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دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طوباس
التاريخ :2018/3/22
رقم المعاملة : 333/ج /2018
يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة أحمد علي حس���ني جابر   بصفته الوكيل 
الخاص  بموجب الوكالة الخاصة رقم )2017/9/1747( الصادرة عن س���فارة فلسطين/عمان  

بتاريخ 2017/5/31 
 وذل���ك لتقديم معاملة بيع رقم  333/ج /2018على قطعة األرض رقم)44(من الحوض )11( 

من أراضي طوباس
  فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عشرة أيام 

من تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .
 اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: أحمد علي حسني جابر   

 اسم الموكل ) المالك (: مصطفى علي حسين جابر 

دائرة تسجيل أراضي

 محافظة طوباس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

التاريخ: 2018/3/21

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة بداية نابلس بالقضية االستئنافية المدنية رقم 

2017/215
إلى ورثة المستأنف ضده: كريم عبد العزيز كمال عبد الله ومجهولي محل اإلقامة.

يقتضى حضوركم إلى هذه المحكمة يوم 2018/4/29 الس���اعة الثامنة صباحًا للنظر في الدعوى 
االس���تئنافية الحقوقية رقم 2017/215 والتي أقامها المس���تأنف اياد احمد مصطفى حبش من 
نابلس بواسطة وكيله حسام فتوح وموضوعها القرار الصادر عن محكمة صلح نابلس في الدعوى 
الحقوقية رقم 2001/1926 بتاريخ 2014/4/10 والقاضي بمنع معارضة المدعى عليهم في حقوق 
ملكيته وتصرفه بالعقار موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن قطعة األرض رقم 2/105 حوض رقم 
11 والبالغ مس���احته 200 متر والمملوكة للمدعي والمقام عليها بناء مؤلف من غرفتين وصالون 
ومنافع ورفع يدهم عنها وتسليمها للمدعي وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومائة 

دينار أتعاب محاماة.
ويمكنكم الحضور إل���ى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعماًل بالمادة 62 من قانون 
أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 فإنه يقتض���ى عليكم تقديم الئحة 
جوابية خالل مدة خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم النش���ر وإذا لم تحضروا أو ترسلوا وكياًل 

عنكم تجري محاكمتكم حضوريًا.
مع االحترام

رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس

دولة فلسطين

قاضي القضاة

المحاكم الشرعية

محكمة جنين الجنوبية الشرعية
التاريخ: 1439/7/4هـ
وفق: 2018/3/22م

مذكرة تبليغ حضور صادرة عن محكمة جنين الشرعية/ قباطية
في الدعوى اساس 2018/57

إلى المدعى عليه: اياد عدنان فايز أبو عودة من قباطية ومجهول محل اإلقامة فيها وليس 
له محل إقامة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

يقتضى حضورك إلى محكمة جنين الشرعية الجنوبية/ قباطية وذلك يوم الخميس الواقع 
في 2018/4/26م في تمام الساعة التاسعة صباحا وذلك من أجل النظر في الدعوى أساس 
2018/57 وموضوعه���ا تفريق للغيبة والضرر المقام���ة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك 

بصحيح العقد الشرعي المدعية/ انصاف خالد نجيب أبو عودة من قباطية وسكانها.
فإذا لم تحضر في الوقت المعين يجري بحقك المقتضى الشرعي حسب األصول.

وعليه صار تبليغك ذلك حسب األصول تحريرًا في 1439/7/4ه� وفق 2018/3/22م.
قاضي محكمة جنين الشرعية الجنوبية

 دولة فلسطين
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للشركات

مراقب الشركات
إعالن للعموم

يعلن الس���يد/ مراقب الش���ركات بغزة أن المواطن رائد رياض حمد ويمثله المحامي/ أحمد 

حمد تقدم لتسجيل سمة تجارية باسم )حمد ستار للسياحة والسفر(.

