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دولـــــة فلسطيــــن

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد امتحان الكتروني للعمل لدى وزارة 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

تعلــن وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات وبالتنســيق مع ديوان 
الموظفين العام عن موعد امتحان الكتروني للمتقدمين لشــغل وظيفة 

( مهندس/ة اتصاالت). 
وذلك حســب الموعد والكشف المشــار إليه أدناه: ( األسماء منشورة على 

البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام)
 يوم االحد الموافق 2017/10/08، موعد االمتحان االلكتروني للوظيفة التالية:

 1. مهندس/ة اتصاالت، الجلسة االولى، يبدأ باسم  خالد احمد علي سالمه 
وينتهي باســم راويه نظير محمود جاغوب حســب الكشف رقم (1). يبدأ 

االمتحان االلكتروني في تمام الساعة التاسعة صباحا.
2. مهندس/ة اتصاالت، الجلســة الثانية، يبدأ باســم  ربا جميل درويش 
زيداني  وينتهي باســم محمد ابراهيم زكي ابراهيم حسب الكشف رقم 

(2). يبدأ االمتحان االلكتروني في تمام الساعة الحادية عشر صباحا
3. مهندس/ة اتصاالت، الجلسة الثالثة، يبدأ باسم  محمد احمد عزات عوض 
وينتهي باســم يونس نعمان داود قرعش  حســب الكشف رقم (3). يبدأ 

االمتحان االلكتروني في تمام الساعة الواحده بعد الظهر
علمــا أن االمتحــان االلكتروني ســيتم عقــده في مقــر وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات الكائنة في رام اهللا/شــارع المبعدين/بالقرب من 

وزارة التنمية االجتماعية
 لمعرفة أسماء المقبولين لخوض االمتحان االلكتروني يرجى زيارة البوابة 
االلكترونية لديوان الموظفين العــام: (www.gpc.pna.ps) او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول «وظيفتي».
 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

9/24 د

اعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات9/24 د
يعلن مكتب مراقب الشركات لدى وزارة االقتصاد الوطني  أن شركة 
ابوسلمان عقل وشركاه العادية العامة والمسجلة لدى مراقب الشركات 
تحت الرقم 562190405 قد تقدمت الينا بطلب تحويل نوع الشركة 
من  عادية عامة إلى مساهمة خصوصية. أي اعتراض عليه مراجعة 

مكتب مراقب الشركات او مركز الشركة الرئيسي.
مراقب الشركات 
وزارة االقتصاد الوطني 

فقد هوية
أعلــن أنا رامي عايش عارف دوفش عن فقدان هويتي الشــخصية التــي تحمل الرقم  905763694. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا رائد عبد الكريم صادق هشلمون عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  851587162. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلــن أنــا وســيم عبد الجليل يوســف الشــحاتيت عن فقــدان هويتي الشــخصية التي تحمــل الرقم  

411843170. الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا محمد فضل محمد ابوعرام عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمل الرقم  859360539. 
وبداخلها البطاقة الممغنطة وتصريح عمل. الرجاء ممن يجدها أن يســلمها ألقرب مركز شــرطة وله 

الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا رغدة هشام اسماعيل اطميزة عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  851095901. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلــن أنــا حمزة نبيل فوزي جوالني عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمــل الرقم  406685586. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا محمود توفيق محمد فقيات عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمل الرقم  403961444. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا بشار جبر محمد ابوعرام عن فقدان هويتي الشخصية التي أجهل رقمها. الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلــن أنا ضياء ماهر بدوي ســنقرط عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمــل الرقم  852894559 

وبداخلها رخصة القيادة. الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا  لؤي فضل أحمد الهليس عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  406346361. الرجاء 

ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا براء سعدي يوسف ابوجحيشة عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  405064577. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلــن أنــا محمود خالد محمد مواس عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمــل الرقم  405060658. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

تنويه
ورد خطأ في اعالن فقد هوية باســم: ايمان نايف خليل دودين، حيث إن الوثيقة المفقودة هي: جواز 

سفر فلسطيني خاص بها، وليست بطاقة الهوية، فاقتضي التنويه. 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي

