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المالكي يطلع السفراء العرب لدى
تـونس  على األوضاع الفلسطينية

رام الل���ه - "األيام": وضع وزير الخارجية رياض المالكي، 
الس���فراء الع���رب المعتمدي���ن لدى تون���س، في صورة 
األوض���اع في األراضي الفلس���طينية، وتوجهات القيادة 

في المرحلة المقبلة على الصعيد الدولي.
واس���تعرض المالكي، خ���ال اللقاء الذي ج���اء في إطار 
زيارته الرسمية إلى تونس، الجهود التي تبذلها االدارة 
األميركي���ة إلع���ادة إحياء عملي���ة الس���ام، والمحاوالت 

اإلسرائيلية للتنصل من استحقاقات العملية السلمية.
وتح���دث ع���ن ممارس���ات االحت���ال تج���اه الش���عب 
وإمعان سلطات  الفلسطيني ومؤسس���اته ومقدس���اته، 

االحتال والمس���توطنين، في زيادة النشاط االستيطاني 
غير الش���رعي في أراض���ي دولة فلس���طين، والعمل على 
تهويد مدينة القدس ومواصلة إحكام الحصار على قطاع 

غزة.
وأك���د المالكي ضرورة وضع خطة عم���ل عربية للتحرك 
نحو أفريقيا، خاصة في ظل ما تس���عى إليه اسرائيل من 
محاوالت للتغلغل إلى أفريقيا تحت عنوان تحقيق السام 
واالس���تقرار والتنمية في القارة، وضرورة التحرك لقطع 
الطريق على إسرائيل في مساعيها الستغال احتياجات 

الدول االفريقية.

مجلة "القدس المفتوحة" لألبحاث
تحصـل على معامل التأثير العـربي

رام الل���ه - "األي���ام": حصل���ت مجل���ة جامع���ة القدس 
المفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية على 

معامل التأثير العربي. 
وقال���ت "الق���دس المفتوح���ة"، ف���ي بيان له���ا، أمس، 
إنه حس���ب ترتيب معام���ات التأثير للمج���ات العلمية 
المتخصصة في المجال اإلداري واالقتصادي، فقد احتلت 
المجل���ة المركز الثاني على مس���توى المج���ات العلمية 
المتخصصة في المجال اإلداري واالقتصادي، التي تصدر 
عن الجامعات الفلس���طينية، والمركز الرابع على مستوى 
المج���ات اإلدارية واالقتصادية التي تص���در في العالم 

العربي.
وأشارت إلى أن معامل التأثير مقياس ألهمية المجات 
صه���ا البحثي،  م���ة ضم���ن مج���ال تخصُّ

َّ
العلمي���ة المحك

ويعكس مدى إش���ارة األبحاث الجديدة إلى األبحاث التي 
شرت س���ابقًا في تلك المجلة واالستشهاد بها، وتشرف 

ُ
ن

على معام���ل التأثير العربي مؤسس���ة دار نش���ر العلوم 
الطبيعية، تحت رعاية اتحاد الجامعات العربية، بالتعاون 
مع بعض أبرز المؤسسات العلمية والبحثية الرصينة في 

العالم العربي وخارجه. 
وثّمن رئيس الجامعة د. يونس عمرو هذا اإلنجاز، مؤكدًا 
أنه يأتي منس���جمًا مع رؤية الجامعة ورس���التها القائمة 
على الريادة والتميز واإلبداع في مجاالت التعليم الجامعي 

المفتوح وخدمة المجتمع والبحث العلمي، وفي ظل سعي 
الجامعة لتحقي���ق مهماتها وأهدافه���ا، وبذل جهودها 
لارتقاء بالمستوى األكاديمي والرسالة المجتمعية التي 