لذا من لديه اعتراض على تس���مية هذا االس���م يتقدم لإلدارة العامة لتسجيل الشركات 

باعتراض مسبب خالل أسبوع من بداية نشر هذا اإلعالن، في مكتب مراقب الشركات بغزة 

� النصر � أبراج المقوسي.

تحريرًا في 2018/3/19م
أ . يعقوب الغندور
مراقب الشركات

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة: 3/ق/2018
التاريخ: 2018/3/22

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراض���ي طولكرم/ أنا مثقال عبد القادر إبراهيم 

حاج يحيى بوكالتي العامة رقم 2013/197 عدل طولكرم
إلتمام معاملة بيع رقم 3/ق/2018

صفحة سجل   اسم البلد  
11 3 فلسطيني   طولكرم/ بلعا  

قطعة ��������   حوض  
 439   2 طولكرم/ بلعا  

ولمن ل���ه االعتراض على ذلك التقدم إلى دائرة تس���جيل اراضي طولكرم لالعتراض خالل 
فترة عشرة ايام من تاريخ هذا النشر وبخالف ذلك يتم السير في المعاملة حسب األصول 

والقانون.
اسم الوكيل اسم المالك  

نداء زياد فالح حج يحيى  مثقال عبد القادر إبراهيم حاج يحيى/ وكيل عام
 دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2018/228 مدني
التاريخ: 2018/3/20

مذكرة دعوى مدعى عليهم بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 2018/228  

إلى المدعى عليهم: 1. فهد فرحان يوس���ف طبش 2. فريد فرحان يوس���ف طبش 3. فؤاد فرحان 
يوسف طبش 4. فوزي فرحان يوسف طبش 5. باسم فرحان يوسف طبش 6. نور إبراهيم موسى 
طبش )عبد الله( 7. فرحان يوس���ف فرحان طبش 8. إبراهيم يوسف فرحان طبش 9. لينا يوسف 
فرحان طبش 10. ريما يوس���ف فرحان طبش 11. ميالدة يوسف فرحان طبش 12. حلوة إبراهيم 
نخلة المش���ارقة 13. ميخائيل ميخائيل إبراهيم نخلة المشارقة 14. إبراهيم ميخائيل إبراهيم 
نخلة المشارقة 15. س���ارة ميخائيل إبراهيم نخلة المشارقة 16. هيالنة ميخائيل إبراهيم نخلة 
المش���ارقة 17. زمرد ميخائيل إبراهيم نخلة المش���ارقة 18. إبراهيم ش���حادة إبراهيم المشارقة 
19. البير ش���حادة إبراهيم المش���ارقة 20. نخلة شحادة إبراهيم المش���ارقة � رام الله � مجهولي 

محل اإلقامة.
يقتض���ى حضوركم إلى محكمة صلح رام الله يوم 2018/5/24 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر 
ف���ي الدعوى المدنية رقم 2018/228، التي أقامه���ا عليكم المدعي رائد محمد عبد عنبر/ رام الله 
بواسطة وكيله المحامي رشاد فشافشة بدعوى موضوعها قسمة وإزالة الشيوع في قطعة األرض 
رق���م 214 ح���وض الجلزون رقم 8 من أراضي جفنا/ رام الله، بحي���ث أن المدعي يملك حصصًا مع 

المدعى عليهم في قطعة األرض المذكورة ويرغب بقسمتها وإزالة الشيوع عنها.
ويمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

ويتوجب عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عشر يومًا من تاريخ تبليغكم بالنشر بإحدى 
الصحف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 

.2001
وإذا لم تحضروا أو ترسلوا وكياًل عنكم سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.

