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بسم الله الرحمن الرحيم

 السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس

رقم المعاملة : 569/ج /2013 

يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة فراس طالل ف���ارس البزور من بلدة رابا  بصفته 
الوكيل 

بموجب الوكالة الخاصة رقم )1239 / 2013 / 111( الصادرة عن كاتب عدل طوباس بتاريخ 2013/6/12
وبموجب الوكالة العامة رقم )سجل 870 / ص 6 /2009 ( الصادرة عن كاتب عدل طوباس 

بتاريخ 2009/7/2
وذلك لتقديم معاملة بيع / رقم 569/ج/2013 على قطعة األرض رقم)24(من الحوض )22( 

وقطعة األرض رقم ) 11( من الحوض )23( 
وقطعة األرض رقم ) 10( من الحوض ) 23( 
وقطعة األرض رقم ) 74( من الحوض ) 18(

وقطعة األرض رقم ) 13 ( من الحوض ) 22 ( 
وقطعة األرض رقم )27( من الحوض ) 18 (

من أراضي رابا 
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عش���رة أيام من 

تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة:  فراس طالل فارس البزور , فهد فارس عواد البزور 

 اسم الموكل ) المالك (:  تركي فارس عواد البزور 
اس���م المشتري: طالل فارس عواد البزور , عارف ) أنيس نمر ( عارف البزور  , ثائر طالل فارس 

البزور  , فضل محمد إبراهيم نواجعة  

  دائرة تسجيل أراضي محافظة طوباس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
اإلدارة العامة لتسجيل األراضي

سلطة األراضي

 دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 1763\ج\2013
التاريخ 1\7\2013

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد ش���روق ح���رب احمد هنداوي 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكاله الدورية رقم 1241\2013\5685   عدل نابلس بتاريخ 22\4\2013 

الصادره من كاتب عدل نابلس 

وذلك بمعاملة بيع على قطعه 8 حوض  رقم 10 من أراضي سبس���طيه  فمن له اعتراض الى ذلك 
عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة وأيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن 

وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب األصول ووفقا للقانون :

اسم الوكيلاسم الموكل ) المالك (
شروق حرب احمد هنداوي جميل عبد الله عبد الرحمن الحمد

دائرة  تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

 دولة فلسطين
سلطة األراضي                                                       

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 4222/ج/2013
 التاريخ: 2013/7/9

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة محمد زكي مصطفى طحاينة من س���يلة الحارثية 
بصفته الوكيل بموجب الوكال���ة الدورية رقم )415/2013/5291( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 
2013/7/4 وذل���ك لتقديم معاملة بيع رقم 4222/ج/2013 على قطعة األرض رقم 25 من الحوض 

20053 من أراضي جنين.
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام من 

تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: محمد زكي مصطفى طحاينة

اسم الموكل “المالك”: محمد عبد الرؤوف عارف العبوشي
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية

           مدير دائرة تسجيل اراضي جنين   

بسم الله الرحمن الرحيم

 دولة فلسطين
سلطة األراضي                                                       

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 4250/ج/2013
 التاريخ: 2013/7/9

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلطالع العم���وم بأنه تقدم إلى ه���ذه الدائرة معتص���م محمود محمد يحي���ى من العرقة 
بصفته الوكيل بموجب الوكال���ة الدورية رقم )243/2001/6795( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 
2001/7/28 بموج���ب الوكالة الدورية رق���م )243/2001/6741( الصادرة ع���ن عدل جنين بتاريخ 
2001/7/26 وذل���ك لتقديم معاملة بيع رق���م 4250/ج/2013 على قطعة األرض رقم 76+57+67 

من الحوض 4 من أراضي العرقة.
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام من 

تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: معتصم محمود محمد يحيى

اسم الموكل “المالك”: أنيس+فاطمة أبناء علي صالح يحيى
عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت

            مدير دائرة تسجيل اراضي جنين   

بسم الله الرحمن الرحيم

 دولة فلسطين
سلطة األراضي                                                       

دائرة تسجيل أراضي جنين
 رقم المعاملة: 4255/ج/2013
 التاريخ: 2013/7/9

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعل���ن إلط���الع العموم بأن���ه تقدم إلى ه���ذه الدائرة نهاية موس���ى محمد قاللوة م���ن الجديدة 
بصفته الوكيل بموجب الوكال���ة الخاصة رقم )414/2013/3042( الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 
2013/4/17 وذل���ك لتقديم معاملة بيع رقم 4255/ج/2013 على قطعة األرض رقم 1 من الحوض 