تؤديها.
د عميد البحث العلمي د. حس���ني عوض 

ّ
من جهت���ه، أك

يًا ونوعيًا  أن "معام���ل التأثي���ر العربي" يوفر تقييم���ًا كمِّ
لم���دى جودة المج���ات العربية المتخصص���ة ورصانتها 
في جميع مجاالت المعرفة، به���دف رصد اإلنتاج العلمي 
العربي، وُيس���تخدم ه���ذا المعامل للتقيي���م األكاديمي 
ولتحدي���د ج���ودة هذه المج���ات وتميزها، ويت���م إجراء 
التقييم النضمام المجلة لمعامل التأثير من خال تحليل 
عوام���ل متعددة، مثل اس���تعراض عدد االستش���هادات 
بالبحوث المنش���ورة في هذه المجات م���ن ِقبل المجات 
األخرى، واألصال���ة والجودة العلمية للبحوث المنش���ورة، 
والج���ودة التقنية لهيئ���ة التحرير ونوعيت���ه، وانتظام 
صدور المجات، ونظام تحكيم البحوث فيها، عدا االلتزام 

بأخاقيات البحث والنشر العلميين. 
وأوضح أن أه���داف معامل التأثي���ر العربي تتمثل في 
الكش���ف عن العاق���ات العلمية بين المج���ات العربية، 
والتخصص���ات العلمي���ة، والدول العربية الناش���رة لتلك 
المج���ات، وذلك عن طريق أس���لوب تبادل االستش���هاد 

المرجعي.

لقاء موسع في يعبد يبحث سبل التصدي 
للتعـديـات ومـواجـهـة األزمـة الـمـروريـة

جنين-محمد باص: ناقش مش���اركون في لقاء موس���ع 

نظمته ش���رطة محافظة جنين، أمس، م���ع رئيس وأعضاء 

بلدية يعبد وممثلي الهيئات المحلية في المنطقة، عددا 

من القضايا ذات الصلة بالقاطنين في تلك المنطقة.

وش���ارك في االجتماع الذي عقد في قاعة البلدية، مدير 

ش���رطة المحافظة، العقيد حقوقي مهن���د صوان، ومدير 

مركز ش���رطة يعبد، والمقدم محمد خمايسة، ومدير فرع 

ش���رطة المرور، المق���دم مجدي دروي���ش، ورئيس بلدية 

يعبد، الدكتور سامر أبو بكر، وأعضاء المجلس البلدي.

وذكر بيان إلدارة العاقات العامة واإلعام في الشرطة، 

أنه ج���رى خال االجتماع اس���تعراض القضايا التي تهم 

البلدة وتخدم مصلحة المواطن وتعاون الش���رطة في حل 

هذه القضاي���ا ووضع آلي���ات العمل الازم���ة لحل بعض 

اإلشكاليات ضمن اإلمكانات والقدرات المتاحة.

وركز مش���اركون في اللقاء، على األزمة المرورية الخانقة 

التي تعاني منها البلدة وما تتسبب به من إعاقات مرورية 

وحدوث مش���اجرات في بعض األحيان ج���راء ذلك، ووضع 

الشواخص المرورية التي تحد من األزمة وتبعاتها.

ووجه ممثلو البلدية، نداء إلى شرطة المحافظة طالبوها 

في���ه بتقديم الدعم والمس���اندة للبلدي���ة لتمكينها من 

إزالة التعديات عن الطريق العام واألرصفة، وتفعيل دور 

موظفي البلدية حيال ذلك، وتنظيم الحركة المرورية في 

المناطق لتسهيل الحركة على المواطنين فيها.

بدوره، أكد صوان، حرص ش���رطة المحافظة على تقديم 

كامل العون والمس���اندة لمؤسس���ات المجتم���ع المحلي 

ومنه���ا البلديات ف���ي تحقيق أهدافه���ا، وذلك من خال 

تحقيق واقع أفضل لخدمة المواطن وتسهيل أمور حياته.

وقال، إن ش���رطة المحافظة ومنها مركز شرطة يعبد لن 

تدخر جهدا في تلبية نداء البلدية إليجاد الحلول الناجعة 

لحل ما تم ذكره من قضايا، ومنها األزمة المرورية وخاصة 

ما قبل موعد اإلفطار وبعده تجنبا لحدوث أي إشكاليات أو 

اختناقات مرورية، وإزالة التعديات وصيانة الطريق العام 

لمنع أية تجاوزات تذكر.

