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بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة أراضي فلسطين

دائرة تسجيل أراضي أريحا
الرقم: 559/ج/2012
التاريخ: 2012/5/10

اعالن 
أريحا السيدة/ايرما عيسى يوسف  بأنه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي  يعلن إلطالع العموم 
درويش بصفتها وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2012/77/1139 الصادرة عن سفارة 
فلسطين في عمان وذلك لفتح معاملة بيع على قطعة االرض رقم 113 من الحوض رقم 3 من 
اراضي مدينة الديوك فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى دائرة التسجيل خالل مدة 

عشرة ايام وإال سيتم السير بإجراءات الملف حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل    اسم الموكل   

الحصص المباعة
حسب الوكالة ايرما عيسى يوسف درويش  وليد فائق عيسى كرابيت  

المشتري/1- وديع نقوال الياس درويش
مدير دائرة أراضي أريحا
عثمان أبو حطب

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي رام الله

رقم الملف: 1481/ج/2012
التاريخ: 2012/4/26

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام الله
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام الله السيد عبد الرازق حسن عبد الرازق موسى 

وذلك بصفته وكيال دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم 1651 تاريخ 2012 تصديق وزارة العدل
الصادرة من كاتب عدل

وذلك بمعاملة بيع على القطعة/القطع 5 حوض رقم 2 من اراضي يبرود فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض على دائرة االراضي خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(     اسم الوكيل

فضة وفضية بنات عبد الحفيظ    عبد الرازق حسن عبد الرازق موسى
ابراهيم  حسين

دائرة االراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي رام الله
رقم الملف : 1690/ج/2012 
التاريخ : 2012/5/10

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام الله
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي رام الله السيد : سعود حسن محمد شتيوي 
وذلك بصفته وكيل خاص بموجب الوكاله الخاصه رقم )2012/6569(بتاريخ 2012/4/23 عدل رام 
الله والمعطوفه على الوكاله الدوريه المصدقه من وزارة العدل الفلسطينيه تحت رقم )7495(  
( الجرس من  ، وذلك بمعاملة بيع على القطعه رقم  )27( حوض رقم ) 4  بتاريخ 2011/12/18 

اراضي عطاره .
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة ايام من 

تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعامله حسب االصول ووفقا للقانون.
رشيد.                                                                         ساري  حسني  ،بشرى  الخطيب  ابراهيم  سعيد  ابناء  نجاح   ، احالم  الموكل:    اسم 

اسم الوكيل  : سعود حسن محمد شتيوي
دائرة تسجيل اراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
رقم المعاملة: 3420/ج/2012
التاريخ: 2012/5/9

اعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
بلدة  من  بركات  مصطفى  جبر  احمد  محمد  الدائرة  هذه  الى  تقدم  بأنه  العموم  الطالع  يعلن 
عن  الصادرة  1003/ص2010/55  )سجل  رقم  الدورية  الوكالة  بموجب  الوكيل  بصفته  طولكرم 

سفارة فلسطين/عمان بتاريخ 2010/10/28م
العامة رقم )سجل 218/ص99/80 الصادرة عن سفارة فلسطين/عمان  الوكالة  والمعطوفة على 

بتاريخ 99/7/27م
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 3420/ج/2012 على قطعة االرض رقم 2 من الحوض 23 اراضي 

كفر راعي. 
فمن له اعتراض اي اعتراض 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 الموكل )الملك( اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة 

زهية ظاهر مصطفى صالح  محمد احمد جبر مصطفى بركات 
)ايمان+نريمان+رياض( زهية ظاهر مصطفى صالح  

أبناء محمود محمد الجوابرة    
عدد الحصص المباعة  حسب الدورية

دائرة تسجيل اراضي جنين

تنويه
سقط سهوًا في جريدة االيام يوم الخميس بتاريخ 2012/05/03  في اعالن 

صادر عن دائرة تسجيل اراضي نابلس بخصوص معاملة بيع  تحمل الرقم 

)1918/ج/2012(  وذكر بها انها معاملة بيع على القطعة رقم )7( من حوض 

رقم )19( من اراضي بزاريا خطأ  الصحيح   انها على القطعة)19( حوض )7( 

لذلك اقتضي التنويه 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة األراضي نابلس
الرقم:  60/ق/2008
التاريخ : 2012/05/10