6 من أراضي الجديدة.
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام من 

تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: نهاية موسى محمد قاللوة

اسم الموكل “المالك”: حليمة اجليل علي القاللوة
عدد الحصص المباعة: حسب الوكالة

            مدير دائرة تسجيل اراضي جنين   

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي 
دائرة تسجيل أراضي نابلس  

رقم الملف: 2196\ج\2013
التاريخ 8\7\2013

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد محمد خيري محمد فاقي بصفته 
وكيال دوريا بموجب الوكاله الدورية رقم 856\2012\1126   عدل نابلس بتاريخ 15\1\2012  الصادره 

من كاتب عدل محكمة بداية نابلس  
وذلك بمعاملة بيع على قطعه 22 حوض  رقم 16 من أراضي بيت امرين  فمن له اعتراض الى ذلك 
عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة وأيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن 

وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب األصول ووفقا للقانون :
اسم الوكيل   اسم الموكل ) المالك (   

محمد خيري محمد فاقي خيرية – فتحية ابناء محمود علي الفقيه     
دائرة  تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
ديوان قاضي القضاة

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
المحاكم الشرعية

محكمة طولكرم الشرعية
التاريخ: 1434/8/30ه�
الموافق: 2013/7/9م

إعالن بيع حصص قاصرة في قطعتي أرض صادر عن محكمة طولكرم الشرعية
يعلن للعموم أنه سيتم بيع حصص القاصرة هالة ابنة المتوفى حلمي سامي حسن الحاج ياسين، 
الوصي الش���رعي عليها مش���خص عبد اللطيف صديق مصطفى بموجب حجة الوصاية الصادرة 
عن محكمة صويلح الش���رعية/ األردن بتاريخ 2012/3/22م رقم 34/20/24، وكيل مشخص المذكورة 
حازم بديع محمود قعدان من س���كان عمان بموجب وكالة خاصة صادرة عن س���فارة فلسطين في 
عمان بتاريخ 2011/1/26م رقم 2011/9/1026، وكيل حازم المذكور غيث عيسى أحمد ثابت من رامين 
هوي���ة رقم 901236695، بموجب وكالة خاصة ص���ادرة عن كاتب عدل طولكرم بتاريخ 2011/2/24م 
رقم 2011/1332م، وذلك في قطعة األرض رقم 145 حوض رقم 8489 المسماة خربة الحشاش من 
أراضي ذنابة ومساحتها اإلجمالية 744 متر مربع. يخص القاصرة هالة المذكورة منها 16 حصة من 
أصل 1000 حص���ة أي ما يعادل 11,904 أمتار مربعة، وفي قطعة األرض رقم 115 حوض رقم 8176 
المس���ماة الوس���ايا من أراضي طولكرم ومس���احتها اإلجمالية 766 متر مربع يخص القاصرة هالة 

المذكورة منها 32 حصة من أصل 2000 حصة أي ما يعادل 12,256 متر مربع.
فمن يرغب بالش���راء عليه التواجد في مكان المزاد والبيع في قاعة محكمة طولكرم الش���رعية يوم 

الثالثاء الواقع في 2013/7/16م الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
تحريرًا في 1434/8/30ه� وفق 2013/7/9م.

قاضي طولكرم الشرعي
رائد سبتي سليمان

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف: 2220/ج/2013
التاريخ: 2013/7/7

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد محمد علي محمد امدينه وذلك 
بصفته وكياًل عامًا بموج���ب الوكالة العامة رقم 7609/2012/1159 عدل نابلس بتاريخ 2012/5/24م 
والمعطوفة على الوكالة العامة الصادرة عن المفوضية الفلس���طينية في كندا تاريخ 2008/2/20 
والمصادق عليها من وزارة العدل الفلس���طينية رقم 1137 بتاريخ 2008/5/26 وصورة طبق األصل 
بتاريخ 2013/4/25 والوكالة العامة سجل 2007/40/687 سفارة فلسطين/ عمان بتاريخ 2007/7/21 
والوكالة العامة س���جل 693 صفحة 2007/86 والصادرة عن س���فارة فلسطين/ عمان 2008/8/12 
بموج���ب الوكالة العامة رقم 8810/2013/1256 عدل نابل���س والمعطوفة على الوكالة العامة رقم 
60910051 الصادرة عن منظمة التحرير الفلس���طينية/ واشنطن والمصادق عليها من وزارة العدل 