بدوره���م، ثم���ن رئي���س وأعض���اء البلدية االس���تجابة 

الش���رطية لندائهم حيال ذلك والتي تمثلت بلقاء مدير 

شرطة المحافظة بهم وسماعهم.

هل تشهد نابلس بناء جسور وأنفاق لحل األزمة المرورية؟
نابل���س - "وف���ا": قال رئي���س بلدي���ة نابلس عدلي 
يعي���ش، إن هن���اك حلوال ومقترح���ات لتنظيم حركة 
المرور، والتخفيف من االزدح���ام، من خال اقرار حفر 
نفق للمش���اة مقابل المستش���فى الوطني، يصل إلى 
المجمع التجاري، وس���ط المدينة، اضاف���ة إلى وجود 
دراس���ة أخ���رى، لتنفيذ جس���ر للمركب���ات، يمتد من 
المقبرة الش���رقية، حتى مدرس���ة الكندي في ش���ارع 

فيصل. 
في العام 2010، جرى تدشين عدد من المشاريع في 
مدينة نابل���س، من ضمنها: أول نفق في فلس���طين، 
والذي يعمل على تنظيم حركة السير وسط المدينة، 

والتخفيف من االزدحام المروري في ساعات الذروة.
يعي���ش تحدث ف���ي مقابل���ة خاصة مع "وف���ا"، عن 
مش���اريع مس���تقبلية، وخطط لحل األزمات المرورية، 
ومن ضمنها: بناء الجسر الذي قد تصل تكلفته إلى 14 
ملي���ون دوالر، من أجل تنفيذه، موضحا أن هناك حلوال 
أخرى، من أجل تنظيم حركة المرور، منها: اس���تكمال 
العمل في تنفيذ الطريق الدائري، الذي بدأ العمل به 
في العام 2012، وهو ما س���يخفف من حركة المركبات 

الثقيلة، ودخولها إلى مركز المدينة.
وأض���اف "أن هناك خططا واس���تراتيجيات للبلدية 

خال السنوات المقبلة، والتي تتمثل بخطط قصيرة، 
ومتوس���طة، وطويلة المدى، حيث س���يتم العمل على 
التخفيف من معاناة المواطنين في موضوع النظافة، 
والعمل على ش���راء المزيد من اآلليات في ظل النقص 
الحال���ي، وهذا بحاجة إلى توعي���ة للمواطنين بأهمية 
االنتم���اء، والحفاظ عل���ى نظافة الش���وارع، واألماكن 

العامة، وذلك كله ضمن الخطط القصيرة المدى".
وأشار إلى أنه سيتم العمل على التخفيف من معاناة 
المواطني���ن في موضوع المياه، من خال ضمان توزيع 
عادل، اضافة إلى حمات توعية لترشيد االستهاك، 
والعمل على ايجاد مصادر مياه جديدة، من خال حفر 

آبار للمياه، كون نابلس تعتمد على الينابيع، واآلبار.
وقال "إن الديون المترتبة على البلدية وصلت لحوالي 
220 مليون ش���يقل، في حين أن الديون المترتبة على 
المواطنين للبلدي���ة وصلت إلى 480 مليون ش���يقل، 
وهذا يعن���ي أن المواطني���ن غير ملتزمي���ن بدفع ما 
عليهم، وهو ما يؤثر على موضوع االيرادات، والنقص 
فيه، وينعكس على المشاريع، والتوظيف الذي اتخذ 
المجلس قرارا بإيقافه، في ظل ارتفاع نس���بة توظيف 

العالية في البلدية، منذ العام 2012 .
وأضاف "س���ننظر في بعض المش���اريع التي حالت 

عوائق معينة من تنفيذها، مثل: تنفيذ محطة معالجة 
المي���اه في المنطقة الش���رقية، وذل���ك بالتعاون مع 
المواطنين، وبالحوار، للوصول إلى حلول خاقة، مشيرا 
إلى أن بعد خمس سنوات حتى استام الفترة الثانية 
من رئاسة البلدية، هناك اختاف في الزمن، والظروف 
حتى تش���كيلة المجلس الحالي مختلفة، فهم أعضاء، 
لهم تجارب، وخبرة في المجال���س البلدية، ومهنين، 
األمر الذي س���نعكس على أداء المجلس، والعمل على 