خضر أبو تمام
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

زملط: حقوق الشعب الفلسطيني 
ليست للبيع وال تخضع لالبتزاز المالي

واشنطن - وفا: قال رئيس المفوضية العاّمة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية لدى الواليات المتحدة، حسام زملط، ردًا على إدراج 
قانون )تايلـــور فورس( الذي يقطع المســـاعدات عن الســـلطة 
الفلسطينية بســـبب مدفوعاتها لعائالت الشهداء واألسرى: إن 
القيادة الفلســـطينية ملتزمة بحقوق عائالت الشهداء واألسرى 
وتوفيـــر حياة كريمة لهم وإنها ال تخضع لالبتزاز المالي، مؤكدًا 

أن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ليست للبيع.
وأضـــاف الســـفير في إحاطـــة لإلعـــالم األميركـــي، أمس: إن 
الكونغرس يثبت مّرة أخرى انحيازه التام لالحتالل اإلســـرائيلي 
على حساب الشعب الفلسطيني، ويعاقب السلطة الفلسطينية 

وهي الجهة الوحيدة الملتزمة بالقرارات والشرعية الدولية.
وتابع: "إن قانون "تايلور فورس" يحمل دوافع سياسية يسعى 
من خاللـــه الكونغرس إلى اســـتخدامه كأداة ضغط سياســـي، 
خصوصًا في ظل مســـاعي تمرير ما يسمى بصفقة العصر التي 

تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن القانون يضر بمصلحة السالم واالستقرار ويؤثر 

سلبًا على العالقة الثنائية بين البلدين.

وأردف: إن "هـــذا انتصـــار لليميـــن المتطـــرف اإلســـرائيلي 
والمســـتوطنين، ومكافأة علـــى مواصلة االحتالل واالســـتعمار 
والخروقـــات اليوميـــة لحقـــوق اإلنســـان منها ســـجن األطفال 
وتعذيبهم وهدم البيوت والحصار اإلجرامي لمليوني إنسان في 

قطاع غزة".
وعلى الرغم من الحملة التي تســـتهدف الشعب الفلسطيني 
في الكونغرس، إال أن الســـفير لفت إلى الدور المهم الذي يقوم 
به بعض أعضـــاء الكونغرس، مثل بيتي مكولـــوم، التي قّدمت 
مشروع قانون لحماية حقوق أطفال فلسطين ومحاسبة إسرائيل 
على انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان، خصوصًا اعتقـــال األطفال 

الفلسطينيين.
ويأتـــي قانـــون "تايلور فورس" ضمن سلســـلة مـــن القوانين 
الســـابقة التـــي اتخذهـــا الكونغـــرس ضـــد منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية على مدار ثالثين عامًا، أبرزها تصنيف )م.ت.ف( 
كمنظمـــة إرهابية منذ العام 1987 رغم اعتراف إســـرائيل بها، 
ورغـــم العديد من االتفاقيـــات الثنائية الموقعـــة مع الواليات 

المتحدة.

"القدس المفتوحة" تشارك بملتقى 
تبادل تدريب طلبة الجامعات العربية

رام الله - "األيام": شـــاركت جامعة القدس المفتوحة، في فعاليات الملتقى 
الرابع والعشـــرين لتبـــادل عروض تدريب طلبة الجامعـــات العربية، الذي عقد 
في مدينة شـــرم الشيخ المصرية، باســـتضافة من جامعة الزقازيق في مصر، 
بحضور أكثر من أربعين جامعة تمثل تســـعة أقطار عربية هي: األردن، ومصر، 
وفلسطين، والعراق، واليمن، وسلطنة ُعمان، والجزائر، ولبنان، واإلمارات العربية 

المتحدة.
وأشـــارت جامعة القدس المفتوحـــة، في بيان لها، أمـــس، إلى أنها حصلت 
مـــن خالل هذا الملتقى على عشـــرات فرص التدريب فـــي الجامعات العربية، 
ومؤسســـات القطاع الخاص في الدول العربية للطلبة في برامج العلوم اإلدارية 
واالقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والزراعة، والتربية الخاصة، 
واإلعالم، واللغة اإلنجليزية، التي ســـيتم من خاللها إيفاد طلبة لالستفادة من 

فرص التدريب خالل فترة العطلة الصيفية.
وبينـــت أنه مثل "القـــدس المفتوحة" في المؤتمر مســـاعد رئيس الجامعة 
لشؤون الطلبة وممثلها في المجلس العربي لتدريب طالب الجامعات العربية، 