إعالن لتسجيل االموال غير المنقولة 
تسجياًل جديدًا صادر عن دائرة تسجيل اراضي نابس

بشأن معاملة التسجيل الجديد رقم : 60/ق/2008
يعلن إلطالع العموم بأنه قد تقدم طلب إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس لتسجيل المال غير 
المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومساحته بالجدول ادناه تسجياًل جديدًا وعلى كل من يدعى 
بحق التصرف أو المنفعة أو الملكية أو التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي إلى : 
مدير دائرة أراضي نابلس خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن في الصحف 

المحلية اليومية.                                               الجدول
1. اسم وعنوان طالب التسجيل :  خالد وليد ابراهيم حميض   نابلس  هوية رقم 982757742             

2. اسم القرية أو المدينة : رفيديا 
3. أ- اسم موقع األرض : المريج                ب: نوع األرض : ميري /وقف تخصيصات  

4. رقم الحوض: 1                        رقم القطعة 13/1 بموجب قيود المالية 
5. المساحة بموجب قيود المالية :                   م2                       د

2                     14                                                    
                                                م2                       د

 1                     970                                                
6. الحصص المراد تسجيلها :                        1/1     

8. الحدود بموجب المخطط 
شمااًل : طريق تسوية بعرض 3 متر 

جنوبًا : شارع بعرض 10متر 
شرقًا : طريق بعرض 3متر 

غربًا : قطعة  12  من نفس الحوض 1 خاصة ورثة ميخائي سوداح وقطعة 14 من نفس الحوض 
وتعود لورثة ابراهيم حنا خوري وجورج نجيب خوري 

9. كيفية األيلولة لطالب التسجيل 
على  المعطوفة  نابلس  عدل   670/2006/2152 رقم  الدورية  الوكالة  بموجب  شراء  طريق  عن 
نابلس  عدل  و642/2005/8366  نابلس  عدل   638/2005/7641 رقم  الدوريتين  الوكالتين 
2005/61 سفارة  رقم سجل 530 ص  الخاصة  الوكالة  ارقام   الخاصة  الوكاالت  على  المعطوفة 
فلسطين بعمان و الوكالة الخاصة رقم سجل 425 ص 2003/60 سفارة فلسطين بعمان و  الوكالة 
الخاصة رقم سجل 530 ص 2005/58 سفارة فلسطين بعمان  و الوكالة الخاصة رقم سجل  530 
ص 2005/62 سفارة فلسطين بعمان و   الوكالة الخاصة رقم سجل 531 ص 2005/3  سفارة 

فلسطين بعمان 
وبموجب حجة اذن صادره من محكمة البداية الكنسية للطائفية االنجلية العربية في عمان رقم 

61/24- 2004/26  تاريخ 2005/04/05 .
مأمور  تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة األراضي نابلس
رقم الملف:1808/ج/2012
التاريخ: 2012/04/26

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
  ) بزره  رايق  فرج  )احمد  السيد  نابلس  أراضي  تسجيل  دائرة  إلى  تقدم  قد  أنه  للعموم  يعلن 
وذلك بصفته وكياًل خاصا  بموجب الوكالة الخاصة   رقم  2010/13344/ 1005  المعطوفة على 
على  360/96/5982المعطوفة  الدورية  الوكالة  على  420/2000/1262المعطوفة  الدورية  الوكالة 
الوكالة العامة الموثقة لدى كاتب عدل نابلس 360/96/5943 وذلك بمعاملة بيع على القطعة 
)25( حوض رقم)24061( من اراضي نابلس    فمن له اعتراض على ذالك علية التقدم باعتراض 
إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذالك يتم السير 

بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون .
الوكيل   اسم الموكل )المالك(  

