في االستقال بعد اتفاق أوسلو،
لكن بعد رب��ع ق��رن على االت �ف��اق التاريخي ت�ح��ول ال�م�ط��ار ال��ى رك ��ام ،على م�ث��ال أح��ام
الفلسطينيين ،وبالتزامن مع اضمحال حلم الدولة.
في مطار ياسر عرفات الواقع قرب الحدود المصرية واالسرائيلية شرق معبر رفح ،ال
تزال هناك هياكل خرسانية من بقايا قاعات الوصول والمغادرة وأكوام ركام تتوسطها
حفر كبيرة ناتجة ع��ن القصف ال�ج��وي االس��رائ�ي�ل��ي ال��ذي اس�ت�ه��دف ال�م�ك��ان م��رارا.أم��ا

المدرج الرئيس وطوله  3800متر وبعرض  60مترا فبات مملوءا بالقمامة التي تنقلها
أحيانا عربات تجرها حمير من األحياء الفقيرة المجاورة.
واليقصد المطار المدمر إال قلة من الناس بينما يمر مئات الفلسطينيين عبر الطريق
الرملي المحاذي في كل يوم جمعة للمشاركة في احتجاجات «مسيرات العودة» التي
تحصل منذ أشهر قرب الحدود الشرقية لرفح مع اسرائيل .ويقول ضيف الله األخرس،
رئيس مهندسي المطار ،إنه بكى بكاء شديدا عندما رأى المكان مدمرا .ويضيف «بنينا
المطار طوبة طوبة ليكون رمز السيادة األول ،اآلن ال ترى فيه سوى دمار وخراب».

وفي يونيو  ،1996حطت طائرة الرئيس الراحل ياسر عرفات على أرض المطار الذي
افتتح رسميا في ديسمبر  1998بحضور الرئيس كلينتون وعقيلته هياري .يومها
كان الفلسطينيون يأملون أن يؤدي اتفاق أوسلو الى قيام دولتهم بعد خمس سنوات.
االنتفاضة الفلسطينية الثانية وفي
وبعد مرور عامين على زي��ارة كلينتون ،اندلعت
ُ
 ،2001قصفت اسرائيل المطار ما ألحق أضرارا به .ثم قصف في حرب  ،2008وفي ،2009
وتعرض بعدها مرات عدة للقصف الجوي .ولم تقلع أي طائرة من المطار أو تحط فيه
منذ حوالى عشرين سنة.

إسرائيل ترحب ..والسلطة تؤكد  :قرار إحادي مصيره الفشل

ترامب يخطط لتوطني الفلسطينيني في  4دول عربية

ال �ق��دس – ال ��وك ��االت :ك�ش��ف وزي ��ر االس �ت �خ �ب��ارات وال �م��واص��ات
اإلس��رائ �ي �ل��ي ي �س��رائ �ي��ل ك��ات��س ع ��ن «خ �ط ��ة» وض �ع �ه��ا ال��رئ�ي��س
األميركي دونالد ترامب ،لتوطين الاجئين الفلسطينيين في
األردن وسورية ولبنان والعراق» .وكتب كاتس في تغريدة على
حسابه الرسمي في «تويتر» في ساعة متأخرة من ليل الثاثاء
االربعاء «أرحب بخطة رئيس الواليات المتحدة ترامب بتوطين
الاجئين الفلسطينيين في األردن وسورية ولبنان والعراق».
ولم يوضح كاتس ،متى طرح الرئيس األميركي هذه المبادرة،
وما إذا كان قد طرحها على إسرائيل.
ول��م ت�ص��در اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة م �ب��ادرة ت��وط�ي��ن «ع�ل�ن�ي��ة» لكنها
س�ب��ق أن ق ��ررت ت�م��وي��ل وك��ال��ة األم ��م ال�م�ت�ح��دة ل �غ��وث وتشغيل
ال��اج �ئ �ي��ن ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي �ي��ن «أون� � � � � ��روا» .ك �م��ا ت �ح��دث��ت ص�ح��ف
أميركية عن وج��ود توجهات أميركية رسمية بتصفية قضية
ال��اج �ئ �ي��ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ي��ن.وزع��م ك��ات��س وه ��و ع �ض��و المجلس
ال � ��وزاري اإلس��رائ �ي �ل��ي ال�م�ص�غ��ر ل �ل�ش��ؤون األم �ن�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة

«ال�ك��اب�ي�ن��ت» إن اس �ت �م��رار مشكلة ال��اج�ئ�ي��ن «ن��ات��ج ع��ن ال �ق��ادة
العرب والفلسطينيين ،كرافعة للمطالبة الظالمة بحق العودة
ومحاولة تدمير إسرائيل ومن الجيد أن تختفي من العالم».
وت �ش �ي��ر ت �ق��دي��رات ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال� ��ى وج � ��ود  5.9م��اي �ي��ن الج��ئ
فلسطيني في العالم ،تتركز غالبيتهم في الضفة الغربية وقطاع
غزة واألردن وسورية ولبنان والعراق.
ف��ي المقابل ق��ال وزي��ر الخارجية الفلسطيني ري��اض المالكي
ام��س إن أي خ�ط��ة لتوطين ال��اج�ئ�ي��ن الفلسطينيين «سيكون
مصيرها ال�ف�ش��ل».وذك��ر المالكي إلذاع��ة الفلسطينية الرسمية
أن «ف�ك��رة توطين الاجئين ال�ت��ي تطرحها ال��والي��ات المتحدة
ل��ن تنجح ألنها ليست ق��رارا أميركيا أح��ادي��ا ويخالف ق��رارات
الشرعية ال��دول�ي��ة» .وش��دد على أن ال ��دول المضيفة للاجئين
الفلسطينيين وه��ي األردن وس��وري��ة ولبنان «ت��رف��ض أي فكرة
لتوطينهم».
م��ن جهة أخ ��رى ،أع�ل��ن المالكي أن ال�ج��ان��ب الفلسطيني يجرى

اتصاالت مكثفة للتحضير لتصويت محتمل في األمم المتحدة
ح��ول تفويض وكالة األم��م المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين
الفلسطينيين «أون� ��روا».وق� ��ال ب�ه��ذا ال �ص��دد «ن��ري��د أن يصوت
أك�ب��ر ع��دد م��ن ال ��دول ل�ص��ال��ح اس�ت�م��رار ع�م��ل «أون � ��روا» وإف�ش��ال
المخططات اإلسرائيلية واألميركية لتصفية الوكالة».وأوضح
أن اجتماعات وزراء الخارجية العرب التي عقدت في القاهرة
أكدت على الدعم العربي ألونروا والسعي لحشد جهود إنجاح
مؤتمر المانحين المقرر في نيويورك لدعم موازنة الوكالة.
وك� ��ان ال �م��ال �ك��ي اك ��د ان ال�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ت��واج��ه ف��ي ه��ذا
المرحلة «أبشع وأخطر مخطط» لتصفيتها ودفنها وازاحتها
ع��ن خ��ارط��ة االهتمامات االقليمية وال��دول�ي��ة.وق��ال المالكي في
كلمته أمام الدورة  150لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري
ان خ �ط��ورة ذل ��ك ال�م�خ�ط��ط ت�ت�م�ث��ل ف��ي «ال �م �ج��زرة ال�س�ي��اس�ي��ة»
ال �ت��ي ت �ت �م��ادى ف��ي ارت�ك��اب�ه��ا ادارة ت��رام��ب ض��د ح �ق��وق الشعب
الفلسطيني العادلة والمشروعة.

مئات النشطاء يكسرون حصار «الخان األحمر»
ال� �ق ��دس -د .ب .أ :اك ��د م �س ��ؤول ف�ل�س�ط�ي�ن��ي أن
ال� �م� �ئ ��ات ت �م �ك �ن��وا ام � ��س م� ��ن ال� ��وص� ��ول ل �ق��ري��ة
ال �خ��ان االح �م��ر ش ��رق ال �ق ��دس.وق ��ال م��دي��ر ع��ام
دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار
واالستيطان عبد الله ابو رحمة إلذاع��ة صوت
فلسطين إن «نشطاء المقاومة الشعبية تمكنوا
م��ن فتح ال�ب��واب��ة ال�ت��ي أغلقها ج�ن��ود االح�ت��ال
على مدخل قرية الخان االحمر ش��رق القدس»
وأض � � ��اف أن م� �ئ ��ات ال �م��واط �ن �ي��ن ت �م �ك �ن��وا م��ن
الوصول للقرية متوقعا «وصول المزيد خال

الساعات القادمة رغم المعيقات التي يفرضها
االح �ت��ال للحيلولة دون وص ��ول المواطنين
وال� �ن� �ش� �ط ��اء ال � ��ى ال� �ق ��ري ��ة ال� �م� �ه ��ددة ب ��ال� �ه ��دم».
وأضاف ابو رحمة أن «إغاق المنطقة من قبل
االحتال وحصاره لها يؤشر على نيته تنفيذ
قرار هدم القرية».
وكان رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان،
ال��وزي��ر ول �ي��د ع �س��اف ق��ال إن «ق ��وات االح �ت��ال
ت��واص��ل ح �ص��اره��ا ل�ق��ري��ة ال �خ��ان األح �م ��ر ،في
محاولة لعرقلة وصول المتضامنين ،وشددت

