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محافظ جنين يفتتح دورة تدريبية
 حول "اإلعالم المؤسساتي"

جنين � "األي�ام": افتتح محافظ جنين، قدورة موس����ى، أمس، 
دورة تدريبي����ة تنظمه����ا المحافظة في مقره����ا بالتعاون مع 
الخارجية اإلسبانية، والمنتدى الدولي للسالم، بعنوان "اإلعالم 
المؤسساتي"، وذلك بحضور مدراء العالقات العامة واإلعالم في 

المؤسسات الرسمية واألمنية.
وثمن موس����ى في الكلمة التي ألقاها في افتتاح هذه الدورة 
التي من المقرر أن تستمر لمدة يومين، دور الخارجية اإلسبانية 
والمنت����دى الدولي للس����الم، في دعم الش����عب الفلس����طيني 
والس����لطة الوطنية، خاصة في مجال تنظيم مثل هذه الدورات 
التي من شأنها أن تسهم في االستمرار ببناء مؤسسات الدولة 
القادمة على أسس علمية، وتسهم في بناء قدرات اإلعالميين 

العاملين في المؤسسات الحكومية.
من جهت����ه، قال نائب المحاف����ظ، عبد الله ب����ركات، إن هذه 
ال����دورة تأتي في ضوء ما يلعبه اإلع����الم الجماهيري من تأثير 
عل����ى صياغة الرأي العام ف����ي كل مكان ف����ي العالم الحديث، 
وأهميته في التواصل والتش����بيك مع األط����راف المختلفة من 

مكونات المجتمع س����واء المحل����ي أو الدولي، مركزا على أهمية 
اإلعالم ف����ي مجال تطوي����ر المجتم����ع المدن����ي والوصول إلى 

الجماهير ونقل رسائل المؤسسات إليها.
وتحدث ممثل المنتدى الدولي للسالم في إسبانيا، كالورس 
جيرباو، عن التجربة اإلسبانية في اإلعالم المؤسساتي والوثائق 

المتعلقة به، إضافة إلى األخبار المؤسساتية.
وأع����رب، عن أمله بنجاح هذه الدورة التي قال، إنه تم عقدها 
ف����ي رام الل����ه ودول أخرى، وتس����تهدف الوص����ول إلى تحليل 

الرسالة والمستهدفين والوسيلة اإلعالمية.
واس����تعرض الصحافي اإلس����باني جوردي جوردن، العناصر 
األساسية من الخطة اإلعالمية، إضافة إلى األخبار المؤسساتية 

على المستوى المحلي والوطني.
وتم تقس����يم المش����اركين في الدورة في اليوم األول منها، 
إلى مجموعات تناولت إعداد خطة إعالمية مؤسساتية للتأثير 
ف����ي الرأي العام حول قضايا جوهرية تعالج مش����اكلهم داخل 

المجتمع المحلي.

جانب من الدورة .

الحملة الشعبية للدفاع 
عن األغوار تعقد اجتماعًا 

لمناقشة فعالياتها
طوب���اس � "معا": عقدت الحملة 
الشعبية للدفاع عن األغوار امس، 
اجتماعا موس���عا للقوى الوطنية 

الشعبية جرى خالله  والفعاليات 
للحملة  العام  البرنامج  مناقش���ة 
األولى  الخط���وات  ب���دأت  الت���ي 

النطالقة فعالياتها الرسمية.
واعتم���دت الحملة قرية العقبة 

مكانا دائم���ا للحملة وفعالياتها 
وكونه���ا مثل���ت عل���ى امت���داد 
األخي���رة  الخم���س  الس���نوات 
نموذجا للمقاومة و الصمود أمام 
اإلجراءات اإلسرائيلية االحتاللية 

التعس���فية ضد هذه المنطقة و 
سكانها .

الفعاليات  "أن  الحملة  واعتبرت 
المزم���ع اإلع���الن عنه���ا والب���دء 
فيها تش���كل نقط���ة هامة في 
برنامج العمل الوطني والش���عبي 

المتناق���ض تمام���ا م���ع برنامج 
تعتمده  ال���ذي  البحت  االحتجاج 
الكثي���ر م���ن الحم���الت و إنم���ا 
االنطالق نح���و برنامج عمل وطني 
و ش���عبي يستقطب مشاعر الكل 

والجماهيري  والش���عبي  األهلي 
إع���ادة صياغة  نح���و  والوطن���ي 
العم���ل المش���ترك الق���ادر على 
مواجه���ة كل التحديات بش���كل 
جماع���ي بعي���دا عن الب���ؤر هنا و 

هن���اك وإنم���ا البعد الش���مولي 
الكام���ل لكافة قطاعات الش���عب 
و مكونات���ه السياس���ية في وجه 
العدوان المس���تمر الذي يمارس 
يوميا بحق أبناء شعبنا و كرامته 

على هذه األرض .