نجله روحي حافظ الشخشير    باهر نبيه زهدي عنبتاوي  
نجله روحي حافظ الشخشير    ماهر  نبيه زهدي عنبتاوي  

علي خير الدين علي برهم    نجله روحي حافظ الشخشير  
علي خير الدين علي برهم    سهام حيدر راغب عنبتاوي  

فرج رايق امين البزره   عبد الرزاق عبد الغني عبد الرحمن فطاير 
فرج رايق امين البزره   مصطفى طالب عبدالله قتيشات 
احمد فرج راتب بزره  فرج راتب امين البزره  

دائرة تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة األراضي نابلس
رقم الملف:1995/ج/2012
التاريخ: 2012/05/08

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد )راسم ابراهيم علي حواري( 
وذلك بصفته وكياًل دوريا  بموجب الوكالة الدورية رقم  405/99/4003  عدل نابلس الصادر من 
كاتب عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع على القطعة )49( حوض رقم)14( من اراضي سبسطية    
فمن له اعتراض على ذالك علية التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذالك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون .

الوكيل   اسم الموكل )المالك(  
راسم ابراهيم علي حواري   احمد عبد الكريم احمد حواري   

دائرة تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: تسوية
التاريخ : 10/ 05/ 2012

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

 السيد/ خالد طالل سعيد سيف / وذلك بصفته وكيال خاصا بموجب  الوكالة 
الخاصة رقم سجل 1151  رقم صفحة 46 تاريخ 2012

الصادرة عن سفارة فلسطين - عمان
وذلك بمعاملة تسوية على القطعة /القطع 56    حوض رقم  19   من أراضي   برقا

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 الموكل ) المالك (      اسم المالك 

 حسب سجالت دائرة تسجيل اراضي نابلس     حسب حجة الوراثة 

عبد الرحيم ذيب عمر السيف عبد الرحيم ذيب عمر السيف  

دائرة  تسجيل أراضي نابلس

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2012/410 مدني
التاريخ: 2012/4/16

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية 

رقم )2012/410(
إلى المدعى عليه/ جمال عارف مصطفى ملحم عنوانه/ رام الله – بيتونيا ومجهول محل اإلقامة 

حاليًا
يقتضى حضورك إلى محكمة صلح رام الله يوم الثالثاء الموافق 2012/5/29 الساعة التاسعة صباحًا 
للنظر في الدعوى المدنية رقم )2012/410(، المقامة ضدك من المدعي/ شاكر لطفي عثمان دولة 
دينارًا   )170( وقدره  بمبلغ  مالية  مطالبة  وموضوعها/  دولة  المحامي محمد شاكر  وكيله  بواسطة 

و)766( شيكاًل، وقد جاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:
سنوية  بأجرة   2009/5/1 بتاريخ  إيجار  عقد  بموجب  المدعي  من  شقة  استأجر  عليه  المدعى   )1

مقدارها 1440 دينارًا أردنيًا تدفع شهريًا بواقع 120 دينارًا شهريًا.
2( المدعى عليه ترك المأجور بتاريخ 2011/9/30 وترصد بذمته مبلغ 170 دينارا أردنيا بدل أجرة 

ومبلغ 766 شيكاًل بدل فواتير مياه.
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى الصحف 
المحلية عماًل بالمادة )62( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001.

وإذا لم تحضري و/أو تنيبي وكياًل عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
رانية خربطلي
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة: 2012/606
التاريخ: 2012/5/9

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم السيد: عامر محمد نظام عبد القادر 
بتاريخ: 2012/4/29  رقم: 2012/3052  الدورية  الوكالة  حامد، وذلك بصفته وكياًل دوريًا بموجب 
الصادرة عن عدل طولكرم والوكالة الخاصة رقم: 2011/8489 بتاريخ: 2011/12/20 صادرة عن عدل 
طولكرم، والوكالة الخاصة رقم: 2011/8192 بتاريخ: 2011/12/8 صادرة عن عدل طولكرم، والوكالة 
على  بيع  بمعاملة  وذلك  عدل طولكرم،  عن  بتاريخ: 2011/6/30 صادرة   2011/4526 رقم:  العامة 