وعضو اللجنة التنفيذية للمجلس، محمد شاهين.
وأوضحت أن شـــاهين عرض البيـــان الختامي للملتقى، الـــذي أوصى بزيادة 
وتوســـيع فرص التدريب المنفذة في ميدان سوق العمل، والعمل على توفير 
دعم للبرامـــج التي ينفذها المجلس، خاصة في مجـــال التدريب والمتدربين، 
من خـــالل مكونات قطاعات ســـوق العمل في البلد المســـتضيف، وعقد ورش 
عمل ودورات مخططة لتطوير مهـــارات وامكانات ممثلي الجامعات، في مجال 
إنشـــاء وحدات للتدريب في جامعاتهم، واالنفتاح علـــى الجامعات األوروبية 
واألميركية فـــي مجال تبادل الخبرات، ضمن إطار عمـــل المجلس، ووضع خطة 
وآلية محددة لتفعيل مشاركة الجامعات العربية في أنشطة المجلس العربي.

بلدية الخليل تشارك في تركيا بمنتدى 
السياحة المستدامة والتنمية المحلية 

الخليل - "األيام": اختتمت بلدية الخليل مشاركتها في منتدى السياحة المستدامة 
والتنمية المحلية لمنظمة UCLG-MEWA في مدينة أورفا التركية، وباستضافة بلدية 
أيوبية رئيس لجنة السياحة في منظمة UCLG-MEWA، بمشاركة أكثر من 250 شخصًا 
من 12 دولة، حيث َمثل البلدية عضو مجلســـها غســـان الرجبي، ورئيس قسم السياحة 

واآلثار المهندس مراد أبو رجب. 
وفـــي كلمة االفتتـــاح، أكد األميـــن العام لمنظمـــة UCLG-MEWA محمـــد دومان، 
أهمية الســـياحة بمختلف أشكالها، ومســـاهمتها الحقيقة في البيئة والثقافة، فيما 
أشـــار رئيس بلدية أيوبيـــة، محمد أكينجي إلى أن المنطقة تضـــم العديد من الموارد 
السياحية التي ستسهم بشـــكل كبير في التنمية المستدامة، في حال تم توظيفها 
بشكل مناسب، موضحًا تفاصيل برنامج اجتماع منتدى السياحة المستدامة والتنمية 

المحلية لمنظمة UCLG-MEWA الذي تم َعقده.
وتطـــرق المجتمعـــون فـــي المنتدى، إلـــى مجموعة مـــن المواضيع، أبرزهـــا الخطط 
اإلستراتيجية الوطنية من أجل السياحة والتنمية االقتصادية، واإلمكانات السياحية، 
والمصاعب الموجودة والحلول المقترحة، وإســـهامات ســـياحة الطعام في االقتصاد، 

والمدن السياحية الذكية.
وتـــم خالل المنتدى عقد االجتماع اإلداري للجنة الســـياحة أيضـــًا، حيث تم في هذا 
الســـياق عرض تقرير الفعاليات للجنة السياحة لمنظمة UCLG-MEWA للفترة 2017-

2018، كما تم تقديم عروض تقنية للســـياحة في دول المنطقة، إضافة إلى مناقشـــة 
العضويات الجديدة ومسودة برنامج الفعاليات القادمة للجنة وتقييم الطلبات القادمة 

من قبل األعضاء في اللجنة.
وتحـــدث الرجبي عن مدينة الخليل، مبينًا تفاصيلهـــا التاريخية وأهميتها الدينية، 
شـــكله من إرث حضاري وإنساني، 

ُ
مشـــددًا على ضرورة دعم الســـياحة في الخليل لما ت

شارحًا صعوبة الحياة في المدينة نتيجة إجراءات االحتالل ومستوطنيه، ودعا إلى زيارة 
ثب. 

َ
الخليل واالطالع على معاناة أبنائها عن ك

والتقى الرجبي عددًا من رؤســـاء البلديات التركية، حيث َبحثوا ُســـبل تعزيز التعاون 

المشـــترك، الفتًا إلى أن بلديـــة الخليل 
أصبحت عضوًا في لجنة السياحة بمنظمة 
المـــدن المتحدة واإلدارات المحلية ـ فرع 

الشرق األوسط وغرب آسيا.