في مؤتمر نظمه المركز الوطني للتأهيل المجتمعي 

المطالبــة بتعديل قانون العقوبــات وتضمينه عقوبات 
اإلعاقــة بحــق ذوات  المرتكبــة  الجرائــم  علــى  رادعــة 

كتب فايز أبو عون:

طال���ب مختص���ون نفس���يون واجتماعيون وباحث���ون وقانوني���ون المجلس 
التش���ريعي بض���رورة العمل عل���ى تعديل قان���ون العقوبات الفلس���طيني، 
وتضمينه بعقوبات رادعة ومش���ددة على مرتكب���ي الجرائم بحق ذوي اإلعاقة 
خاصة اإلناث منهم، وأيضًا تعديل القوانين ذات العالقة خاصة قانون الصحة 
وقانون التعليم العالي وقانون التعليم بما يكفل خدمات الرعاية في المجاالت 

المختلفة لذوي اإلعاقة.
وأكد المش���اركون في مؤتمر "واقع النساء ذوات اإلعاقة في قطاع غزة"، الذي 
نظمه المركز الوطني للتأهيل المجتمعي أمس، في قاعة فندق القدس الدولي 
بمدين���ة غزة، على ضرورة تضمين كافة هذه القوانين بما فيها قانون المعاق 
رقم )4( لس���نة 1999 تمييزًا إيجابيًا لصالح النس���اء وس���ن قانون يضمن لذوي 

اإلعاقات كل ما من شأنه رفع شانهم ودمجهم في المجتمع الفلسطيني.
 وش���ددوا على أهمية التفاف المعاقين والمعاقات حول مؤسساتهم لنيل 
حقوقهم التي أقرها قانون المعاق والدس���تور وكاف���ة القوانين ذات الصلة، 
س���يما وأنهم لم يحصلوا حتى اآلن على أبس���ط حقوقهم ف���ي التوظيف في 
المؤسس���ات الحكومية واألهلية والخاصة بما نسبته 5% من الوظائف في تلك 
المؤسسات، مؤكدين على أن قانون المعاق ومنذ جرى المصادقة عليه قبل 13 

عامًا لم يجري تطبيقه حتى اآلن.
وكان المؤتمر بدأ بكلمة مستشار المركز الوطني للتأهيل المجتمعي خالد أبو 
زيد أكد فيها على ضرورة االهتمام بالمعاق على الدوام وليس في المناس���بات 
فق���ط، والعمل على تذليل كافة العقبات أمامه كونه إنس���انًا له حقوق وعليه 
واجبات، وبالتالي من حقه على المجتمع والحكومة أن يعيش بكرامة كغيره من 
األس���وياء من خالل تطويره وتأهيله حت���ى ال يكون عالة على المجتمع بل جزءًا 

أصياًل منه يؤثر ويتأثر به ويساهم في بناء مجتمعه ووطنه.
وطالب أبو زيد الحكومة الفلس���طينية في الضفة والحكومة المقالة في غزة 
باإلس���راع في تطبيق قان���ون المعاق بكامل نصوصه، ولي���س من خالل انتقاء 
بع���ض النصوص التي ال تخدم مصلح���ة المعاقين، خاصة البدء بإصدار بطاقة 
المع���اق التي تبين من هو المعاق وما هي نس���بة إعاقته والتي توضح في أي 
المجاالت العملية يمكن أن يكون هذا المعاق نافعًا ومنتجًا، ليصار بعدها إلى 

تطبيق باقي نصوص القانون.