رقم 6008، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 105 حوض رقم 15 من أراضي بيت وزن.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل   اسم الموكل )المالك(   

منذر عادل محمد محمد نهاية عادل محمد محمد   
أديبة عبد الرحيم إسماعيل خليل

محمد عادل محمد محمد 
بشير عادل محمد محمد 
سمير عادل محمد محمد 

محمد علي محمد امدينه منذر عادل محمد محمد   
دائرة تسجيل أراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
الرقم: 2011/147
التاريخ: 2013/7/3

تبليغ قرار صادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى الحقوقية

 رقم 2011/147
إلى المدعى عليهم: 1. ابراهيم عبد الله ابراهيم عبد الله الحجي.

2. إسماعيل عبد الله ابراهيم عبد الله الحجي.
3. عايشة عبد الله ابراهيم عبد الله الحجي.

4. نجمة عبد الله ابراهيم عبد الله الحجي.
5. ه���دى عبد الله ابراهيم عبد الل���ه الحجي وجميعهم من نابلس � برقة ومجهولين محل اإلقامة 

حاليًا.
عم���اًل بقرار محكمة بداي���ة نابلس بالدعوى الحقوقي���ة رقم 2011/147 فقد تق���رر تبليغكم قرار 
الحك���م الصادر بالدعوى المذكورة أع���اله والصادر بتاريخ 2013/4/29 وف���ق أحكام المادة 20 من 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والذي أقامها عليكم موسى أحمد عبد الجبار أقطش 
ونايف عبد الرحيم احمد أبو خضر وحليمة ابراهيم يوس���ف الحج وعبد الرحيم نايف عبد الرحيم 
احمد وفاطمة نايف عبد الرحيم أحمد وهنية نايف عبد الرحيم أحمد بواس���طة وكيلهم الخاص 
موس���ى أحمد عبد الجابر اقطش وبواسطة وكيلهم المحامي األستاذ بسام أبو صالحة و/أو شروق 
هن���داوي والمتضمن )الحكم للجه���ة المدعية بصفتها ورثة المرحوم ناي���ف عبد الرحيم أحمد 
وحليمة ابراهيم يوسف حج بثلث مساحة قطعة األرض رقم 20 من الحوض رقم 11 موقع الترايب 
من أراضي جنس���نيا قضاء نابلس وهي الحصة المس���جلة على اسم مورث الجهة المدعى عليها 
المرحوم عبد الله ابراهيم عبد الله الحجي وتس���جيل هذا الجزء باس���م ورثة المغارس نايف عبد 
الرحي���م احمد وفق حجة حصر اإلرث حس���ب األص���ول على أن تتحمل الجهة المدعية الرس���وم 

والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس
مها فريد يامين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة بداية نابلس
الرقم: 2013/12
التاريخ: 2013/6/20

مذكرة دعوى بالنشر

صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية االستئنافية المدنية

 رقم 2013/12
إلى المس���تأنف عليهم: 1. ش���روق محمود حمدان ظاهر 2. داليا محم���ود حمدان ظاهر 3. فدوى 
محم���د حمدان حمدان ظاهر 4. هالة محمد حمدان حمدان ظاه���ر 5. فيصل حمدان حمد الظاهر، 
لالطالع على االس���تئناف التي أقامها عليك المس���تأنفان 1. عصام خمي���س عويضة عويضة 2. 
نس���رين محمد حمدان الظاهر والتي موضوعها ق���رار قاضي محكمة صلح نابلس والصادر بتاريخ 
2012/12/6 والمتضم���ن رد دعوى المدعيان ويقتضى حضوركم إلى هذه المحكمة يوم 2013/10/9 
الساعة الثامنة صباحًا للنظر باالستئناف رقم 2013/12 وعليكم توكيل محام أو الحضور بنفسكم 
ويمكنك���م الحضور إل���ى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وإذا لم تحضروا أو ترس���لوا 

