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نظمها مركز "شمس" لرفع مستوى الوعي الحقوقي لدى الشباب

رام اللــه: اختتــام دورة لطلبــة كليــات الشــريعة 
حول "مفاهيم الديمقراطيــة والثقافة المدنية"

جنين � محم���د بالص: اختتم مركز 
إعالم حقوق اإلنس���ان والديمقراطية 
تدريبي���ة  دورة  أم���س،  "ش���مس"، 
حملت عنوان "مفاهيم الديمقراطية 
والثقاف���ة المدني���ة" لطلب���ة كليات 
المحلية،  الجامع���ات  الش���ريعة في 
وذل���ك بدعم من الصن���دوق الوطني 

."NED"
وافتتح ال���دورة الت���ي نظمت في 
مدينة رام الله، منس���ق المش���روع، 
إبراهي���م العبد الذي ق���ال: إن مركز 
إل���ى تنظي���م هذه  بادر  "ش���مس"، 
ال���دورة، في إطار مس���اعيه الهادفة 
الديمقراطي���ة  مفاهي���م  لتعزي���ز 
والثقافة المدنية في أوساط الشباب 

والشابات.
من جهته، قال ممثل مركز "شمس"، 
بش���ار الديك: إن الديمقراطية نظام 
الدولة  ف���ي  للس���لطة  حكم وتداول 
بش���كل س���لمي، وإح���دى تجلياتها 

تكون عبر صندوق االقتراع.
والنظ���م  القان���ون  أس���تاذ  أم���ا 
القدس،  جامع���ة  ف���ي  السياس���ية 
الريماوي، فقال،  الملك  الدكتور عبد 
إن هن���اك تط���ورا فكريا وسياس���يا 
كبي���را طرأ ف���ي أواخر نص���ف القرن 
األخير في األفكار والرؤى والتصورات 
لدى التيار اإلس���المي، خصوصا بعد 
وص���ول البع���ض منهم ع���ن طريق 
الديمقراطية واالنتخابات إلى س���دة 
الحكم والس���لطة كما ه���و الحال في 
فلس���طين ومصر وتركيا، وذلك بعد 
ش���وط من الجدل المحتدم على مدى 
ثلثي الق���رن الماض���ي وحتى اليوم 
حول حدود االلتقاء ونقاط االختالف 

بين الديمقراطية واإلسالم.
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة بيرزيت، الدكتور س���مير 
الَعلمانية تعني اصطالحا  عوض: إن 
فص���ل المؤسس���ات الديني���ة ع���ن 

مشاركون في الدورة.

الس���لطة السياسية، وقد تعني أيضا 
عدم قيام الحكوم���ة أو الدولة بإجبار 
أي أحد على اعتناق وتبني معتقد أو 
دين أو تقليد معين ألس���باب ذاتية 

غير موضوعية.
ورأى أن المعنى األشمل للعلمانية 
يتمث���ل بفص���ل الدين ع���ن الحياة 
واالهتم���ام بها على حس���اب الدين، 
وهو واحد من الخيارات التي تتيحها 

الليبرالية ألفرادها.
واعتبر ع���وض، العلماني���ة منهجا 
ش���امال يتعل���ق بالحياة والسياس���ة 
يق���وم على فص���ل الدين ع���ن أمور 
الحي���اة العامة والدول���ة، فيما يقوم 
منهج الليبرالية على تقديس الحرية 
الفردي���ة واحت���رام حقوق اإلنس���ان 

والملكية الفردية.
م����ن جهت����ه، ق����ال أس����تاذ القانون 
في جامع����ة بيرزي����ت، الدكتور محمد 
األحمد، إن عملية التحول الديمقراطي 

تتطلب عقدا اجتماعيا جديدا وثيقته 
الحاكمة هي الدس����تور، مش����ددًا على 
القانون  الدس����تور في كون����ه  أهمية 
األسمى للبالد، ويحدد نظام الحكم في 
الدولة واختصاصات سلطاتها الثالث، 

وتلتزم به كل القوانين األدنى.
ورأى األحمد، أن االنتقال الس���لمي 
للس���لطة وفق مبدأ تداول الس���لطة، 
الديمقراطية،  العملية  يشكل جوهر 
ال���ذي يثري  اإليجابي  الجان���ب  وهو 
لعملية  ويؤسس  السياسية  العملية 

اإلصالح السياسي المستمرة.
م���ن جهته، قال أس���تاذ اإلعالم في 
جامع���ة بيرزي���ت، الدكت���ور نش���أت 
األقط���ش: إن اإلس���الم دي���ن، والدين 
عالقة روحية بين الرب ومن يعتقد به، 
والسياسة للسياسيين، مبينًا إن مبدأ 
سيادة األمة يشكل لب الديمقراطية 
وأساس���ها المتين والسيادة هي تلك 
السلطة العليا التي ال تضارعها سلطة 

أخرى، فإذا كانت السيادة لألمة كانت 
إلرادتها تلك السلطة العليا.