نظمته شبكة المنظمات األهلية

مؤتمر في غزة يدعو لتمكين المرأة 
لتعزيز تطبيق مبدأ العدالة والمساواة

كتب فايز أبو عون:

عنى بشـــؤون المرأة، ومؤسسات 
ُ
طالب ممثلو منظمات أهلية ت

واتحادات نسوية عدة، وممثلو منظمات دولية، بضرورة تمكين 
المـــرأة اقتصاديـــًا واجتماعيًا وسياســـيًا عبر برامج ومشـــاريع 
تنموية تهدف لتمكينهن بشكل مباشر، من خالل توفير فرص 
عمل لهنَّ لتحســـين وضعهن االقتصـــادي، ولضمان وصولهن 
للخدمـــات التي تضمـــن نيلهـــن لحقوقهن للوصـــول للعدالة 

والمساواة وتعزيز مشاركتهن السياسية وفي مصدر القرار.
وشـــددوا علـــى أهميـــة توفيـــر الدعـــم الكافي والمســـتمر 
للمؤسسات النسوية بشكل خاص، والمنظمات األهلية بمختلف 
قطاعاتها بشـــكل عام، التـــي تقدم خدمات الدعـــم والتمكين 

لمواجهة التدهور الحاصل بأوضاع المرأة في كافة المجاالت.
جاء ذلـــك خالل مؤتمـــر نظمته شـــبكة المنظمـــات األهلية 
لمناســـبة يـــوم المرأة العالمـــي، بعنوان "النســـاء في مواجهة 
الحصـــار واالنقســـام"، في مدينة غـــزة، وذلك ضمـــن فعاليات 
مشـــروع تعزيز الديمقراطية وبناء قـــدرات المنظمات األهلية 

.NPA بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية
وبدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية قال فيها مدير الشـــبكة أمجد 
الشـــوا: إن المؤتمر جاء في ظـــل تداعيات الحصار الذي أدى إلى 
انعـــدام األمن الغذائي وارتفاع نســـبة الفقر والبطالة إلى أعلى 

المستويات وبأرقام غير مسبوقة.
وأضـــاف الشـــوا: إن المرأة كانـــت وما زالت شـــريكة بالنضال 
الفلســـطيني وفـــي كافة المجـــاالت جنبًا إلى جنب مـــع الرجل، 
وبالتالـــي يجـــب العمـــل على تمكينهـــا اقتصاديـــًا للنهوض 
بمستوى دخل األســـرة في ظل محدودية الدخل، حتى ال تضطر 
إلى البحث عن مصادر دخل أخرى بســـبب نقـــص التمويل مثل 

التسول.
من جهتها، شـــددت الناشطة النسوية هالة جبر، على أهمية 
تســـليط الضوء على حق المرأة في المشـــاركة السياسة، وإلى 
ممارسة حقها بالمشاركة الكاملة في العملية االنتخابية وصنع 
القرار الفلسطيني، الفتة إلى دور منظمات العمل األهلي األكبر 

في تعزيز مفهوم المواطنة ومكافحة الفساد وتأسيس الدولة، 
حيث تعمل منظمات المجتمع المدني باألراضي الفلســـطينية 
المحتلة في جميع القطاعات من خالل موارد بشرية فلسطينية.
بدورها قالت ســـيلفيا أوســـتبريج مديرة مكتب المساعدات 
الشـــعبية النرويجية في غزة: "إن من أسباب تقديم المساعدات 
الشعبية النرويجية لخدماتها للشـــعب الفلسطيني سواء كان 
في الضفة أو قطاع غزة، تقييد حركة المواطنين في فلســـطين 

من قبل االحتالل اإلسرائيلي".
نت أوستبريج أن برامجهم في فلسطين تتركز على الجانب  وبيَّ
التطويري، ولكن بسبب األوضاع الراهنة امتدت البرامج لتشمل 
االحتياجات األساســـية، والعمـــل الجاد للتخفيف مـــن األعباء 
 عن أملها في أن تقوم 

ً
الملقاة على عاتق الفلســـطينيين، معربة

منظمات المجتمـــع المدني بالعمل للوصـــول للوحدة وتحقيق 
األهداف من أجل الفلسطينيين أنفسهم.