مكتب الخليل 

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب الخليل
رقم الملف: 735/ج/2017

يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي مكتب الخليل، السيد/ة احمد طالب محمود سويطي، وذلك 
بصفتــه وكيال/ عاما/ خاصا/ دوريــا/ بموجب الوكالة الخاصة رقم 1376 تاريخ 2017/7/25 الصادرة 
مــن كاتب عدل تصديق وزارة العدل الفلســطينية، وذلــك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 99 حي 
رقم حوض رقم 133 من اراضي دورا/ خرسا. فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى 
دائرة االراضي خالل فترة عشــرة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة 

حسب االصول ووفقا للقانون.
        اسم الموكل (المالك)               اسم الوكيل

احمد طالب محمود سويطي راتب محمد سلمان احمد سليم  
احمد طالب محمود سويطي ماجد محمد سلمان احمد سليم  
احمد طالب محمود سويطي انتصار محمد سلمان احمد سليم 
احمد طالب محمود سويطي يسرى ابراهيم سالم شديد  
احمد طالب محمود سويطي فوزية ابراهيم سالم شديد  

دائرة االراضي مكتب الخليل

9/24 د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

 رقم المعاملة : 2017/6594سلطة االراضي
 رقم المعاملة : 2017/6585

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة وفاء عوض مصطفى الماليشة  بصفته الوكيل بموجب 
الوكالة الخاصة رقم (ص(16/2017) س (1722)) الصادرة عن ســفارة فلســطين في عمان  بتاريخ 
2017/4/5  والعامــة رقم (424/2015/4919) عدل جنين بتاريخ 2015/5/18 وذلك لتقديم معاملة 
بيــع رقم 6594/ج/ 2017على قطعة االرض رقــم (20+17+190) من الحوض رقم (9+18+11) 
من اراضي جبع فمن له أي اعتراض عليه عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز 

عشرة ايام من تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: وفاء عوض مصطفى الماليشة

اسم الموكل (المالك):محمد + حسن + سعده +حورية + بيسام (ابناء عوض مصطفى الماليشة)
عدد الحصص المباعة بيع كامل الحصص

 اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلــن الطــالع العموم بانه تقــدم الى هذه الدائرة وفاء عوض مصطفى الماليشــة  بصفته الوكيل 
بموجب الوكالة الخاصة رقم (ص (38/2017) س (1722)) الصادرة عن ســفارة دولة فلســطين في 
عمان  بتاريخ 2017/4/5 والعامة رقم (424/2015/4919) عدل جنين بتاريخ 2015/5/18 والخاصة 
رقم س(1722) ص(2017/16) ســفارة دولة فلســطين في عمان 2017/4/5  وذلك لتقديم معاملة 
بيع رقم 6585/ج/ 2017على قطعة االرض رقم (20+65) من الحوض رقم (8+8) من اراضي جبع  
فمن له أي اعتراض عليه عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة ايام من 

تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: وفاء عوض مصطفى البداد

اسم الموكل (المالك):محمد + بيسام + باسم + سعده + حورية (وفاء عوض مصطفى الماليشة)
عدد الحصص المباعة كامل حصصي وحصص موكليني في القطع اعاله

9/24 د
9/24 د

9/24 د

9/24 د

9/24 د

   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة-المحاكم الشرعية

   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة-المحاكم الشرعية

   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة-المحاكم الشرعية

 المحكمة الشرعية في جنين

الرقم:2017/491

 محكمة جنين الشرعية الجنوبية/قباطية

 المحكمة الشرعية في جنين

 

اعالن تبليغ حكم صادر عن محكمة جنين الشرعية
في الدعوى اساس 2017/491

الى المدعى عليه:طالل علي حســن اغبارية من ام الفحم عرب 1948م ومجهول محل االقامة فيها 
وليس محل اقامة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

