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بوابة األسود للسياحة والسفر 
بإدارة: راسم زعتره

استمتع ومتيز برحالت عطلة عيد الفطر السعيد معنا
رحالت من عمان إلى:

ال��ق��اه��رة-االس��ك��ن��دري��ة-ال��غ��ردق��ة - أل���غ���ون���ا-ش���رم ال��ش��ي��خ-ان��ت��ال��ي��ا    
اسطنبول-بودروم    مرمريس-لبنان-دبي 

5 أيام - 4 ليال , على منت امللكية أألردنية , فنادق 4 و 5 جنوم.

رحلة من تل ابيب الى انطاليا

9/9 - 9/13  )فندق 4 , 5 جنوم(
9/10 - 9/14  )جميع الوجبات(

رحلة بالباخرة من حيفا الى اليونان 
وجزرها

9/8 - 9/12   )5 أيام - 4 ليال(
9/12 - 9/16 )جميع الوجبات(

رحلة من تل ابيب الى رودوس، سالونيك

9/10 - 9/13 )فندق  5 جنوم(
9/12 - 9/16 )جميع الوجبات(

حجوزات فندقية في انحاء 
البالد مع وجبتي افطار وعشاء

جناح عائلي ريفي حيث اجللسات الهادئة واملناظر اخلالبة

بركة سباحة , جاكوزي , مع وجبة افطار

اجنحة فندقية عائلية في طبريا

بركة سباحة , وجبتي افطار وعشاء )بوفيه(  
700 شيكل لشخصني لليلة واحدة

القدس - شارع الرشيد رقم 2 - عمارة احمد جابر - غرفة رقم 11
تلفون 026277829 - فاكس 026277830 

info@lionsgate-travel.com بريد الكتروني 

رحلة الى طبريا )لونا غال( ثالث ايام العيد

حيث االستمتاع يوم كامل بالسباحة عبر السحاسيل 
الطويلة واملتعرجة )السعر 140 شيكال(

كل عام وانتم بخير

سويتا في منتجع ريفي: بني احضان الطبيعة, 
شيكال   )720 ( وعشاء  افطار  جاكوزي, 

لشخصني/لليلة واحدة

مالحظة: ال يعتبر هذا اإلعالن مبثابة قبول نهائي 
وذلك الستكمال اإلجراءات.

األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية 
أريحا - فلسطني 

إعالن صادر عن األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية
أسماء الدفعة األولى للطلبة املقبولني في برامج البكالوريوس في األكادميية

تعلن األكادميية الفلسطينية للعلوم األمنية/ أريحا عن أسماء الدفعة األولى للطلبة املقبولني في برامج البكالوريوس في األكادميية, فعلى الطلبة التي ترد أسماؤهم 
في هذا الكشف مراجعة قسم القبول والتسجيل في األكادميية الستكمال إجراءات تسجيلهم ابتداء من يوم السبت املوافق 2010/09/04 ولغاية يوم االثنني املوافق 

2010/09/06, وكل من يتخلف يفقد حقه, علما بأن دفعات أخرى باألسماء ستلحق خالل فترة وجيزة, أما الطلبة املقبولون فهم:

أوال: قبول الطلبة حسب التنافس:
املعدلاالسم الكاملالرقم

96.4ضياء محمد احمد غنيمات1

95.6والء علي محمد عساف2

95.4روان بسام شفيق شلباية3

94.8خلود معاذ مصطفى مصطفى4

92.8سماح سليمان احمد عوض5

92.8عدي رائد غالب عمارنه6

92.7عبد الرحمن جمال عبد الرحمن نعسه7

92.6مسعود عبد اللطيف أحمد حشيش8

92.5محمود زياد محمود جابر9

92.5مالك سمير فايز عوايص10

92.2ابراهيم محمد انيس حمدان11

92.1جناة نايف محمد حلفاوي12

91.9عمرو عبد اللطيف محمود مراعبه13

91.5مروان فايق عبداللطيف القب14

91.4احمد فواز أحمد حمد15

91.3مرام حكمت محمد عايد16

91.2صهيب عبد القادر أحمد شتيوي17

90.9عيسى سليمان محمد حشاش18

90.8احمد نشأت محمد أبو غزة19

90.5محمد عثمان محمد ستيتي20

89.8مهدي عماد حسني جالد21

89.6قيس مؤيد عارف شتيوي22

89.5والء يونس غازي السالمني23

89.3عباده شهير خالد ابو الرب24

89.2محمود زاهر أبو السعود صالح25

89.1حسام خلف عبد تالحمه26

89.1معتصم حسني يونس ابو خالد27

88.9ياسمني رجا عبد الرحمن شنطي28

88.9محمد عبد العزيز محمد الدرابيع29

88.6براءة فتحي محمود ابو جموس30

88.6ارود حتسني محمد ابوطبيخ31

88.4مهند سيف الدين مصطفى كتانة32

88.3امجاد جهاد محمد دعباس33

88.2منصور عماد سليمان ذياب34

88.1نسرين خليل إبراهيم  سقا35

88روان تيسير عاهد ابو عبيد36

88محمد مأمون محمد دريدي37

87.9مينا ماجد جميل خليل38

87.6سعيد حسن يوسف جيوسي39

87.3مالك عاكف محمد سماره40

ثانيا: قبول احلاالت اخلاصة وتشمل ) أبناء ذوي الشهداء، أبناء 
العسكريني  املتقاعدين  وأبناء  احملررين،  واألسرى  األسرى 

واملدنيني، وأبناء العاملني في األجهزة األمنية(:

املعدلاالسم الكاملالرقم

89.9خالد محمد خالد سمودي1
89.7ميسرة راشد أحمد أبو جوبرة 2
87.5آمر كفاح عبد الله زغيبي3
84.2حسن خالد حسن نصر الله4
84آالء شاهر سالمة غروف5
82.4اسيد يوسف محمد زيود6
82.1احمد ماهر محمد هربوك7
81.5نعيم مثقال نعيم ضراغمه8
81.3عمرو محمود عمر اشبيب9
81.1مهدي عبد الرحيم محمد صوان10
80.3نداء هشام داود طعمة11
79.6عبير احمد محمد عيايدة12

86.6باسل محمد يوسف زيد41

86.5فادي ماهر محمود دويكات42

86.2خالد محمد نصري عارضه43

86شروق عارف عبد احلفيظ غروف44

86فارس عوض احمد فارس45

86محمد ربيع كامل سليمان46

85.8ديانا علي خليل ابو جنيد47

85.6احمد كايد محمود بيضه48

85.5هاني مصطفى محمد قواريق 49

85.3نصار محمد عبد الهادي خضيرات50

85صالح ذيب محمد شوامره51

84.9هناء حسام الدين عبد املجيد فتياني52

84.9سجود غسان محمد قوزح53

84.8كيان محمد خليل سعد54

84.5حنني بشير ابراهيم درغام55

84.2زياد يوسف محمود حجاج57

83.9نضال يعقوب احمد شتيوي58

83.9عبد الله عوده عبد الله احمد59

83.8رجاء عدنان يوسف حروب60

83.7محمد صالح خليل طقاطقه61

83.5احمد تيسير ابراهيم دراغمه62

82.9محمود نايف سليمان عطاونه56

81.6احالم عصام محمد ابو دره63

81.5انهار جهاد خالد حراب64

79.3ربا محمد مطر ردايدة65

78.1بسام سليم يوسف فرنسيس شحادة66

75.1رعد مروان جميل خضر67

74.2جورج مالك اميل عيسى68

72.7هبه متري خميس طبة69

78.1أيسر رامي الكخن13
77.8ساري محمد دحبور14
76.4رزان زهدي مرعي15
75.2امير عطا الله الطيطي16
75.2ماجدة نصر عثمان رجوب17
74.6احسان لبيب محمود نواصرة18
74.4محمد عبد الهادي عويسي19
73.3غازي سليمان حسن دار صالح20
72.8كريستني مسعود يونس يونس21
72.4محمد جمال عبد الرحمن جمعة22
72.2معن عزمي ساكب عيسى23
71.5حسني حسام محمد الرمياوي24
67.2محمد منيب ابرهيم منيب البكري25
65.7جنان محمود عبد الفتاح علوي26
81بالل حسن علي شاهني27
79.8ظافر ابراهيم ظافر صوافطه28
78.5احمد حسني خضر ابو متام29
78.1وعد عبد الستار احمد عايدي30
77.8سعيد غسان محمد سعيد اعتيلي31
77.7امير مهدي حسن منور32
75.7عبد الرحمن محمد يوسف ابوسيفني33
73قصي جمال محمود البرغوثي34
66.2مجد جمال سعيد ناصر35
65.4عبداملهدي محمد عبداملهدي فطافطه36
90.6مراد عزمي محمود عباس37
89.1عمر مصطفى محمد الباز38
83.2صابرين سالم سليمان ابو صالح39
82.9قيصر محمد حسني قدومي40
76.7محمود امني محمود ابو عوض41
76.1اياد سامي حشاش42
75.9محمد يحيى محمود جعارمي43
75.2سعد جمال سعد بني عودة44
72.4ليث غالب عباس بدوان45
69.3سيرين صالح محمد امني صالح46
69عمر ابراهيم سعيد ضراغمة47
66.2محمد حامد عيسى سروجي48
92.8ايناس احمد عبد القادر بدوي49
82.8احمد هاني احمد زكارنة50
78.9يوسف سامر يوسف أبو زينة 51
78.1نصرة ابراهيم اسماعيل مصطفى 52
76.9باسم صالح رشيد معروف53
74.5أحمد محمد احمد الفرارجة54
71.6حسني نسيم حسني نوفل55
71.4حنني وليد احمد شعيبات56
71.2علي ياسر محمد خلوف57
67يوسف اياد يوسف رمال58
83.8رضا مصطفى دعمى59
82.4وليد عبد السالم ناصيف60
77.6اسعد طايل اسعد ابراهيم61
71.7ايهاب سامي عبد الله خطيب62
79.9بسمة بسام العبد السلطان63
74.6حسن خالد حسن اليازجي64
67.6ادهم شعبان عبداللة الغرباوي65
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حملة االعياد ......والعيد معنا احلى....ز . 

