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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 3444/ج/2019 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيدة سميرة طاهر عبد الحميد عجاج بواسطة 
الوكيل الدوري مصطفى رائد مصطفى عبد الحميد بموجب الوكالة الدورية 2019/17548 بتاريخ 
2019/9/11 المعطوفــة علــى الوكالة العامة 2016/13098 عــدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على 
اراضــي ديــر جرير حوض رقم 3 قطعة رقم 28 فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض 
الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء 

المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 

دائرة األراضي رام اهللا 

9/15 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

9/15 د

9/15 د

محكمة بداية قلقيلية

دائرة التنفيذ - الرقم: 2019/1691

محكمة بداية قلقيلية

دائرة التنفيذ - الرقم: 2019/1240

تبليغ اخطار تنفيذي بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية
الــى المحكوم عليه: غســان عنان رفعت ياميــن – قلقيلية – خلة الراعي ويقيم خــارج البالد حاليا، 
اعلمك ان الجهة المحكوم لها شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت – رام اهللا قد طرحت 
للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ قلقيلية شيك عدد اثنين (2) مستحقا األداء ويحمال توقيعك بواقع تسعمائة 
وعشــرين شيقل إســرائيلي (920) باإلضافة الى الرسوم والمصاريف ، وقد سجال لدى دائرة تنفيذ 
قلقيليــة تحت الرقم 2019/1691، لــذا فانه ينبغي عليك او من تنيب مراجعة دائرة تنفيذ قلقيلية 
لتسوية دينك او البداء اعتراضك خالل أسبوعين من تاريخ تبلغك واال سيصار الى اتخاذ اإلجراءات 

التنفيذية بحقك حسب األصول والقانون.
تحريرا في 2019/09/04

مأمور تنفيذ قلقيلية

تبليغ اخطار تنفيذي بواسطة النشر في احدى الصحف المحلية
الى المحكوم عليه: محمد عفيف إبراهيم زيد – رام اهللا – دير عمار ومجهول محل اإلقامة حاليا ، اعلمك 
ان المحكوم له باسل هاشم عبدالحفيظ شريم - قلقيلية قد طرح للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ قلقيلية 
شــيك عدد واحد (1) مستحق األداء ويحمل توقيعك بواقع الف وخمسمائة شيقل اسرائيلي (1500) 
باإلضافة الى الرســوم والمصاريف ، وقد سجل لدى دائرة تنفيذ قلقيلية تحت الرقم 2019/1240، 
لذا فانه ينبغي عليك او من تنيب مراجعة دائرة تنفيذ قلقيلية لتسوية دينك او البداء اعتراضك خالل 
أسبوعين من تاريخ تبلغك واال سيصار الى اتخاذ اإلجراءات التنفيذية بحقك حسب األصول والقانون.

تحريرا في 2019/07/10

مأمور تنفيذ قلقيلية

   دولــة فلسطيــن9/15 د

ديوان قاضي القضاة

محكمة رام اهللا الشرعية الشرقية

الرقم: 2019/48

فقد هوية
طولكرم –  كفر عبوش - اعلن انا محمد راســم مصطفى خلف عن فقدان هويتي الشــخصية التي 
تحمل الرقم : 411287527   الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر .

فقد هوية
أعلن أنا عليان أحمد علي طنطور عن فقد بطاقة الهوية الشخصية التي تحمل الرقم 958486235 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

فقد هوية
أعلــن أنــا منتصــر أحمد مصطفى النجار عــن فقدان بطاقة هويتي الشــخصية التــي تحمل الرقم  

902757616. الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
طولكرم – قفين    - اعلن انا احمد رســمي حســني طعمه  عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل 

الرقم :  859325623 الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر

فقد هوية
أعلــن انا نســيم محمــد عامر ابو ســمرة عن فقــدان بطاقة هويتي الشــخصية التــي تحمل الرقم 

٨٥٣٨٨٣١٢٢. الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر. 