من جهتها، ش���ددت مديرة مش���روع مناهض���ة التميي���ز وانتهاك حقوق 
اإلنس���ان ضد النس���اء واألطفال ذوي اإلعاقة فاطمة الغصين، على أهمية دمج 
المعاقين في المجتمع من خالل توفير فرص التعليم والعمل لهم كل حس���ب 
إعاقت���ه وقدرته على االندماج، ومنحهم كامل حقوقهم التي أقرتها القوانين 
الفلس���طينية خاصة في الوظائف الحكومية والخاص���ة وأيضًا موائمة مداخل 

وحمامات المؤسسات التي يعملون بها ليسهل عليهم التنقل بها.
وقال���ت الغصين إن مش���روع مناهض���ة التمييز التي تعم���ل عليه من خالل 
المركز يهدف إلى التدخل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان والرفاهية والمساواة 
الجندري���ة واالندماج المجتمعي للنس���اء واألطف���ال ذوي اإلعاقة باتجاه جعل 
تلك الفئة المهمش���ة في القطاع مس���اهمين في عملية التنمية المستدامة، 
وأيضًا مس���اعدة النس���اء واألطفال ذوي اإلعاقة لحماية حقوقهم والمساهمة 
في القضاء على جميع أشكال التمييز بين اإلناث المعاقات والطبيعيات داخل 

األسرة.
بدورها، اس���تعرضت مديرة مرك���ز األبحاث واالستش���ارات القانونية زينب 
الغنيمي في الجلسة التي ترأسها الدكتور وائل أبو رزق، أهم ما تضمنه بحث 
أعده مركزها لصال���ح المركز الوطني للتأهيل المجتمعي حول "واقع النس���اء 
والفتيات ذوات اإلعاقة في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن عدد ذوي اإلعاقة في غزة 
بلغ 40،379 فردًا، أي بنس���بة 2،4% من مجموع السكان، منهم 18271 من اإلناث، 
، وما نسبته 6،3% فقط يعملنَّ في سوق العمل  وأن ما نس���بته 93،7% ال يعملنَّ
الفلس���طيني، وما نس���بته 61،8% غير متزوج���ات، و18،7% متزوجات، و2ن%6 

مطلقات، و16،5% أرامل.
وأوضحت الغنيمي ان أهمية الدراس���ة والبحث هو لس���د النقص الواضح في 
ميدان البح���ث العلمي لكونها تعتبر أولى الدراس���ات البحثي���ة التي تحاول 
التعرف على واقع ذوات اإلعاقة، الفتة إلى أن نتائج الدراس���ة ستساعد صناع 
القرار في رس���م السياس���ات وصياغة الخطط التي تت���الءم واحتياجات ذوات 

اإلعاقة.         
وأوصت بضرورة اضطالع المؤسس���ات الحكومية والرس���مية بمس���ؤولياتها 
إزاء حق���وق وحاجات ذوات اإلعاقة وخاصة وزارة الش���ئون االجتماعية من أجل 
تفعي���ل القوانين التي تكفل حقوقهن على كافة المس���تويات، والعمل على 
توعية النساء والفتيات ذوات اإلعاقة بشكل خاص حول حقوقهن التي كفلها 

القانون.

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
الرقم : 2011/923
  التاريخ : 2012/02/26

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية المدنية 

رقم )2011/923(
الى المدعى عليه )نواف فريد سمارة شولي( – نابلس/عصيرة الشمالية ومجهول محل االقامة 
حاليًا، يقتضى حضورك الى هذه المحكمة بتاريخ 2012/04/18 الساعة الثامنة صباحًا للنظر في 
الدعوى الحقوقية رقم 2011/923 والتي أقامها عليك بشار عبدالخالق راغب عبيد بواسطة وكيله 
تفاصيل  على  واالطالع  المحكمة  قلم  الى  الحضور  ويمكنك  محاسبة  وموضوعها  رشيد  خالد 
الدعوى. وعماًل بالمادة )62( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2 لسنة 2001( 
فانه يقتضى عليكم تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك النشر 

وإذا لم تحضر او ترسل وكياًل عنك تجرى محاكمتك حضوريًا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 1281/ج/2012
التاريخ : 25/ 03 /2012

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس

 السيد/  كمال عطية عبد الوهاب ياسين / وذلك بصفته وكيال/ دوريا بموجب الوكالة الدورية
 رقم 141/2012/3867  تاريخ 2012/03/13    

الصادرة من كاتب عدل: نابلس
وذلك بمعاملة بيع على القطعة /القطع 12   حوض رقم  30  من أراضي   عصيرة الشمالية

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام 
األصول  الملف حسب  بإجراءات  السير  يتم  ذلك سوف  وبخالف  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من 

ووفقا للقانون :
اسم الوكيل   اسم الموكل   

كمال عطية عبد الوهاب ياسين نضال محمود فايز شولي 
دائرة  تسجيل أراضي نابلس

خالل ندوة في قلقيلية نظمها مركز "شمس" 