تحقيق نهضة في البلدية.
ولفت يعيش إلى أهمية البلدة القديمة في نابلس، 
ومكانتها كارث تاريخ���ي وحضاري، وأنه يجب العمل 
على استكمال مشروع ترميم األحواش فيها، بالتعاون 
مع مؤسس���ة "تعاون"، خال فترة زمنية تصل 15 عاما، 

كما كان معدا لها.
وأكد أن���ه س���يتم العمل عل���ى زيادة المس���احات 
الخض���راء، والمتنزه���ات العام���ة ف���ي المدينة، قدر 
المس���تطاع، موضحا أن نابلس من أكب���ر المدن التي 
فيه���ا مناطق خض���راء، من منتزه جم���ال عبد الناصر، 
الذي تصل مساحته الى 80 دونما، ومنتزه سما نابلس 
حوال���ي 80 دونما، وحديقة الحرش 30 دونما، وغيرها 

من المناطق الخضراء المنتشرة في أحياء المدينة.

لطفي زغلول من نابلس.. "شاعر الحب والوطن"
نابلس - "وفا": عام 2014، عصف قلمه بقصائد لمناس���بة مرور 
50 عامًا على زواجه، فأثمر ديوان "الليلة ش���عر وغدا شعر"، الذي 
كان آخر دواوينه الش���عرية ال�خمس���ة عش���ر. كان خالها مرآة 
لقضايا فلس���طين عبر القصائد واألناش���يد الوطنية، والمناجي 

للذات اإللهية، والعاشق للمرأة.
لطفي زغلول، شاعر وكاتب فلسطيني، ولد في 8 آب 1938 في 
مدينة نابلس، ونشأ في بيئة شعرية؛ كونه النجل األكبر للشاعر 
الفلسطيني الراحل عبداللطيف زغلول، حيث اكتسب من والده 

الحالة الشعرية.
وقال زغلول: "والدي أثر في حياتي الشعرية لحد كبير، وإكراما 
لذك���راه أخرجت له ديوان���ا اخترت فيه مجموع���ة من قصائده 
الدينية والوطني���ة واالجتماعية، وحمل عن���وان "نفح الذكرى"، 

وهو الديوان الوحيد الذي صدر للشاعر عبداللطيف زغلول".
وبدأت الموهبة الش���عرية لدى زغلول على مقاعد الدراسة في 
مدرس���ة الصاحية، حيث خط قلمه أول قصيدة عن فلس���طين، 
اكتس���ب خالها لقب "الش���اعر الناش���ئ" من قبل أستاذ اللغة 

العربية في المدرسة.

ودرس زغل���ول التاريخ السياس���ي في جامعة دمش���ق، وعاد 
لمدين���ة نابلس، حي���ث عمل في مج���ال التدري���س بالمدارس 
الحكومية زمن الحكم األردني وفصل بقرار من الحاكم العسكري 
اإلس���رائيلي عام 1990؛ إثر إصدار ديوانه الشعري األول "منكي 
إليك���ي"، ال���ذي تضمن مجموعتين ش���عريتين تح���وي قصائد 
عاطفي���ة، وأخرى تتغنى بالقضية الفلس���طينية وتش���جع على 

العمل الوطني.  
وبّي���ن زغلول أنه التحق بعد فصله، بالعمل كمدرس لتخصص 
التربية في كلية نابلس الجامعية المتوس���طة وعمل فيها لمدة 
خمس سنوات، كما عمل مدرسا للغة العبرية في جامعة النجاح 

الوطنية.
حصل زعلول على ش���هادة الماجس���تير في العلوم التربوية، 
تخصص "تصميم مناهج تعليمية"، فيما نال شهادة الدكتوراة 
الفخرية من الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب عام 

.2007
وترجمت بعض مؤلفاته لعدة لغات، فيما أقر عدد من قصائده 
في المناه���ج التعليمية األردني���ة والفلس���طينية مثل "رماح 

ومش���اعل" التي تمجد نضاالت الش���عب الفلسطيني، وشهداء 
القضية الفلسطينية، و"صباح الخير يا وطني" و"نشيد الحرية"، 
كما اختارت وزارة التعليم العالي "نشيد الشباب" ليكون نشيدًا 