وكياًل عنكم تجرى محاكمتكم حضوريًا.
رئيس قلم الحقوق في محكمة بداية نابلس

خالل ورشة إعالمية في رام الله

الدعوة لنقاش واســع لبنــاء منهج منظم في طرح اإلعــالم لقضايا المرأة
رام الله � "األيام": دعا اعالميون مش����اركون في ورشة عمل 
بمقر مركز المرأة لالرشاد القانوني واالجتماعي، في رام الله 
امس، الى نقاش واس����ع لبناء منهج منظ����م في طرح االعالم 

لقضايا المرأة.
وتن����اول المح����ور االول من الورش����ة ع����رض ملخص قدمه 
المحامي اش����رف ابو حية � رئيس وحدة التوثيق والمناصرة 
في المركز حول ابرز التطورات الحاصلة في الوضع القانوني 

لمجموعة من القضايا المرتبطة بالمرأة.
واستعرض ابو حية مسيرة تعديل قانون العقوبات المطبق 
حالي����ا، واعداد مش����روع قانون عقوبات فلس����طيني مش����يرا 
الى ان القانون س����يكون في حال اق����راره حالة متقدمة على 
مستوى العالم العربي وفق شهادات خبراء عرب ساهموا في 

مناقشته واعداده.
وع����رض أبو حية لتط����ورات موضوع تش����ريع قانون حماية 
االس����رة م����ن العنف ونظ����ام التحوي����ل الخدماتي للنس����اء 
المعنفات داعيا االعالم الى تس����ليط مزي����د من الضوء على 
هذه الجوانب وإبراز معاناة النس����اء في المجاالت المختلفة 
الناتجة ع����ن الخلل القائم حاليا في غي����اب انظمة وقوانين 
او في ظل انظمة وقوانين غير مالئمة وال تتناس����ب والواقع 
المعاصر  لمجتمعنا وحاجاته ومتطلباته المختلفة، واهمية 
توفير الحد االدن����ى من العدالة والمس����اواة وحماية حقوق 
وحري����ات الفئات والش����رائح المختلفة فيه وخاصة النس����اء 

واالطفال.
وتن����اول المح����ور الثاني من الورش����ة موض����وع التغطية 
االعالمي����ة لقضايا المرأة، حيث عرض����ت عضو االمانة العامة 
إلتحاد المراة الفلسطينية ريما نزال مجموعة من المالحظات 
النقدية حول طبيعة التغطي����ة االعالمية لقضايا المرأة في 

االعالم سواء المكتوب ام المرئي ام المسموع.
واش����ارت نزال ال����ى ان االطار العام له����ذه التغطية يغلب 

عليها طابع الموس����مية، وهي مجت����زأة وال تتضمن رؤية او 
خطابا ذا نس����ق او نمط معي����ن من االنحي����از لصالح  قضايا 

المرأة.
واكدت نزال ان الخطاب االعالمي يس���اهم في خلق حالة من 
الفصل بين قضايا المرأة وقضايا المجتمع عموما بصورة تكاد 

توحي بأن المرأة هي جزء منفصل عن المجتمع وقضاياه.
واعتب����رت ان الخطاب يتمس����ك ويدافع ع����ن الحداثة في 
عدد من القضايا الش����كلية فقط، وال يتناول بالعمق القضايا 
الجوهرية واالساس����ية المرتبطة بمفهوم الحداثة والتنمية 
والتطور وخاصة ش����قها المرتبط بطبيع����ة العالقات والبنى 

االجتماعية القائمة.
وانتق����دت ن����زال الخطاب االعالم����ي تجاه قضاي����ا المرأة، 
معتبرة انه في معظم حاالته خطاب غير متماسك او منظم، 
ويتص����ف باالس����تفزاز احيانا والمهادنة ف����ي احيان اخرى، 
بعضه تقلي����دي واالخر متنور ومتق����دم، ودعت الى التحلي 
بمزيد من الشجاعة والجرأة في طرح وتناول ااقضايا وعرضها 
ام����ام المواطنين مع اهمية االخذ بعي����ن االعتبار خصوصية 

المجتمع الفلسطيني وحساسيته تجاه قضايا المرأة.
ودعت نزال الى االستفادة مما يحدث في البيئة المحيطة 
في هذا المجال حيث تس����ود اجواء من الحديث عن الحقوق 
والمساواة والكرامة في اطار حرية الرأي والتعبير، وهو ما من 
شأنه ان يسهم في تعزيز دور االعالم تجاه قضايا المرأة من 