ابلغــك انــه بتاريخ 2017/9/24 وبموجب اعالم الحكم رقم 442/240/25 الصادر عن هذه المحكمة 
في الدعوى اساس 2017/491 وموضوعها نفقة زوجه والمقامة عليك من قبل زوجتك و مدخولتك 
بصحيح العقد الشــرعي المدعية هاله محمد عيســى عبيديه من زبوبا وســكانها وكيلتها المحامية 
االء زايد فقد حكمت عليك بنفقة زوجه لزوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الشــرعي المدعية هاله 
المذكورة بمبلغ وقدره خمســمائة 500 شــيكال شهريا لسائر لوازمها الشرعية وامرتك بدفع ذلك لها 
اعتبــارا من تاريخ الطلــب الواقع في 2017/6/21م واذنتها باالســتدانة والصرف والرجوع عليك بما 
يتراكم من النفقة المذكورة وضمنتك الرسوم والمصاريف القانونية وخمسين شيكال اتعاب محاماة 
لوكيــل المدعية حكما غيابيا قابال لالعتراض واالســتئناف.وعليه جرى تبليغك ذلك حســب االصول 

تحريرا في 1439/1/4هـ وفق 2017/9/24م

قاضي جنين الشرعي
الشيخ خليل حسن استيتي

اعالن حصر ارث  صادر عن محكمة جنين الشرعية الجنوبية
تقدمت المستدعية /وفاء احمد نمر غنام من جبع /جنين وسكانها/ باستدعاء طلب تسجيل حجة حصر 
ارث الى هذه المحكمة  تضمن وفاة المرحومة / مريم اسعد علي غنام من جبع بتاريخ 2013/1/7م 
وانحصار ارثها الشرعي في ورثتها بنتها وفاء ونجاح المولودتين لها من زوجها احمد نمر يوسف غنام 
المتوفى قبلها وفي شقيقتيها فوزية وعزية فقط وان جميع الورثة بالغون وانه ال وارث وال مستحق 

لتركة المتوفى سوى من ذكر
فمن له اعتراض على مضمون هذه الوراثة مراجعة هذه المحكمة خالل عشرة ايام من تاريخه تحريرا 

في 1439/1/4هـ وفق 2017/9/24م.

مدير محكمة جنين الشرعية الجنوبية
بالل فريحات

 اعالن بيع حصص محجور عليها في ثالث قطع ارض 
صادر عن محكمة جنين الشرعية

تعلن محكمة جنين الشــرعية عن عرض حصص المحجور عليها اســماء محمود عبد الرحمن الكرم  
الوصي الشــرعي عليها شــقيقها نادر محمود عبد الرحمن الكرم من جلقموس وسكانها هوية رقم 
972527972 بموجب اعالم حكم تثبيت حجر للتخلف العقلي الصادر عن محكمة جنين الشرعية رقم 
94/329/19 بتاريخ 2010/4/15 والمصدق من محكمة االستئناف الشرعية بقرارها رقم 2010/120 
تاريخ 2010/5/25 والمؤيد من المحكمة العليا الشرعية بقرارها رقم 2010/146 تاريخ 2010/6/27 

في المزاد العلني وذلك في قطع االراضي التالية:
1 -القطعة رقم (51)حوض (5) المسماه السهل من اراضي جلقموس المحجور عليها اسماء المذكورة 
تملك(1152) حصة من اصل (97920) حصة في القطعة المذكورة علما بان مساحة القطعة كاملة 

عي (12336)مترا ويخص المحجور عليها اسماء المذكورة (145)مترا مربعا تقريبا.
 2 -القطعة رقم (47)حوض (4) المسماه الذرعان من اراضي جلقموس المحجور عليها اسماء المذكورة 
تملك(1120) حصة من اصل (26880) حصة في القطعة المذكورة علما بان مساحة القطعة كاملة 

عي (2478)مترا ويخص المحجور عليها اسماء المذكورة (104)مترا مربعا تقريبا.
 3 -القطعة رقم (22)حوض (2) المسماه قنوبر من اراضي جلقموس المحجور عليها اسماء المذكورة 
تملك(10640) حصة من اصل (383040) حصة في القطعة المذكورة علما بان مساحة القطعة كاملة 
عي (4237)مترا ويخص المحجور عليها اسماء المذكورة (118)مترا مربعا تقريبا. ويرغب الوصي ببيع 
حصص المحجور عليها كاملة وسيكون المزاد العلني على ما يخص المحجور عليها اسماء المذكورة 

في قطع االرض المذكورة يوم االثنين الموافق 2017/10/9م على النحو التالي:
1 - القطعة رقم (51)حوض (5) المسماه السهل من الساعة 12-11
2 -القطعة رقم (47)حوض (4) المسماه الذرعان من الساعة 1-12

3 -القطعة رقم (22)حوض (2) المسماه قنوبر من الساعة 2-1
من يرغب بالشراء الحضور الى الى القطع المذكورة في الوقت المحدد لكل قطعة اعاله حسب االصول 

في 1438/12/29هـ وفق 2017/9/20م.

