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عطاء شراء أجهزة طبية لوحدة التنظير المتطورة
Advanced Endoscopy Units
في المستشفى األهلي/ الخليل

Tender ME-3 -2017
تعلن جمعية أصدقاء المريض المستشفى األهلي – الخليل عن طرح عطاء 
 Advanced لشراء أجهزة طبية لوحدة التنظير المتطورة (2017-ME-3)

Endoscopy Unit في المستشفى األهلي – الخليل .
فعلى الشركات الراغبة في المشاركة في هذا العطاء الحصول على كراسة 
شــروط ومواصفات العطاء من قســم الهندســة الطبية في المستشفى 

األهلي – الخليل مقابل 500 دوالر غير مسترده .
علماً بأن آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف المغلق الساعة 12 ظهر يوم 
األربعــاء الموافــق 6/21/ 2017 في صندوق العطــاءات / دائرة العالقات 

العامه الطابق الثالث  .
لالستفسار االتصال على رقم 02-2224671 

6/6 د

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي فرخة

اعالن
   يعلــن مجلــس قروي فرخه  بتمويل من دولة فلســطين /وزارة الحكم 
المحلي الموازنة التشغيلية عن طرح عطاء تعبيد طريق المركز الصحي- 
فرخه في محافظة سلفيت وذلك وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول 
الكميات والشــروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين 

في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
1. يجــب علــى المقاول أن يكون مســجالً لدى إتحــاد المقاولين ومصنفاً 
لــدى لجنــة التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيــث ال يقل عن درجة 

تصنيف رابعة .
2. يجب على المقاول أن يكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة.

3. يجــب على المقــاول تقديم كفالة دخول المناقصــة  بقيمة  10,000 
شــيكل إســرائيلي وذلك بكفالة بنكية ســارية المفعول لمدة ال تقل عن 

120 يوم أو إقرار الضمان.
4. األسعار شاملة  لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع أنواع الضرائب.

5. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة 
من العطاء من مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مســترد وقدره 250 

شيكل فقط.
6. أخر موعد لتســليم العطاءات الســاعة 12:00 ظهراً من يوم الخميس 
الموافق 2017/7/6 في مقر مجلس قروي فرخه ـ مع العلم أنه لن يقبل 

أي عطاءات بعد هذا الموعد.
9.  االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الخميس الموافق 2017/6/15 

الساعة 10:00 صباحاً.
10. فتح المظاريف يوم الخميس الموافق 2017/7/6 الساعة 12:00 ظهراً 

في مقر مجلس قروي فرخه.
11.رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ساعات 
الدوام الرسمي.او االتصال على جوال رقم : ( 0598919719)

رئيس مجلس قروي فرخه
طالل الشريف 
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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

رقم الملف: 1737/ج/2017

اعالن صادر عن دائرة أراضي رام اهللا
يعلن العموم أنه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا محمد محمد عبد اهللا القطيري بواســطة 
الوكيلــة الدورية غــادة حمدي محمود قطيري بموجب الوكالة الدورية رقــم 2008/05081 عدل رام 
اهللا بتاريخ 2008/4/28م والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 2007/3856 بتاريخ 2007/4/8 وذلك 
بمعاملــة بيع القطعــة رقم (124) من الحوض رقم (6) الغربي مــن اراضي قرية عطارة فمن له أي 
اعتراض على ذلك عليه التقدم الى دائرة تســجيل أراضي رام اهللا خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الموكل (المالك): محمد محمد عبد اهللا القطيري

اسم الوكيل: غادة حمدي محمود قطيري

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا
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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي رام اهللا