الدعوة إلى رفع مســتوى الوعي المجتمعي
بأهميــة مشــاركة المــرأة فــي صنــع القــرار

قلقيلية � "األيّ�ام": أوصى مش���اركون في ورشة عمل بقلقيلية، أمس، حول "الحق في 
تولي المرأة مناصب سياس���ية"، بضرورة إش���راك طلبة كليات الشريعة في مؤتمرات 
حقوق اإلنسان، وأن تلعب النساء دورًا في الحياة العامة، وتعزيز دور النساء القياديات 
ف���ي المجتمع المحلي، ورفع مس���توى الوعي المجتمعي بأهمية مش���اركة المرأة في 
صناعة القرار، ومنح الفرص المناس���بة للمرأة للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة 

بحياتها، وإعطائها دورًا في صياغة القوانين واألنظمة المرتبطة بحياتها.
وطالبوا بالعمل على تغيير مفاهيم وأفكار س���ائدة في المجتمع حول حقوق النساء 
ومكانته���ن ف���ي الحيز الع���ام، وتقليل الفجوات بي���ن المواقف المعلن���ة والمواقف 
الُمَمارسة حول حقوق النساء في المجتمع، وترسيخ خطاب النوع االجتماعي لدى مراكز 

القوى السياسية.
ونظم مركز حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" الورشة في كلية الدعوة اإلسالمية 
بقلقيلية ضمن أنشطة مش���روع تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان والحكم الصالح لطلبة 
كليات الش���ريعة في الجامعات المحلية، بدعم من مؤسس���ة المستقبل، بحضور عدد 
من أعضاء الهيئة التدريس���ية للكلية، وحش���د من طالب الكلي���ة، وافتتحها الدكتور 
س���عد رستم موضحًا أن المش���اركة السياس���ية للمرأة في الحياة السياسية، تتجسد 
في الترش���ح واالنتخاب للتمكن من الوصول إلى المناصب السياس���ية العليا الصانعة 
للقرار والمؤثرة في صنعه واالنتماء لألحزاب السياس���ية، والمشاركة في قيادة العمل 

االجتماعي.
وقال رستم: بهذا المفهوم، فإننا نتحدث عن ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية 
وسياس���ية، تؤثر على المش���اركة السياس���ية للمرأة في الحياة العامة، مع أن هناك 
مجموعة من المؤش���رات اإليجابية التي قد تؤدي إلى تعزي���ز مكانة المرأة في الحياة 
السياسية وضرورة مشاركتها في العمل العام، كالتشريعات الدستورية والقانونية، 

إضافة إلى مشاركتها في مؤسسات المجتمع المدني، والتنمية بشكل عام.
من جانبه، أوضح أستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية الدكتور إسحاق البرقاوي 
أن حقوق المرأة ال يمكن فصلها بأي ش���كل من األش���كال عن مفهوم حقوق اإلنس���ان، 
من خالل ترجمة تلك الحقوق في قوانين وسياس���ات وطنية تضمن حصول المرأة على 
حقوقها، وقال: رغم صدور عدد من القوانين المختلفة، إال أن االعتراف بالدور األساسي 
الذي تقوم به النساء لم يتجاوز حتى اآلن دورهن التقليدي والنمطي، ما أعاق التنمية 

االجتماعية وأضعف مقومات ومبادئ الحكم الصالح. 
وأك���د البرقاوي أن تعزي���ز حقوق المرأة كحقوق إنس���ان والحريات األساس���ية لها 
وحمايته���ا هدف ذو أولوية، وأن المس���اواة بين الرجال والنس���اء في الحقوق ال يمكن 
تجاوزه إال بالعمل المس���تمر، وقال: إن الفجوة بين الحقوق والتمتع بها ناتجة عن عدم 
التزام جميع األطراف )الحكوم���ة واألحزاب( بتعزيز تلك الحقوق وحمايتها، وال يكفي 
أن تحرص الحكومة على عدم انتهاك حقوق اإلنس���ان للمرأة فحس���ب، بل يجب عليها 

أيضًا أن تعزز تلك الحقوق وتحميها.
وش���دد على ضرورة اعتبار مشاركة المواطنين في إدارة الش���ؤون العامة لبلدانهم 
إحدى الركائز األساس���ية لحقوق اإلنس���ان التي أكدتها المواثيق الدولية واإلقليمية 
بشروط تساوي بين النساء والرجال دون أي تمييز، وضرورة تقلد المناصب العامة دون 