من جانبها، دعـــت مديرة مركز صحة المرأة في الهالل األحمر 
الفلسطيني بغزة مريم شقورة، إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني 
الذي أثر على األحوال الصحية المتعلقة باألســـرة بشـــكل عام، 
والمرأة بشكل خاص، بل وساهم في زيادة عدد الحاالت الصحية 
واإلعاقات واألمراض لدى األفراد، وهو ما تجنيه النســـاء ويسبب 

لهنَّ المتاعب وتردي مستوى المعيشة لديها.
بدورها، طالبت مدير مركز شـــؤون المرأة أمال صيام، المجتمع 
الدولي بممارســـة الضغـــط الفوري على االحتـــالل لرفع الحصار 
بشـــكل كامل وفتـــح المعابـــر، مشـــددة على أهميـــة تحقيق 
المصالحة وإنهاء االنقســـام، وتوفير الدعم الكافي والمســـتمر 
للمؤسســـات النســـوية التي تقـــدم خدمات الدعـــم والتمكين 

والضغط والمناصرة للنساء في قطاع غزة.
من جانبه، لخص مدير المركز العربي للتطوير الزراعي محسن 
أبو رمضان، أبرز انعكاســـات نقص التمويل على النســـاء، قائاًل: 
"إن تراجع دخل األسرة، يجعلهن مضطرات لتقنين المصروفات 
إلـــى الحد األدنى، ووضع الغذاء كأولويات، كما تضطرهن للبحث 
عن مصادر دخل أخرى مثل التســـول والعمل في البيوت لســـد 

النقص بالتمويل.

"مفتاح" تختتم تدريبًا حول تعزيز مشاركة 
الكوادر النسوية الشابة في االنتخابات

رام اللـــه - "األيام": اختتمت المبادرة الفلســـطينية لتعميق 
الحـــوار العالمي والديمقراطيـــة "مفتاح"، أمـــس، تدريبًا حمل 
عنوان "دعم الكوادر النسوية الشابة في الفصائل الفلسطينية 
لتعزيز مشـــاركتهن باالنتخابـــات القادمة"، من خالل مشـــروع 
"تعزيز المشاركة السياســـية للنساء في الحياة العامة"، والذي 

تنفذه "مفتاح" بالشراكة مع الممثلية النرويجية". 
وقالت منســـقة المشـــروع فـــي "مفتـــاح"، حنان ســـعيد: إن 
التدريب، اســـتمر ثالثة أيام وعقد في الضفـــة وغزة، وبلغ عدد 
المشـــاركات فيه 60 مواطنة، بإشـــراف المدربتين نبال ثوابتة، 
وبينـــاز البطـــراوي، حيث تلقت المشـــاركات تدريبـــات نظرية 
وعملية في موضوعات الحمـــالت االنتخابية، وتطوير قدراتهن 
اإلعالميـــة، وتمكينهـــن من التعبيـــر عن أنفســـهن من خالل 

خطابهن اإلعالمي. 
وأضافت: "يأتـــي التدريب ضمـــن اهتمام "مفتـــاح" بتعزيز 
مشـــاركة النساء والشابات، ضمن األطر النسوية في صنع القرار 
على المستوى السياســـي واالجتماعي، لرفع فرص مشاركتهن 
في العملية الديمقراطية. وأجمعت المشـــاركات في التدريب، 
علـــى أهمية ما تلقينه من موضوعات اعتبرنها أساســـية لهن، 
مطالبات بمزيد من الورش التدريبية مســـتقباًل، وتركيزها على 

المهارات اإلعالمية والخطاب اإلعالمي.