القطعة رقم 28 حوض رقم 8506 من أراضي عنبتا.
فمن 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 الوكيل اسم الموكل »المالك«  

إياد مصطفى حسن دلبح »وكيل خاص« نمر محمد علي سبوبة  
عامر محمد نظام عبد القادر حامد »وكيل دوري« خيرية محمد علي سبوبة  
حلمية عبد الكريم عبد الله سبوبة »وكيل عام« حلمية عبد الكريم عبد الله سبوبة 

سمر هاشم محمد سبوبة
ثائرة هاشم محمد سبوبة
َملك هاشم محمد سبوبة

ميرفت هاشم محمد سبوبة
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
ديوان قاضي القضاة

المحكمة الشرعية في سلواد

إعالن تبليغ إقرار بطالق رجعي أول آل إلى بائن
صادرة عن محكمة سلواد الشرعية

إلى المدعوة: حنان عايش علي محمد مسلم من عين يبرود ومجهولة محل اإلقامة في الواليات 
المتحدة األمريكية.

أبلغك أن زوجك الداخل بك بصحيح العقد الشرعي وائل إبراهيم حسين من رمون قد أقر بوقوع 
طلقة أولى رجعية عليك وذلك بتاريخ 2008/4/15م الساعة الثالثة بعد الظهر في بيت الزوجية 
إلى  آلت  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  جورجيا  والية  في  كاونتي  كلتن  مدينة  في  الكائن 
بائنة بينونة صغرى سجلت لدى هذه المحكمة تحت الرقم 22/176/20 تاريخ 2012/5/9م وأنه 
أوقع عليك طالقًا من قبل،  أن  المعتبرة شرعًا وأنه لم يسبق  الحالة  الطالق وهو في  أوقع هذا 
عليك العدة الشرعية اعتبارًا من تاريخه أدناه، وبأنك ال تحلين له إال بعقد ومهر جديدين ما لم 
تكوني مسبوقة منه بطلقتين، وعليه جرى تبليغك حسب األصول تحريرًا في 1433/6/18هـ 

وفق 2012/5/9م.
قاضي سلواد الشرعي المنتدب
عبود نعيم صوان

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
ديوان قاضي القضاة

المحكمة الشرعية في رام الله والبيرة

مذكرة تبليغ طالق رجعي أول
صادرة عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية

إلى المدعوة: حنين علي نهاد أبو عقاب من األردن.
أبلغك أن زوجك الداخل بك بصحيح العقد الشرعي ياسين إبراهيم سالمة سالمة من صفا، قد 
أوقع عليك طلقة أولى رجعية بموجب الحجة رقم 185/110/400 تاريخ 2012/5/10م الصادرة عن 
هذه المحكمة وأن عليك العدة الشرعية اعتبارًا من تاريخه أدناه وعليه جرى تبليغك ذلك حسب 

األصول، تحريرًا في 1433/6/19هـ وفق 2012/5/10م.
قاضي رام الله والبيرة الشرعي
عبود نعيم صوان

خالل ورشة في جامعة النجاح نظمها مركز "شمس"

الدعوة لوضع إستراتيجية للعمل اإلعالمي
وترجمتها إلى برامج تتناول حقوق المرأة

"األي�ام": أوصى مش���اركون   - نابلس 
في ورشة عمل بجامعة النجاح الوطنية، 
العم���ل على  نابل���س، بض���رورة  ف���ي 
اإلعالمي،  للعم���ل  إس���تراتيجية  وضع 
وترجمتها إلى برامج عمل، مع التركيز 
على قضايا الم���رأة وحقوقها، والعمل 
عل���ى إنت���اج برام���ج توعوية م���ن قبل 
المرئية والمس���موعة  وس���ائل اإلعالم 
والمق���روءة، لرف���ع مكان���ة الم���رأة من 
خ���الل تعليم الفتي���ات، والتركيز على 
أهمي���ة التعليم وربط ذل���ك بالتنمية 
المرأة  إش���راك  وأهمية  المجتمعي���ة، 