خالل التركيز على خطاب المواطنة.
من جهتها أش����ارت الصحافية ربى مه����داوي الى انه رغم 
وج����ود تقدم في تناول االعالم لقضايا المرأة اال انه يتضمن 
بعض السلبيات وخاصة حين تلجأ  بعض وسائل االعالم الى 
حص����ر قضايا المرأة في زوايا واب����واب وصفحات خاصة بها، 
مؤكدة ان التق����دم الحاصل حتى اآلن في تعاطي االعالم مع 
قضايا المرأة ال زال محدودا وهو  بحاجة الى مزيد من الجهد 

والعمل لتطويره.
م����ن جانبها، اش����ارت االعالمي����ة امتياز المغرب����ي الى ان 
المشكلة ليست مع االعالميين وانما مع ادارات ومراكز صنع 
القرار في المؤسس����ات االعالمية، حي����ث يتطلب االمر اتخاذ 
قرارات تتعلق بتغيير  بعض سياسات المؤسسات االعالمية 

وتوجهاتها ومجاالت تركيز عملها.
ودعت المغربي المؤسسات والهيئات النسوية الى توزيع 
نش����اطاتها ط����وال فترات الع����ام وعدم تركيزه����ا في فترة 
زمنية محددة، والى اس����تهداف القاعدة النسوية العريضة 
واشراكها في النش����اطات االعالمية والجماهيرية المختلفة 
وع����دم االكتفاء بتكرار مش����اركة ش����خصيات محددة فقط، 
كم����ا دعت كل الجهات المعنية الى البحث عن س����بل توفير 
الحماية لالعالميين العاملين في هذه القضايا النها تشكل 

في عدد من الحيان جوانب خطر تتهددهم.
وأكدت ميس����ون ع����وده على اهمية العم����ل بصورة دائمة 
على مس����تويات اتخاذ القرار  في المؤسس����ات االعالمية الن 
هذا االمر يساهم في اخراج قضايا المرأة من زوايا وصفحات 

خاصة بها الى الحيز االجتماعي العام. 
وتحدث���ت عن تجربتها كمديرة الح���دى االذاعات المتخصصة 
بقضايا المرأة، مشيرة الى انها تعتمد سياسة تقوم على اشراك 
النساء في كل برامج االذاعة االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
وغيرها، حيث يجري اش���راك المرأة كخبيرة اقتصادية وساسية 
ومالية وغيرها من المجاالت مما يشير الى تجارب نسوية ناجحة. 
ودعت عوده الى توفير مزيد من الدعم والتش���جيع للمؤسس���ات 

االعالمية في تبني نهج داعم لقضايا المرأة. 
من جهته اكد عضو االمان����ة العامة في نقابة الصحافيين 
منتصر حمدان اكد من ناحيته على ضرورة  االهتمام بما تم 
بناؤه حتى اآلن ف����ي االهتمام بقضايا المرأة والمراكمة على 

هذه التجربة الحديثة نسبيا وتعميمها وتوسيعها.

نابلس: اإلغاثة الزراعية تطلق 
حملة "الحق بالمياه عدالة وحرية"

نابلس � "األيام": اطلق���ت جمعية التنمية الزراعي���ة "االغاثة الزراعية 
الفلس���طينية"، خالل مؤتمر صحافي بمقر االتح���اد العام لنقابات عمال 
فلس���طين، بنابلس، أول من أم���س، حملة خاصة بالمي���اه بعنوان "الحق 
بالمي���اه عدالة وحرية" بحض���ور عدد كبير من وس���ائل االعالم وعدد من 

ممثلي جمعيات الري والمزارعين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح خالد منصور مدير فرع نابلس في االغاثة الزراعية ومنسق حملة 
المياه أن مدة الحملة ستس���تمر حتى نهاية الع���ام الجاري، ويمكن أن 
تمدد لستة أشهر أخرى من العام المقبل، وستشمل محافظات قلقيلية 

طولكرم جنين طوباس ومنطقة األغوار.
واستعرض مبررات الحملة التي تمكن في شح المياه الحالي، والمتوقع 
بسبب سيطرة االحتالل على الجزء األكبر من المخزون المائي الفلسطيني، 

وارتفاع أسعار المياه بما يرفع تكلفة اإلنتاج الزراعي.
واضاف منصور: إن الحملة تهدف الى  المس���اهمة في الجهد الوطني 
الس���تعادة حقوقنا الوطنية المائية التي يغتصبها االحتالل، والضغط 
عل���ى صناع القرار من اجل المصادقة على قانون المياه وتطبيقه، ووقف 
خصخصة المياه س���واء مياه الشرب أو المياه الخاصة بالزراعة ) أن تكون 