قاضي جنين الشرعي
الشيخ خليل حسن استيتي

محكمة الصلح بالقدس

ملف رقم: 36716-07-16

تبليغ
الى المدعى عليه, السيد عبد اهللا قارمان

ليكن معلوم لديك بان المدعي, وقف العينبوســي, تقدم ضدك بدعوى اخالء وذلك بحســب االنظمة 
لمحاكمات المدنية لسنة 1984، كما هو مفصل في الئحة الدعوى في الملف اعاله على مرفقاته.

اذا اردت ان تدافع عن نفسك، انت مدعو لتقديم الئحة جوابية امام هذه الدعوى وذلك خالل 30 يوما 
من تاريخ نشر هذا التبليغ، في حال لم تقم بتقديم الئحة جوابية سيكون للمدعي الحق بالمطالبة 

والحصول على قرار غيابي بحقك.

قلم المحكمة

9/20 د

«الخارجية والمغتربين»: ماضون في تجسيد الشخصية القانونية الدولية لدولتنا 

ضغوط إسرائيلية أميركية للحيلولة دون انضمام فلسطين لـ «اإلنتربول»
رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - وفا - أفاد تقرير نشــره موقع 
صحيفــة «يديعوت احرنوت» اإلســرائيلية أمــس أن وزارة 
الخارجية اإلســرائيلية والشــرطة اإلســرائيلية بنشــاطات 
دبلوماسية مكثفة من وراء الكواليس في األسابيع األخيرة، 
في محاولة لمنع قبول فلســطين كدولة عضو في منظمة 

الشرطة الجنائية الدولية «اإلنتربول».
وتتذرع إسرائيل في ذلك بأن قبول فلسطين في اإلنتربول 
سيؤدي «إلى تسييس المنظمة، وأن الفلسطينيين يريدون 
دخــول المنظمــة بهــدف مضايقة إســرائيل»، كمــا تزعم 
الخارجية اإلسرائيلية أن «فلسطين، كعضو في اإلنتربول، 
ســتعمل علــى إصدار أوامــر اعتقال ضد كبار المســؤولين 
اإلســرائيليين، إضافــة إلــى أن معلومات ســرية تصل إلى 
اإلنتربول بشأن اإلرهاب وتمويله قد تصل إلى حركة حماس 

وعناصر إرهابية مرتبطة بحركة فتح».
وجــاء في التقرير انه من المقــرر أن تجتمع اللجنة اإلدارية 
لإلنتربــول فــي الصيــن، حيث يتوقــع أن تقرر فــي األيام 

المقبلة ما إذا كانت ستقدم توصية للجمعية العامة للمنظمة 
«اإلنتربول» بتأجيل النقاش حول قبول أعضاء جدد، أو إجراء 

تصويت، في نهاية األسبوع على ذلك.
يشار إلى أنه إلى جانب فلسطين، فإن كوسوفو تسعى أيضا 

لالنضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية.
وقال التقرير: إن تقديم كوســوفو طلبــا لدخول اإلنتربول 
يلعب لصالح إســرائيل في المعركة الدبلوماســية، حيث إن 
روسيا تعارض ذلك بشدة، خاصة أن هناك من يرى في قبول 
فلسطين ســابقة تتيح قبول كوســوفو، والعكس صحيح، 
ولذلك فإنه من المحتمل أن تعارض روسيا قبول فلسطين 
في اإلنتربول بســبب مصالحها، بيد أنه من غير المستبعد 
أن تعارض روسيا قبول كوسوفو، وتدعم قبول فلسطين.

