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سلفيت: قرية فرخة تسعى أن تكون نموذجًا للزراعة العضوية
فرخة - قلقيلية - رويترز: تس���عى قرية فرخة الواقعة على 
تل تكسوه أشجار الزيتون بمحافظة سلفيت أن تكون نموذجا 
ومصدر إلهام لقرى أخرى بش���أن االس���تخدام األمثل للموارد 
الطبيعية وإنتاج المحاصيل الزراعية بدون اس���تخدام المواد 

الكيماوية.
واختار نشطاء من القرية جانب تل من أراضيها وبدؤوا قبل 
س���نوات العمل على استصالحه وزراعته بأشجار اللوز والتين 
والمش���مش والخوخ والحمضيات والخضر فضال عن النباتات 

الطبية وأطلقوا عليها مزرعة )قمر البلد(.
وقال بكر حماد الناش���ط البيئي في قري���ة فرخة، "المزرعة 
بيئ���ة تعليمية تش���رف عليها جمعية المهندس���ين العرب 

بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات في القرية".
وأضاف ف���ي مقابلة مع رويترز فيم���ا كان يعمل إلى جانب 
عدد من المتطوعين في المزرعة، "هذه المزرعة نموذج للزراعة 

البيئية وإحدى مكونات قرية فرخة البيئية".
وأوضح حماد أن قرية فرخة انضمت قبل سنوات إلى شبكة 
القرى البيئي���ة العالمية لتكون بذلك أول قرية فلس���طينية 

تنضم إلى هذه الشبكة.
وق���ال، "ه���ذه المزرع���ة ممول���ة م���ن أصدقاء فرنس���يين 
وسويس���ريين والعمل فيها تطوعي تعاون���ي بين مزارعين 

ومزارعات ... يتم العمل هنا في هذه المزرعة لنثبت للمزارعين 
والزائرين والطلبة أنه ضمن أقل اإلمكانيات والموارد واالعتماد 

على الموارد الطبيعية باستطاعتنا أن نعمر االرض".
ويمكن لزائر المزرعة أن يشاهد أيضا إنتاج غاز الميثان من 
المواد العضوية فضال عن اس���تغالل الطاقة الشمس���ية وبئر 

لجمع مياه األمطار.
وإمعانا في االعتماد على البيئة، تنتج مزرعة قمر البلد الخبز 
بطريق���ة تقليدية قديمة باس���تخدام موقد من الطين يعمل 
بالحطب. ويمكن لزوار المزرعة ت���ذوق الخبز مع زيت الزيتون 

والزعتر.

خطة طموحة
وق���ال حم���اد، "األرض من 50 س���نة لم ت���زرع ولكن بجهود 
بس���يطة وقوة عمل ال توصف قمنا بإقن���اع المزارعين بجدوى 

الزراعة البيئية التي يجب أن نعود إليها".
وأض���اف، إن الهدف من التنوع في زراعة األعش���اب الطبية 
أنها تلعب دورا كبيرا في مكافحة الحشرات واآلفات وبالتالي 

ال تكون هناك حاجة الستخدام المواد الكيماوية.
ويطمح حماد إلى أن يتمكن خالل الس���نوات الثالث المقبلة من 
استصالح كل مساحة األرض البالغة 15 دونما )15000 متر مربع(.

وقال، "بدأنا من 2015 )في زراعة األرض( ونحن مس���تمرون. 
لدينا خطة طموحة.. هذه االرض مساحتها 15 دونما متوقعين 
خالل 3 س���نوات أن تكون كلها مزروعة ولتكون محطة لتبادل 

الخبرات المحلية الدولية".
واس���تفاد س���كان القرية من تجربة الزراعة البيئية وعملوا 
على إنشاء حدائق في منازلهم وزرعوها بالخضر والحمضيات. 
وهن���اك حت���ى اآلن 15 حديقة منزلية تمثل نم���اذج للزراعة 
البيئية في المنازل تحت ش���عار "أنت تصن���ع غذاءك .. أنت 

تصنع حريتك".
وقالت مي عقل إحدى المتطوعات في المزرعة والتي لديها 
حديق���ة في منزلها، "الفك���رة من الزراع���ة البيئية أول قرية 