لكليات فلسطين التقنية عام 1997.
اة ويس���هل 

ّ
وأكثر ما يميز قصائد زغلول وأناش���يده أنها مغن

تلحينه���ا، فيوضح أن أس���اتذة جامعيين وطلبة وموس���يقيين 
لحنوا عدد منها، كنش���يد الحرية: أنا يا أماه فلسطيني، و"مغناة 
فلسطين": لي أرض فيك ولي دار..وطن غيرك ال اختار"، وحصلت 

على العديد من الجوائز.
وال ينقطع زغلول عن متابعة األحداث السياسية واالجتماعية 
ومجريات األحداث في المنطقة العربية، بالتوازي مع الموضوعات 
األدبي���ة والتربوية، ضمن زاوية بعنوان "همس���ة" يكتب فيها 
منذ عشر سنوات في جريدة القدس المحلية، كما اهتدى بعمر 

متأخر لرسم لوحات سريالية.
ول���دى زغلول ثاثة أوالد، درس اثنان منهما الهندس���ة، فيما 
درس���ت ابنته األدب اإلنجليزي حيث تساعد والدها على ترجمة 

بعض قصائده لإلنجليزية.

كلية فلسطين األهلية ومنظمة األلكسو 
تـوقـعـان اتـفـاقـيـة تـعـاون وشـراكـة

بي���ت لحم – حس���ن عبد الجواد: وقعت كلية فلس���طين 
األهلي���ة الجامعية ممثلة برئيس���ها أ. د. عوني الخطيب 
اتفاقية تعاون وشراكة ضمن مش���روع الكتاب المفتوح، 
مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "األلكسو" 
ممثلة بالمدير العام المس���اعد للمنظم���ة أ. د. محمد عبد 

الباري القدسي. 
وأوضحت الكلية أن مش���روع الكتاب المفتوح يهدف 
إلى نقل وتعريب مقررات تدريس���ية أميركية وبرامج 
ومحتوي���ات تعليمي���ة ذات جودة عالي���ة في مجاالت 
بالجامع���ات  المس���تخدمة  والتكنولوجي���ا،  العل���وم 
المرموقة، والش���ريكة في تنفيذ المش���روع، وتحميل 
تلك المقّررات والبرامج باللغة العربية على موقع خاص، 
واستخدامها كموارد تعليمية مفتوحة في الجامعات، 
وإتاحتها للطاب وأعض���اء هيئة التدريس والباحثين 
والمهتمي���ن العرب، لاس���تئناس بها واس���تخدامها 

بصورة مجانية.
وأش���ار الخطيب إلى أن اختيار كلية فلس���طين األهلية 
الجامعية من بين إحدى عشرة جامعة عربية من سبع دول 

عربية، واختيار مدير مركز التعليم اإللكتروني في الكلية 
د. جميل إطمي���زي عضوا خبيرا في اللجنة االستش���ارية 

للمشروع.
واعتبر ان مجال الموارد التعليمية المفتوحة س���يكون 
رافعة لنهض���ة المنظوم���ة التعليمية وسيس���اهم في 

تحسين جودة التعليم.
ب���دوره، نوه اطمي���زي بأهمي���ة المش���روع وان الموارد 
التعليمية المفتوحة تش���كل ثورة في التعليم الجامعي، 
وانه أنج���ز عددا من األبح���اث ذات العاقة ونش���رت في 
مج���ات ومؤتمرات دولي���ة محكمة، وان ه���ذه االتفاقية 
ستس���اهم في توفير مصادر تعليمي���ة مفتوحة وباللغة 
العربية لخدمة الطاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين 

والمهتمين العرب.
يذكر ان إطميزي ابتعث عبر هذا المشروع إلى الواليات 
المتح���دة األميركية مع بقية الخب���راء العرب لزيارة كبرى 
الش���ركات والجامعات األميركية كما شارك في عدة ورش 
عمل في اإلمارات العربية المتحدة واألردن تخص الموارد 

التعليمية المفتوحة.