مجموعة شركات املهدي لتجارة السيارات ...
هدية العيد ... وكل عام وانتم بخير ......

 االن نقدم لكم عرضنا املميز مبناسبة العيد 
وبالتعاون مع البنك االسالمي الفلسطيني .......

ادفع 8 آالف شيكل 
وامتلك سيارة كيا سيراتو 2008 

مزودة بكامل االضافات 

وقسط الباقي لغاية 48 شهرا 
 والعرض يشمل سيارات أخرى 

ز8/29)16(

مالحظة: العرض ساري حتى نفاد املخزون
مع املهدي.... انت املستفيد االول .... مع املهدي ....طريقك امان ...وانت في امان ....

نرحب بكم  في مكاتبنا وفروعنا  العنوان :

 رام الله – املنطقة الصناعية – مفرق احلتو 
ونرحب باستفساراتكم عبر هواتفنا :

02 - 2902848   02 - 2900892
املهدي فرع بيتونيا – مفرق عني عريك –هاتف 022904957

املهدي فرع اريحا – 022320004
املهدي فرع جنني- 042436110

وكل عام وانتم بالف خير
             مع حتيات

مجموعة شركات املهدي لتجارة السيارات
وشركة الصقر لتأجير السيارات السياحية

مركز  عقد   - س��م��ودي  علي   - اخلليل  جنني، 
حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" ورشة عمل 

حول تعليم حقوق اإلنسان في مدينة اخلليل.
وافتتح الورشة ثائر الديك من املركز، موضحا 
أن احلفاظ على حقوق اإلنسان هو حجر األساس 
في استقرار أي مجتمع، وأنه أينما وجدت مجتمًعا 

مستقًرا وجدت إنساًنا مطمئًنا على حقوقه.
من جهته، قال باسم عدوان الناشط في قضايا 
ح��ق��وق اإلن��س��ان إن احل��ص��ول على امل��ع��ل��وم��ات هو 
كفلتها  التي  لإلنسان  األساسية  احلقوق  من  حق 
م��ع��اه��دات وم��واث��ي��ق وات��ف��اق��ي��ات ح��ق��وق اإلن��س��ان 
الدولية، وعالوة على ذلك، طورت بعض الهيئات 
التعاهدية قواعد إرشادية عامة إلعداد التقارير 
حقوق  بتعليم  تتعلق  التي  العامة  والتعليقات 

اإلنسان، والتدريب واإلعالم العام.
وأوضح أن "تعليم حقوق اإلنسان يعني إطارا 
تنمية  على  األشخاص  مساعدة  إلى  يهدف  عاما 
إم��ك��ان��ات��ه��م مم��ا ميكنهم م��ن ف��ه��م ه���ذه احل��ق��وق 
والدفاع  احترامها  وب��ض��رورة  بأهميتها  والشعور 
عنها، ويحوي هذا اإلط��ار في داخله جميع سبل 
ثقافة حقوقية في  بناء  إلى  التي تؤدي  التعليم 
املجتمع وتطوير املعرفة واملهارات والقيم املتعلقة 