وقالـــت عضو المجلس الثـــوري لحركة "فتح"، أريـــج الخليلي: 
"التدريـــب كان جيدًا للغايـــة، لكن كان يجـــب التركيز بصورة 
أعمق وأكبر على المهارات اإلعالمية والخطاب اإلعالمي، وكيفية 

الوقوف أمام الكاميرا وإجراء المقابالت اإلعالمية". 
من جهتها، قالت رتيبة النتشة من حزب "فدا": "التدريب كان 
جيدًا بشـــكل عام، ولكن بحاجة إلى وقـــت أطول لتغطية الملف 
التدريبي الذي حصلنا عليه مـــن المدربة، ومن أجل التعمق في 
بعـــض النقاط العملية، في حين تميـــز التدريب باتباع المدربة 
أســـلوب التطبيق العملي والنظري معـــًا، ومن هنا كانت الفائدة 
المتحققة منه"، وأضافت: "نحـــن بحاجة إلى تدريبات أعمق في 
المســـتقبل لتتطرق إلى مواضيع الخطابة ولغة الجســـد وكتابة 

البرامج االنتخابية".
ومن قطاع غزة، شاركت الناشطات؛ سهير خضر، وفداء حنديق 
من الجبهة الشـــعبية، ونعيمة محسن، وســـهيلة النحال، حيث 
أكدن أن التدريب لعب دورًا كبيرًا في توســـيع آفاق المعلومات 
لـــدى الكوادر النســـائية في عملية االنتخابـــات، والتعرف على 
مفهومهـــا وخصائصهـــا واألنظمة االنتخابيـــة ومراحل عملية 
االنتخابات، وكيفية إعداد الحملة االنتخابية والخطاب االنتخابي 
وإلقائه على الجمهـــور، والقيام بدعاية انتخابية ناجحة، تمكن 

المرشح من تسويق نفسه والتأثير بالجمهور.

أزمة في "األزهر" على خلفية تسديد الرسوم.. 
"الشبيبة" تمنع استكمال االمتحانات والجامعة ترد

كتب عيسى سعد الله:

دفع قرار إدارة جامعة األزهر بغزة، عدم الســـماح للطلبة غير 
المســـددين للرسوم الجامعية من تقديم االمتحانات النصفية، 
إلـــى ردة فعل قوية من قبل منظمة الشـــبيبة الفتحاوية واألطر 
الطالبية والطالب أنفسهم، تمثلت في إلغاء االمتحانات بجميع 

الكليات في الجامعة، أمس.
ل الطـــالب الغاضبون الذين اعتصموا داخل حرم الجامعة 

ّ
وعط

العمليـــة التعليميـــة بالجامعـــة، أمس، ومنعوا من اســـتكمال 
تقديم الطلبة لالمتحانات.

وتوعد الطالب ومنظمة الشـــبيبة الفتحاويـــة واألطر الطالبية 
بمواصلة االحتجاجات المطلبية الســـلمية داخل الجامعة حتى 
تســـمح إدارة الجامعة لجميع الطالب غير المســـددين للرسوم 
والبالـــغ عددهم نحو 5000 طالب من تقديم االمتحانات أســـوة 
بالطلبة المســـددين، كما يقول أحمد حلس منســـق الشـــبيبة 
الفتحاويـــة في الجامعـــة خالل حديث لـ"األيـــام". واتهم حلس 
الجامعة بعدم قبولها مع مطالـــب الطلبة واألطر الطالبية، التي 
طالبتها فـــي لقاءات امتدت، منذ األســـبوع الماضي، بعدم منع 

الطلبة غير المسددين للرسوم من دخول قاعات االمتحان.
وأشار حلس إلى أن المشكلة بدأت، من األسبوع الماضي، عندما 
منعت إدارة الجامعة الطالب من كلية الحقوق غير المســـددين 
للرسوم من تقديم االمتحانات، ما دفع الشبيبة والطلبة إلى ردة 
فعل عنيفة، أجبرت خاللهـــا إدارة الجامعة على طلب التفاوض 