رقم الملف: 1735/ج/2017

اعالن صادر عن دائرة أراضي رام اهللا
يعلن العموم أنه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا عبير سامي داود صايج وعالء وعزيز وخالد ونورما 
ابناء سليمان عزيز صايج بواسطة الوكيل الدوري محمد مازن يوسف دحادحة بموجب الوكالة الدورية رقم 
2017/11067 عدل رام اهللا بتاريخ 2017/6/6 والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 2016/27934 بتاريخ 
2016/12/28م وذلك بمعاملة بيع القطعة رقم (151) من الحوض رقم (5) خربة البد من اراضي مدينة رام 
اهللا فمن له أي اعتراض على ذلك عليه التقدم الى دائرة تسجيل أراضي رام اهللا خالل فترة عشرة أيام من 

تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الموكل (المالك): عبير سامي داود صايج وعالء وعزيز وخالد ونورما ابناء سليمان عزيز صايج

اسم الوكيل: محمد مازن يوسف دحادحة

دائرة تسجيل أراضي رام اهللا
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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

بلدية عتيل

اعادة طرح عطاء تاهيل وتعبيد طرق داخلية
تعلــن بلدية عتيل باشــراف وبتمويل مــن وزارة الحكــم المحلي – دولة 
فلســطين، عن اعادة طرح عطاء تأهيل وتعبيد طرق داخلية وذلك وفقاً 
للمخططــات والمواصفــات وجــداول الكميات والشــروط المرفقة العامة 
و الخاصــة بالمشــروع، فعلى الراغبين فــي التقدم لهــذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية: 
1. يجــب علــى المقاول أن يكون مســجالً لدى إتحــاد المقاولين ومصنفاً 
لــدى لجنــة التصنيف الوطنية في مجال الطــرق  بحيث ال يقل عن درجة 

تصنيف     رابعة          .
2. يجب على المقاول أن يكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة.

3. يجــب على المقاول تقديم كفالة دخــول المناقصة  بقيمة (10,000) 
شيقل وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن  120 يوم  .

4. األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب 
واحضار الفواتير الضريبية الالزمة وخصم المصدر.

5. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة 
من العطاء من مقر بلدية عتيل مقابل مبلغ غير مسترد وقدره ثالثمائة 
وخمســون شــيقل ال غير اعتبارا من يــوم االربعاء الموافــق 2017/6/7    

وخالل ساعات الدوام الرسمي.
6. أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهرا من يوم االربعاء  الموافق 
2017/7/5 فــي مقر بلدية عتيــل مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد 

هذا الموعد.
7.  االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم  الخميس الموافق 2017/6/22 

الساعه العاشرة صباحا.
8.فتح المظاريف يوم االربعاء الموافق 2017/7/5 الساعة 12 ظهرا  في 

مقر بلدية عتيل.
9.رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

10. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة بلدية عتيل وذلك خالل ساعات 
الدوام الرسمي.

نشأت راشد دقة
رئيس بلدية عتيل
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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي كفر صور/ محافظة طولكرم

اعالن طرح عطاء
يعلــن مجلــس قروي كفــر صور بالتعاون واشــراف وبتمويــل من وزارة 
الحكم المحلي - دولة فلســطين، عــن طرح عطاء تعبيد الطريق الرابط 
كفر صور - الراس ، وذلك وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول الكميات 
والشروط المرفقة العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم 

لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
1. يجــب علــى المقاول أن يكون مســجالً لدى إتحــاد المقاولين ومصنفاً 
لــدى لجنــة التصنيف الوطنية في مجال الطــرق  بحيث ال يقل عن درجة 

تصنيف ثالثة .
2. يجب على المقاول أن يكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة.

3. يجــب علــى المقاول تقديــم كفالة دخول المناقصــة  بقيمة 10,000 
شيقل  وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يوم  .

4. االسعار بالشيقل .
5. األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.