وتح���دث األمي���ن الع���ام للهيئ���ة 
لنص���رة  المس���يحية  اإلس���المية 
القدس والمقدس���ات، أستاذ القانون 
الدول���ي، الدكتور حنا عيس���ى، حول 
أطروح���ات التيارات السياس���ية عن 
الديمقراطي���ة، مش���ددًا على أهمية 
الديمقراطي���ة وتطبيقها لما لها من 
إيجابية تتلخص في  وآثار  محاس���ن 
تحقيق االس���تقرار السياس���ي، ذلك 
أنه���ا تخلق نظام���ا يس���تطيع فيه 
الش���عب أن يستبدل اإلدارة الحاكمة 
م���ن دون تغيير األس���س القانونية 
للحك���م، وبه���ذا يتحقق االس���تقرار 
أنه  المواطنين  السياس���ي وطمأن���ة 
م���ع كل امتعاضهم من السياس���ات 
الحالية فإنهم سيحصلون على فرص 
منتظمة لتغيي���ر حكامهم أو تغيير 

السياسات التي ال تتفق وآرائهم.

ورشـــة فـي البيـرة تنـاقـــش آليـة تخصيص 
األمــوال المقترحة لبرنامــج تطوير البلديات

البي���رة - "األي�ام": نظم صندوق تطوير 
وإقراض البلديات، في البيرة، أمس، ورشة 
عمل تحت عنوان "آلية تخصيص األموال 
البلديات  تطوي���ر  لبرنام���ج  المقترح���ة 
2013-2015" لمحافظ���ات جن���وب الضفة 
)الخليل، بيت لحم(، وذلك ضمن سلسلة 
الت���ي يعقده���ا الصندوق  ال���ورش  من 

للبلديات في جميع المحافظات.
وافتتح وزير الحك���م المحلي الدكتور 
خال���د فهد القواس���مي الورش���ة مؤكدًا 
نج���اح برنامج تطوير البلديات في دورته 
األولى التي هدفت الى تحسين الخدمات 
المقدمة م���ن البلديات للمواطنين، ورفع 
قدرات البلديات، وأهمية صندوق تطوير 
واقراض البلديات الذي يعتبر اداة مهمة 
في تطوي���ر أداء البلديات ليس فقط من 
خالل المنح بل من خالل رزم بناء القدرات 

التي يقدمها للبلديات.
وأش���ار القواس���مي إلى أهمي���ة برنامج 

تطوي���ر البلديات من حيث أن���ه "البرنامج 
الوطن���ي األول الذي صم���م لينقل العمل 
التنموي ف���ي قطاع الحك���م المحلي نقلة 
نوعي���ة بحيث يهدف الى دع���م الهيئات 
المحلي���ة لترتق���ي بأدائها ما سيس���اهم 
في االرتق���اء بخدماتها كمًا ونوعًا وبالتالي 
تحقيق حياة أفضل للمواطن الفلسطيني".

من جهته، ش���دد مدير ع���ام صندوق 
تطوي���ر واق���راض البلدي���ات المهندس 
عب���د المغن���ي نوفل عل���ى أهمية وجود 
المعايير الرئيس���ية التي بموجبها يتم 
تخصي���ص المن���ح، مبين���ًا أن 30% من 
قيمة التخصيص يستحوذ عليها معيار 
تعداد السكان، فيما يتم تخصيص %20 
لالحتياجات، و50% لمدى امتالك البلدية 
ألدوات تس���اعدها في تفعي���ل وتعزيز 
أدائها وتنفيذ مش���اريعها من الناحية 
المالية والفنية والتخطيطية والتنموية.