فقد هوية
أعلن أنا  غســان انطون حنا دحو  صاحب رقم هوية 949960173 عن فقدان هويتي الفلســطيني، 

الرجاء ممن يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
أعلن أنا عبد الهادي مصطفى عبد الهادي ابوحسين عن فقدان بطاقة هويتي الشخصية التي تحمل 

الرقم  987035342. الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

دائرة تسجيل أراضي طولكرمسلطة االراضي
رقم المعاملة :1272/ج/2019 

التاريخ : 2019/9/15

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم المعاملة : 3983ج/2019

التاريخ : 2019/9/15

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
 يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم أنا  نجية صهيب رفيق جمل وذلك بصفته 

وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم 2019/6223 تاريخ 2019/9/11 
الصادرة من كاتب عدل طولكرم 

وذلك بمعاملة بيع على اراضي طولكرم حوض رقم 8177 قطعة رقم 25
ومــن لــه اعتراض على ذلك عليــه التقدم إلى دائرة تســجيل أراضي طولكرم خالل فترة خمســة 

أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل   اسم الموكل(المالك)  

منتهى عبد الكريم محمود سالمة        نجية صهيب رفيق جمل

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
 يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد :   محمد عبد اهللا حســين عدس  
وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدوربية رقم   2019/5844 تاريخ : 2019/08/26  بموجب 

الوكالة الدورية رقم 2019/5844 بتاريخ 2019/8/26  عدل طولكرم . 
رقم القطعة رقم الحوض   اسم البلد  

10   1 برقا   
 ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس خالل فترة خمسة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الموكل(المالك): ( فتحية وامينة وعيشه ونصره وختام ) ابناء محمد عبد اهللا عدس ووفاء محمود 

محمد عدس و( عبد اهللا وشيماء وانسام ) ابناء عمر محمد عدس  
  اسم الوكيل : محمد عبد اهللا حسين عدس  

   دائرة تسجيل أراضي نابلس 
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9/15 د
دائرة تنفيذ نابلس

إعالن بيع بالمزاد العلني للمرة األولى بالنشر
صادر عن دائرة تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 2018/6441

المنفذ له : -1 سعد فهد خضر جودة -2 عمرو عبد الناصر فتحي سعد الدين / نابلس 
المنفــذ ضــده : -1 زياد فؤاد محمد عالم -2 وفاء ممدوح عبد اللطيف نابلســي -3 ناصر عبد القادر 

محمد صوالحي -4 عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين / نابلس .
تنفيذ القرار الصادر عن قاضي تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 2019/2368 الصادر بتاريخ 
2019/8/4 وموضوعه إزالة شيوع . نعلن للعموم عن بيع حصص المحكوم عليهم في قطعة األرض 
رقم 23 من الحوض رقم 12 المســمى المغراقة من أراضي قرية عســكر وقطعة األرض رقم 31 
من الحوض رقم 13 المســمى الســدر من أراضي قرية عسكر حسب األوصاف المدرجة أدناه وذلك 
لمدة 30 يوما من تاريخ النشــر في هذا العدد وقد تم تعيين موعد المزاد الســاعة العاشــرة صباحا 
يــوم االثنين الموافق 2019/11/18 إلجراء المزاد وقد تم تعيين جلســة بتاريخ 2019/10/16 يوم 
األربعاء الســاعة 10 صباحا لســماع االعتراض وعلى من يرغب بالشــراء والمزاودة الحضور لدائرة 
تنفيذ أو مراجعة الدالل محمد بالل اســمه المزاد بعد أن يدفع تأمينا وقدره 10 % من قيمة األرض 
المخمنة رقم 23 بمبلغ 440748 دينار والقطعة الثانية رقم 31 بمبلغ 2092654 دينار وفي نهاية 
المدة ســتعطى اإلحالة المؤقتة على اســم من يزاود بالبدل األعلى وان رســوم التســجيل والداللة 

والطوابع تعود على المشتري .
أوصاف العقار 

القطعة األولى : قطعة األرض رقم 31 من الحوض رقم 13 المسمى السدر ( من أراضي قرية عسكر 
قطعة األرض موضوع التنفيذ تبلغ مســاحتها الكلية 49587 م2 حســب ســند التسجيل الصادر من 

دائرة تسجيل أراضي نابلس .
-1 قطعة األرض تقع في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس حيث تقع على الشارع العام المؤدي إلى 
مخيم عسكر والباذان حيث أن هذا الشارع يحدها من الناحية الغربية وهي مجاورة لمدرسة نابلس 