اتحـاد نقـابـات عـمـال فـلـسـطيـن
يشـارك في مؤتمر العمل الدولي

جني���ف - "وفا": ش���ارك األمي���ن العام التح���اد نقابات 
عمال فلسطين ش���اهر س���عد، مع وفد نقابي، في مؤتمر 
العم���ل الدولي في دورته "106" المنعقدة حاليا في قصر 
المؤتمرات بمدينة جنيف السويسرية. المؤتمر السنوي 
ال���ذي تعقده منظمة العمل الدولية في النصف األول من 
ش���هر حزيران كل عام، يشارك فيه ممثلون عن187 دولة 
ممثلة بوفود عن الحكومات واالتحادات العمالية النقابية 

واصحاب العمل من مختلف انحاء العالم.
وأوضح ش���اهر س���عد على هامش أعم���ال المؤتمر، أن 
مؤتمر العم���ل الدولي س���يناقش العديد م���ن القضايا، 
أهمها تقرير مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وتقرير 
المدير العام للمنظمة الذي حمل عنوان "العمل في مناخ 
متغير-المب���ادرة الخض���راء"، الى جان���ب التقرير المقدم 

من لجنة تطبيق اتفاقي���ات ومعايير العمل الدولية، كما 
س���يتطرق المؤتمر الى هجرة األيدي العاملة، ومخاطرها، 
وقضايا التوظيف والعمل الائق من أجل تحقيق العدالة 
االجتماعي���ة، والهدف االس���تراتيجي المتعلق بالحقوق 
والمب���ادئ األساس���ية في إط���ار متابعة إع���ان العدالة 
االجتماعي���ة الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 2008 
. كما يس���تعرض ويناقش " المبادرة المئوية للنساء في 
العمل" الهادفة إلى تحدي���د الصعوبات والعراقيل التي 
تحول دون تحقيق مب���دأ تكافؤ الفرص بين العاملين من 

الجنسين.
وس���ينتخب المؤتمر خال اعماله مجل���س ادارة جديدا 
لمنظمة العم���ل الدولية يمثل العم���ال واصحاب العمل 

والحكومات.

تعيين صادق الخضور
ناطقـًا باسـم "التربية"

رام الل���ه - "األيام": أصدر وزير التربي���ة والتعليم العالي، صبري صيدم، 

قرارًا يقضي بتعيين مدير عام النش���اطات الطابية صادق الخضور، ناطقًا 

رسميًا باسم الوزارة.

ودع���ت "التربي���ة" في بيان صحاف���ي، أمس، إلى التواص���ل مع الخضور؛ 

"باعتب���اره المخ���ول بالحديث لوس���ائل اإلعام ح���ول القضاي���ا التربوية 

المختلف���ة، نظرًا لدور اإلع���ام في خدمة القضاي���ا التربوية، ونقل صورة 

واضحة ودقيقة للجمهور".

وطالب���ت الوزارة جميع موظفيها بضرورة التنس���يق م���ع اإلدارة العامة 

للعاقات الدولية والعامة قبل إجراء أي حديث أو إطاق أي تصريح صحافي، 

"حيث يس���تثنى من ه���ذا التعمي���م المقابات الصحافي���ة المتخصصة 

والمتعلقة بتنفيذ فعاليات ونشاطات ومؤتمرات تربوية تصب في منفعة 

القطاع التربوي".

مؤسسة رعاية أسر الشهداء 
تنفي إغالق مقرها بغزة 

غزة - "األيام": نفى محمد النحال مدير مؤسس���ة رعاية اس���ر الشهداء 

والجرحى في قطاع غزة اغاق المؤسس���ة لمكاتبها في قطاع غزة بسبب 

مشاكل مالية.

وأكد النحال في حديث ل�"األيام" أن المؤسسة تواصل عملها كالمعتاد 

في كل فروعها في القطاع باس���تثناء فرع محافظة غزة بسبب تأخر دفع 

بدل االيجار لصاحب الش���قة، مبينًا أن العمل جار إلنهاء المش���كلة بعد 

وصول الحوالة المالية خال األيام القليلة القادمة.

