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مرخص من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية
من أوائل املعتمدين للتسجيل في جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا 

االحتادية وجمهورية اكرانيا وأملانيا وتركيا 
يعلن مكتب رام الله للخدمات اجلامعية لكل الناجحني في امتحان الثانوية العامة لعام 2011 

من طالب وطالبات 
عن توفير الفرصة الذهبية للراغبني بالدراسة اجلامعية لسنة )2011-2012( في أفضل اجلامعات املصرية 
أكتوبر   6 وجامعة  واإلسكندرية  والقاهرة  شمس  عني  جامعة  االن:  التسجيل  ميكنهم  واخلاصة  احلكومية 
الروسية  للعلوم احلديثة وفي اجلامعات  أكتوبر  والتكنولوجيا وجامعة سينا وجامعة  للعلوم  وجامعة مصر 
واالكرانية واألملانية واألمريكية  لـ جميع التخصصات العلمية واالدبية، خاصة الطلبة القدامى الذين لم 

يحالفهم احلظ بااللتحاق للعام املاضي )2010-2011( لدراسة   
ويعلن مكتب رام الله للطلبة عن بدء  التسجيل لاللتحاق باملعاهد التخصصية احلكومية املصرية.

< املعهد العالي للفنون  < املعهد العالي للسياحة والفنادق مبدينة العريش   
وخروجا عن املألوف يتقدم لكم مكتب رام الله للخدمات اجلامعية مبفاجأة املوسم للطلبة الراغبني بااللتحاق 

باجلامعات املصرية اخلاصة

إحضار  القــــبــول فقط  بـ 300 دوالر
ويعلن مكتب رام الله للخدمات اجلامعية عن تأمني القبوالت اجلامعية والتسجيل جلميع التخصصات العلمية واألدبية 

لعام )2011 – 2012(  في اجلامعات العربية واألجنبية
اجلامعات النيوزلندية اجلامعات االسترالية    اجلامعات الروسية  

اجلامعات التركية اجلامعات االكرانية    اجلامعات البريطانية  
اجلامعات اليمنية اجلامعات األملانية    اجلامعات األمريكية  

اجلامعات الكندية  جامعة شرق البحر املتوسط في قبرص   اجلامعات النمساوية  
اجلامعات املاليزية  جامعة الشرق االدنى في قبرص 

وفي جمهورية روسيا االحتادية ميكنك ان تدرس طوال السنوات الدراسة )شاملة الدراسة والسكن(
الطب البشري، طب األسنان، الصيدلة بـ 7500 دوالر

الهندسة بجميع فروعها بـ 7000 دوالر
واالقتصاد والقانون والصحافة وغيرها من التخصصات األدبية بـ 6500 دوالر 

مدير مكتبنا في روسيا يشغل نائب العميد للعالقات اخلارجية في اجلامعة وهو ميثل جامعة الكوبان ومرجعكم الدائم في روسيا
مكتبنا يؤمن القبوالت واالستقبال والسكن ويتابع الطالب من السنة التحضيرية لغاية التخرج في االحتاد الروسي وجمهورية أوكرانيا 

وفي جمهورية مصر العربية

في  التخصصات  جلميع  والدكتوراه  للماجستير  التسجيل  بدء  عن  املكتب  يعلن  العليا  الدراسات  لطلبة   <
اجلامعات احلكومية العربية واألجنبية.