بيئية أن نرجع إلى الزراعة الخالية من الكيماويات".
وأضاف���ت، "أخذنا تدريبات ع���ن الزراع���ة العضوية، عندنا 
مزرع���ة قمر البلد وحدائق منزلية إلنت���اج مزروعات خالية من 

الكيماويات".
وأوضح���ت أن الزراعة البيئية تس���اهم ف���ي تقليل 70 في 

المئة من استخدام المياه.
ويأم���ل القائمون على الزراع���ة العضوية في قرية فرخة أن 
ينجحوا في تعميم تجربتهم عل���ى قرى أخرى بدأ عدد منها 

بالفعل االهتمام بهذا النوع من الزراعة.

عان مذكرة  
ّ

التربية و"القدس المفتوحة" توق
في مجال تفعيل برامج التعليم المهني

رام الله - "األيام": وقع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري 
صيدم، ورئيس جامعة القدس المفتوحة د. يونس عمرو، امس، 
مذكرة تفاه���م للتعاون وتنس���يق األدوار فيم���ا يتعلق بدعم 

وتفعيل برامج التعليم المهني في فلسطين.
وحضر مراس���م التوقي���ع عن وزارة التربي���ة، الوكيل د. بصري 
صالح، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، 
والقائ���م بأعمال مدير عام التعليم المهني والتقني المهندس 
وس���ام نخلة، والقائ���م بأعمال مدير العالق���ات الدولية والعامة 
نيفي���ن مصلح، ومن جامع���ة القدس المفتوح���ة القائم بأعمال 
مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع المهندس محمد فحل.
وأكد صيدم دور الوزارة في إعداد السياس���ات والخطط العامة 
للتعليم المهن���ي والتقني ومراجعتها وتطويرها، واإلش���راف 
المباش���ر على مؤسس���ات التعليم المهني والتقني الحكومية 
والخاص���ة، وترس���يخ مبدأ الش���راكة م���ا بين القطاعي���ن العام 
والخاص، والعمل على تعزيز العالقة بين المؤسسات التعليمية 

والتدريبية ومواقع العمل واإلنتاج.
وش���دد الوزير على أهمية توقيع هذه المذكرة التي تبرهن 
على ح���رص ال���وزارة واهتمامها بقط���اع التعلي���م المهني 
والتقن���ي والنهوض به بما ينس���جم مع حاجة س���وق العمل 

المحلية والعالمية وخدمة غايات التنمية الوطنية، معبرًا عن 
اعتزازه بالشراكة مع جامعة القدس المفتوحة في العديد من 

المجاالت.
بدوره، ق���ال عمرو: هذه المذك���رة جاءت انطالق���ًا من أهمية 
التعلي���م والتدري���ب المهن���ي والتقني في تدريب وتش���غيل 
الشباب، وتأهيلهم لتحقيق التنمية والتطوير الوطني، وتنفيذ 
مش���اريع تحظى باهتمام القطاعات المختلفة كافة للمساهمة 
في مكافح���ة الفقر والبطال���ة، مؤكدًا الت���زام الجامعة بتجهيز 
برامج التعليم المهني المتخصص واعتمادها من الجهات ذات 

العالقة واالختصاص، وضمن األولويات الوطنية.
وبين أن جامعة القدس المفتوحة تعمل على تقديم الخدمات 
التعليمي���ة والتدريبية وفق فلس���فة التعل���م المدمج ودوائر 
التعليم المس���تمر، ولديها مراكز فنية وتدريبية تقدم خدمات 
التدريب الفني والمهني لجميع ش���رائح المجتمع الفلسطيني 

في جميع فروع الجامعة المنتشرة في محافظات الوطن.
وتتضمن المذكرة وضع خطة تنفيذية لتطوير واعتماد برامج 
تعليم مهنية في جامعة القدس المفتوحة، بحيث يمنح خريج 
هذه البرامج ش���هادة الدبلوم المهن���ي المتخصص صادرة عن 

دائرة التعليم المستمر في الجامعة.