ولكنها رفضت كل المطالب التي تقدم بها ممثلو الطلبة.
وقال حلـــس: تفاجئنا، صباح أمس، بقرار الجامعة االســـتمرار 
فـــي منع الطلبة غير المســـددين من دخول قاعـــات االمتحانات 
في الكليات العلمية والتجارة والشـــريعة، ما حدا بالشبيبة إلى 

االعتصام في حرم الجامعة ومنع استكمال تقديم االمتحانات.
وأضـــاف حلس: إن إدارة الجامعة لم تتراجع عن القرار وأعطت 
تعليمـــات بمنع دخـــول جميع الطـــالب لقاعـــات االمتحان رغم 
وجود اتفاق منـــذ الخميس الماضي بالســـماح للجميع بتقديم 
االمتحانات لحين تفعيل البحث االجتماعي وتمكين الطالب من 

دفع الرسوم كاملة أو نصفها بعد ذلك.
وأوضح أن الشـــبيبة مصممة على مطلبها، خاصة بعد أن قامت 

إدارة الجامعة باســـتدعاء الشـــرطة واعتقال عشـــرة من الطالب 
لثنيهـــم عن مطالبهـــم بوقف تقديم الطالب غير المســـددين 
للرســـوم من دخـــول االمتحانات، مشـــددًا على أن الشـــبيبة لن 
تتوقـــف إذا لـــم تتراجـــع إدارة الجامعة عن قراراها وســـتقوم 
بالتصعيد فـــي األيام القادمة. وواكـــب االحتجاجات تدخل من 
جانب قوات الشرطة التي حاولت فض االعتصام، بحسب ما أفاد 

حلس، ما أسفر عن إصابة واعتقال عدد من الطلبة.
ومن جانبه، قال نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية 
الدكتور مروان األغا: إن جامعة األزهر ومنذ سنوات طويلة تراعي 
الظروف االقتصاديـــة الصعبة التي يمر بها الكثير من الطالب، 
موضحًا أنه تم الســـماح للطالب الذين قد دفعوا 9 ســـاعات من 

الرسوم من دخول االمتحانات الجامعية.
وقـــال اآلغا، فـــي تصريح صحافي: إن االجتمـــاع الذي دار بين 
الشبيبة الفتحاوية واإلدارة األخير خلص التفاق بالسماح للطالب 
بدفع مقابل 6 ســـاعات فقط من الرســـوم الجامعية، واستكمال 

البحث االجتماعي على أن يتم استكمال الرسوم الحقًا.
وأكد األغا أن قرار الجامعة واضح بمســـاعدة الطالب والســـماح 
لهم بدفع أقل من 30% من الرســـوم لمســـاعدة 4600 طالب ممن 
لم يتمكنوا من التســـجيل من دخول االمتحانات وضمان الضبط 
اإلداري خالل االمتحانات بالنسبة للجامعة. وأكد أن إدارة الجامعة 
علـــى اتصال مع األطر الطالبية للتوصل لحلول، ولكن الحديث عن 
مطلبهم بعدم دفع أي من الرســـوم غير معقـــول، كون الجامعة 
تتحمل العديد من المصاريف األخـــرى كالمكتبات والمختبرات 

وغيرها من المصاريف في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة.
من جانبها، اســـتنكرت الحملة الوطنيـــة للمطالبة بتخفيض 
الرسوم الجامعية في غزة ما اسمتها اإلجراءات التعسفية التي 
أقدمـــت عليها إدارة جامعة األزهر في غـــزة بحق الطلبة، والتي 
بموجبها منعت الطلبة غير المسددين للرسوم الجامعية بالقوة 

من دخول القاعات ألداء امتحانات الفصل الثاني للعام الحالي.
ورفض إبراهيم الغندور منســـق الحملة خالل حديث لـ"األيام" 
اســـتدعاء الجامعة  لألجهزة األمنية بغزة لفض اعتصام طالبي 
ســـلمي حاول الطلبة من تنظيمه داخل الحرم الجامعي للتعبير 
عن رفضهم لقرار الجامعة، ال سيما في ظل تنامي الفقر وتغول 

البطالة بقطاع غزة.