وأضاف النحال أن المؤسسة تواصل تقديم خدماتها اليومية للجرحى 

وأسر الشهداء كالمعتاد دون أي معيقات او عقبات.

وأك���د النحال على دور المؤسس���ة الريادي في خدمة الجرحى وأس���ر 

الشهداء منذ تأسيسها وحتى اللحظة.

"الخارجية": نتنياهو يواصل االستهتار 
بجهود استئناف المفاوضات

رام الله - "األيام": قال���ت وزارة الخارجية "إن محاوالت نتنياهو الرامية 

إل���ى قطع الطريق أمام الجه���د األميركي والدولي المبذول، الس���تئناف 

المفاوض���ات بي���ن الجانبي���ن الفلس���طيني، واإلس���رائيلي، اس���تهتار 

واستخفاف بالمجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية وارادة السام".

وأضاف���ت "الخارجية" ف���ي بيان صحاف���ي، أمس: "مح���اوالت نتنياهو 

تتبي���ن من خال س���عيه المتواصل لوضع العربة أم���ام الحصان، وتكرار 

اش���تراطاته، ومواقفه التعجيزية إلعاقة إطاق عملية س���ام حقيقية"، 

مش���يرة إلى أن أعمق عملية تنكر لاتفاقي���ات الموقعة، أطلقها أول من 

أمس، من خال ُجمل���ة من المواقف العنصرية المعادية للس���ام، التي 

تعبر عن أيديولوجيته الظامية المتطرفة، محاواًل إرضاء جمهور ناخبيه 

من المستوطنين، واليمين في إسرائيل.

وتابعت: "ه���ذه )الصراحة( اإلس���رائيلية في معاداة الس���ام، ورفض 

الجهود الدولي���ة الرامية الس���تئناف المفاوضات، تتح���دى مصداقية 

المجتم���ع الدول���ي، وتدفع الى التس���اؤل: ما ه���و البديل ال���ذي يتبناه 

المجتم���ع الدولي لمواجهة رفض اس���رائيل العلني للش���رعية الدولية، 

وللمفاوض���ات الحقيقية مع الجانب الفلس���طيني؟، والى متى س���يبقى 

المجتم���ع الدولي صامتًا أمام هذه العنجهية اإلس���رائيلية الامحدودة، 

وأمام الظلم التاريخي الواقع على الش���عب الفلس���طيني، جراء استمرار 

االحتال واالستيطان؟".

وأكدت التمس���ك الفلسطيني بمرجعيات عملية السام الدولية، ودعم 

الحراك األميركي الهادف إلى اس���تئناف المفاوضات، ورفض اشتراطات 

نتنياه���و، ومحاوالته تفريغ عملية الس���ام من مضمونها، عبر جرها إلى 

مربعات إقليمي���ة، الهدف منها: تجاوز القضية الفلس���طينية، وحقوق 

الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.

ألف متطوع في "الدفاع المدني" 
يعملون باألقصى خالل رمضان

القدس - "األيام": تفقد مدير عام الدفاع المدني اللواء 
ركن يوس���ف نصار مس���اء أول من أمس، فرقة متطوعي 
الدف���اع المدني ف���ي مدينة القدس، خ���ال عملهم في 

خدمة المصلين بالمسجد األقصى.
وأش���اد نصار ب���أداء فرق���ة متطوعي الدف���اع المدني 
في المس���جد األقصى خال ش���هر رمضان، حيث شارك 

المصلين والمتطوعين طعام اإلفطار.
ونق���ل للحضور تحيات رئيس ال���وزراء رامي الحمد الله 
على الدور الريادي خال تقديمهم الخدمات في مساعدة 
المصلين وتنظيم وتس���هيل حرك���ة المصلين، وتقديم 

اإلسعافات األولية للحاالت المرضية.
وثّم���ن دور ف���رق المتطوعي���ن ف���ي مدين���ة القدس 
خال رمض���ان، وتدفق المصلين إلى المس���جد االقصى؛ 
لمس���اعدتهم والتخفي���ف م���ن التزاح���م واالكتظ���اظ 
والتخفيف ع���ن المواطنين وتقديم الخدمات لهم. وذكر 
أن أكث���ر من 1000 متطوع يعملون في القدس منذ بداية 

رمضان.