التي عليها  للحكوم���ة  اآلبار ملك 
أن تزود المزارعين بالمياه الالزمة 
بشكل عادل وبأس���عار التكلفة ( 

ومنع فوضى حفر اآلبار.
وحول أنش����طة الحملة قال: إنها 
ستشمل ورش عمل مع الجمعيات 
التعاوني����ة والمزارعي����ن وأصحاب 
اآلبار الجوفية لتعريف المشاركين 
بالقواني����ن الخاصة بمي����اه الري . 
ويتح����دث به����ا خبير مي����اه  عدد 
الورش 5 " األغوار ، طوباس ، جنين 
، طولك����رم ، قلقيلي����ة "، ولقاء مع 
الكت����ل البرلماني����ة يضم ممثلين 
جمعي����ات تعاوني����ة ، مزارعين  ، 
مؤسس����ات لتفعيل التش����ريعات 
والقواني����ن بم����ا يخ����دم القط����اع 

الزراعي، وغيرها من االنشطة.

ورشة بجامعة النجاح تناقش دور اإلعالم 
في التخفيف من مخاطر الكوارث

نابل����س � "األي����ام": نظم مرك����ز التخطيط 
الحض����ري والح����د م����ن مخاطر الك����وارث في 
جامعة النجاح بنابلس، أول من أمس، ورش����ة 
عمل تدريبي����ة للصحافيين في مركز اإلعالم 
ف����ي الجامعة، حول دور اإلعالم في التخفيف 
من مخاط����ر الكوارث وذلك بالتعاون مع وزارة 

اإلعالم، ونقابة الصحافيين.
وحضر الورشة الدكتور محمد حنون، نائب 
رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية، والدكتور 
جالل الدبيك، مدير مركز التخطيط الحضري 
والح���د من مخاط���ر الكوارث ف���ي الجامعة، 
ونائ���ب رئيس الهيئ���ة الوطنية للتخفيف 
من أخطار الك���وارث، واللواء متقاعد واصف 
عريقات، رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف 
م���ن أخطار الك���وارث، وماج���د كتانة، مدير 
مكتب اإلع���الم في محافظة نابلس ، وجغفر 
اش���تيه، ممثال عن نقابة الصحفيين، وعدد 
من الصحافيي���ن المهتمين من المحافظات 

الشمالية.
ويأت����ي تنظيم الورش����ة ضم����ن فعاليات 
مش����روع تخفيف مخاطر الزالزل في فلسطين 
" ”SASPARM ال����ذي تنف����ذه جامعة النجاح 
بالتعاون مع المركز األوروبي لهندسة الزالزل 
وجامع����ة “ IUSS” في بافي����ا – ايطاليا ضمن 

مشاريع “ FP7” االوروبية.
وركز د. الدبيك على دور اإلعالم خالل مرحلة 
وقوع الكوارث كالزالزل مثال، وأعطى شرحا عن 
المخاطر  المفاهيم األساسية لتقييم  بعض 
وإدارتها، باإلضافة لتناوله موضوع اإلعالم " 
األزموي"، وكيفية الوقاية من الشائعات التي 
تنتشر في أوس����اط المجتمعات أثناء حدوث 
ووق����وع الك����وارث المختلف����ة، مقدمًا بعض 

"مفتاح" تختتم تدريب المجموعة 
الثانية من القيادات السياسية الشابة

رام الله - "األيام": اختتمت المبادرة الفلسطينية 
والديمقراطية-"مفتاح"،  العالم���ي  الحوار  لتعميق 
الجزءين الثاني والثالث من ورشة تدريبية امتدت 
على مدار س���تة أيام، خالل األسبوعين الماضيين، 
وذل���ك بمش���اركة 19 مش���ارك/ة م���ن القي���ادات 
السياسية الشابة من الجامعات والكليات المحلية 
المختلف���ة، وضمن برنامج تقوي���ة ودعم القيادات 