قيمتها 100 ألف شيكل

فوز مواطن من القطاع بالجائزة الشهرية الكبرى لـ"اإلسالمي 
العربي" ضمن حملته على حسابات التوفير "عشرة ومية"

رام الله – س���ائد أبو فرحة: فاز المواطن مدحت عواد خالد كرم، 
المدخ���ر لدى فرع النصي���رات – قطاع غزة، بالجائزة الش���هرية 
الكبرى للبنك اإلس���المي العربي وقيمتها 100 ألف ش���يكل عن 
الش���هر الماضي، وذلك ضم���ن حملته على حس���ابات التوفير 

المعروفة باسم "عشرة ومية".
وجرى اإلعالن عن فوز المواطن كرم، خالل حفل إلجراء الس���حب 
على الجائزة، نظمه البنك في فرعه في رام الله، أمس، بمشاركة 
نائب مديره العام غس���ان جبر، ورئيس اتح���اد الغرف التجارية 
الصناعية الزراعية خلي���ل رزق، ومفتي رام الله والبيرة إبراهيم 
عوض الل���ه، إضافة إلى وكيل وزارة األوقاف والش���ؤون الدينية 

خميس عابدة، الذي أجرى السحب.
وأكد جبر في كلمة له، أن الحفل يمثل مناسبة خاصة بالنسبة 
للبنك، كونها تشهد إعالن الفائز األول بالجائزة الشهرية للبنك 

في إطار الحملة، التي كان اطلقها البنك مطلع تموز الماضي.
ولفت إلى أهمية الحملة خاصة لجهة تعزيز الش���مول المالي، 
مبينا أن نشره والتوعية به يشكل أحد األهداف الرئيسة للبنك.
وأش���ار إلى أن الحملة تأتي مكافأة للعمالء، الفتا إلى أن البنك 
حرص على تيس���ير شروط االس���تفادة من الحملة، من هنا فإن 
الحد األدنى لالس���تفادة من الحملة، والف���وز بجوائزها هو 100 

دوالر، أو ما يعادلها بالعمالت األخرى.
وذك���ر أن كل إي���داع إضافي بقيم���ة 100 دوالر يمنح العميل 
المزي���د من الفرص للفوز بجوائز الحمل���ة، وهي عبارة عن جائزة 
يومية بقيمة 10 آالف ش���يكل، وأخرى ش���هرية بقيمة 100 ألف 

شيكل، مبينا أن الحملة تتيح للعمالء االستفادة من العديد من 
المزايا التنافسية، التي يوفرها البنك لهم.

واستعرض جانبا من توجهات البنك، الفتا إلى عنايته بإيصال 
خدماته إلى أوس���ع ش���ريحة من الجمهور، وتيس���ير حصولهم 

عليها بأسرع وقت وأقل جهد.
وذكر أن البنك يعنى بتطوير رزم���ة خدماته اإللكترونية، بما 
يتيح للعمالء إنجاز معامالتهم بيسر ودون الحاجة إلى الوصول 

لفروع البنك ومكاتبه.
وبي���ن أن البنك الذي يق���دم خدماته وفق أحكام الش���ريعة، 
يعنى بمواصلة أداء دوره على شتى الصعد، ال سيما على صعيد 
المس���ؤولية االجتماعية، وتحديدا فيم���ا يتصل بمحاربة الفقر، 

ودعم قطاعي الصحة والتعليم.
من جهته، أشاد رزق بمس���اهمة البنك في االرتقاء بالمجتمع 

وتنميته، واصفا إياه بأنه مؤسسة اقتصادية مهمة.
وأش���ار إلى تميز البنك، الفتا إلى نجاح البنوك اإلس���المية في 

فرض حضورها في السوق المحلية.
وبين أن حملة البنك تمثل جانبا من مس���ؤوليته االجتماعية، 
مثنيا بالمقابل على القطاع الخاص وما يقوم به لخدمة المجتمع.
وعبر عوض الله عن س���عادته بالمشاركة في الحفل، مبينا أن 

الحملة تبرز جانبا من إنجازات البنوك اإلسالمية.
وأوض���ح أن جوائز الحملة تظهر م���دى النجاح الذي يحظى به 
"اإلس���المي العربي"، متمنيا له مزيدا من اإلنجازات خالل الفترة 

المقبلة.