ورجح التقرير أن تعمد اللجنة اإلدارية لإلنتربول إلى الخيار 
األســهل، وهــو تأجيــل البت بقبول فلســطين وكوســوفو 
إلــى العام المقبل، علما أن الواليــات المتحدة تضغط على 

الفلسطينيين بهدف الموافقة على التأجيل.

وكانت الجمعية العامة لإلنتربول صوتت بأغلبية 62 صوتا 
مقابل 56 ضد طلب العضوية الفلســطيني في اندونيسيا 

في تشرين الثاني الماضي.
وأدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربيــن الحملة اإلســرائيلية 
الشرســة إلحباط مســعى دولــة فلســطين لالنضمام الى 
(اإلنتربــول)، تخوفــاً مــن رفــع مكانة دولة فلســطين في 
العالم، وخشية من مذكرات االعتقال الدولية التي قد تطال 
كبار المســؤولين اإلسرائيليين العســكريين والسياسيين، 
ألدوارهــم فــي ارتكاب الجرائــم واالنتهاكات ضد الشــعب 

الفلسطيني.
وأكدت الوزارة، في بيان أمس أن استمرار سياسة إسرائيل 
فــي محاولــة خنــق وحصــار دولة فلســطين، ســواء على 
المســتوى الميداني أو الدولي، يمثل إصراراً إسرائيلياً على 
مواصلة حرب االحتالل ضد قيام دولة فلسطينية ذات سيادة 
وعاصمتها القدس الشرقية، ويعكس في ذات الوقت النوايا 
الحقيقيــة الئتــالف نتنياهو اليميني تجاه الســالم وفرص 

استئناف المفاوضات بين الجانبين.
وقالت: هذا الموقف العدواني المتواصل يفرغ أية مفاوضات 
من مضمونها الحقيقي، ويضع الجهود األميركية المبذولة 
أمام تحد جدي، ما يفرض موقفاً صريحاً وواضحاً من اإلدارة 
األميركية تجاه االنتهاكات والمواقف اإلسرائيلية، بما يضمن 

تحصين تلك الجهود وضمان نجاحها.
وأكدت الوزارة أن الدبلوماسية الفلسطينية ستواصل وبكل 
إصــرار، بــذل جهودها لبناء الشــخصية القانونيــة الدولية 
لدولة فلســطين، بما في ذلك طلــب العضوية الكاملة في 
األمم المتحدة، واالنضمام إلى المنظمات والوكاالت الدولية 
المتخصصة، على طريق إنهاء االحتالل وتجســيد الســيادة 

الفلسطينية على أرض الواقع.
وقالــت إن هــذا الجهد الدبلوماســي يأتي في ســياق توجه 
القيادة إليصال الصوت الفلسطيني إلى كافة المنابر الدولية، 
ويعكس تمســكاً واضحاً باألساليب السياسية السلمية لحل 

الصراع.

رام اهللا: ورشة تعريفية بأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا وجسر العلوم الفلسطيني األلماني
الجديــدة  الحيــاة   - اهللا  رام 
القــدس  جامعــة  عقــدت   -
ورشــة  امــس  لمفتوحــة،  ا
تعريفية بأكاديمية فلســطين 
وجســر  والتكنولوجيا  للعلــوم 
العلوم الفلســطيني األلماني، 
في مقــر الجامعة بالبالوع في 

رام اهللا.
واشــار ســمير النجــدي، نائب 
للشــؤون  الجامعــة  رئيــس 
األكاديميــة، إلــى أن الورشــة 
تهدف إلــى إلقــاء الضوء على 

االتفاقية الموقعة مع معهد (يوليش) األلماني بتمويل 
من وزارة التربية والتعليم العالي األلماني بقيمة (2.5) 
مليــون يــورو لدعم األبحاث وبناء جســور مســتدامة 

للتعاون العلمي بين فلسطين وألمانيا.
وبين أن هذه االتفاقية تعنى بتوفير فرص بحثية لطلبة 
الدراســات العليــا في درجتي الماجســتير والدكتوراه، 
وكذلك بزيارات علمية ألساتذة الجامعات الفلسطينية 
إلى معهد (يوليش)، وإلى الجامعات األلمانية وزيارات 