كباقي أفراد المجتمع. 
ودع���وا إلى إيجاد إعالم نس���وي قادر 
على ش���رح قضية الم���رأة، وفق خطط 
موجهة، للمس���اعدة في حصول المرأة 
عل���ى كافة حقوقه���ا، وإنش���اء مرصد 
إعالم���ي لخدمة المرأة وقضاياها تكون 
الرئيس���ة دراس���ة مضامين  مهمت���ه 
األدوات اإلعالمي���ة م���ن برام���ج ودراما 
وغيره���ا، ورص���د م���ا تنقله م���ن صور 
عن الم���رأة، مع التأكيد عل���ى أن يقوم 
بس���لبياته  الواق���ع  برص���د  المرص���د 
وإيجابياته، واس���تخدام وسائل اإلعالم 
لتقدي���م ص���ورة جدي���دة مختلفة عن 
الصور السائدة في اإلعالم التي تكرس 

دونية النساء.
وحضر الورش���ة الت���ي نظمها مركز 
إعالم حق���وق اإلنس���ان والديمقراطية 
"ش���مس" تحت عن���وان "ص���ورة المرأة 
ف���ي اإلعالم"، ضمن أنش���طة مش���روع 
تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان والحكم 
الصال���ح لطلب���ة كليات الش���ريعة في 
الجامعات المحلية، بدعم من مؤسس���ة 
م���ن ط���الب كلية  ع���دد  المس���تقبل، 
الش���ريعة، وافتتحها عدلي قصول من 
المركز مرحبًا بالحضور، ومعرفًا بالمركز 

وأهداف المشروع.

المشاركون في الورشة.

الثقافي بدور المرأة في المجتمع، ومما 
ال ش���ك فيه أيض���ًا أن وس���ائل اإلعالم 
المرئية تعد إحدى أهم هذه الوس���ائل 
الس���تحواذها الكام���ل عل���ى جمه���ور 
المشاهدين وإدراكهم، خاصة مع وجود 

نسبة ال بأس بها من األمية.
وأكد أنه "رغم تطور وس���ائل االتصال 
اتصالن���ا  ف���إن  المعلوم���ات  وقن���وات 
اإلعالمي ما زال بحاج���ة إلى تطور حتى 
نستطيع التعبير الصادق عن مجتمعنا 
وحركة التطور فيه"، مشددًا على أهمية 
تن���اول اإلع���الم المرئي بص���ورة تصبغ 
اإليجابية في طرحها عن الس���لبية، وأن 
من أولى ه���ذه القضايا قضي���ة المرأة 
ورؤي���ة المجتم���ع ألدواره���ا المتعددة 
س���واء دورها في بيتها أو خارجه، عاملة 
أو موظف���ة، محامية أو قاضي���ة، طبيبة، 
فالمرأة هي المرأة مهما تعددت األدوار. 
وأوض���ح خل���ف: أن هن���اك ض���رورة 
لالهتمام بتقديم برامج حول أس���اليب 
التنش���ئة المتوازنة، الت���ي ترتكز إلى 
مبدأ المس���اواة في الحقوق والواجبات 
البرامج  بين الجنس���ين، وعلى تنقي���ة 
اإلعالمية من الص���ورة النمطية للمرأة، 
وع���دم االقتص���ار على تقدي���م المرأة 
ككي���ان بيولوجي فقط وإب���راز الكيان 
االجتماع���ي، والق���درات العقلي���ة لها 
كإنس���ان، وأهمية توسيع دائرة تناول 
برام���ج المرأة لقضاي���ا المجتمع، وعدم 
االقتصار عل���ى قضاياها النوعية فقط، 
بما يس���هم في تغيير نظ���رة المجتمع 