آالف الروس يتظاهرون
 ضد إصالح معاشات التقاعد

موس���كو - أ ف ب: تظاه���ر آالف الروس، امس، عبر البالد 
ضد مشروع رفع سن التقاعد، وتتواصل هذه التعبئة على 

رغم وعود فالديمير بوتين بتخفيف االصالح.
وفي موسكو، شارك 7500 شخص، بحسب السلطات، في 
تجمعين منفصلين ضد االصالح، الذي تجرى قراءته حاليا 

في البرلمان.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال ايغور سيروتكين 
)57 عام���ا( وهو مغن���ي اوبرا عاطل عن العم���ل، ان "كل ما 
يريدونه ه���و اإلمعان في تجريد الن���اس مما يملكون. إال 
ان الش���عب يعمل حتى من دون ذلك بجد، ومؤمل الحياة 

قصير".
من جهتها، قالت المهندس���ة الكسندرا جورافليفا )24 
عام���ا( "نعيش في ه���ذا البلد، نحن مس���تقبله وبالتأكيد 
المتقاعدون المستقبليون. هذا الموضوع يقلقنا، نريد ان 

نعرف ماذا سيحصل".
وجرت تظاه���رات في عدة مدن اخرى في روس���يا، مثل 
سان بيترسبورغ )شمال غرب( حيث تظاهر 2500 شخص.

وف���ي مدينة س���امارا الت���ي يبلغ عدد س���كانها مليون 
نس���مة على نهر الفولغا، ش���ارك حوالي الف شخص في 

تجمع نظمته جبهة اليس���ار بزعامة المعارض س���يرغي 
اودالتسوف، كما ذكرت مراسلة وكالة فرانس برس.

وفي اواخر تموز، شارك في تظاهرات سابقة في موسكو 
100 الف شخص كما يقول المنظمون، و10 آالف كما تقول 
الش���رطة. وكان س���يرغي اودالتس���وف اوقف خالل هذه 
التظاهرة، ثم حكم عليه بالسجن 30 يوما ألنه احرق صورا 

لمسؤولين روسا.
وحكم ايضا على المعارض اليكسي نافالني بالسجن 30 
يوما ألن���ه نظم تظاهرة غير مرخصة ف���ي كانون الثاني، 
وين���وي تنظيم تظاهرات ضد االص���الح في عدد كبير من 

المدن في التاسع من ايلول، يوم االنتخابات المحلية.
واعلن بوتي���ن الذي يواجه غضبا غي���ر معهود ادى الى 

تراجع شعبيته، تخفيفا للمشروع هذا االسبوع.
واقترح خصوصا رفع سن التقاعد للنساء من 55 عاما في 
الوقت الراهن الى 60 عاما، )مقابل 63 في النص األصلي(، 
بحجة انه س���يكون "من غير الصحي���ح" القيام بغير ذلك. 
ويبقى رفع س���ن الذهاب الى التقاعد للرجال 65 عاما، في 
مقابل 60 اليوم. وس���ن التقاعد لم يتغير منذ 90 عاما في 

روسيا.

وزير المالية اإليطالي
يعد باستقرار الميزانية

روما - أ ف ب: وعد وزير المالية االيطالي جيوفاني تِريا بأن تنتهي اضطرابات 
الس���وق قبل نهاية الش���هر الحالي وذلك مع االعالن ع���ن ميزانية 2019 التي 
س���تحترم االس���تقرار المالي، بحس���ب ما جاء في مقابلة له أمس، مع صحيفة 

الريبوبليكا.
وقال الوزير ردا على أس���ئلة الصحيفة من الصين التي يزورها حاليا "س���بق 
ان اعلنت الحكومة مرارا أنه س���يتم احترام اس���تقرار الميزانية وفي االسابيع 
القادمة ومع اعالن قانون المالية س���تترجم تلك النوايا إلى أفعال" مضيفا انه 

"حينها سنخفض الفارق بين نسبتي االقراض االلمانية وااليطالية".
وبلغ هذا الفارق 290 نقطة الجمعة في اعلى مستوى له منذ عام.