ولف���ت نوفل، م���ن خالل الع���رض الذي 

قدمه عن برنامج تطوير البلديات )المرحلة 
الثانية(، إلى أن الصندوق يعمل على دعم 
البلديات وتعزيز قدراتها، معتبرًا أن هدف 
الصندوق األسمى هو بناء قدرات البلديات 
وليست المشاريع فقط، وقال أن الصندوق 
يمول المش���اريع في بعض األحيان كأداة 
م���ن أدوات بن���اء ورف���ع ق���درات البلديات 
وتعزيزه���ا ف���ي مج���االت اإلدارة المالية، 
والتخطيطية )العمرانية واإلس���تراتيجية( 

وفي مجال الصيانة والعمليات.
وأوضح ان برنامج تطوير البلديات يقع 
في اطار سياسة الحكومة لبناء مؤسسات 
فاعل���ة وق���ادرة عل���ى اداء دور مهم في 
ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والتأسيس 

إلقامة الدولة. 
ب���دوره، قدم المهندس نزار س���محان 
عرضًا حول معايير تقييم اداء البلديات 
للمرحل���ة الثاني���ة م���ن برنام���ج تطوير 
البلدي���ات، وآلية تخصيص األموال لتلك 

البلدي���ات، حيث تعتب���ر آلية تخصيص 
تطوير  برنامج  عناصر  أه���م  من  األموال 
تحديثه���ا  يتم  والت���ي  البلديات، 
بالتعاون مع  ومراجعته���ا بشكل سنوي 
البلديات ذات  البلديات لمساعدة  رؤساء 
الى  االرتقاء  في  المتدني  التصني���ف 

درجات أعلى.
يش���ار إل���ى أن صن���دوق تطوي���ر أعد 
برنامج تطوير البلديات بتوجيه وتكليف 
م���ن السلط���ة، وسيتم تموي���ل البرنامج 
للمرحل���ة الثاني���ة من السلط���ة، والبنك 
الدول���ي، والوك���االت الفرنسية للتنمية، 
والسويدي���ة  للتنمي���ة،  والدنماركي���ة 
للتنمية،  األلمان���ي  والتع���اون  للتنمية 
والبلجيكية  الفن���ي،  للدع���م  واأللمانية 
للتنمي���ة، إضافة ال���ى ممولين جدد من 
واالتحاد  للتنمية،  السويسري���ة  الوكالة 
االوروب���ي والهيئ���ة الهولندية للتعاون 

الدولي.

الحسيني ينقل 
تعازي المقدسيين 

بوفاة تشافيز
القدس �: نقل وزير ش���ؤون 
عدن���ان  المحاف���ظ  الق���دس 
الحسيني مساء أمس،  تعازي 
بوفاة  الق���دس  مدينة  أهالي 
الراحل  الفنزويل���ي  الرئي���س 
هوغ���و تشافي���ز، وذلك خالل 
تقديم���ه واج���ب الع���زاء في 
الجمهوري���ة  ممثلي���ة  مق���ر 
البوليفاري���ة الفنزويلي���ة في 
مدينة البيرة ، حيث استقبلة 
الممث���ل لدى دول���ة فلسطين 

لويس دانيل لوغو . 
"لق���د  الحسين���ي:  وق���ال 
ك���ان الراحل صديق���ا للشعب 
ش���رسا  ومدافعا  الفلسطيني 
عن حقوقة العادلة ، ولم يكن 
، وأعرب  الح���ق  يخشى ق���ول 
للمارسات  إدانت���ه  ع���ن  مرارا 
االسرائيلي���ة بح���ق الشع���ب 
الفلسطين���ي فعال ولم يكتف 
بالق���ول ، حيث ط���رد السفير 
االسرائيلي من بالده احتجاجا 
على االنتهاكات السافره التي 
تقترفها سلطات االحتالل في 
االراض���ي الفلسطيني���ة ، ولم 
تكن مواقفة هذة غريبة فهو 
الذين  االح���رار  العمالقة  أحد 
وقفوا دوما الى جانب الشعوب 
المضطه���دة واستلهم فكرة 
الثوري التحرري ممن سبقة من 
العمالقة أمثال فيدل كاسترو 
وياسر  الناص���ر  عب���د  وجمال 
عرفات ، وها هو االن يقف الى 
جانب العظماء ، بالرغم من ان 
رحيلة ش���كل خس���ارة للعالم 
الفلسطيني  والشع���ب  الح���ر 

على وجه الخصوص ".