بسيسو يبحث مع ممثل مالطا 
تعزيز التعاون الثقافي

رام الله -وفا: بحث وزير الثقافة إيهاب بسيس���و، مع 
ممثل جمهورية مالطا لدى فلس���طين روبن غاوتشي، 

امس، تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.
وأكد بسيسو لدى استقباله غاوتشي في مقر الوزارة 
في رام الل���ه، أن الوزارة س���تدعم مش���اريع التعاون 
الثقافي المش���تركة ما بين مؤسسات ثقافية وفنية 

فلسطينية ومثياتها في جمهورية مالطا.
وتط���رق الجانبان إلى العديد م���ن القضايا في إطار 
التعاون المش���ترك، م���ن بينها األس���ابيع الثقافية 
ابًا 

ّ
المش���تركة، وتعزيز التبادل الثقافي للمبدعين كت

وفنانين، والمش���اركة المالطية في معرض فلسطين 
الدول���ي للكت���اب 2018، وفعاليات بي���ت لحم عاصمة 

للثقافة العربية 2020.
وأش���ارا إلى أهمية فتح ب���اب الترجمة من المالطية 
إل���ى العربية، والعكس، واتفقا على الش���روع في هذا 
المش���روع الثقافي المه���م للبلدين في أس���رع وقت 

ممكن.

إعالن طرح عطاء
توريد احتياجات كيميائية – مختبرات الكيمياء 
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مع المودة واالحترام ،،، 
إدارة الجامعة

حكم باعدام بحرينيين شيعة 
اثنين في قضية مقتل شرطي

دب����ي- أ ف ب:أعلن مصدر قضائي 
بحريني أم����س ان المحكمة الكبرى 
الجنائية البحريني����ة أصدرت حكما 
باعدام مواطنين اثنين من الشيعة 
في قضية مقتل ش����رطي في قرية 
كرباب����اد الش����يعية القريب����ة م����ن 

المنامة.
وافاد المصدر لوكالة فرانس برس 
ان المحكمة حكمت ايضا بالس����جن 
المؤبد بحق ثاثة اشخاص، والسجن 
عش����ر س����نوات بحق ثاثة اشخاص 
آخرين، والسجن س����بع سنوات بحق 

متهم، وخمس س����نوات بحق متهم 
آخر، وثاث س����نوات بحق متهمين. 
كما قررت سحب الجنسية من تسعة 

من المدانين.
وقال المص����در ان القضية تتعلق 
بحس����ب المحكمة بقت����ل أحد افراد 
الشرطة "عمدًا والش����روع في القتل 
تنفي����ذًا لغرض إرهابي وتأس����يس 
جماع����ة إرهابية واالنضم����ام إليها 
وإخف����اء متهمين والعل����م بجريمة 
إرهابي����ة والتخطيط لها دون اإلباغ 
عنه����ا وحي����ازة وإحراز عب����وة قابلة 

لاشتعال".
وأوضح ان القضي����ة تعود الى 16 
نيسان 2016 "حين أقدم المتهمون 
على إحراق دورية عسكرية عند قرية 
كرباباد الش����يعية بواسطة العبوات 
القابل����ة لاش����تعال )المولوت����وف( 
بقص����د إزهاق أرواح رجال الش����رطة 
فأدى ذلك إلى قتل السائق وإصابة 

اثنين من افراد الدورية".
اضطراب����ات  المملك����ة  وتش����هد 
متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في 
شباط 2011 في خضم احداث "الربيع 
العربي" قادتها الغالبية الش����يعية 
الت����ي تطال����ب قياداته����ا باقام����ة 
ملكية دس����تورية في البحرين التي 

تحكمها سالة سنية.

البحريني����ة  الس����لطات  وكثف����ت 

منذ  معارضيها  وماحق����ة  محاكمة 

قم����ع الحرك����ة االحتجاجي����ة. ورغم 

ف����ي االعوام  العنف  تراجع وتي����رة 

االخي����رة، ال ي����زال القض����اء يصدر 

عقوبات قاسية بحق المعارضين.