املكتب يعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال في املكتب او زيارتنا على العنوان التالي

مكتب رام اهلل للخدمات الجامعية

رام الله / دوار الساعة / عمارة امليدان / الطابق الثالث / 
جوال0599837782       تلفون / 02/2955529 او تلفاكس   /2987769 /02

ومكتب رام الله للخدمات اجلامعية املرخص من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية يقع بجانب صالون بصراحة أحلى للسيدات 

الكـلية العصـرية اجلامعية  
 )28( عاما من العطاء املتواصل 

1983-2011م
تخصصات مختارة بعناية فائقة . . طريقك لضمان وظيفة او عمل عند التخرج 

إعالن عن بدء تقدمي طلبات االلتحاق للفصل الدراسي األول من العام األكادميي 2011 / 2012
تعلن دائرة القبول والتسجيل في الكلية العصرية اجلامعية عن فتح باب قبول طلبات االلتحاق للفصل الدراسي األول 
الدبلوم في  املختلفة للحصول على درجة  العصرية  املجتمع  2012 في  تخصصات كلية    /  2011 العام األكادميي  من 

التخصصات التالية:
التمريض ، الصيدلة، التخدير واالنعاش، الرقابة الصحية، الرعاية التنفسية، العالج الطبيعي، الصحافة 
البرمجيات  واملصرفية،  املالية  العلوم  احملاسبة،  االعمال،  ادارة  عدلي«،  القانون«مساعد  واالعالم، 

وقواعد البيانات، التربية.

الكلية العصرية اجلامعية
رام الله

تلفون: 2900944 – و: 2967021/2/3/4
فاكس: 2902445 و:2967025

info@mcc.edu.ps :بريد الكتروني
mcc5552005@yahoo.comاو

ز7/24)16(

وحيث ان وزارة التربية والتعليم العالي قد وافقت على حتويل الكلية العصرية من كلية متوسطة  الى كلية جامعية متنح 
درجة البكالوريوس وذلك اعتبارا من الفصل املاضي،  يسرنا أن نعلن أن وزارة التربية والتعليم العالي وافقت 

للكلية العصرية اجلامعية على اعتماد برنامج البكالوريوس لتخصص احلقوق.
  كما وان الكلية العصرية اجلامعية عاكفة على استكمال إجراءات اعتماد تخصصات جامعية أخرى )برنامج البكالوريوس( 
من قبل وزارة التربية والتعليم العالي وستعلن عن ذلك في حينه علما أن األولوية في القبول والتسجيل لتخصصات 

البكالوريوس ستكون لطلبة الكلية العصرية وخريجيها .
القبول  دائرة  من  القانون  في  البكالوريوس  لتخصص  االلتحاق  وطلبات  الدبلوم  لدرجة  االلتحاق  طلبات  استالم  يتم 
والتسجيل في مجمع الكلية العصرية اجلامعية الصحي )مقابل مشفى رام الله احلكومي( لقاء رسم غير مسترد قدره 
)160( شيكل كما ويستوفى ) 60( شيكل رسم امتحان قبول، اعتبارا من صباح يوم الثالثاء  املصادف 2011/7/19، من 
الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة ما عدا أيام اجلمع. وتعلن نتائج القبول بعد اجتياز الطالب االمتحانني 

الكتابي والشفوي. 
 الوثائق املطلوبة: صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة، صورة مصدقة عن شهادة امليالد، صورة عن الهوية الشخصية، 

صورة عن هوية ولي االمر ملن يرغب بتقدمي طلبات للمنح والقروض ، أربع صور شخصية. 

 دائرة القبول والتسجيل 
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رومانيا
حصريا

بشرى سارة لطالب التوجيهي

والدراسات الجامعية
يعلــــــــــــــــن.....

J.R.S للدراسات الجامعية
عن فتح مكتبه في منطقة الرام

لتأمني القبول في اجلامعات الرومانية
لطالب التوجيهي والدراسات اجلامعية لطالب املاجستير 

والدكتوراه في جميع التخصصات املطلوبة
»طب ، طب اسنان، تخصصات طبية، هندسة مدنية، هندسة معمارية، 

هندسة كمبيوتر، ادارة واقتصاد، حقوق، وغيرها من التخصصات«
مع العلم ان الدراسة باللغة االجنليزية او الرومانية

كما ويعلن املكتب انه يقوم بتقدمي خدمات للطالب املقبولني 
باصطحابهم من املطار وتأمني السكن لهم

مالحظــــــــة:

االستحقاقات املالية للمكتب بعد احلصول على القبول 
اجلامعي للطالب والتأكد من السفارة الرومانية.