بذلك."
واضاف أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة جعلت 
في كانون األول 1994م العقد الذي يغطي الفترة 
من كانون الثاني 1995م حتى كانون األول 2004م 
عقد تعليم حقوق اإلنسان، كما عرفت اجلمعية 
املتحدة تعليم حقوق اإلنسان بأنه  العامة لألمم 
»عملية شاملة ومستمرة باستمرار احلياة، يتعلم 
بوساطتها الناس في كل مستويات التنمية، وكل 
ووسائل  اآلخرين  كرامة  احترام  املجتمع،  شرائح 

ومناهج هذا االحترام في كل املجتمعات«.
ومن ناحية ثانية، مت تعريف »تعليم حقوق 
اإلنسان« بشكل عملي وتفصيلي من أجل غايات 
واإلع��الم،  والنشر  التدريب  "جهود  بأنه:  العقد 
الرامية إلى إيجاد ثقافة عاملية في مجال حقوق 
اإلنسان عن طريق تقاسم املعرفة واملهارات وتشكيل 
السلوك في سبيل:  تعزيز احترام حقوق اإلنسان 
للشخصية  الكامل  اإلمن��اء  األساسية،  واحل��ري��ات 
التفاهم  وتعزيز  بالكرامة،  وإحساسها  اإلنسانية 
والصداقة بني  واملساواة بني اجلنسني،  والتسامح 
ج��م��ي��ع األمم وال��س��ك��ان األص��ل��ي��ني وامل��ج��م��وع��ات 
العرقية والقومية واإلثنية والدينية واللغوية، و 
متكني كل األفراد من املشاركة بفاعلية في مجتمع 
حر، ودفع نشاطات األمم املتحدة إلى األمام من أجل 

خالل ورشة عمل نظمها "شمس"

التأكيد على نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان وأهمية إدماجها بالقيم العامة
حفظ السلم".

وطالب املشاركون  بنشر أدلة وقواعد إرشادية 
األطفال  م��ع  يتعاملون  مم��ن  وغيرهم  للمعلمني 
اإلن��س��ان  ح��ق��وق  تعليم  كيفية  ح���ول  وال��ب��ال��غ��ني 
للبالغني، أو التدرج بذلك في املنهاج الدراسي من 
مرحلة ما قبل االبتدائي وحتى املرحلة الثانوية.

ما  مرحلة  ف��ي  العمل  أن��ه ميكن  على  وش���ددوا 
على  املبكرة  االبتدائية  واملراحل  االبتدائية  قبل 
تنمية سلوكيات إيجابية تتعلق باحترام اآلخرين 
بروح  والتحلي  التنوع  وقبول  والتعاون،  والعدالة 

املسؤولية. 
ودعوا إلى ضرورة  إشاعة مناخ عام في جميع 

الفكر وحرية  التعليمية يؤمن بحرية  املؤسسات 
الرأي واحترام حقوق اإلنسان بني الطالب واملعلمني 
واإلدارة، ومن ثم السعي لدراسة التجارب الناجحة 
وال���رائ���دة لنشاط ح��ق��وق اإلن��س��ان داخ���ل م��دارس 
احلكومة واالستفادة من األدلة والقواعد اإلرشادية 

التي صممتها املنظمات العاملية لدعم املعلمني 

"تربية" قلقيلية توزع 
حقائب مدرسية على 

الطلبة احملتاجني
قلقيلية- بدأت مديرية التربية والتعليم 
املدرسية على  احلقائب  بتوزيع  قلقيلية  في 
ضمن  وذل��ك  امل���دارس  ف��ي  احملتاجني  الطلبة 

حملة العودة للمدارس .
عفانة  مؤيد  األنشطة  قسم  رئيس  وق��ال 
إن املديرية تسلمت 200 حقيبة مدرسية من 
شركة املشروبات الوطنية "كوكا كوال "، وكذلك 
124 حقيبة من مؤسسة عرفان الكندية في 
نشاط سنوي ترعاه اإلدارة العامة لألنشطة في 

وزارة التربية والتعليم العالي.