6. المجلس القروي غير ملزم باقل االسعار .
7. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة 
مــن العطــاء من مقر مجلــس قروي كفر صور مقابل مبلغ غير مســترد 

وقدره ثالثمائة شيقل .
8. أخــر موعد لتســليم العطــاءات الســاعة 12 ظهرا من يــوم الخميس 
الموافــق2107/7/6 فــي مقر مجلس قروي كفر صور مــع العلم أنه لن 

يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
9.  االجتمــاع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االربعاء الموافق 2017/6/21   

الساعه العاشرة صباحا.
10.فتــح المظاريف يوم الخميس الموافق 2017/7/6 الســاعة 12 ظهرا 

في مقر مجلس قروي كفر صور.
11.رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ساعات 
الدوام الرسمي.

عماد الزبدة
رئيس مجلس قروي كفر صور
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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي طولكرم

رقم المعاملة: 681/ج/2017

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم أنا سرين داود عبد الرحيم ملحم بوكاالتي 
الدورية رقم 2017/1943 عدل طولكرم ووكالتي الخاصة رقم 2017/3590 عدل طولكرم ووكالتي 

الخاصة رقم 2017/1739 عدل طولكرم 
 إلتمام معاملة بيع رقم 681/ج/2017 

رقم القطعة: 15 الحوض : 8516   اسم البلد : عنبتا 
ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة عشرة 

أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.
اســم الموكل(المالــك): خيريه محمد علي ســبوبه ونظيره فارس حســين ســبوبه ومــروان محمود 

حسين سبوبه

اسم الوكيل : سرين داود عبد الرحيم ملحم وكيل دوري ، سرين داود عبد الرحيم ملحم وكيل خاص 

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم  
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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي طولكرم

رقم المعاملة: 680/ج/2017

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم أنا جهاد منير مصطفى عبده وذلك بصفته 
وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 720ص2007/72 تاريخ 2007/12/11 الصادرة عن س ف في 
عمان   وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 41 حوض رقم 8541 من أراضي عنبتا  ومن له اعتراض 
على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الموكل(المالك): سمير وتيسير وسميرة وصبحيه وشكريه أبناء مصطفى محمود نور  

اسم الوكيل : جهاد منير مصطفى عبده وكيل خاص  

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم  
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عبد السالم العابدمن بيدر الحياة

من ذاكرة حزيران
 ... وبادر العم صالح إلى االشتراك في سرد ذكرياته وقال: 
أما أنا، فقد كان عمري خمس عشرة سنة، وما زلت أتذكر 
تفاصيل يوم الخامس من حزيران عام سبعة وستين.

 كنت في حقلنا أساعد أهلي في موسم حصاد القمح. 
كان الجــو حارا، فذهبت إلى ماســورة الماء؛ كي أبترد 
بالمــاء المنعــش، وأمأل الشــربة الفخاريــة الكبيرة ؛ 
ليطفــئ الحاصــدون عطشــهم. وتعرفــون أن قريتنا 
الجميلة من اهللا عليها بستة آبار ارتوازية غزيرة المياه 
وعذبة كانت تســد حاجات البلدة، واألهالي في القرى 
المجاورة، وتروي الحقول المزروعة بكل أنواع الخضر 
والفواكه. غســلت يدي ووجهي وبللت رأســي، ومألت 
الشربة، وعدت إلى أهلي، وما أن بلوا عروقهم، حتى 
جاء من يخبرنا، بانطالق دبابات المحتلين عبر مرج ابن 
عامر، وتقدمها الســريع نحو الجنوب والشرق؛ الحتالل 

جنين والقرى المجاورة. 
 وضعنا مناجلنا في العريشــة، وأغلقنا بابها ومشــينا 
باتجــاه بيتنــا، فيمــا كان رجــالٌ يحملــون بنادقهــم، 
ويتقدمون بهمة ونشاط؛ للدفاع عن القرية والتصدي 
للقــوات الغازيــة، فيمــا كان آخــرون ينقلــون الطعام 
والشراب للجنود العرب، وما أن وصلنا البيت، حتى وجدنا 
بقية أفراد األسرة والجيران، قد استعدوا لمغادرة الحارة 
والبيوت، وعالمات الخوف والقلق بادية على وجوههم.