لباحثين وأساتذة ألمان للجامعات الفلسطينية.
وأوضــح النجدي أن جامعــة القــدس المفتوحة تولي 
اهتمامــاً خاصــاً بالبحــث العلمــي؛ فمنذ ســنوات عدة 
وهــي توفر موازنات من موازنتها الســنوية ألغراض 
البحــث العلمي، فأنشــأت عــدداً من المراكــز البحثية 
مثــل: مركز البحوث الزراعية الــذي يهتم ويركز على 
األبحاث التطبيقية وإيجاد حلول للمشكالت التي تواجه 
المزارعين في فلسطين، وأيضاً مركز البحوث اإلدارية 

واالقتصادية، ومركز عادل زعيتر للترجمة واللغات.
وعــرض عميــد البحــث العلمي فــي جامعــة القدس 

المفتوحة حســني عــوض، لمحة عن مســيرة البحث 
العلمي فــي جامعة القــدس المفتوحــة الذي يحظى 
بدعــم من مجلــس أمنائها ومن رئاســتها، لإلســهام 
فــي التنميــة االجتماعية واالقتصادية في فلســطين 
والعالــم العربي. وبين كذلك أن عمادة البحث العلمي 
تعنى بتهيئة األجواء المناسبة ألعضاء هيئة التدريس 
في الجامعة، وتســهم عبر مراكزها البحثية ووحداتها 
المتخصصــة ومشــاريعها في تطويــر البحث العلمي 

وتوليه أهمية خاصة.
وقال عوض: إن مــن أهم أدوار البحث العلمي تقديم 
خدمــات للباحثيــن وتخصيص ميزانيــة خاصة لدعم 
المشاريع البحثية، إذ يجري في هذا العام تمويل (12) 
مشــروعاً بحثياً ألعضاء هيئــة التدريس في الجامعة 
بالشــراكة مع باحثين من المجتمــع المحلي. وها هي 
عمــادة البحث العلمي اليوم تصــدر (5) مجالت علمية 

محكمة.
وعرضــت رنا ســمارة، عميــد البحث العلمــي بجامعة 
فلســطين التقنيــة– خضــوري، أهــداف األكاديميــة 

مســيرة  مبينــة  ورســالتها، 
األكاديميــة فــي دعــم البحث 
العلمي واإلنجازات التي حققتها 
العلــوم  جســر  إلــى  وصــوالً 
األلماني وجسر العلوم الكندي، 
موضحــة أن األكاديمية تهدف 
إلــى تعزيــز اإلبــداع والعلــوم 
واألبحــاث من خالل نشــاطات 
علمية ومؤتمرات هادفة وإنشاء 
ومراكــز متخصصــة  متاحــف 
للبحث العلمي، وتطوير قواعد 
وشبكات بيانات وطنية تسهم 
فــي التشــبيك بيــن القطاعــات المختلفــة، وتقديم 
المشــورة العملية والتكنولوجيــة للحكومة والمعاهد 
والمراكــز البحثيــة للنهوض بمســتوى البحث العلمي 
وتطويره. وأوضحت سمارة أن األكاديمية انطلقت في 
العــام 1998م فــي الضفة وبعد عام فــي غزة، وفي 
العــام 2002م في القدس، وقبلت عضوية األكاديمية 
في شبكات عدة بمختلف أرجاء العالم، وأبرز إنجازاتها 
يتمثل بإنشاء مراكز تعليمية في الضفة وقطاع غزة.

وقالــت إن البرنامج يهدف إلــى توفير فرص للباحثين 
والطلبــة المميزين الســتخدام المراكز التابعة لمعهد 
(يوليــش) األلماني من أجل إجراء جزء من دراســتهم 
وأبحاثهم خالل دراسة الماجستير والدكتوراه، وإقامة 
عالقــات تعاون بين المعهد والمجموعات البحثية التي 
ســتتمخض عن هذا التعاون المهم في تطوير البنية 

التحية للعلوم التكنولوجية في فلسطين.
وعرض نواف أبو خلــف، مدير مركز البحوث الزراعية 
في جامعة فلسطين التقنية– خضوري، تجربة ناجحة 

للتعاون مع جسر العلوم األلماني.