الدفاع المدني 
و"الخليل الصناعية" 
يوقعان مذكرة تعاون

وقعت  "األي���ام":   - الخلي���ل 
مديرية دف���اع مدني محافظة 
الخلي���ل امس مذك���رة تعاون 
وتفاهم مشت���رك مع مدرسة 
بحضور  الصناعي���ة،  الخلي���ل 
كل م���ن مدي���ر دف���اع مدني 
أن���ور  المق���دم  المحافظ���ة 
المحاري���ق والمهندس محمد 
المدرس���ة  مدي���ر  الكرك���ي 

الصناعية.
وأفاد تقرير إلدارة العالقات 
الدفاع  ف���ي  واالعالم  العام���ة 
ه���ذه  "أن  ام���س،  المدن���ي، 
إيمانا من  ج���اءت  االتفاقي���ة 
الطرفي���ن بض���رورة مواكب���ة 
التطور التكنولوجي المتسارع 
م���ا يتطل���ب منظ���ورا حديثا 
المجتم���ع  سالم���ة  لضم���ان 
باألم���ان  الشع���ور  وتعزي���ز 
والتمي���ز ف���ي األداء بخدم���ة 
منهاج  بإعداد  وذلك  المواطن 
المدرس���ة  طلب���ة  لتدري���ب 
الصناعية عل���ى علوم الوقاية 
والسالم���ة العام���ة والصح���ة 
المصاع���د  ف���ي  المهني���ة 
واألدراج الكهربائي���ة وكيفية 
التصرف مع ح���االت الطوارئ، 
والرغب���ة منهما ف���ي تجسيد 
هذا التعاون عمليا على األرض 
المذكرة  ه���ذه  بإب���رام  فقاما 

بينهما".
وأضاف التقرير أن االتفاقية 
نصت على عدة بن���ود أهمها 
عم���ل  ورش  وعق���د  تنظي���م 
وأنشط���ة تدريبي���ة تتعل���ق 
واشتراطات  إجراءات  بتطبيق 
السالم���ة العامة في المصاعد 
الكهربائي���ة وتشكي���ل لجنة 
طوارئ في المدرسة الصناعية 
لمواجه���ة المخاط���ر بحي���ث 
سيتم تدريب الطالب ميدانيا 
واالدراج  المصاع���د  عل���ى 

الكهربائية".

يوم طبي مجاني
في قصرة

اقام���ت  "األي���ام":   - نابل���س 
أول من أم���س، محافظة نابلس 
بالتع���اون م���ع اطب���اء حق���وق 
االنسان يوما طبي���ا مجانيا في 

قرية قصرة.
وتم خالل اليوم الطبي تقديم 
الع���الج والكش���ف المجان���ي ل� 
380 حالة مرضية القرية وشمل 
العالج تخصصات مرضى باطني 

واسرة وعظام واطفال واوجاع.
وحض���ر الفعالية رئيس مجلس 
قروي قصرة عب���د العظيم الوادي 
الله مدي���ر عام  وتيسي���ر نص���ر 
الش���ؤون العامة وغس���ان دغلس 
والبلدية  القروي���ة  الشؤون  مدير 
المحافظة والدكت���ور صالح  ف���ي 
الحاج منسق اطباء حقوق االنسان.

تكريم إعالميات طولكرم بمناســبة يوم المرأة
طولكرم - "األي���ام": كرمت وزارة 

اإلع���الم، بمناسبة الثامن من آذار، 

اإلعالمي���ات في محافظة طولكرم، 

المؤسسات  م���ن  ع���دد  بحض���ور 

ذات  والجهات  واالهلية  الرسمية 

الصلة.

واستعرض وكي���ل وزارة اإلعالم 

د. محم���ود خليف���ة ف���ي كلمته 

جسدن  فلسطينيات  نساء  اسماء 

نضال الم���رأة من خالل مواقعهن 

المختلفة، متمني���ا ان يكون يوم 

المرأة ليس يوما احتفاليا فقط بل 

يوما متجددا من اجل الحفاظ على 

الفلسطينيات  خاص���ة  حقوقهن 

االعالميات.

م���ن جانبه حيا مسي���ر اعمال 

ش���ؤون محافظة طولكرم جمال 

الفلسطيني���ة  الم���رأة  سعي���د 

ف���ي يومه���ا، مشي���را ال���ى ان 

الم���رأة تعتب���ر مالزم���ة للرجل 

والكفاحي  الوطن���ي  العمل  في 

الثورة  انطالقة  منذ  والسياسي 

الفلسطينية.

وش���دد سعيد على اهمية دور 

في  الفلسطينيي���ن  االعالميي���ن 

ظاهرة  انه���اء  ف���ي  المساع���دة 

بالشعب  الم���ت  التي  االنقس���ام 

اللحمة بين  الفلسطيني واع���ادة 

الواحد  الفلسطيني  الشعب  ابناء 

وكذل���ك دوره���م ف���ي التصدي 

االحت���الل االسرائيلي  الج���راءات 

خاصة في مدينة القدس.