 كانــت المغارة التــي التجأنا إليها تقع أســفل بيت 
واســع، يتكون من ثالثة عقــود متالصقة، بالقرب 
من البيادر التي كانت تضم أكواما كبيرة من القمح 
والشــعير والعدس. كنا نشــاهد الطائرات الحربية 
على ارتفاع منخفض، فيما كانت أصواتها المزعجة 
تصــم اآلذان، وزاد هلعنا حينما بدأنا نســمع هدير 
الدبابات، وأصوات القذائف، وأزيز الرصاص، وفجأة 
ســمعنا ضربة صاروخية قوية، تســببت في انهيار 

سقف أحد العقود.
 كان الشــاب خالــد الطالــب المجتهــد، ذو االبتســامة 
المشرقة، والوجه األسمر المستبشر يجلس في صدر 
المغــارة، إلى جانــب عمه، وفجأة دخلــت بقايا قذيفة، 
واستقرت في جسده النحيل،، فيما اشتعلت النار بقمباز 
عمه األبيض. سادت المغارة الكئيبة أجواُء رعبٍ وخوف 
وموجات مــن الصياح والعويل. أطفــأ الرجال النيران 
المشتعلة بعم خالد، وحاولوا إسعاف الشاب، لكنه أسلم 
 تالــروح إلى الخالق عز وجل. بكت أمه بحرقة، ووقع
مغشــيا عليها، وانهــار أبوه، وبكاه أخوته وشــقيقاته، 
وكلُّ من كان موجــودا في المكان، وانتظروا الفرصة 
المناسبة؛ لتشييع جثمانه الطاهر، وتحسروا على شبابه 

الغض الذي كان ينتظره مستقبلٌ واعد. 
 وقــال عادل: صباح يوم االثنين الخامس من حزيران، 
كنــت أقرأ دروســي فــي مدخل مدينة جنيــن الغربي؛ 
اســتعداداً المتحــان المترك. رأيت حركــة غير معتادة، 
وتحليقــاً للطائرات، فتوجهت مســرعاً نحــو بيتي في 
المدينة التي نســكنها؛ بسبب عمل والدي هناك. قلت 
ألمي: اشــتعلت الحــرب، وعلينا أنْ نذهــب إلى قريتنا 
بســرعة قبــل أنْ تتعرض المدينة للحصــار. قالت: أنا 
لن أخرج، ســأنتظر أباك، أما أنت فخذ أخوتك الصغار، 
وتوجه بهم نحو القرية وبسرعة. وعندما يحضر أبوك، 

سنأتي معاً على جناح السرعة.
 اصطحبت أخوتي الصغار، وانطلقنا من المدينة مشياً 
علــى األقدام، حتــى وصلنا إلى بيتنــا، وانضممنا إلى 

أقاربنا الذين تجمعوا في مغارة تحت البيت.
 جاء عمي وقال: هذه المغارة غير آمنة، وهي قريبة من 
الطريق، وأنا كنت أسمع أصواتكم، اتركوا هذا المكان، 
وتعالــوا إلى مكان آخر. خرجنا مع عمنا الذي أدخلنا في 
مغارة أخــرى. كان الرجال الكبــار يخرجون في بعض 
لحظــات الهــدوء، ويطلبون منا نحن األطفال التســلل 
إلى بيوتنا القريبة وإحضار الماء والطعام. كنت وبسبب 
الخوف والرعب، أشــعر أن المسافة بعيدة جداً، مع أنها 