الهتمام���ات المرأة، وكذلك نظرة المرأة 
البرامج  وتكثي���ف  وتطوي���ر  لذاته���ا، 
اإلعالمي���ة المهتمة بش���ؤون األس���رة، 
بم���ا يواكب المتغي���رات ويطرح قضايا 
العصر ف���ي إط���ار تناول المس���ؤولية 
األس���رة،  أفراد  لمختل���ف  المش���تركة 
واالهتمام بتقدي���م برامج تحفز المرأة 
على المش���اركة ف���ي صنع الق���رار، مع 
إبراز قيمة هذه المش���اركة في تغيير 
انتخ���اب  نح���و  المجتم���ع  اتجاه���ات 
النس���اء لمختلف المواقع، وكف وسائل 
اإلع���الم عن تقديم الم���رأة بصورة غير 
الئقة وكوس���يلة لإلغراء واالس���تهالك، 
مع ض���رورة إب���راز الصورة اإلنس���انية 
والحضارية للمرأة. وضرورة إبراز األدوار 
المتعددة للمرأة المش���اركة للرجل في 
كاف���ة مناحي الحي���اة، وإتاحة الفرصة 
لقطاعات أوس���ع من النس���اء إلبراز دور 
الم���رأة وحج���م إس���هامها ف���ي إدارة 
المجتمع اجتماعيًا وسياس���يًا  ش���ؤون 
القيادات  وثقافيًا واقتصاديًا، وتقديم 
النسائية الناجحة في المجتمع وإظهار 
الس���يرة الذاتية للنساء الفلسطينيات 
الالت���ي ش���اركن ف���ي الحي���اة العامة، 
وقدمن النموذج والقدوة للمرأة الواعية 
ببرامج  واالهتمام  الناجح���ة،  والمثقفة 
التدريب المرئي في التلفزيون لتنمية 
مهارات الم���رأة، وأن تكون هناك برامج 

مخصصة لدعم وتنمية المرأة.
وبين أن���ه ومن خالل نظرة أولية "نجد 
أن صورة المرأة في اإلعالم ال تزال قاصرة 

"األعمال الخيرية اإلماراتية" تنظم
يومًا طبيًا مجانيًا في بلدة اليامون

جنين - محمد بالص: اس���تفادت 
نح���و ألف حالة مرضي���ة، أمس، من 
يوم طبي مجان���ي نظمته الجمعية 
العلمية الطبية ف���ي بلدة اليامون، 
غرب جنين، برعاي���ة هيئة األعمال 
الخيرية اإلماراتية، في مركز الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم الطبي.
وق���ال مف���وض هيئ���ة األعم���ال 
اإلماراتي���ة ف���ي الضف���ة الغربية، 
إبراهيم راش���د: إن العش���رات من 
األطباء األخصائيي���ن والمتطوعين 
ف���ي تخصصات الباطن���ي والعظام 
واألطف���ال والجلدي���ة والنس���ائية 
واألنف واألذن والحنجرة والمسالك 
البولية واألعصاب، شاركوا في هذا 
اليوم الطبي ال���ذي يعتبر األضخم 

من نوعه.
وأش���ار راش���د، إلى أن هذا اليوم 
الطب���ي، ين���درج ف���ي إط���ار حملة 
اإلماراتي���ة،  الهيئ���ة  أطلقته���ا 
وتش���تمل على سلس���لة نشاطات 
تس���تهدف تعزيز خدم���ات مركز 
الش���يخ محمد بن راش���د آل مكتوم 
الطبي، في إطار التفاعل المجتمعي 
لخدمة شريحة الفقراء في المجتمع 

الفلسطيني.
وأضاف: إن هذه الحملة، تش���كل 
امت���دادًا لحمل���ة "بع���ض األم���ل" 
الثاني���ة، والتي أطلقته���ا الهيئة، 
وتستهدف المرضى الفقراء، وذلك 
بتموي���ل كريم من فاع���ل خير في 
دبي، وس���تنفذ في كل المحافظات 

جانب من اليوم الطبي.