م��ن ح �ص��اره ب �ع��د ن �ج��اح ال �م �ق��اوم��ة الشعبية
ف��ي ب�ن��اء تجمع «ال� ��وادي األح �م��ر» ب��ال�ق��رب من
ً
القرية» ،الفتا إلى أن الساعات المقبلة ستكون
ح��اس�م��ة .ودع ��ا ع�س��اف ف��ي ت�ص��ري�ح��ات بثتها
وك��ال��ة «وف� ��ا» الفلسطينية ام ��س إل ��ى تكثيف
التواجد في خيمة االعتصام للتصدي لعملية
ال �ه��دم ،مضيفا «إذا فشلنا ف��ي ال�خ��ان األحمر
ً
ً
ّ
بدويا في الضفة الغربية
تجمعا
سنعرض 225
لمصير م�م��اث��ل ،ل��ذل��ك علينا إف�ش��ال المشروع
إلس� �ق ��اط أي� ��ة م �ش��اري��ع م �ش��اب �ه��ة ق ��د ت�ت�ب�ع��ه».

وأعلن نشطاء أول من امس الثاثاء ،عن إقامة
قرية جديدة باسم ال��وادي األحمر ،قرب تجمع
الخان للتصدي لقرار االحتال بهدمه وتهجير
س�ك��ان��ه .وك��ان��ت المحكمة العليا اإلسرائيلية
رفضت يوم االربعاء الماضي التماسا ألهالي
قرية الخان األحمر إللغاء ق��رار المحكمة الذي
كان صدر في مايو الماضي بهدم القرية التي
يعيش فيه نحو  200فلسطيني والتي توجد
بها مدرسة تقدم خدمات التعليم ل�� 170طالبا
من عدة أماكن في المنطقة.

البرملان املصري يقترح  % 80راتبًا
تقاعديًا للموظفني والعمال
القاهرة « -النهار»

تقدم أمين سر لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري عبد
الرازق الزنط بمقترح بقانون يقضي بحصول الموظف أو العامل
على  80في المئة من قيمة اخر مرتب له حال بلوغه سن التقاعد
كمعاش شهري .وأوضح الزنط أن هذا المقترح وفقا لتصريحات
المسؤولين الحكوميين يتطلب حسابات اكتوارية ،والبد له من
فترة انتقالية خاصة ،وأن الراتب التقاعدي بمثابة أقساط يتم
تجميعها للعامل على م��دار س�ن��وات العمل ،الفتا إل��ى ض��رورة
إيجاد قانون موحد للتأمينات والرواتب التقاعدية للقضاء على
مشاكل هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع المصري.

تونس :ضبط مخدرات
في «سيارة للرئاسة»
تونس – ال��وك��االت :خرجت نقابة ال�ح��رس ال��رئ��اس��ي ف��ي تونس
عن صمتها لتعلق على حادث ضبط شحنة مخدرات في سيارة
تابعة للرئاسة ،وهي الواقعة التي أثارت جدال واسعا.
وأص� � ��درت ال �ن �ق��اب��ة األس��اس �ي��ة ل �م��وظ �ف��ي رئ ��اس ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة،
ال �ث��اث��اء ،ب�ي��ان��ا توضيحيا ب�ش��أن م��ا أث�ي��ر ع��ن ض�ب��ط كمية من
المخدرات في سيارة تابعة للقصر الرئاسي .وأكدت النقابة ،في
البيان ال��ذي تناقلته الصحف التونسية ،أن الجهات المختصة
ستكشف ك��ل م��اب�س��ات ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة .وأض��اف��ت أن «ال�ش�خ��ص
المشتبه به في هذه القضية ليس موظفا برئاسة الجمهورية،
«وال عاقة ألعوان وإطارات رئاسة الجمهورية بهذه األزمة».
وبينما ق��ال��ت م�ص��ادر تونسية إن المشتبه ب��ه يعمل ف��ي مركز
ال��دراس��ات االستراتيجية ال�ت��اب��ع ل�ل��رئ��اس��ة ،وأك ��دت النقابة أنه
تعاقد حديثا (لبعض األشهر) لشغل وظيفة «سائق مع مؤسسة
تتمتع باالستقالية اإلدارية والمالية».