ال تبعد أمتاراً عدة. 
 طوال عدة أيام، كنت قلقاً على أبي وأمي في المدينة، 
وكان علي أن أطمئن عليهما، وأن أتسلل إلى بيتنا في 
جنين، مهما كانت الصعوبات. قلت لصديقي: ما رأيك 
بالتسلل إلى المدينة؛ لالطمئنان على الوالدين؟. أجاب: 
ســأرافقك وأطمئن أيضاً أنا على أخي الذي كان يعمل 
فــي المدينة، ولم يعد حتــى اآلن. لم نكن نقدر حجم 
الصعوبات والمخاطر، فقد كنا في الخامسة عشرة من 
العمر. انطلقنا من القرية قبل بزوغ الشمس، ومشينا 
شــرقاً عبر جبال القرية وهضابها. كان الهدوء شامالً، 
ال وجود للرعاة وأغنامهم، وال ألحد موجود هناك. ولم 
نكن نســمع إال صرير الجنــادب، وأصوات أقدامنا وهي 
تدب بين الحجارة واألشــواك، وهي تقفز من سلســلة 
إلى أخرى. وصلنا مشــارف المدينــة، فلمحنا الدبابات. 
وانتظرنا حتى تحركت وتابعنا سيرنا. كانت جنين تحت 
منــع التجول، ورأينا الجنود وهم ينتشــرون، وأردنا أن 
نقطع آخر شــارع، ولكننا فوجئنــا بالجنود، فدخلنا أحد 
البيوت، ورحــب بنا أهل البيت. وقالــوا: انتظروا؛ حتى 

يبتعد الجنود وواصلوا سيركما بعد ذلك.
 ودعنا األســرة الكريمة، وتســللنا بســرعة نحو بيتنا. 
فوجدنــا الوالد والوالدة وابن عمي هنــاك. حمدنا اهللا 
على ســالمتهم، وانتظرنا فرصة إعالن رفع حالة منع 

التجول، وانطلقنا مسرعين نحو القرية.
 نشرمن مخطوطة كتاب (حرب... وطفولة) الذي لم ي  -

بعد للكاتب.

السفير الفلسطيني في صربيا يحل ضيفا على بلدية أريحا 
أريحــا - الحيــاة الجديدة - 
بلديــة  رئيــس  اســتقبل 
السفير  أريحا ســالم غروف 
صربيــا  فــي  الفلســطيني 
فقــه  يرا ن،  نبهــا محمــد 
هناك  الفلسطيني  القنصل 
طالل الزق، ورئيس جمعية 
خريجي يوغســالفيا، سابقا 
د. نادر الساليمة، وعدد من 

أعضاء الجمعية. 
وثمن رئيــس البلدية جهود 
لفلســطينية  ا ة  ر لســفا ا
فــي صربيــا علــى الجهود، 
التــي تبذلها مــن اجل إيجاد 
بيــن  حقيقيــة  كة  ا شــر
الصربية  القطاعات  مختلف 
والفلســطينية، موضحــا ان 
مدينة أريحــا تفتخر بعالقة 
تجمعهــا  لتــي  ا مــة  أ لتو ا
كراجوفيتــس  مدينــة  مــع 
الصربية والتي كان للسفارة 
الفلســطينية دورا بارزا في 
نتائجهــا  وباتــت  انجازهــا 
واضحــة، مــن خــالل توفير 
المنــح الدراســية الســنوية 
مــن  المتفوقيــن  للطلبــة 
مدينة أريحــا، حيث بلغ عدد 
والحاصلين  هنــاك  الطلبــة 
على منح الى احد عشر طالبا 
في مختلف التخصصات الى 
جانب عدد من الطلبة حصلوا 

علــى منــح دراســية وأنهوا 
دراستهم الجامعية والتحقوا 

بسوق العمل الفلسطيني. 
 وأضــاف غروف، ان سياســة 
هــو  لمنتخــب  ا لمجلــس  ا
االنفتاح على الجميع لخدمة 
المدينة في اشــارة إلى عمل 
شراكات مع القطاع الخاص، 
وتوفير بيئة خصبة لالستثمار 
المحلــي والدولي في مدينة 
أريحــا خاصــة إنهــا تمتلــك 
المقومات لذلــك مع ضرورة 
الحفــاظ على هوية المدينة 