أي تمييز ضد النساء.
وأضاف: إن حق المش���اركة في إدارة الشؤون العامة يس���تند إلى المواثيق الدولية 
ذات الصل���ة وفي مقدمتها، المادة 8 من إعالن األمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن 
حقوق اإلنس���ان، والمادة 25  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
والم���ادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أش���كال التمييز ضد المرأة، والمادة 21  من 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، إضافة إلى حقها في المشاركة استنادًا إلى المواثيق 
اإلقليمية ذات الصلة، وفي مقدمتها المادة 13 من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنس���ان 
والش���عوب المادة 23  من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان المادة 24  من الميثاق 

العربي لحقوق اإلنسان عام 2004.  
ولفت إلى أن المش���اركة السياسية تلعب دورًا مهما في تطوير آليات وقواعد الحكم 
الديمقراطي، وقال: المشاركة السياسية كمفهوم باتت في الوقت الحالي قيد التداول 
المجتمع���ي على مختلف الصعد وفي اطار مختلف فئات المجتمع، وفي إطار ما يعرف 
"بالتنمية المس���تدامة" للمجتمع���ات، خاصة مجتمعات العال���م الثالث التي توصف 
أنظمتها بالشمولية أو بسيادة المفاهيم المتوارثة على مفاهيم المواطنة والمشاركة 
في صنع القرار وتحديد النخبة الحاكمة، وهي في هذا اإلطار ركيزة أساسية من ركائز 

النظام السياسي لجهة شرعيته الدستورية والشعبية. 
ونوه إلى أن المش���اركة السياس���ية للمرأة تعّد أمرًا مهمًا، باعتبارها تش���كل نصف 
المجتم���ع، "فعند الحديث عن المش���اركة السياس���ية في بلدان العال���م الثالث، نجد 
أن التركي���ز هو على مش���اركة المرأة في الحياة السياس���ية، باعتباره���ا أكثر أعضاء 
المجتمع���ات تعرضا لإلقصاء والتهميش، وبالتالي ف���إن هناك ضرورة قصوى إلطالق 
طاقتها، وتحقيق مكانتها، بل إن عملية تعزيز مش���اركة المرأة في الحياة السياسية 
أصبحت ض���رورة لتحقيق أهداف النظام السياس���ي في كاف���ة المجتمعات، بحيث ال 
يقتصر حق المش���اركة على الرجال، وإنما تشمل المش���اركة النساء والرجال على حٍد 
سواء، فالمشاركة المتساوية بين فئات المجتمع في الشأن العام أسلوب حضاري للحد 
من الصراعات السياسية، وطريقة مثلى إلحداث عمليات تغيير جديدة وجوهرية على 

شكل النظام السياسي.
وبين أن توس���يع قاعدة المش���اركة لتشمل في نهاية األمر ش���رائح المجتمع كله بما 
فيه المرأة يس���اعد في كل األحوال على توس���يع قاعدة الشرعية للمؤسسات التمثيلية 
والتنفيذية للنظام السياسي، ما يعطيها قوة تمثيلية مستندة إلى الخيار الديمقراطي، 
لذا فإن من أولى مؤش���رات مش���اركة المرأة، اإلقرار بأنها تتمت���ع بالمواطنة التامة بكل 
مظاهرها، وبالمس���اواة التامة أمام القانون دون أي تمييز، باعتبار أن المش���اركة مكّون 
أساس���ي من مكونات التنمية البش���رية، باعتبار ذلك ضرورة للدفاع ع���ن مصالحها، ما 
يتطلب قبل كل ش���يء إجراء تغييرات جوهرية على مجمل التشريعات والقوانين التي 

تحد من تطور مشاركة المرأة، خصوصًا المرجعية الدستورية والقانونية لذلك.
وقال إن ضعف المش���اركة السياسية وتعثر عملية التحول الديمقراطي، نابعة في 
األساس من االعتقاد الس���ائد في المجتمع بأن المشاركة السياسية تتمثل وتنحصر 
ف���ي عملية االنتخاب والترش���يح، بعبارة أخرى يتم النظر إلى عملية المش���اركة بأنها 
عملية موس���مية تنتهي بانته���اء االنتخابات، ما يزيد من العقب���ات التي تحول دون 
إتم���ام عملية التحول الديمقراط���ي، فالتغيير الديمقراط���ي وإمكانية التبدل تمثل 