اإلعالم  مديرية  مدي���ر  وتحدث 

ف���ي المحافظ���ة معتصم عموص 

ع���ن ي���وم الثامن م���ن آذار كيوم 

المرأة  بنض���االت  العالم  الحتفال 

في مختلف بقاع العالم والتنويه 

عبر  وانجازاتها  الم���رأة  بمكان���ة 

التاريخ.

واكد عموص ان احتفال الشعب 

الفلسطيني بيوم المرأة هو تأكيد 

عل���ى مكانة الم���رأة الفلسطينية 

كمناضل���ة وام واعالمي���ة يفتخر 

بهن وبانجازهن الجميع.

بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة 

الشباب  لتنمي���ة  واص���ل  مرك���ز 

باالحتف���ال محم���د سالم���ة بيوم 

وباالعالمي���ة  اذار  م���ن  الثام���ن 

الفلسطيني���ة التي نذرت نفسها 

لهذه المهنة في اصعب الظروف 

وفي ظ���ل العقب���ات والصعوبات 

التي يضعها االحتالل االسرائيلي 

وقطعان المستوطنين.

وشدد على دور مركز واصل في 

على  االعالمية  الم���رأة  مساع���دة 

تبوء المراك���ز القيادية المختلفة 

ف���ي العمل االعالم���ي كشقيقها 

االعالم���ي الفلسطين���ي وكذل���ك 

النمطية  الص���ورة  تغيير  ضرورة 

التي تنطوي عل���ى تمييز ضدها 

االبداعي���ة  طاقته���ا  وتتج���اوز 

واالدارية والقيادية.

وف���ي نهاية الحفل ت���م توزيع 

عل���ى  التقديري���ة  الشه���ادات 

االعالمي���ات والطالب���ات في كلية 

النج���اح،  جامع���ة  ف���ي  اإلع���الم 

التكريم بحض���ور عدد من  وت���م 

المؤسس���ات الرسمي���ة واألهلية 

والجهات ذات الصلة.

جانب من حفل التكريم.

بلديــة الخليل و"التواجد الدولي" واالئتالف 
النســوي في بني نعيــم تحتفل بيوم المرأة

الخلي����ل – "األي�ام": نظم����ت بلدية 
الخليل ونقابة العاملين فيها، بحضور 
رئيس البلدي����ة داود الزعتري وأعضاء 
المجلس البلدي ونقابة العاملين، حفاًل 
لتكريم موظفات البلدية لمناسبة يوم 
المرأة العالم����ي، فيما نظم بالمناسبة 
احتف����االن لتكريم النس����اء في البلدة 
القديمة من مدينة الخليل وفي بلدة 
بن����ي نعيم م����ن قبل "بعث����ة التواجد 
الدولي المؤق����ت"، واالئتالف النسوي 

في بني نعيم.
وقال الزعتري إن للمرأة دورًا موازيًا 
وب���ذات األهمية لدور الرجل، موضحًا 
أن خط���ة البلدي���ة خ���الل السنوات 
األربع���ة القادم���ة تول���ي اهتمام���ًا 
كبي���رًا بدور وحق���وق النساء، مشيدا 
وبتضحيات  البلدي���ة  موظفات  بدور 
األسي���رات ف���ي سج���ون االحت���الل 

وأمهات الشهداء.
م���ن جهت���ه، أك���د رئي���س نقابة 
العاملي���ن في بلدي���ة الخليل مجدي 
الساليمة اهتم���ام النقابة بإنصاف 
كافة  عل���ى  وحصولهن  الموظف���ات 
حقوقهن الت���ي نص عليها القانون، 
مشيدا بدور المرأة إلى جانب الرجل، 
سواء في النضال ضد االحتالل أو في 

عملية البناء والتنمية.
نظمت���ه  ال���ذي  االحتف���ال  وف���ي 
"التواجد الدولي" بالمدينة في مركز 
ط���ارق بن زي���اد المجتمع���ي، عبرت 
المستشارة بالبعثة نوال العتمة عن 

الفلسطينيات،  النساء  مع  تضامنها 
متمنية أن يع���م السالم واألمان في 
إل���ى أن البعثة  المنطق���ة، ومشيرة 
ستواص���ل المساهم���ات ف���ي دعم 
بعض المشاري���ع للجمعيات، السيما 
تلك التي تساهم ف���ي دعم الفئات 
المهمشة واألش���د فقرًا ف���ي البلدة 
القديمة والمنطقة التابعة للسيطرة 