مع  فاعلة  بش���راكة  الفلس���طينية، 
العديد من الش���ركات الفلسطينية 
الهيئة في  التي تتعام���ل معه���ا 
ش���راء األدوي���ة، بما يع���زز المنتج 

الوطني ويعود بالنفع عليه.
ولفت إلى أن مركز الش���يخ محمد 
بن راش���د آل مكت���وم الطبي، يقدم 
خدماته في بل���دة اليامون منذ أقل 
من ش���هر في تخصصات األش���عة 
واألطف���ال  واألس���نان  والباطن���ي 
الطبيع���ي،  والع���الج  والنس���ائية 
ويخ���دم ق���رى الخ���ط الغرب���ي في 
محافظة جني���ن بواقع يزيد على 40 
ألف نسمة، ونفذته الهيئة بتمويل 
مشترك مع مؤسس���ة الشيخ محمد 

بن راشد.
م���ن جهته، ثّمن مدي���ر الجمعية 
العلمي���ة الطبية في القدس، محمد 
جمعة، دعم دول���ة اإلمارات العربية 
المتح���دة وفاعلي الخي���ر، للمجتمع 
الفلسطيني في كثير من المجاالت 
اإلنسانية، في وقت ثمن فيه، حرص 
الش���ركات الفلس���طينية التي لبت 
الدعوة للمش���اركة في اليوم الطبي 
المجاني الذي بي���ن جمعة، أنه جزء 
م���ن خطة كبيرة ألنش���طة متعددة 
وخالقة لتعزيز المركز كحلقة وصل 
بين الفقراء والع���الج الذي يحرمون 

منه بسبب قلة ذات اليد.
أما مدي���ر مركز اليام���ون الطبي، 
الدكت���ور عم���ر فريح���ات، فش���كر 
ش���ركات "بير زيت"، و"المسروجي"، 
مي���د"،  و"دان���ا  الش���فاء"،  و"دار 
و"األرض  و"ميدف���ارم"،  و"س���يزار"، 

"نزال"،  ومس���تودعات  المقدس���ة"، 
و"الرش���يد"، و"الوطن���ي" لألدوي���ة، 
على تفاعلها اإليجابي مع متطلبات 
اليوم الطبي، وتمنى على الشركات 
األخ���رى تقديم المزيد م���ن الدعم 

لفئة الفقراء من المرضى.
بدوره، قال المواطن رائد فريحات، 
وه���و أحد المس���تفيدين من اليوم 
الطبي: إن أطفاله يعانون من أمراض 
مزمن���ة ف���ي القصب���ات الهوائية، 
وليس باس���تطاعته ش���راء األدوية 
الالزم���ة لهم، خصوص���ًا أن عائلته 
كبي���رة، وال يتج���اوز الرات���ب الذي 

يتقاضاه ألف شيكل.
وأض���اف فريح���ات: إن���ه اضط���ر 
لالمتن���اع ع���ن ع���الج أح���د أطفاله 
المرض���ى، لع���دة أي���ام، بانتظ���ار 
اس���تفادته من الع���الج خالل اليوم 
الطب���ي المجان���ي، مش���يرًا، إلى أن 
تكلف���ة ع���الج أطفاله ل���دى األطباء 

األخصائيين، تستنزف موازنته.
المركز،  ف���ي  أما طبيبة األس���نان 
الدكتورة أريج األنيس، فقالت: إنها 
اس���تطاعت التعام���ل م���ع أكثر من 
80 حال���ة مرضية، باعتبار أن تكلفة 
الع���الج خ���ارج المرك���ز ال يطيقها 
الفقراء في ظل األوضاع االقتصادية 
الصعبة التي يحياها أكثر من %30 

من أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي نهاية الي���وم الطبي، كرمت 
هيئة األعمال الخيري���ة اإلماراتية، 
الطبي���ة،  العلمي���ة  والجمعي���ة 
الش���ركات واألطباء المشاركين في 

اليوم الطبي.