الصناعية وتقع داخل حدود بلدية نابلس ومصنفة تنظيميا ( تجاري وسكن ب وصناعات مقيدة )
-2 قطعة األرض مؤجرة للسيد محمود إبراهيم أبو عيشة باجرة سنوية مقدارها 400 دينار حسب 

عقد إيجار الذي تم تزويدي به
-3 قطعة األرض مقام عليها بركسات عدد 2 تستخدم لتربية الماشية وهي مسقوفة بالزينكو حيث 
أن البركس األول مساحته 70 م2 والبركس الثاني مساحته 200 م2 وكذلك مقام على األرض بركة 
مياه تستخدم لري المزروعات مساحتها 150 م2 تقريبا وقطعة األرض مشجرة بأشجار الحمضيات 

المثمرة وعددها 200 شجرة تقريبا 
-4 قطعة األرض يخترقها شــارع معبد عرض 18 متر من الناحية الشــرقية وكذلك يخترقها شوارع 
مقترحة منظمة من قبل بلدية نابلس حيث أن هذه الشــوارع اقتطعت من مســاحة قطعة األرض 

الكلية بمقدار 16557 م1 تقريبا 
قــدرت القيمــة الكليــة لقطعة األرض موضــوع التنفيذ وما عليهــا من إنشــاءات 2092654 دينار ( 
مليونان واثنان وتســعون ألف وســتمائة وأربعة وخمســون دينار ) . ينتج عن ما ورد أعاله أن قيمة 
المتر المربع الواحد في قطعة األرض موضوع التنفيذ ومن ضمنه قيمة اإلنشــاءات = 42.20 دينار 

( اثنان وأربعون دينار وعشرون قرش ).
القطعــة الثانيــة : قطعــة األرض رقم 23 من الحوض رقم 21 المســمى ( المغراقــة ) من أراضي 

قرية عسكر 
-1 قطعة األرض تقع في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس وداخل حدود البلدية ومصنفة تنظيميا 
منطقــة ســكن ب وصناعات مقيــدة وهي مجــاورة لحرم كلية هشــام حجاوي خاصة مــن الناحية 
الشــمالية الغربية للقطعة وهي تقع على شــارع معبد عرض 15 متر يحدها من الناحية الشــمالية 
وكذلك يخترقها شارع معبد عرض 25 متر من الجهة الشرقية من القطعة وكذلك يخترقها شوارع 
مقترحــة مــن قبل بلدية نابلس حيث أن هذه الشــوارع اقتطعت من مســاحة قطعة األرض الكلية 

مساحة مقدارها 4985 م2 
-2 قطعة األرض موضوع التنفيذ تبلغ مساحتها 10494 م2 حسب سند التسجيل الصادر من دائرة 

تسجيل أراضي نابلس 
-3 قطعة األرض مؤجرة للسيد محمود إبراهيم أبو عيشة باجرة سنوية مقدارها 400 دينار حسب 

عقد إيجار تم تزويدي به 
-4 قطعة خالية من األبنية واإلنشــاءات واألشــجار وتصلها جميع الخدمات العامة وطبيعتها ســهلية 

منبسطة .
قــدرت القيمــة الكلية لقطعة األرض موضوع التنفيذ بمبلغ 440748 دينار ( أربعمائة وأربعون ألف 

وسبعمائة وثمانية وأربعون دينار ) 
ينتــج عــن ما ورد أعــاله أن قيمة المتر المربع الواحد في قطعة األرض موضوع التنفيذ بمبلغ = 42 

دينار ( اثنان وأربعون دينار ) 

مأمور التنفيذ 

   دولــة فلسطيــن9/15 د

ديوان قاضي القضاة

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
المحكمة الشرعية في قلقيلية

الرقم: 2019/728+758

اعالن تبليغ حضور صادر عن محكمة قلقيلية الشرعية في 
الدعوتان أساس 2019/728+758

الى المدعى عليه: اســامه إبراهيم ســعيد أبو السعود/ محافظة قلقيلية/ وسكان السويد ومجهول 
محل اإلقامة فيها واخر محل إقامة له في قلقيلية قرب دراي كلين قلقيلية

يقتضــي حضــورك الى محكمة قلقيلية الشــرعية يــوم االثنين الموافق 2019/10/07م الســاعه 
التاسعة صباحا للنظر