اإلسرائيلية بالمدينة.
وأش���ادت صفاء أبو اسنينة من مكتب 
"المحافظة" ورشدية أبو حديد ممثلة عن 
بلدية الخليل ومدير مركز طارق بن زياد 
رجائ���ي الساليمة والناش���طة النسوية 
ميس���ون القواسم���ي وس���ارة دعاجن���ة 
ممثل���ة عن النساء في البل���دة القديمة، 
بدور الم���رأة في مختلف المراحل، وبدور 
المنطقة الخاضعة للسيطرة  النساء في 

اإلسرائيلية في المدينة.
يشار إلى أن االحتف���ال الذي نظم 
بمشاركة اإلعالمي���ة إكرام التميمي 
وطلب���ة مش���روع الصحف���ي الصغير 
لإلعالم  االستق���الل  مرك���ز  بجمعية 
والتنمية، ش���مل عرضا مسرحيا عن 
مح���اور التدريب لمش���روع الصحفي 
الصغير، ال���ذي تم تنفيذه بدعم من 
إلى جانب  الدول���ي،  التواج���د  بعثة 
فقرة م���ن الفلكلور الشعبي قدمتها 
طالب���ات م���ن جمعي���ة بن���ي نعيم 
الخيرية، فيما ت���م تكريم الفائزات 
النس���اء في  ف���ي مسابقة سباح���ة 
مركز ط���ارق والنساء المشاركات في 

الحفل، إضافة إلى توزيع الورود على 
النس���اء والحضور م���ن بعض ممثلي 

المؤسسات.
ونظم االئتالف النس���وي في بلدة 
بن���ي نعيم حفال خاصا بي���وم المرأة 
وبحضور  وبمشاركة نسوية  العالمي 
وممثلين  البل���دي  المجل���س  أعضاء 
الرؤية العالمية" وعدد  عن "مؤسسة 
من ممثلي الفعالي���ات والمؤسسات 

المحلية.
وأكد ممثل "الرؤية العالمية" راجي 
عودة ف���ي كلمة خالل االحتفال الذي 
ش���مل فقرات فنية وثقافية، ضرورة 
االستمرار في العمل للنهوض بواقع 
اإلنجازات  أه���م  الم���رأة، مستعرضا 
الت���ي ت���م تنفيذها بالتع���اون بين 
القطاع النس���وي في بلدة بني نعيم 
والمؤسس���ة، الفت���ا إل���ى أن "الرؤية 
العالمية" ستواص���ل دعمها للقطاع 

النسوي في البلدة بأشكال مختلفة.
البلدي  المجل���س  عض���وة  وثمنت 
نجاح مناصرة دع���م مؤسسة الرؤية 
النسوي  للقطاع  المتواصل  العالمية 
ف���ي بني نعي���م، وحي���ت األسيرات 
في سجون االحت���الل وجميع النساء 
أش���ادت  فيم���ا  الفلسطيني���ات، 
المربية خديج���ة حراحشة في كلمة 
الجمعيات النسوي���ة في بني نعيم 
الفلسطينية في كافة  الم���رأة  بدور 
المج���االت، مؤكدة أن عالق���ة المرأة 

بالرجل تكاملية مشتركة.

خالل حفل لــ "أمين" في رام الله

جائزة المرأة اإلعالمية لناهد أبو طعيمة وأمل جمعة
كتبت نائلة خليل:

منحت شبكة أمين اإلعالمية جائزة 

"الم����رأة اإلعالمي����ة الفلسطيني����ة" 

المتمي����زة لإلعالميتي����ن ناه����د أبو 

طعمي����ة وأم����ل جمعة، ع����ن مجمل 

إنجازاتهما اإلعالمية.

وقال المدي���ر التنفيذي لشبكة 

أمين اإلعالمي���ة خالد أبو عكر:" إن 

ش���بكة أمين حريصة على تقليد 

الجائزة الذي أصبح طقسا سنويا، 

اإلعالميات  الشبك���ة  في���ه  كرم 
ُ
ت

الفلسطيني���ات اللوات���ي أثبت���ن 

إب���داع في  تمي���زا وتركن بصمة 

حقلهن".

وق���ال:" إن الهدف م���ن الجائزة 

اإلعالمي���ات  لك���ل  ه���و تقدي���ر 

الفلسطيني���ات ودوره���ن الفاعل 

والتضحي���ات اللوات���ي يقدمنها 

في مي���دان عملهن، الفتا: "الى أن 

المؤسس���ة تقدم الجائ���زة للعام 

الراب���ع، وتح���رص عل���ى اختي���ار 

إعالميتين من الضفة والقطاع".