وقال أس���تاذ العلوم السياس���ية في 
جامع���ة النج���اح س���هيل خل���ف، في 
محاضرت���ه خالل الورش���ة: إن وس���ائل 
اإلع���الم المختلف���ة لعب���ت دورًا بعيدًا 
وواضح���ًا في تجس���يد ه���ذه الظاهرة 
م���ن خ���الل تقديمه���ا لص���ورة المرأة 
المستلبة أو الس���لعية اإليروتيكية أو 
الخانعة، "لذلك ال بد من أن نخوض في 
كيفي���ة تقديم صورة الم���رأة، وتناول 
قضاياها في وس���ائل اإلعالم العربية، 
ما قد يكشف عن ماهية األهداف التي 
تسعى وس���ائل اإلعالم بشكل قصدي 
أو غير قص���دي إلى تثبيتها في الواقع 
لنقرأ درجة تميزها وصور وأس���اليب ما 
تنتجه كثير م���ن أدواتنا اإلعالمية في 

معالجة قضايا المرأة المختلفة".
وأض���اف خل���ف: ليس هن���اك أدنى 
ش���ك في أن وس���ائل اإلعالم بمختلف 
أنواعه���ا تعتب���ر قوة تش���كيل للوعي 
وبن���اء االتجاهات والقيم، خاصة الوعي 

وتعالج بطرق س���طحية فاإلعالنات مثاًل 
تكون المرأة فيها غالبًا النبض والشكل 
ويق���دم اإلعالن الم���رأة ش���كاًل بعيدًا 
ع���ن الصورة التي تطم���ح إليها، بحيث 
 ولكن تلك الصورة 

ً
تكون أكثر إنسانية

اإلنس���انية لن تتحق���ق إال عبر معالجة 
جدية لقضايا المرأة، من خالل جملة من 
النظم والقوانين وأيضًا باتخاذ مواقف 
من القانون العاج���ز الذي يحمل للمرأة 
التمييز عن الرج���ل باعتبارها أقل منه 
ف���ي الحقوق ومعالج���ة قضاياها التي 
تكرس���ها األع���راف والتقاليد والفهم 
الموروث عن دوره���ا وما تمثلُه للذكور. 
ه���ذا الفهم ال���ذي عمره ق���رون مازال 
مزده���رًا في مجتمعاتنا م���ع وجود من 
يرع���اه ويغذيه م���ن أصح���اب النظرة 
القاص���رة والذكوري���ة البحت���ة وغياب 
الحرية والتطور في القوانين المتخلفة 

عن العصر الراهن.
وق���ال خلف: إن هناك صورة س���لبية 
للم���رأة تتمثل في افتق���ار المرأة إلى 
هوية مس���تقلة حي���ث تصورها بعض 
وس���ائل اإلعالم ضمن برنامج )إلى ربات 
البيوت( بأنها ج���زء من بيت الزوجية ال 
يكتمل دورها إال باإلنجاب، وهي تسقط 
فريسة للضعف إن لم يكن الضياع إذا 
خس���رت الرجل، ويس���تبد بها وبمعنى 
آخر تستمد ذاتها من ذات الرجل، على 
أنه ينبغي التنبه في هذه البحوث إلى 
حقيقة أن وس���ائل اإلعالم الجماهيرية 
ف���ي العالم وربم���ا في العال���م الثالث 
بصفة خاصة تخضع لس���يطرة أجهزة 
الدول���ة، بمعنى أنها تخض���ع لنوع من 
الرقاب���ة الفعلي���ة أو الضمني���ة، وأنها 
ق���د ال تكون معبرة عفوي���ًا أو بالضرورة 
عن الص���ورة الحقيقية للمرأة في أرض 
الواقع المع���اش، وعلى األق���ل ينبغي 
وضع نقطة ملكية الوس���يلة اإلعالمية 
التي تحكم  والقواعد  إدارتها  وأسلوب 
أداءها موضع االعتب���ار لدى تقييم أي 
محصلة تخ���رج عنها، كذل���ك ال يمكن 
رؤية صورة المرأة كما تعرضها وسائل 
اإلع���الم بمعزل عن التي���ارات الفوقية 
والتحتية التي تؤثر في بنية المجتمع 
وال���ى التجديد، وهن���اك رأي يقول إنه 
قد آن ألجهزة اإلع���الم الجماهيرية أن 
المخصصة  البرامج  ع���ن  النظر  تصرف 
للم���رأة وكأنها فئة خاص���ة من فئات 

المجتمع.