1) في الدعوى أساس 2019/728 وموضوعها نفقة زوجة المقامة عليك من قبل المدعية: مجدولين 
كمال عبد الغني أبو السعود والمعروفه باسم العائلة قبل الزواج عبد الرحيم/ قلقيلية/شارع حبلة 

القديم/ قرب مخبز يافا/ وكيلتها المحامية سلوى هالل
2) وفي الدعوى أساس 2019/758 وموضوعها تفريق للنزاع والشقاق والمقامة من قبل المدعية 
مجدولين المذكورة فاذا لم تحضر في الوقت المعين يجرى بحقك المقتضى الشرعي وعليه جرى 

تبليغك حسب األصول تحريرا في: 1439/01/10هـ وفق:2019/09/09م

رئيس محكمة قلقيلية الشرعية 

اعالن تبليغ حكم صادر عن محكمة رام اهللا الشرعية 
الشرقية في الدعوى اساس 2019/48

قاضي محكمة رام اهللا الشرعية الشرقية

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

إعالن صادر
عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة الخليل

بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة 
االستعمال من سكن زراعي الى صناعي

وتنظيم شارع بعرض 10 أمتار
رقم المشروع 5/خ.ت/2019

تعلــن اللجنــة اإلقليميــة للتخطيط والبنــاء لمحافظة الخليــل عن إيداع 
مشــروع هيكلي تفصيلي لتغيير صفة االستعمال من سكن زراعي إلى 
صناعي ضمن الحوض رقم 211 وقطعة أرض رقم 55  وتنظيم شــارع 
بعرض 10م، والذي يمر ضمن القطع التالية 55، 35، 26، 6 من الحوض 
رقــم 211 في موقع المربد الجنوبي مــن اراضي بلدة دورا في محافظة 
الخليل لالعتراضات وذلك حســب المخططات المعلنة والمودعة في مقر 
مجلس الخدمات المشترك لريف دورا، وفي مقر مديرية الحكم المحلي / 
محافظة الخليل وذلك استنادا للمادتين (21 ، 20 ) من قانون تنظيم المدن 
والقرى واألبنية رقم (79) لسنة 1966. ويجوز ألي شخص وألي سلطة أو 
مؤسسة رسمية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم او 
اعتراضاتهم على المشروع معنونة إلى رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط 
والبناء في محافظة الخليل خالل مدة شهر من تاريخ اعالن اإليداع بالجريدة 
الرسمية وجريدتين محليتين وتدعم االعتراضات او االقتراحات المقدمة 

حيثما أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية.

م. رشيد عوض 

رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء

لمحافظة الخليل

9/15 د

طالب من «القدس المفتوحة» يطور اآللة الزراعية 
البيئية المتكاملة نحو بيئة خضراء خالية من التلوث

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
نجح الطالب في كلية الزراعة 
بجامعــة القــدس المفتوحة 
محمود مساعيد، في تطوير 
لبيئيــة  ا الزراعيــة  اآللــة 
خضراء  بيئة  نحو  المتكاملة 
خاليــة من التلوث، بإشــراف 
عضــو هيئــة التدريــس م. 

وجدي بشارات.
وقــال الطالب مســاعيد: إن 
فكرة مشروعه تتلخص بآلة 
زراعيــة متكاملة قادرة على 
عمليات  بمجموعــة  القيــام 
بشــكل منفصــل لتحضيــر 
التربــة الزراعيــة بطريقــة 
عاليــة،  وبكفــاءة  جديــدة 
مــن خــالل عمليــة الحراثة 
والتنعيــم بطريقة مدمجة، 
األجــزاء  تتعامــل  ال  بحيــث 
الدوارة (األسلحة) في نظام 
التنعيــم مع التربة بشــكل 
مباشر، وذلك لتقليل األضرار 
عليها وإمكانية إجراء عمليات 
أخرى للتربة فيما بعد، كونه 
يســهل توجيهها بعد عملية 
التفكيك، مثل عملية الغربلة 
الثانوية،  العمليــات  وباقــي 
بعملية  تقوم  اآللة  فمقدمة 
خالل  مــن  التربــة  اختــراق 
مجموعــة أســلحة فوالذيــة 