وقالت اإلعالمية زلفى ش����حرور 

م����ن عضو لجن����ة التحكي����م: "إن 

المنافس����ة كانت كبيرة جدا بين 

اإلعالميات م����ن مختلف الحقول 

والمكتوب،  والمسم����وع  المرئي 

ق����ررت  التحكي����م  لك����ن لجن����ة 

من����ح الجائزتي����ن لإلعالميتي����ن 

أب����و طعيم����ة وجمعة بن����اء على 

ع����دة معايير تتقي����د بها لجنة 

التحكيم".

وتض���م لجنة تحكي���م الجائزة 

له���ذا الع���ام: زلفى ش���حرور من 

وكالة األنب���اء الفلسطينية "وفا"، 

وجم���ان قني���ص المحاض���رة في 

البرامج  جامعة بيرزي���ت ومقدمة 

وسائدة  الفلسطيني���ة،  قناة  في 

حم���د رئيسة تحري���ر وكالة وطن 

لألنب���اء، وسلوى أبو لب���دة مديرة 

اإلنت���اج في تلفزي���ون فلسطين، 

ونائلة خليل م���ن صحيفة األيام، 

وتمنح ش���بكة أمين الجائزة على 

شرف الثامن من آذار كل عام.

ومن أب���رز المعايير التي تتقيد 

به���ا الجائزة أن تك���ون اإلعالمية 

تعم���ل في وسيلة إع���الم محلية، 

ذات مهنية عالية، تخطت عقبات 

عل���ى صعي���د مهني وش���خصي، 

ومهتمة بقضايا المرأة.

أبو  ناه���د  اإلعالمي���ة  وتعتب���ر 

طعيم���ة التي تعمل في تلفزيون 

وطن وتحاضر في جامعة القدس، 

م���ن أب���رز اإلعالمي���ات اللوات���ي 

عملن بج���د في اكثر م���ن وسيلة 

وبرزت  فلسطينية  محلي���ة  إعالم 

وتبنيه���ا  العالي���ة،  لمهنيته���ا 

قضايا النساء قوال وفعال، وتعتبر 

أب���و طعيمة التي تنح���در من أبو 

سهيال في قطاع غزة منتج رئيسا 

في تلفزيون وطن.

أما اإلعالمي����ة أمل جمعة وهي 

م����ن مخيم جني����ن، والتي تقدم 

برنامج "ضد الصمت" على صوت 

إذاع����ة فلسطين من����ذ أكثر من 

عش����رة سن����وات، فتعتب����ر م����ن 

الفلسطينيات  اإلعالمي����ات  أبرز 

الميداني  العم����ل  صعي����د  على 

والتدري����ب والكتاب����ة األدبي����ة، 

وتعمل جمعة في طاقم ش����ؤون 

المرأة برام الله.

ويهددون بإضراب مفتوح إذا لم تستجب البلدية لمطالبهم

غــزة: أصحــاب المحــال في ســوق الشــيخ رضوان 
يضربــون عن العمل احتجاجًا على تردي أوضاعهم

كتب عيسى سعد الله:

نف���ذ أصحاب المح���ال التجارية في 
س���وق الشي���خ رض���وان المركزية في 
مدينة غزة، أمس، إضرابًا لمدة يومين 
احتجاج���ًا على ع���دم تلبي���ة البلدية 
مجحفة  مطال���ب  وفرضها  مطالبه���م 

بحقهم.
والتزم أكثر م���ن 450 مالكا لمحالت 
تجارية ومصلحة في السوق باإلضراب، 
وخلت السوق من المستهلكين، بينما 
من���ع التج���ار باعة البسط���ات وعربات 
الكارو م���ن الدخول إلى منطقة السوق 

إلنجاح اإلضراب.
وتجمهر البائع���ون المتذمرون أمام 
مدخ���ل الس���وق متخذين م���ن خيمة 
صغيرة مقرًا لهم للتعبير عن غضبهم 
مما أسم���وه بمطالب البلدية المجحفة 
والظالمة لهم، وهددوا بتنفيذ إضراب 
مفتوح عن العمل بالتوازي مع إضراب 
عن الطعام إذا ما استمرت البلدية في 
إدارة ظهره���ا لمطالبه���م المشروعة، 

كما يقولون.
وم���ن أب���رز مطال���ب التج���ار ال���ذي 
استعرضه���ا رئي���س لجنتهم معين 

