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احملاضر االقتصادي
د.سامي ميعاري من
سخنني يحصل على
جائزتني عامليتني
مكاتب “كل العرب”  -الناصرة
إجناز مشرف للمجتمع العربي ،حققه احملاضر األكادميي د .سامي
ميعاري إبن مدينة سخنني في الشهر األول من العام  2017عندما
حصل على جائزتني عامليتني في مجال اإلقتصاد .حيث حصد د.
ميعاري اجلائزة األولى وهي عبارة عن لقب افضل صاحب بحث
علمي للعام  2017ل��دى رابطة اقتصاديي الشرق األوس��ط ،هذه
الرابطة التي تضم في عضويتها خيرة االقتصاديني في كبرى
جامعات العالم وتبحث في شؤون اقتصاد الشرق األوس��ط .وقد
جاءت هذه اجلائزة على أثر بحثه عن العالقة السببية بني للتجارة
اخلارجية بني التجمعات السكانية الفلسطينية وإسرائيل من جهة،
وبني الصراع ِ
وح ّدته بني الفلسطينيني وإسرائيل من جهة أُخرى.
حيث من املتفق عليه ان يتسلم ميعاري اجلائزة في أ ّيار املقبل أثناء
انعقاد مؤمتر الرابطة في أنقرة.
أما اجلائزة الثاني التي نالها د .سامي ميعاري ،وأُعلن عنها هذا
األُسبوع فهي جائزة (ماري كوري) في االحتاد األُوروب��ي ،وهي
جائزة تمُ نَح خليرة ونخبة الباحثني في العالم في املجاالت املختلفة،
حيث متكن الدكتور ميعاري من احلصول على هذه اجلائزة القيّمة
عن بحثه :حول تأثير التوترات السياسية على إجنازات الطلبة في

املدارس وانعكاسات ذلك في املدى البعيد على ديناميكية االقتصاد
الفلسطيني .جدي ُر بالذكر بأن جائزة ماري كوري هي جائزة مالية
كبيرة سوف تمُ َ ِّك ُن الدكتور سامي من التدريس في جامعة اكسفورد
في السنوات املقبلة.
يشار الى أن الدكتور سامي ميعاري هو من أبرز الباحثني في مجال
االقتصاد السياسي وله أبحاث كثيرة في هذا السياق خاصة فيما
يتعلق بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وانعكاساته السياسية إلى
جانب أبحاث عديدة منشورة في مجالت علمية عاملية محكمة.
وللدكتور سامي كتابان :األول يتناول وضع العمال الفلسطينيني في
سوق العمل اإلسرائيلي ،واآلخر يتناول انعدام املساواة االقتصادية
في إسرائيل .كما عمل مستشارا ً اقتصاد ّيا ً ملؤسسات دولية هامة.
مثل :البنك الدولي وصندوق التطوير البريطاني وق��د د ّرس في
جامعات عاملية في أملانيا وإسبانيا وبريطانيا .ومن أبرز إسهاماته
أبحاثه في كيفية استخدام االقتصاد حلل النزاعات والصراعات
اإلثنية والسياسية في العالم.
كما يحفل ِس ِج ُّل د .سامي ميعاري بإسهامات عديدة في التوجيه
الدراسي واملهني لدى املجتمع العربي وقد عمل متطوعا ًلرفع مستوى
الوعي في اختيار مواضيع الدراسة في املجتمع العربي.