اختتام املرحلة األولى من مشروع "ضغط 
ومناصرة قضايا اإلعاقة" في نابلس

نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة واإلعالم- اختتمت في نابلس املرحلة األولى من مشروع "ضغط 
ومناصرة قضايا اإلعاقة"، والتي متت بالتعاون بني الهيئة اإلستشارية لتطوير املؤسسات غير احلكومية 
في محافظة جنني، وبرنامج التأهيل املجتمعي التابع جلمعية الهالل األحمر الفلسطيني واإلغاثة الطبية 
الفلسطينية. وبدأت سلسلة اللقاءات التي استمرت على مدار أسبوعني حتت عنوان "دور اإلعالم واإلعالميني 
في تفعيل قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة"، حيث أدار جلسات احلوار الدكتور أمين يوسف احملاضر في اجلامعة 
األمريكية بجنني، وتناول يوسف في محاضراته مفاهيم الضغط واملناصرة والدعم والدمج من وجهات نظر 
وتعريفات غربية وعربية، ودور وسائل اإلعالم وما الذي ميكن أن تقدمه للفئات املهمشة ضمن هذا اإلطار، 
وكيفية اإلستفادة من القوانني والدساتير احلكومية في تفعيل قضية اإلعاقة وتوثيق األواصر بني هذه الفئة 
واملجتمع. وحضر اللقاءات عدد من اإلعالميني من وسائل إعالم محلية ودولية مقروءة ومسموعة ومرئية، 
وشبكات إذاعية وإخبارية متعددة، حيث قدموا خالل النشاط تصورًا حلملة إعالمية تستند الى مفاهيم 
الضغط واملناصرة، وتستهدف شرائح مختلفة من املجتمع، طبقًا ملواد القانون الفلسطيني اخلاصة باملعوقني، 

كما شارك الصحفيون مبواد إعالمية نشرت لهم سابقًا ساهمت في دعم ومناصرة قضايا اإلعاقة.
ويعد االنتهاء من املرحلة األولى في املشروع خطوة نحو تشكيل جسم إعالمي ضاغط يسعى للتركيز على 
قضايا اإلعاقة ومنحها مجااًل أوسع بني خطوط الرأي العام وتوجهات اإلعالم، ويستعد املشروع حاليًا لبدء 
املرحلة التالية التي تستهدف كوادر مؤسسات وجمعيات املجتمع املدني، حيث سيتم التركيز على التوعية 
مبفهوم الدمج، ووضع املعوقني ضمن قائمة الفئات املستهدفة لهذه املؤسسات في أي نشاطات الحقة، وحتقيق 
التعاون بني املشروع وهذه املؤسسات على مستوى أكبر، حيث سيتم تدريب عدد من كوادرها وحتقيق مستوى 

أعلى من االستشارة في اخلطط املستقبلية اخلاصة باملعوقني في هذه املؤسسات.
ويعتبر هذا املشروع واحدًا من بني عدة مشاريع أخرى، جمعت بني برنامج التأهيل املجتمعي والهيئة 
االستشارية لتطوير املؤسسات غير احلكومية في محافظة جنني، حيث تتقاطع رؤية املؤسستني في مجاالت 

اإلعاقة مما يخلق بينهما جواً من التواصل والتفاعل في كثير من القضايا واللقاءات واملشاريع األخرى.

ورشة عمل في سلفيت
 حول "اإلرشاد املهني"

سلفيت- ميساء بشارات - مدار للصحافة واالعالم- نظمت وحدة التدريب والتوظيف التابعة 
لقسم شؤون الطلبة في منطقة سلفيت التعليمية بجامعة القدس املفتوحة، وبالتعاون مع جمعية 
مردة اخليرية للتنمية وبتمويل من املؤسسة األملانية للتنمية ded ورشة تدريبية حول اإلرشاد 

املهني، استهدفت اخلريجني وطالب مستوى سنة رابعة في تخصص اخلدمة االجتماعية.
قرواني، مرحبًا  الدكتور خالد  التعليمية  التدريبية مدير منطقة سلفيت  الورشة  وافتتح 

باحلضور ومثمنًا اخلدمات التي تقدمها جمعية مردة اخليرية للتنمية.
واشرف على التدريب املشرف األكادميي غير املتفرغ في اجلامعة الدكتور يوسف عرار.

سلفيت  منطقة  إدارة  للتنمية  اخليرية  م��ردة  جمعية  مدير  اخلفش  نصفت  شكر  ب��دوره، 
التعليمية لرعايتها هذا النشاط في اطار التعاون املشترك ملا فيه خير ومصلحة طالب وخريجي 
جامعة القدس املفتوحة منطقة سلفيت التعليمية حيث وعدت بإطالق مشاريع ودورات تدريبية 

في املستقبل خدمة لطالب منطقة سلفيت التعليمية.

اخماد حرائق في جنني ورام الله 
نشبت  نيرانا  اخمدت  االطفاء  أن طواقم  املدني  الدفاع  بيان  أفاد   - - عماد سعاده  طولكرم 
مبركبة في مدينة جنني، واخرى اندلعت في احراج السنوبر في املنطقة الواقعة بني قرى دير 

أبو مشعل ودير نظام وبيتلو شمال غرب رام الله .