الرأس األحمر.. معركة بقاء مفتوحة
طوباس (الرأس األحمر) - وفا - لم ينته المزارعون 
مــن أســبوع كانــت فيــه عمليــات االســتيالء على 
مركباتهم في منطقة الرأس األحمر على أشــدها، 
حتى جاء أســبوع آخر أكملت فيه ســلطات االحتالل 
اإلسرائيلي السياســة ذاتها. فمنذ الصباح لم يدلف 
المزارعون إلى أراضيهم والعمل فيها لوقت طويل، 
حتى جاءت قوات االحتالل واستولت على مركباتهم 

وجراراتهم الزراعية، المتواجدة في المنطقة.
وهــذه المنطقــة المذكــورة يعمل فيهــا مواطنون 
منذ ســنوات، في مجال الزراعة المروية بعد أن بدأ 
مزارعون باســتثمار أراضيهــا الممتدة، في زراعتها 
بالمحاصيــل المرويــة على مدار الســنة. ويشــكل 
هذا االســتثمار فرصة قوية لتشــغيل العشرات من 
األيدي العاملة، الوافدة إليها يوميا باستخدام مركبات 
تنقلهــم من مناطق ســكناهم إلى تلــك األراضي 

الزراعية.
ويمكن مشــاهدة العشــرات منهم، ينتشــرون في 
المساحات الخضراء بشكل يومي. لكن االحتالل ومنذ 
أكثر من أسبوع يستولي تحت حجج وذرائع مختلفة، 
على تلك المركبــات. يقول ناصر عبد الرازق، وهو 
واحد من مزارعي المنطقة، «منذ عشرة أيام وهم 
يقصدوننــا في هــذه المناطــق، ال يرضيهم وجود 

منافس فلسطيني في المنطقة».
«صار عدد الســيارات التي استولوا عليها 11 مركبة 
وجرارين» أضاف الرجل. وقال مسؤول ملف األغوار 
فــي محافظة طوبــاس، معتز بشــارات، «يســعى 
االحتالل إلى طرد الفلسطينيين من هذه المنطقة 

الزراعية بأساليب ال تنتهي».
«نســتخدم هذه المركبات في التنقل بين مزارعنا، 

هناك أوراق «طابــو» تثبت ملكيتنا لهذه األراضي» 
قال أحمد أبو خيزران، وهو مزارع استولى االحتالل 
علــى مركبة لــه اليوم. يقول أبو خيزران لمراســل 
«وفا»، «اســتولوا اليوم على مركبة نوع مرسيدس 
واألسبوع الماضي على مركبة جيب، يريدون إضعاف 

االقتصاد «.
لكــن توجــه الكثيــر من أهالــي طوبــاس واألغوار 
الشــمالية، إلى الزراعة جاء بســبب مــا تحمله هذه 
المناطق من ملهمات، وتواجد كميات وافرة من المياه 
الستغالل أراضيها البنية في الزراعة المروية. ومنذ 
صباح أمس، نقل االحتالل المركبات التي اســتولى 
عليها ووضعها عند حاجز الحمرا، الذي يربط بعض 

مدن الضفة الغربية مع األغوار.
وال يرى الفلسطينيون في المناطق التي يستهدفها 
االحتالل بشكل دوري، أي سبيل للخروج منها رغم 
المضايقــات المتتالية لهــم. ويتــذرع االحتالل بأن 
األراضي التي اســتولى منها علــى المركبات، بأنها 
مناطق عســكرية، لكن الفلســطينيين قالوا إنهم 

يملكون أوراق «طابو» تفند تلك االدعاءات.
ويعمل االحتالل على استهداف الوجود الفلسطيني 
بكافــة أنواعــه، في مناطــق متفرقة مــن األغوار 
الفلســطينية. وباألمــس داهمــت قــوات االحتالل 
منطقــة الرأس األحمر، بحثا عــن مركبات ومعدات 
زراعيــة، أكثر من خمس مرات. «تعمل ما تســمى 
اإلدارة المدنيــة لالســتيالء على المعــدات الزراعية 
مثــل خلية نحــل»، قال بشــارات. ويقابــل تعديات 
االحتالل على الوجود الفلسطيني في األغوار، إصرار 
الفلســطينيين على البقاء في أراضيهم، وزراعتها 

واالستثمار فيها، في صراع  يومي ال يتوقف.