وتابع الوزير وهو خبير اقتصادي يحرص على طمأنة االسواق بشأن السياسة 
االقتصادية لرئيس الحكومة الشعبوي أنه "قبل نهاية الشهر ستنتهي هذه 

االضطرابات".
بي���د ان وكاالت التصنيف تل���زم الحذر. وابقت وكالة فيتش مس���اء الجمعة 
تصنيف دين ايطاليا عند بي بي بي مع افاق سلبية بشأن تطوره حيث خفضت 

االفاق من "مستقرة" الى "سلبية".
واوضحت تبريرا لقرارها "بعد تش���كيل حكومة ائتالف تتوقع فيتش تراخيا 
في مستوى الميزانية يفاقم تعرض الدين االيطالي المرتفع جدا الى صدمات 

محتملة".
وطلب المفوض االوروبي للش���ؤون االقتصادية بيير موسكوفيتسي الجمعة 
من روما بذل "جهد كبير" في ميزانية 2019 المتوقع االعالن عنها في االس���ابيع 

القادمة مشيرا الى انه "من مصلحة ايطاليا ضبط دينها العام".
وتبلغ نسبة الدين 132 بالمئة من الناتج االجمالي وهي ثاني أعلى نسبة في 

منطقة اليورو بعد اليونان.

الهند: تدشين بنك مدفوعات 
لتحويل رجال البريد إلى مصرفيين  

نيودلهي - رويترز: دشن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بنك مدفوعات أول من 
أمس، لتحويل رجال البريد إلى مصرفيين بحيث يمكنهم تقديم خدمات مالية للفقراء 

في المناطق الريفية ودعم التعامالت الرقمية.
ومنذ العام 2014 يسعى مودي إلى إنهاء ما وصفه بأنه "النبذ المالي" من خالل تمكين 
ماليين األشخاص من اس���تخدام الخدمات المصرفية في الهند، التي تشير تقديرات 

البنك الدولي إلى أن 190 مليونا من سكانها ليست لديهم حسابات مصرفية.
وسيبدأ بنك مدفوعات البريد الهندي عملياته من خالل 650 فرعا.

وس���يكون الحد األقصى للودائع في الحس���اب الواحد 100 ألف روبية )1408 دوالرات( 
وسيقدم البنك خدمات محدودة.

وقال���ت الحكومة إنه���ا تخطط لربط 155 ألف مكتب بريد بش���بكة بن���ك المدفوعات 
الجدي���د بحلول 31  كان���ون األول لتقديم خدمات مصرفية أساس���ية، وتحويل األموال 
ودف���ع الفواتير. وقال م���ودي خالل حفل التدش���ين في نيودلهي: "باس���تخدام هذه 

المبادرة، سنوصل البنك إلى القرى والفقراء". 
وحضر الحفل العشرات من موظفي خدمات البريد بزيهم الموحد.

وسيس���تخدم أكثر من 300 ألف رج���ل بريد الهواتف الذكي���ة وغيرها من األجهزة 
الرقمي���ة لتقديم خدمات مصرفية في المناطق النائي���ة بالبالد تصل إلى أبواب منازل 

العمالء.
وقد تس���اعد حملة ضم قطاعات عريضة من الجماهير إل���ى النظام المالي في تعزيز 
النمو االقتصادي وزيادة شعبية مودي بين الفقراء قبيل االنتخابات التي ستجرى العام 

المقبل.
)الدوالر = 71 روبية هندية(

إنتاج النفط الروسي مستقر في آب
قرب ذروة ما بعد االتحاد السوفياتي

موس���كو - رويترز: أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية، امس، أن إنتاج روسيا من 
النف���ط بلغ 11.21 مليون برميل يوميا في آب دون تغير يذكر عن تموز ليبقى مس���تقرا 

قرب أعلى مستوياته لما بعد الحقبة السوفيتية مع تخفيف القيود على اإلمدادات.
وباألطنان، يكون إنتاج النفط الروس���ي بلغ 47.41 مليون طن مقارنة مع 47.429 مليون 

في الشهر السابق.
كان���ت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط عالميون آخرون بقيادة روس���يا 
اتفقوا في حزيران على تخفيف قيود اإلنتاج المعمول بها منذ أوائل 2017 والعودة إلى 