ودعــا غروف الى  التاريخية. 
تقديم الدعم والمساندة من 
قبل الســفارات الفلسطينية 
فــي الخارج للمســاهمة في 
إقامة عالقات تعاون وتوامات 
تنفيذ  تســاهم فــي  جديدة 
رؤيــة البلدية نحــو تكريس 
أهميــة أريحــا التاريخية وما 
يتبــع ذلك مــن فوائــد. من 
جهته، أوضح نبهان ان بلدية 
أريحا تعتبر من اهم البلديات 
تشــكله  لمــا  الفلســطينية 
مدينــة اريحــا مــن اهميــة 

تاريخيــة وباعتبارها البوابة 
الشرقية لفلسطين، موضحا 
لخدمة  مســتمرة  الجهود  ان 
كافة ارجــاء الوطن، ومدينة 
المقومــات  تمتلــك  اريحــا 
نحــو  لالنطــالق  التاريخيــة 
برامج مشتركة على مختلف 
افقــا  هنــاك  وان  األصعــدة 
المســتقبل،  فــي  للتعــاون 
وفي هذه االثناء قدم السفير 
نهبان تهانيه للمجلس البلدي 
الجديد بمناسبة تسلمه مهام 

عمله الجديد.

"مجلة القدس المفتوحة" تحصل على معامل التأثير العربي
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - حصلــت مجلة جامعة القدس 
المفتوحــة لألبحاث والدراســات اإلدارية واالقتصادية على 

  .(Arab Impact Factor) معامل التأثير العربي
وبحسب ترتيب معامالت التأثير للمجالت العلمية المتخصصة 
في المجال اإلداري واالقتصادي، فقد احتلت المجلة المركز 
الثانــي على مســتوى المجــالت العلميــة المتخصصة في 
المجــال اإلداري واالقتصــادي، التي تصدر عــن الجامعات 
الفلسطينية، والمركز الرابع على مستوى المجالت اإلدارية 

واالقتصادية التي تصدر في العالم العربي.
مة   ومعامل التأثير مقياس ألهمية المجالت العلمية المحكَّ

ضمــن مجــال تخصصهــا البحثــي، ويعكس مدى إشــارة 
ا في تلك  األبحاث الجديدة إلى األبحاث التي نشــرت ســابقً
المجلة واالستشهاد بها، وتشرف على معامل التأثير العربي 
 Natural Sciences) مؤسســة دار نشــر العلوم الطبيعية
Publishing (NSP، تحــت رعايــة اتحاد الجامعات العربية، 
بالتعــاون مع بعــض أبرز المؤسســات العلميــة والبحثية 

الرصينة في العالم العربي وخارجه. 
واوضح رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس 
عمرو ، أنه يأتي منسجماً مع رؤية الجامعة ورسالتها 
القائمــة علــى الريادة والتميز واإلبــداع في مجاالت 
التعليم الجامعي المفتــوح وخدمة المجتمع والبحث 
العلمي، و سعي الجامعة لتحقيق مهماتها وأهدافها، 
وبــذل جهودهــا لالرتقــاء بالمســتوى األكاديمــي 

والرسالة المجتمعية التي تؤديها.
ــد عميــد البحث العلمي أ. د. حســني عوض أن "معامل  وأكّ
التأثيــر العربي" يوفــر تقييما كميــا ونوعيا لمدى جودة 
المجــالت العربية المتخصصة ورصانتها في جميع مجاالت 
المعرفــة، وذلــك بهــدف رصــد اإلنتــاج العلمــي العربي، 
ويستخدم هذا المعامل للتقييم األكاديمي ولتحديد جودة 