عبيد إلغاء قرار البلدية بعدم السماح 
بتوريث المح���ال لألبناء، باإلضافة إلى 
إلغاء الزي���ادة في اإليجار وإلغاء نسبة 
ال�5% التي تفرضه���ا البلدية كزيادة 

سنوية على اإليجار.
واته���م عبيد في حدي���ث ل�"األيام" 
البلدية بعدم االستجابة لطلبات التجار 
التي تقدموا بها خ���الل لقاء جمعهم 
مع رئيس البلدية ووزير الحكم المحلي 
ف���ي وقت ساب���ق، كما اته���م البلدية 
بالتقصي���ر في االهتم���ام بالسوق من 
الناحية البيئي���ة والتنظيمية، معتبرا 
أن م���ا يه���م البلدي���ة الجباية وفرض 
الرسوم ورفع اإليجارات وجمع األموال.

م���ن ناحيت���ه، طالب التاج���ر عاهد 
مقداد نائب رئي���س اللجنة المشرفة 
عل���ى اإلض���راب البلدي���ة باالستجابة 
لمطال���ب التجار الكثي���رة إلنقاذ حياة 
أكثر من سبعة آالف شخص من التجار 
والعاملين يعتاش���ون على العمل في 

السوق.
ل�"األيام"  ودعا مقداد خالل حدي���ث 
البلدية إل���ى المساواة بي���ن إيجارات 
البسطات وتوحيد التسعيرة والسماح 
للتج���ار بتطوي���ر محاله���م الصغيرة 

جدًا بما يتناسب م���ع الواقع والتقدم 
والتطور.

ع���دم توفي���ر حراسات في  وانتقد 
الس���وق الذي يشهد تنامي���ا لظاهرة 
السرق���ة باإلضافة إلى ع���دم اكتراث 
البلدية بالمشاكل البيئية في السوق 
الناتجة عن ضعف االهتمام بالنظافة، 
واستنك���ر إقدام البلدي���ة على جباية 
وفرض رسوم عل���ى السيارات الداخلة 
إلى الساحة التابعة للسوق المخصصة 
للمستهلكي���ن والتج���ار، معتبرا أنها 

تحد من نسبة إقبال المستهلكين.
من جانبها، استهجن���ت بلدية غزة 
على لسان مدير العالقات العامة فيها 
الشيخ خليل إضراب  المهندس حاتم 
التجار رغ���م اتفاقهم معها قبل ستة 
أش���هر على حل المشكلة التي قائمة 

آنذاك.
واته���م الشيخ خليل خ���الل حديث 
ل�"األي���ام" التج���ار واللجن���ة الممثلة 
الرجوع  اإلض���راب دون  بتنفيذ  عنهم 
إلى البلدي���ة أو تبليغه���ا بمطالبهم، 
مؤك���دًا أن البلدية علمت باإلضراب من 

خالل وسائل اإلعالم.
وأك���د على موقف البلدية من قضية 

توري���ث وانتف���اع األبناء م���ن المحال 
ال���ذي يقضي  التجارية ف���ي السوق، 
بعدم جواز تمليك ونقل ملكية محال 
مستأجرة حس���ب القانون، مشيرًا إلى 
أن البلدية اتفقت قبل ستة أشهر مع 
التجار على هذه القضية بالرجوع إلى 

القانون.
وطالب الشيخ خليل التجار بالتوجه 
للقض���اء إذا وج���دوا ثغ���رة قانوني���ة 
تنصفه���م ف���ي ه���ذه القضي���ة، أما 
للزي���ادة في اإليج���ار فنفى  بالنسبة 
الشيخ خليل أن تكون الزيادة مجحفة 
ب���ل تتماش���ى م���ع الظ���رف الحال���ي 
المحال  وأهمية  وقيم���ة  واالقتصادي 
التجاري���ة، كم���ا نف���ى ف���رض زيادة 
سنوي���ة بنسب���ة 5%، مبين���ًا أن هذه 
النسب���ة تفرض عل���ى المتأخرين في 
دفع ب���دل اإليجار فقط وال تفرض على 

من يسدده في الوقت المحدد.
أما في موض���وع النظاف���ة والنظام، 
فقال الشيخ خلي���ل: إن البلدية تقوم 
بدوره���ا على ه���ذا الصعي���د بشكل 
ممتاز ودون تقصير، داعيًا الصحفيين 
والمراقبي���ن إلى زيارة أسواق المدينة 

بعد انتهاء فترة التسوق.