مصلحة ليس فقط لفئة بعينها وإنما لجميع الفئات المهمشة.
وبين البرقاوي أن المش���اركة السياسية بش���كل عام هي أكثر انخفاضًا بين الفئات 
النس���ائية عنها ف���ي الفئات األخرى، "فالمجتمع السياس���ي الفلس���طيني بتركيبته 
القائمة يتحيز نحو الرجال، ما يؤدي لدى قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني ومن 
ضمنه���ا المرأة ليس إلى عدم المباالة فقط، بل إلى اإلحس���اس باالغتراب المجتمعي، 
والذي يؤدي إلى بروز ظواهر غريبة ع���ن المجتمع، كالعزوف وعدم االهتمام باألوضاع 
السياس���ية، واإلحجام عن االنضواء في األحزاب السياس���ية، والش���عور بعدم االنتماء 
وبروز ظاهرة العنف السياس���ي"، وقال إن درجة المش���اركة ونطاقها تحدد إلى درجة 

كبيرة توزيع القوة في المجتمع، أي القدرة على إحداث التغيير والتأثير في اآلخر.

كتب عيسى سعد الله:

خال ركن بيع الطيور في سوق فراس المركزي وسط مدينة غزة من المشترين 
والمس���تهلكين الذين يؤمونه يوميًا من كاف���ة أحياء مدينة غزة والمحافظات 

القريبة.
وغاب الزبائن بش���كل ش���به كامل عن هذا الركن الذي يتواجد فيها عشرات 
الباع���ة ويضم آالف الطيور البلدية الش���هية التي يقب���ل عليها ذوو المرضى 
وميسورو الحال ومن يشتهي الطيور البلدية التي هي في طريقها لالنقراض.

وعك���س تجمع الباعة في دوائر ودواوين جانبية الحالة الصعبة التي تعتري 
هذا الركن الذي يتوسط سوق فراس المركزي األثري.

وانشغل الباعة في احتساء الشاي والقهوة وتجاذب أطراف الحديث عن أزمة 
الوقود التي تس���ببت في هذا الكساد الكبير الذي لم تشهده السوق منذ أزمة 

الوقود السابقة والتي مضى عليها أكثر من اربع سنوات.
وقال البائع فؤاد كريم إن المبيعات تقلصت بش���كل كبير جدًا، ما اضطره إلى 

تخفيض سعر الطيور بسبب ارتفاع تكلفتها وكساد السوق.
وأضاف كريم أن اس���تمرار أزمة الوقود والمواصالت ساهمت بشكل كبير في 
منع المواطنين والزبائن الذين يس���كنون مناطق بعيدة عن السوق من القدوم 

إلى السوق.
وأوضح أن المبيعات انخفضت بأكثر من 70% عما كانت عليه قبل أزمة الوقود 

وتوابعها، متوقعًا أن يتعرض الباعة لخسائر باهظة.
ولم يجد ناصر حبيب صاحب محل لبيع الحمام والبط والدجاج البلدي أمامه إال 

إطعام الطيور واالهتمام بها وتطعيمها.
وأبدى حبيب )في االربعينات من عمره( قلقًا بالغًا من اس���تمرار حالة الكساد، 
مع اس���تمرار أزمة المواص���الت، مضيفًا أنه يفكر في بدائ���ل تجنبه التعرض 

لخسائر فادحة ولكنه لغاية اآلن فشل في إيجادها.
وأخ���ذ حبيب ينظر إلى أكثر من 200 زوج من الحم���ام والبط البلدي معروضة 
في أقفاص مهترئة أمام محله وسط قلق بالغ من إمكانية عدم تسويقها خالل 

األيام القادمة.
وقال حبيب: إن هذه الطيور تكلفه يوميًا عش���رات الشواكل وعناية شديدة 

خصوصًا الحمام الصغير الذي يحتاج إلى رضاعة كالطفل الصغير.