هذه المجالت وتميزها. 
ويتم إجراء التقييم النضمام المجلة لمعامل التأثير من خالل 
تحليل عوامل متعددة، مثل اســتعراض عدد االستشهادات 
بالبحوث المنشــورة فــي هذه المجالت مــن قبل المجالت 
األخــرى، واألصالــة والجــودة العلمية للبحوث المنشــورة، 
والجــودة التقنية لهيئة التحريــر ونوعيته، وانتظام صدور 
المجــالت، ونظام تحكيم البحوث فيهــا، فضالً عن االلتزام 
بأخالقيات البحث والنشــر العلميين. وتتمثل أهداف معامل 
التأثير العربي في الكشف عن العالقات العلمية بين المجالت 
العربية، والتخصصات العلمية، والدول العربية الناشرة لتلك 
المجالت، وذلك عن طريق أسلوب تبادل االستشهاد المرجعي 

.(Inter-Citation)

اللواء نصار يشيد بأداء فرقة متطوعي الدفاع 
المدني في المسجد األقصى خالل شهر رمضان

القــدس المحتلة - الحياة الجديدة - تفقد مديــر عام الدفاع المدني 
اللواء ركن يوســف نصار مساء أمس، فرقة متطوعي الدفاع المدني 
فــي مدينــة القدس خالل عملهــم في خدمة المصلين في المســجد 
األقصى. وأشاد نصار بأداء فرقة متطوعي الدفاع المدني في المسجد 
األقصى خالل شهر رمضان، حيث شارك المصلين والمتطوعين طعام 
اإلفطــار. ونقل نصار للحضور تحيات رئيس الوزراء رامي الحمد اهللا 
على الــدور الريادي خالل تقديمهم الخدمات في مســاعدة المصلين 
وتنظيم وتسهيل حركة المصلين، وتقديم اإلسعافات األولية للحاالت 
المرضية.وأشاد اللواء نصار بدور فرق المتطوعين في مدينة القدس 
خالل شــهر رمضان المبارك، وتدفق المصلين إلى المســجد االقصى 
المبارك لمساعدتهم والتخفيف من التزاحم واالكتظاظ والتخفيف عن 
المواطنيــن وتقديــم الخدمات لهم. يذكر أن أكثــر من 1000 متطوع 

يعملون في القدس منذ بداية شهر رمضان المبارك.

مجدالني يبحث مع مسؤول في
 الشيوعي الصيني آخر التطورات

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - التقى األمين العام لجبهة النضال الشــعبي عضو 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير أحمــد مجدالني، في العاصمــة الصينية 
بكيــن امس، نائــب رئيس دائرة العالقات الخارجية للحزب الشــيوعي الصيني 
لي جون، وبحثا األوضاع السياســية والعالقات الثنائية الحزبية والفلســطينية 
وســبل تطويرها بالمستقبل . ووضع مجدالني المســؤول الصيني في صورة 
التطورات في المنطقة العربية وإعادة تشكيل التحالفات فيها، وتطرق الى الوضع 
الفلسطيني وإجراءات االحتالل المستمرة ضد أبناء شعبنا، وإرهابه المنظم ضد 
شــعب أعزل وقتل المدنيين . وقال مجدالني: ندعو الصين بقوة تأثيرها، الى 
بذل الجهود من أجل استنهاض العملية السياسية، مشيرا إلى أن ما يتحدث عنه 
االحتالل من تسهيالت اقتصادية هي مجرد خداع للرأي العام العالمي وتهرب من 
استحقاقات المرحلة . وبحث اللقاء تطوير العالقات بين جبهة النضال الشعبي 
الفلســطيني والحزب الشــيوعي الصيني، واالســتفادة من تجربة الحزب وبناء 
الــكادر وتطويــر القدرات . وقال جون: نتفق مع ما تطرحونه من أفكار، ســواء 
على صعيد القضية الفلسطينية أو صعيد تطوير العالقات الحزبية، مجددا دعم 
الصين للشعب والقضية الفلسطينية، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، كما 

قدم صورة للوضع وما تقوم به الصين من دعم للشعب الفلسطيني.

جانب من الزيارة