مربوطــة بصفيحة فوالذية 
تعمــل علــى عــرض اآللــة 

الزراعية (الجرار الزراعي). 
وأشار إلى أن ما يميز مشروع 
هــذه اآللة تصميــم هيكلها 
الوظائــف،  متعــدد  الجديــد 
الذي يســمح لها بــأن تعمل 
مع معــدات ما بعــد تحضير 
الزراعــات،  مثــل:  التربــة، 
وعمليــات التســوية، وعمل 
المســاطب للمحاصيل، وآلة 
تغطية التربة بالبالســتيك، 
وآلــة لوضــع أنابيــب الــري 
بالتنقيــط. وصممــت اآللــة 
أيضاً لتتمكن من وضع نظام 
تنعيم ثان خلف النظام األول 
المدمج في حال كانت التربة 
التي تتعامل معها ثقيلة ولم 
تصل بعد للكفاءة المطلوبة 
كمــا  واحــدة.  عمليــة  مــن 
يمكــن إزالة نظــام التنعيم 
والصفحــة الفوالذية (نظام 
التنعيم المدمج) ووضع ناقل 
سلســلي متصل مــن خالل 
تــروس متصلــة على محور 
يســتمد حركتــه مــن مكان 
األمامــي  التنعيــم  أنظمــة 
والخلفــي، وتســتخدم اآللة 
لجمع المحاصيل الدرنية مثل 

البطاطا.

وأوضح مساعيد أنه في حال 
كانــت التربة التــي تتعامل 
معها اآللة ملوثة بالبالستيك 
العمليــات  فــي  المســتخدم 
فإنهــا  الســابقة  الزراعيــة 
ســتقوم بجمعه في العملية 
الزراعية نفسها، ألنه يسبب 
الخســائر االقتصاديــة فــي 
القطاعين النباتي والحيواني. 
وقــد توصــل الباحــث إلــى 
طريقة تمكن من جمعه من 
خالل نظام كهروميكانيكي، 

وهو ســطح أســطواني من 
شرائح السيلكون تعمل على 
الكهربائية  الشحنات  تجميع 
مصــدر  خــالل  مــن  عليــه 
 (12V (بطاريتيــن  للتيــار 
موصــول بمكثــف كهربائي 
يعمــل على تجميع أكبر قدر 
مــن الشــحنات على ســطح 
األسطوانة، حيث سيسمح لها 
بجذب قطع البالستيك بقوة 
األســطوانة  وألن  نحوهــا، 
تتحــرك حركة دورانية على 

محور، وتستمد حركتها تلك 
من الجــرار الزراعي (المكان 
التنعيم  لنظــام  المخصص 
الثنائي) فإن قطع البالستيك 
ستتجمع عند كاشطة قريبة 
من سطح األسطوانة، وبعد 
ذلك التخلص منها بواسطة 
ناقل مستعرض ووضعها في 
والضغط  مخصصــة  حجرة 
عليها بواسطة مكبس بهدف 
جمــع أكبــر كمية منهــا ثم 

ربطها إلعادة تدويرها.

15 أسيرا يشرعون باإلضراب عن الطعام
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- بدأت منظمات 
الجبهة الديمقراطية في ســجون االحتالل 
بتطبيــق خطة إســناد األســرى اإلداريين 
المضربين عن الطعام، حيث دخل اإلضراب 
الدفعة األولى المكونة من خمســة عشــر 
أســيرا من أبنــاء الجبهــة، لينضمــوا الى 
معركــة االمعاء الخاوية، دعما لصمودهم 
ومطالبهم بإنهاء االعتقــال اإلداري ونيل 

حريتهم.
وأكدت الجبهة الديمقراطية، في بيان أمس، 
أن الجبهة في السجون قررت خطوات أخرى 

تشــمل انضمام دفعات جديدة من عشرات 
األســرى في مختلف ســجون االحتالل، الى 
معركة اإلضراب عن الطعام، وذلك من خالل 
خطــوات تدريجية وتصاعديــة حتى يحقق 

األسرى مطالبهم المشروعة.
وعــرف مــن بيــن األســرى الذين شــرعوا 
باإلضراب عن الطعام: هيثم عنتري، ومنذر 
صنوبــر، وابراهيــم عرام، ومجدي ســالم، 
وليث محســن، وانيــس حلبية، ومعتز دخل 
اهللا، ومحمــد زهران، وعبــد صالح، وهمام 

عطا،  ومعتز جفال، وانيس عمرو.