محافظ سلفيت وقادة األجهزة
 األمنية يتفقدون مؤسسات بلدة بديا

س���لفيت � "معا": تفقد محافظ س���لفيت عصام ابو بكر وقائد المنطقة العقيد رياض 
الطرشا ومدراء األجهزة األمنية، امس، مؤسسات بلدة بديا غرب سلفيت في إطار برنامج 
وضعت���ه المحافظة لتعزيز دور مؤسس���ات الس���لطة الوطنية الفلس���طينية، وتحقيق 
االنس���جام في العم���ل واالداء والتوجهات مع مؤسس���ات المجتم���ع المدني بما يخدم 

المواطن وتعزيز صموده على االرض.
وش���ملت الجولة 15 مؤسس���ة ما بين مؤسس���ات رس���مية مدنية وامنية ومؤسسات 
مجتمع مدني منها بلدية بديا وجامعة القدس المفتوحة/ مركز خدمات بديا الدراسي 
ومكتب تنظيم حركة فتح والشرطة والمحكمة الشرعية ورياض أطفال ومركز صحة بديا 

والدفاع المدني وبنك القدس والبنك العربي.
كما التقى المحافظ والوفد المرافق مدراء هذه المؤسس���ات واستمع الى شرح مفصل 
ح���ول طبيعة الخدمات التي تقدمها وإحتياجاتها والصعوبات التي تحول دون تقديم 

الخدمة االفضل للمواطنين.
وأك���د أبو بكر اهمية وجود هذه المؤسس���ات ورفع الكفاءة فيه���ا لتعزيز دورها في 
خدمة المواطنيي���ن وحماية ممتلكاته���م والنهوض بواقعهم، مثمن���ا الجهود التي 
تبذلها هذه المؤسس���ات بكامل طواقمها والتعاون فيما بينها واالنس���جام في العمل 

حرصا منها على المصلحة الوطنية في تثبيت المواطن على االرض والتسهيل عليه.
وش���دد ابو بكر على ض���رورة تكامل الجهود وإس���تغالل كافة اإلمكاني���ات المتاحة 
والخبرات الموجودة للنهوض بواقع هذه المؤسسات، مؤكدا انه سيبذل كل جهد ممكن 
لتوفير احتياجاتها من خالل رفعها للجهات ذات العالقة وحل كافة اإلش���كاليات التي 

تواجههم.
وأكد ضرورة التعاون وخلق حالة من االنسجام والتواصل ما بين المؤسسات الرسمية 
ومؤسس���ات المجتمع المدني وبي���ن المواطن لتعزيز دورها بما يس���اهم في تمكينه 
وتعزيز صموده في مواجهة االس���تهداف االسرائيلي لكل مقومات الحياة وسياساته 

الهادفة لتفريغ االرض وتهجير السكان عنها.
م���ن جانبهم، أكد م���دراء االجهزة االمنية اهمية موقع بلدة بدي���ا كثاني اكبر تجمع 
س���كاني في المحافظة والدور النضال���ي البناء هذه المنطقة وما تمتاز به من نس���يج 
إجتماعي متماس���ك ومتعاون في خدمة ابناء البلدة وخدمة المشروع الوطني من خالل 
رعاية العديد من المؤسس���ات الخدماتية، مؤكدين ان االجهزة االمنية س���تكون دائما 
في خدمة المواطن بالحفاظ على االمن العام وصيانة الحقوق والسالمة الشخصية لخلق 

بيئة آمنة ومجتمع مستقر.

ووصف حبيب الذي يبيع في السوق منذ أكثر من عشرين عاما حركة البيع بالصعبة 
وغير المتوقعة حتى في ظل هذه األزمة، بسبب خصوصية وطبيعة الزبائن.

وعكس تس���ابق بعض الباعة على استقطاب واستمالة أحد المشترين الحالة 
الصعب���ة وحالة القلق التي تعتري هؤالء، حيث تس���ابق هؤالء في كس���ب ود 
المشتري الذي كان وحده يمر بين جنبات المحالت التي تفصلها بعض األمتار 

القليلة.
واضطر البائع فضل حمدي إلى تخفيض س���عر زوج الحمام بأكثر من عش���رة 
ش���واكل لترغيب ما ندر من زائري السوق للش���راء، مؤكدًا أنه ال خيار أمام باعة 

األرواح إلى عمل ذلك لتجنب الخسارة.
ورغم أن األزمة والكس���اد يطال كافة أقسام الس���وق الذي يضم مئات المحال 
التجاري���ة المختلفة، إال أن حمدي يعتبر أن باعة الطي���ور هم أكثر المتضررين 
نظرًا لتعرضها للموت وحاجتها للمأكل والمشرب والكهرباء وغيرها من العناية.

وق���ال حمدي: إنه رفض ش���راء المزيد من الطيور البلدي���ة كالدجاج والحمام 
والحبش من صغار الفالحين والمربين لضعف التسويق.