التزامهم األولي بخفض اإلنتاج وذلك مع استقرار األسعار وتوازن السوق.
ووافقت روس���يا في االتفاق األصل���ي على خفض إنتاجها م���ن 11.247 مليون برميل 
يوميا، وهو أعلى مس���توياته لما بعد الحقبة الس���وفيتية والمس���جل في تشرين األول 

2016، وهو شهر األساس التفاق فيينا العالمي.
وارتفع إنتاج "أوبك" النفطي الش���هر الماضي إلى أعلى مس���توياته منذ بداية العام 
مع تعافي إنتاج ليبيا وارتفاع الصادرات من جنوب العراق إلى مس���توى قياسي حسبما 
أظهره مسح لرويترز ورغم هبوط شحنات الخام اإليراني نظرا للعقوبات األميركية وهو 

ما حد من تلك الزيادة.
وتبين للجنة مراقبة تضم منتجين من "أوبك" وخارجها أن المنتجين المشاركين في 
اتفاق كبح اإلمدادات خفضوا إنتاجهم في تموز بنسبة تسعة بالمئة فوق المستهدف.

وأظهرت بيانات، امس، أن جميع شركات النفط الروسية الكبرى، ومن بينها روسنفت 
ولوك أويل، زادت إنتاجها في آب مقارنة مع تموز.

ونال من تأثير تلك الزيادة هبوط اإلنتاج لدى منتجين أصغر ومن مشروعات تديرها 
ش���ركات أجنبية كبيرة بموجب اتفاقات تقاس���م اإلنتاج مثل س���خالين 1 الذي تديره 

إكسون موبيل. ولم تتوافر أرقام تفصيلية لكل مشروع على حدة.
وبلغت صادرات النفط الروسي عبر خطوط األنابيب في آب 4.343  مليون برميل يوميا 

ارتفاعا من 4.179 مليون برميل يوميا في تموز.
وأظهرت البيانات أيضا أن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي بلغ 54.62 مليار متر مكعب 
الشهر الماضي، بما يعادل 1.76 مليار متر مكعب يوميا، مقابل 53.92 مليار متر مكعب 

في تموز.

انطالق العمل بمشروع ربط
نقطة كهرباء طولكرم - كفر اللبد

طولك���رم - "األي���ام": انطلق العمل بمش���روع ربط نقطة 
كهرباء طولك���رم – كفر اللبد، بمش���اركة المحافظ عصام 
أبو بكر، وقائد المنطقة العميد زاهي س���عادة، والشرطة، 
ومعن راشد مدير عام المشاريع في سلطة الطاقة، ومدير 
ع���ام الحكم المحلي إي���اد خلف، ورئي���س بلدية طولكرم 

محمد يعقوب، والجهات المختصة ذات العالقة.     
وأكد أبو بكر أنه ضمن ح���رص الحكومة لتنظيم أوضاع 
ش���بكات الكهرباء وتصويبها، ولتوفي���ر قدرات الكهرباء 
الالزم���ة الحتياج���ات المواطني���ن ف���ي كل التجمع���ات 
الس���كانية، بدأ العمل في نقط���ة ربط كهرباء كفر اللبد – 
طولكرم، من خالل تأسيس نقطة الربط وإنشاء خط شبكة 
واصل لش���بكة بلدية طولكرم، عل���ى أن يتم وضع مفتاح 
تحكم على ه���ذه النقطة يحدد ق���درة الكهرباء الداخلة 
إلى خط طولكرم، بم���ا ال يمس وال يتعارض مع احتياجات 

الكهرباء في بلدتي كفر اللبد وبلعا". 
وش���دد المحافظ عل���ى أهمية ه���ذا المش���روع الرابط 