مركز األبحاث في «المنظمة» يصدر عددا 
مزدوجا من مجلة «شؤون فلسطينية»

العاملــة  والطواقــم  االدارة 
أخذت على عاتقها اســتعادة 
دور المركز الريادي كحاضنة 
ومؤسســة  وطنيــة  فكريــة 
بحثية رائــدة تقدم انتاجاتها 
لصانع  والسياساتية  البحثية 
والمهتــم  والباحــث  القــرار 
بالشــأن الوطني، مشيرا الى 
ان المركــز يعمل على ثالثة 
االبحاث  برنامج  وهي  برامج 
السياسات  وبرنامج  والنشــر 
المؤتمرات  وبرنامــج  العامة 
وكشــف  الفكرية.  واللقاءات 
جــرار عــن ان المركز يعكف 
على االعداد لمؤتمره السنوي 
الثاني، مستندا على التفاعل 
الكبيــر والنجاح الــذي واكب 
المؤتمر االول العام الماضي.

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
األبحــاث في  أصــدر مركــز 
أمــس،  التحريــر،  منظمــة 
نســخة خاصــة مــن مجلــة 
«شؤون فلسطينية»، ضمت 
مــن  و276   275 العدديــن 

أعداد المجلة.
وأشــار رئيس تحرير المجلة 
أحمــد عــزم إلــى أن المجلة 
حــددت الملــف االقتصــادي 
كمحور للعدد المزدوج، ركز 
على قراءة للتنمية واالقتصاد 
السياسي تحت االحتالل في 
فلسطين في ظل المشاريع 
علــى  القائمــة  األميركيــة 
قاصرة  اقتصاديــة  قــراءات 

ومحدودة.
وضم العدد تسع عشرة مادة، 
تنوعت بين دراســات وأوراق 
ومقاالت ومراجعات، جاء فيه 
ورقة بعنوان «خنق االقتصاد 
الفلســطيني عبــر مصادرة 
لعقــل  الضرائــب»  أمــوال 
صــالح، الــى جانب دراســة 
توســعة  عــن  عمــر  إكــرام 
في  واالســتيطان  المصادرة 
المناطــق (ج)، فيمــا تنــاول 
رائــد حلــس فــي دراســته 
أثــر الحصار علــى االقتصاد 
فــي قطــاع غــزة، باإلضافة 
لدراســة كل مــن أحمد عزم 
وأحمد أســعد، في سياســات 
االحتــالل عن طريــق اغراء 
شــرائح فلســطينية معينة، 
لقبول الســيادة االسرائيلية 
على الضفة الغربية، وترويج 
واالقتصــاد  المســتوطنات، 
االســرائيلي كمــكان عمــل 
الجامعات  لخريجي  مناســب 
ل  لعمــا ا و لفلســطينية  ا
أيضــاً، بينما تناولــت أماني 
ســتها  درا فــي  محفــوظ 
مســاعدات  تقديــم  ترويــج 
والمراكز  للتعليم  مشروطة 
الثقافيــة والمجتمعيــة فــي 
وعالجت  المحتلــة،  القــدس 
دراســة عوض مسحل اعادة 
تفعيل وتوســيع دور االدارة 
العسكري  لالحتالل  المدنية 
االسرائيلي، مع تقليص دور 

وحضور السلطة الوطنية.
المســاعدات  دراســتا  امــا 
ليــة  و لد ا و يــة  د قتصا ال ا
العجلــة،  لمــازن  والعربيــة 
والتنمية االقتصادية المحلية 
لعبد الغني ســالمة، فشكلتا 
جزءا من تتبع البدائل الممكنة 
االقتصاديــة  الــرد  وخطــط 

التنفيذيــة على السياســات 
االميركية اإلسرائيلية.