وأوض���ح حم���دي أنه كان يبي���ع يوميًا ما معدله س���تين طيرا بش���كل يومي 
لمرضى، ولكن اآلن انخفض البيع ولم تعد مبيعاته تتجاوز العش���رة طيور في 

أحسن األحوال.
وال ينوي البائع فتحي أبو زور توسيع عمله أو شراء كميات إضافية من الطيور 
انتظارًا النفراج أزمة الوقود التي استحكمت وتعمقت بشكل كبير خالل األيام 
األخيرة وحدت من قدرة المواطنين على التحرك وقضاء احتياجاتهم بش���كل 

كامل.
وق���ال بألم: إن وضع البلد لم يعد صالحًا ألي ش���يء وبات الجلوس في المنزل 

أفضل وأشرف للجميع.

ورشة في أريحا حول
 نشر المعايير المهنية

أريح���ا - "معا": نظمت هيئ���ة تطوير مهنة التعليم ف���ي وزارة التربية والتعليم في 
أريحا امس، ورشة عمل حول "نشر المعايير المهنية للمعلمين" استهدفت المشرفين 
التربويين ومدراء المدارس وذلك في قاعة مديرية التربية والتعليم في محافظة أريحا 
واألغ���وار، بحضور مدير التربي���ة والتعليم أ. محمد الحواش والنائ���ب االداري خضر ابو 
بش���ارة ود. عبد الجابر الهودلي رئيس هيئة تطوير مهنة التعليم وأ. مروان بكير عضو 
لجنة إعداد المعايير المهنية للمعلمين ورئيس قسم اإلشراف التربوي سعاد عواجنه 
ورئيس قسم متابعة الميدان سكينة ياسين ورئيس قسم العالقات العامة موسى ابو 
رومي ومشرف التدريب محمد ياسين والمشرفين التربويين وعدد من مدراء المدارس .
وأك���د الحواش أهمي���ة تطوير وتأهي���ل المعلمين واالهتمام بمهن���ة التعليم وبما 

ينسجم مع الخطة الخمسية لوزارة التربية والتعليم في إعداد وتأهيل المعلمين.
كما ثمن الجهود الت���ي تبذلها وزارة التربية والتعليم وهيئة تطوير مهنة التعليم 
في مجال تأهيل المعلمين بما يس���هم وبش���كل مباش���ر في رفع مس���توى التحصيل 

وتحسين نوعية التعليم في المدارس.

غزة: ركن الطيور البلدية في سوق فراس 
المركزي يشــكو قلــة الزبائن والمشــترين

والسبب أزمة المواصالت

"الوحدة الطالبية" في »األزهر« 
تنظم احتفااًل بذكرى يوم األرض

غ���زة - "معا": نظمت كتلة الوحدة الطالبية بجامعة األزه���ر، أمس، حفاًل وطنيا تراثيًا 
بعنوان "فلسطين ...أرض ووطن"، بقاعة الهالل األحمر في مدينة غزة.

ودع���ا زياد جرغون عض���و اللجنة المركزي���ة للجبهة الديمقراطية جماهير الش���عب 
الفلسطيني للخروج بمسيرات في الضفة وغزة تدعو إلى إسقاط االنقسام والعودة إلى 
الش���عب بانتخابات رئاسية وتش���ريعية وللمجلس الوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي 
الكامل للتصدي لكافة المشاريع اإلسرائيلية التوسعية وكافة أشكال العدوان والبطش 

باألسرى.
وش���دد جرغون "أن النضال الوطني والشعبي متواصالن وصمود الشعب الفلسطيني 
واألس���رى ما زال يقف عقبة في وجه االحتالل ومش���اريعه االس���تيطانية والتهويدية 
ولكنه ما زال ضعيفًا، نتيجة اس���تمرار االنقسام والصراع على السلطة بين حركتي فتح 
وحم���اس والتي ارتفعت وتيرته خ���الل األيام الماضية، داعيًا إلى وقف كافة أش���كال 
التراش���ق والمهات���رات اإلعالمي���ة ووقف ش���عارات التخوين والترهي���ب ووقف كافة 

االستدعاء واالعتقاالت السياسية اليومية التي عرقلت اتفاق المصالحة.
وأش���ار إلى أن الشعب الفلس���طيني يعيش أصعب ظروفه جراء األزمات المتكررة من 
الكهرباء والوقود وارتفاع نس���ب الفق���ر والبطالة الى المعان���اة اليومية التي يتحمل 

مسؤوليتها طرفا االنقسام.
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