للمحافظ���ة، والذي يخدم تل���ك البلدات، مش���يرًا إلى أن 
االستفادة ستكون من حيث التعرفة والقدرة الكهربائية 
والتوفير على المواطنين، منوهًا إلى أنه س���يتم إنش���اء 
نقط���ة ربط كهرباء بالقرب مما يس���مى حاج���ز عناب من 
ش���ركة الكهرباء القطرية، باس���م كفر اللب���د – بلعا، فيما 
سيتم عبر هذه النقطة إدخال أمبيرات إضافية محولة من 
طوباس ومن خالل ش���ركة النقل الوطنية، ما يس���اعد في 
حل مشكلة الكهرباء في كفر اللبد وبلعا، واستفادة بلدية 
طولكرم بالجزء الفائض من األمبيرات المحولة من طوباس. 
وتاب���ع: "س���وف تتغير تعرفة ش���راء الكهرب���اء لصالح 
المواطنين والبلديات بحيث س���يوفر ذل���ك ما يزيد على 
مبل���غ )500( ألف ش���يكل لصالح بلدة كف���ر اللبد، و)720( 
ألف شيكل لصالح بلدة بلعا، مع التأكيد على أن الحكومة 
والمحافظ���ة، وكل جه���ات االختص���اص، حريصون على 
مصال���ح المواطنين، من خالل العم���ل على تحقيقها وفق 

النظام والقانون واألصول بما يخدم المصلحة العامة. 

احتجاجات على ضعف الريال اليمني تصيب عدن بالشلل

ع����دن - رويترز: قطع عش����رات المتظاهرين المحتجين 
على تدهور الوضع االقتصادي في اليمن وضعف العملة 
طرقا رئيس����ية وأش����علوا النار في إطارات السيارات في 
غلقت المتاجر 

ُ
مدينة عدن بجنوب البالد، أمس، في حين أ

والمكاتب الحكومية.
فقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته مقابل الدوالر 
منذ اندالع الحرب ف����ي 2015 بين الحكومة المعترف بها 
دوليا والمدعومة من السعودية في جنوب البالد، وجماعة 
الحوثي التي تدعمها إيران وتس����يطر على الش����مال بما 

في ذلك العاصمة صنعاء.
وجعلت قفزة األس����عار بعض السلع األساسية في غير 

متناول كثير من
اليمنيي����ن، ويكاف����ح البن����ك المرك����زي لدف����ع رواتب 
العاملين في الحكومة التي يعتمد عليها الكثيرون، في 

ظل تضاؤل احتياطيات النقد األجنبي.
وخلت، امس، أسواق عدن المزدحمة عادة بعد أن دعت 
منس����قية االتحادات والنقابات العام����ة في المحافظات 
الجنوبي����ة إل����ى العصيان المدن����ي. وانتش����رت أعمدة 
الدخان المتصاعدة م����ن اإلطارات المحترقة بما في ذلك 
في الميدان الرئيس����ي الذي يقع به مبنى البنك األهلي 

اليمني.
ووردت تقارير عن احتجاجات أصغر في أماكن قريبة.

وقال أح����د المحتجين ويدعى فضل عل����ي عبد الله "ال 
بدي����ل لتغيير الوضع إال عن طريق الثورة الش����عبية ضد 
الفس����اد بكل صوره.. الش����عب فقد الثقة في كل ش����يء 

حوله".
وس����عت الس����لطات لتعزيز الس����يولة من خالل طباعة 
النق����ود، لكن الريال تراجع من 250 رياال للدوالر إلى 350 
ري����اال بعد طرح الدفعة األولى م����ن أوراق النقد الجديدة 
العام الماضي. وجرى تداول العملة عند 440 رياال مقابل 
ال����دوالر بنهاية العام الماضي، ثم انهارت إلى نحو 500 

ريال مقابل العملة األمريكية في كانون الثاني.
وقام����ت الس����عودية، التي تقود تحالفا عس����كريا ضد 
الحوثيين، حينئذ بإيداع ملياري دوالر في البنك المركزي 
اليمني لدعم الريال، لكن العملة شهدت منذ ذلك الحين 

مزيدا من الضعف إلى نحو 550 ريال للدوالر.
وتس����ببت الحرب ف����ي أزمة إنس����انية واقتصادية في 
البلد الفقير بالفعل، حيث تفشى مرض الكوليرا المميت 
العام الماضي، وقالت األمم المتحدة إن اليمن قد يواجه 

مجاعة من أسوأ المجاعات في العصر الحديث.

صيدم وعمرو يوّقعان االتفاقية.

المشاركون في اإلعالن عن الفائز.

محافظ طولكرم يتفقد منطقة الربط.

يمنيون يبحثون عن مصادر لتعبئة أسطوانات الغاز حيث شهدت األسعار ارتفاعًا كبيرًا.  )رويترز(