رؤساء سلطات محلية عربية يلتقون ريفلني
ويعرضون عليه ضائقة البناء واملسكن
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استقبل رئيس الدولة رؤوفني ريفلني ،االثنني ،وف ًدا
من رؤساء السلطات احمللية العربية  .والذين طلبوا
مقابلته لعرض التحديات التي تواجه السلطات احمللية
العربية في الوقت الراهن ،حيث ق ّدم املشاركون خالل
اللقاء املشاكل املتعلقة بالتخطيط والبناء ،إضافة إلى
مقترحات حلول ،بحسب البيان ال��ذي ع ّممه مكتب
الناطق الرسمي بلسان رئيس الدولة.
هذا ،وقد شارك في اللقاء كل من رئيس اللجنة القطرية
للسلطات احمللية العربية ورئيس بلدية سخنني مازن
غنامي ،رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سالمة،
رئيس مجلس دالية الكرمل رفيق حلبي ،رئيس مجلس
يركا وهيب حبيش ،رئيس بلدية كفرقاسم عادل بدير،
رئيس بلدية الطيبة شعاع منصور-مصاروة ،رئيس
مجلس مجد الكروم سليم صليبي ،رئيس مجلس
عارة-عرعرة مضر يونس ،رئيس مجلس جت محمد
وتد ،رئيس بلدية رهط طالل القريناوي ،إضافة إلى
الدكتور حنا سويد ،عضو الكنيست السابق ورئيس
املركز العربي للتخطيط البديل.
وب�ح�س��ب م��ا ج ��اء ف��ي ال �ب �ي��ان ،ف�ق��د ش� � ّدد رؤس ��اء

السلطات احمللية العربية على أهمية تسوية وتنظيم
إج���راءات البناء ف��ي ال��وس��ط ال�ع��رب��ي .وأك ��دوا على
أنهم “سيتحملون املسؤولية الكاملة من أجل تنفيذ
مخطط التسوية بشأن البناء على أن يكونوا جز ًءا
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رفلني ورؤساء السلطات احمللية العربية خالل اللقاء
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أص ـ ــوات م ــن مـ ــدن بعي ـ ــدة

أن “املخطط يجب أن يضمن
من صياغته” .وأوضحوا ّ
وقف ظاهرة البناء غير املرخص ،إلى جانب وضع
تسويات قانونية بشأن املنازل املوجودة حاليًا وهدم
املنازل غير املرخصة”.
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أن “اللجنة القطرية
ه��ذا ،وأ ّك ��د م��ازن غ�ن��امي على ّ
للسلطات احمللية العربية على استعداد للعمل بشكل
أن احلاجة اليجاد تسوية
ح��ازم لتنفيذ القانون إال ّ
وحل ملشكلة املسكن هي حاجة قومية ،والتي تخفي
خلفها مشاكل ع� ّدة تتعلق ً
أيضا بالعمل وبالوجود
اليومي في الوسط العربي” ،كما قال.
رح ��ب رئ�ي��س ال��دول��ة بضيوفه وشكر
م��ن ج�ه�ت��هّ ،
توجههم إليه بهذا الشأن ،مؤك ًدا على “أهمية التعاون
من أجل تهدئة األوضاع الصعبة التي متر بها البالد
في هذه األي��ام ،واليجاد حلول ً
أيضا” ،وقال”:على
ال��دول��ة أن تعمل م��ن أج��ل ت��أم�ين احل��ق ف��ي امتالك
بيت لكافة مواطنيها وف ًقا للقانون ،وعلى املواطنني
ً
أيضا احترام القانون والبناء فقط بصورة قانونية”.
ّ
القول”:إن ك��ل ي��وم مي � ّر دون
وخ�ل��ص ريفلني إل��ى
ّ
ايجاد حلول لضائقة البناء واملسكن واألراضي ،يزيد
ويصعب احلل أكثر ،وهو أمر ينطبق
ويع ّمق املشكلة ّ
على النقب وعلى كل مكان آخر” .وأكد ختا ًما على
استمرار العمل حلل املشكلة ،بالتعاون مع اجلهات
احلكومية املختلفة ورؤسات السلطات احمللية العربية،
بحسب ما ورد في بيان مكتب الناطق الرسمي بلسان
رئيس الدولة.
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*املقاالت املنشورة تعبر عن آراء اصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي
هيئة التحرير *املواد املرسلة ال ترد الى اصحابها سواء نشرت ام لم تنشر
* املواد غير املوقعة تهمل  /ويحق للكاتب طلب االحتفاظ باسمه لدى هيئة
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