وتضمــن هــذا العدد عشــر 
منهــا  ثمــان  ت،  جعــا مرا
مختصرة، واثنتان موسعتان، 
اذ تناولــت رنيــم العــزة في 
تقريــر  األولــى  المراجعــة 
مؤتمر االمم المتحدة للتجارة 
والتنمية عن «كلفة االحتالل 
على الشــعب الفلسطيني»، 
بينما كانت المراجعة الثانية 
لحســام أبو النصر عن كتاب 
التاريخ  الســقا «غزة:  أباهر 
االجتماعي تحت االســتعمار 

البريطاني».
وأضيــف باب جديــد للمجلة 
يراجع  بعنــوان «أنثولوجيا» 
ســابقة  ومقــاالت  دراســات 
تتناول موضوع ملف العدد، اذ 
استرجع عدنان ملحم ما قدم 
في المجلة سابقا من أوراق 
حول «الحلــول االقتصادية» 

للقضية الفلسطينية.
كما قدم هذا العدد بابا جديدا 
بعنوان «صورة قلمية» أعدته 
الرا كنعــان عن ســيرة رجل 
االقتصــاد والتنميــة الراحل 

ان. عبد المحسن قطّ
وحفاظا على باب الدراســات 
المجلــة  تنشــر  التاريخيــة، 
نســبياً  موســعة  دراســة 
لفلســطيني  ا ديمــي  لألكا
الراحل ســميح حمودة، كان 
قد أرســلها سابقا للنشر في 
المجلة وهي عن مدينة البيرة 
في عهد االنتداب البريطاني.
وجــاء باب متابعــات بتحليل 
انتخابيــة  محطــات  لثــالث 
الفلسطينية،  وانعكاســاتها 
وهي متابعة أنطوان شلحت 
حول االنتخابات االسرائيلية، 
واالنتخابــات البرازيليــة في 
قــراءة مــن أيمــن يوســف، 
ســف  ليو لية  ا ســتر ال ا و
الريمــاوي. كمــا تضمن باب 
متابعات قراءة تحليلية أعدتها 
اســتخدام  حول  النجار  عبير 
االدارة االميركيــة لمنصــات 
التواصل االجتماعي، ال سيما 
«تويتــر» فــي التعليق على 

الشأن الفلسطيني.
ويقع العدد في 307 صفحات، 
ومتوفر في المكتبات التالية 
الرعــاة،  دار  الفكــر،  (دار 
الشــروق، الجعبــة، ومركــز 

االبحاث).
وأشــار مديــر عــام المركــز 
منتصر جرار الى ان مجلس 

«الفلسطينية الكندية» تعقد اجتماعها 
التأسيسي وتنتخب هيئتها االدارية

رام اهللا- عقدت الهيئة التأسيسية لجمعية الصداقة الفلسطينية 
الكنديــة أمــس اجتماعها االول فــي مقر مفوضيــة العالقات 

الخارجية لحركة فتح برام اهللا.
وتــم خالل االجتماع الذي حضره 26 من االعضاء المؤسســين 
استعراض النظام الداخلي للجمعية، ورؤية الجمعية ورسالتها 
واهدافها، واستكمال نماذج التسجيل الخاصة بالدوائر الرسمية.

وانتخب المؤسسون هيئة ادارية للجمعية من 13 عضوا، مكونة 
مــن م. اكرم العايدي، وم. محمد العامور، ود. محمد شــاهين، 
وأ. عزام ابو بكر، وأ. عبدالحمن الكيالني، وأ. عمار جرادات، وأ. 
عبدالكريــم ابو عرقوب، ود. اوري ديفيس، وأ. كفاح حرب، وأ. 
حنين زيدان، ود. رينا فتوح، وأ. راضي الجراعي، وم. حيدر حجة.

وتــم توزيع المناصــب االداريــة للجمعية بانتخــاب المهندس 
اكرم العايدي رئيسا، والمهندس محمد العامور نائبا للرئيس، 
والدكتور محمد شاهين امينا للسر، واالستاذ عزام ابو بكر امينا 
للصندوق، كما تم تكليف عبدالكريم ابو عرقوب ناطقا رسميا 

باسم الجمعية.
واكد العايدي ان الهدف من تشكيل الجمعية يتمحور حول تعزيز 
اواصر الصداقة والتعاون بين المؤسسات الفلسطينية والكندية 
والمســاهمة في تطوير الموقف السياسي الكندي بما ينسجم 
مع اهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل 
واقامة دولته المســتقلة وعاصمتها القدس وضمان حق عودة 
الالجئيــن الى ديارهــم تنفيذا لقرارات الشــرعية الدولية ذات 

الصلة.
واضاف ان الجمعية ستسعى الى تعزيز العالقات مع المغتربين 
الفلســطينيين فــي كنــدا والتواصل معهــم، ودعم الشــباب 

الفلسطيني المغترب.