الشابة، بالشراكة مع الممثلية النرويجية. 
وأوضح���ت المدير التنفي���ذي لمفت���اح د. ليلي 
فيض���ي أن العملية التدريبية ترك���زت خالل أيام 
التدريب عل���ى بناء وإيجاد مس���احات تش���اركية 
آمن���ة بين مجموع المش���اركين، ومحاول���ة االرتقاء 
بحل���ول للتناقضات البارزة بين أفراد المجموعة من 
خالل إع���ادة التفكير وصياغة األه���داف بناء على 
احتياجات كل طرف من األط���راف، مع األخذ بعين 

االعتبار احتياجات الطرف اآلخر.
واضافت : ان المشاركين / ات عملوا على بناء رؤية 
المجموع���ة والتي تعبر ع���ن أهدافها وتوجهاتها 
االستراتيجية، وذلك بعد نقاشات مستفيضة ألراء 
المجموعة وتوجهاتها والت���ي تركزت حول آليات 
تفعيل وتحس���ين المشاركة الشبابية في منظومة 
صناع���ة القرار، ودعم وتمكين الفئات المهمش���ة، 

والعمل على إيجاد مس���احات تش���اركية آمنة بين 
مختل���ف المكون���ات المجتمعي���ة لتحقي���ق تلك 

األهداف". 
وبين���ت د. فيضي أن���ه "ولغاي���ات تحقيق تلك 
الرؤية، ومحاولة التغلب على مجمل المعيقات التي 
ستواجه المجموعة في طرقها لتحقيق رؤيتها، تم 
العمل على تحديد مجموعة من األنشطة التنفيذية 
اإلبداعية، والتي سيتولى أفراد المجموعة تنفيذها 
على مدار العام، والتي تهدف بش���كل رئيسي إلى 
تجاوز المعيقات المجتمعية والبنيوية المختلفة، 
ورفع مستوى فهم وإدراك أفراد المجموعة للبيئة 
المحيطة بهم وآليات التعامل مع مجمل التغيرات 
ذات الصلة، وصوال إل���ى تحقيق أهداف المجموعة 
وتوجهاته���ا االس���تراتيجية والتي عب���رت عنها 

المجموعة برؤيتها".
يذكر أن المش���اركين من مختلف الفصائل، ومن 
الفاعلين في مجالس الطلبة في عدد من الجامعات 
)جامعة النجاح  والكليات الفلس���طينية المتمثلة ب�
الوطني���ة، جامع���ة بيت لح���م، الجامع���ة األهلية، 
جامعة الخليل، الجامعة العربية األميركية، جامعة 
القدس، جامعة الق���دس المفتوحة، كلية العروب 

التقنية(.

نشاط تطوعي لـ "شباب رام الله" 
لـلـعـنـايـة بـأشـجـار األرصـفـة

رام الل���ه � "األي���ام": نظم نادي ش���باب رام الله، مس���اء أول من امس، بالتع���اون مع بلدية 
رام الله وبدعم من ش���ركة الرهن العقاري نش���اطًا تطوعيا للعناية باألش���جار المزروعة على 
أرصفة ش���وارع المدينة، وذلك ضمن "الحملة السنوية إلستغالل العطلة الصيفية باألنشطة 

التطوعية".
وش���ارك بالنش���اط أعضاء النادي من الهيئة اإلدارية واألشبال، حيث قاموا بإضافة التراب 

لها وطالئها بمادة الشيد للحفاظ عليها ومنحها منظرًا جمياًل.
وق���ال رئيس النادي محمد حم���د "نعمل في كل عام على إس���تغالل العطلة الصيفية من 
خالل وضع برنامج لعدد من النش���اطات التطوعية التي تمأل وقت الفراغ لدى طلبة المدارس 

والجامعات لمد يد المساعدة للبلديات وخلق روح التطوع والمشاركة والعطاء للبلد". 
وأضاف حمد: ان النادي "قرر هذا العام أن البدء بتنظيف الش���وارع والعناية بها وإعطائها 

نوعا من الزينة إستعدادا إلستقبال الشهر الفضيل".
وتابع "قمنا األس���بوع الماضي بترس���يم أش���ارات المرور على األرصف���ة ودهنها باأللوان 

المناسبة واليوم نعتني باألشجار المزروعة على أرصفة شوارع المدينة".

األولى فلسطينيًا والثانية عربيًا

"جـوال" تـحـصـد جـائـزتـيــن
في مجال اإلعالم االجتماعي

رام الل���ه – "األي���ام": حصدت ش���ركة االتصاالت 
الخلوي���ة "ج���وال"، جائزتي���ن ف���ي مج���ال اإلعالم 
االجتماعي، وذلك في ختام فعاليات المنتدى الرابع 
لإلع���الم االجتماعي الرقمي، الذي أقيم في رام الله، 

أول من أمس.
وجاء اإلعالن عن حصول الش���ركة على الجائزتين، 
خالل حفل عش���اء نظم���ه القائمون عل���ى المنتدى 
لمناس���بة اختتام فعالياته، علما أن هذه هي المرة 

األولى التي يقام فيها المنتدى في فلسطين.
واس���تلم الجائزتين عن الش���ركة، مدي���رة ادارة 
التس���ويق فيه���ا م���الك زيادن���ه، ومدي���ر إدارة 
التطبيق���ات أمجد بش���تاوي، حي���ث احتلت "جوال" 
المرك���ز األول عل���ى مس���توى فلس���طين من حيث 
 Social" التسويق عبر القنوات االجتماعية الرقمية
Media Marketing"، والمركز الثاني على مستوى 
الوطن العربي، من حيث نس���بة تفاعل المشتركين 
والمتابعين لصفحات "جوال" الرس���مية على برامج 

التواصل االجتماعي.
وق���ال بش���تاوي: "إن وس���ائل التواص���ل واإلعالم 

االجتماع���ي الرقم���ي، فرضت نفس���ها بقوة خالل 
الس���نوات األخي���رة، حي���ث أصبحت تلع���ب أدوارًا 
تج���اوزت التواص���ل االجتماعي، وتطورت لتش���مل 
مجاالت التس���ويق والترويج للخدم���ات والمنتجات 
الت���ي تقدمها الش���ركات، ومن ه���ذا المنطلق كان 
اهتمامنا في "جوال" لرعاية فعاليات المنتدى الرابع 
لإلعالم االجتماعي الرقمي الذي أقيم هذا العام في 
فلس���طين ونجح في تشكيل منصة تفاعلية، عززت 
الوعي بأهمية ش���بكات التواص���ل المجتمعي في 

التواصل واإلعالم والتسويق".
وأض���اف: "إن التح���دي يكمن بالبق���اء دائمًا في 
ص���دارة الش���ركات الت���ي تعتمد أس���اليب، وطرق 
التواصل، والترويج عبر قنوات التواصل االجتماعي 
عل���ى تنوعه���ا، في ظ���ل التط���ورات في ش���بكات 
التواص���ل المجتمعي التي بدأت تدخل كل مجاالت 
الحياة اليومية للمس���تخدمين وأعمالهم، كما أنها 
أصبح���ت أدوات مهمة يجب اس���تغاللها بالش���كل 
الصحي���ح لفائدة الش���ركات، ومعرف���ة كيفّية بناء 
إستراتيجيات ناجحة للتسويق والعالقات العامة".

اإلرشادات للمحررين والصحفيين قبل وأثناء 
وبعد حدوث الكارثة.

واستعرض الدبيك آراء وتجارب صحافيين 
لهم خبرة في مجال الك����وارث التي تعرضت 
له����ا بلدانهم، كم����ا وأولى الدبي����ك اهتماما 
كبيرا لضرورة توخ����ي الصحافيين الدقة في 
الت����ي تصف حجم  المصطلحات  اس����تخدام 
الكارث����ة أو نوعها، داعيًا الصحافيين لضرورة 
التعاون على نش����ر الموقع لم����ا يحتويه على 
مواد إرش����ادية مهمة للباحثين والمختصين 

واألفراد.
كما تن����اول د. الدبيك خالل الورش����ة أيضا 
موض����وع اإلعالم األزموي وآلي����ات الوقاية من 

الشائعات ودور المتحدث الرسمي في أوقات 
األزم����ات، إضافة إلى اس����تعراض مصطلحات 
متعلق����ة بتخفيف مخاطر الكوارث اس����تنادا 
للوثائ����ق اإلس����تراتيجية الدولي����ة للحد من 

الكوارث.
واوض����ح كتان����ة أن المواطني����ن يعتمدون 
بشكل كبير على وس����ائل اإلعالم بشكل كلي 
أو جزئي كون وسائل االعالم هي مصدر مهم 

اوقات االزمات.
من جهت����ه قال عريق����ات :"إن مس����ؤولية 
اإلعالم تتضاعف أثناء ح����دوث الكوارث، وإن 
مهمة اإلعالم تتركز قب����ل وأثناء وبعد وقوع 

الكارثة".