رقم تلفون املكتب »الــرام« : 022342827 - 022344866 - بلفون 0507910335
رقم املكتب في رومانيا : 0040755110005 - 0040212114410

jrsjrs20@yahoo.com
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إعـــــــــــــــالن27
قررت الهيئة اإلدارية التأسيسية جلمعية خريجي 
رابطة الدول املستقلة ، نظراً لسفر العديد من األخوة 
شهر  حلول  ومبناسبة   ، واخلريجني  اجلمعية  أعضاء 
رمضان املبارك أعاده الله على اجلميع باليمن والبركات 
يوم  رراً  مــقــ كــان  والـــذي  الــعــام  مؤمترها  عقد  تأجيل   ،

اجلمعة 2011/7/29 إلى يوم اجلمعة 2011/9/16
 يـــرجـــى مـــن األخــــــوة اخلـــريـــجـــني والـــراغـــبـــني في 
التسجيل في اجلمعية وحضور املؤمتر االتصال مع األخ  
 ، التأسيسية  اإلداريــة  الهيئة  رئيس  قيشاوي  صفوان 

هاتف رقم / 0597125949
علمًا بأن باب التسجيل واالنتساب سيغلق قبل 48 

ساعة من موعد املؤمتر 

مشاركتكم دعم للجمعية ومسيرتها

- م
 )3

2(
 7/

25

جمعية االغاثة الطبية الفلسطينية
مطلوب

طبيبات صحة مرأة
طبيبات  الــى  حاجتها  عــن  الفلسطينية  الطبية  االغــاثــة  جمعية  تعلن 
املتنقلة في منطقة اخلليل وبيت حلم،  العيادات  للعمل مع طاقم  صحة مرأة 

على ان تتوفر فيهن الشروط التالية:
ان تكون حاصلة على شهادة بكالوريوس في الطب البشري.   -

ان يكون لديها شهادة مزاولة املهنة من وزارة الصحة الفلسطينية.   -
ان يكون لديها خبرة في العمل ال تقل عن سنتني.   -

يفضل ان تكون من سكان منطقة اخلليل وبيت حلم.   -
على من تتوفر فيها الشروط اعاله تقدمي طلب خاص في موعد اقصاه 

يوم االثنني 2011/8/1 ، على العناوين التالية:
مقر اجلمعية في اخلليل:

رقم  هاتف  هــوم  بــالزا  بجانب  اخلليل  جامعة  مثلث  منطقة  في  الكائن   
02-2291144/5

مقر اجلمعية في بيت حلم :
 عمارة معروف، طريق اخلليل القدس، مقابل طلعة السوق املركزي، هاتف 

02 - 2765576

مستشفى العائلة املقدسة
شارع بولس السادس - ص.ب 8

بيت حلم - فلسطني
تلفون : 2741151/2/3  فاكس 2741154

يعلن مستشفى العائلة املقدسة  عن حاجته الى :
 Neonatologist طبيب اطفال او اخصائي خدج

للعمل في قسم االطفال )دوام كامل(
على ان تتوفر فيهم الشروط التالية:

حاصل/ة على شهادة الطب العام من جامعة معترف بها » 
حاصل/ة على اجازة مزاولة املهنة من نقابة االطباء ومن وزارة الصحة  » 

الفلسطينية يفضل من له خبرة عملية في هذا املجال.
يفضل ان يكون من سكان  محافظة بيت حلم » 

الرجاء ارفاق ما يلي مع الطلب :
•صورة عن البطاقة الشخصية 	

•نسخة عن جميع الشهادات املتعلقة بالوظيفة وشهادة التوجيهي 	
•صورة شخصية 	

•رسالة طلب عمل 	
•مزاولة مهنة من اجلهات املختصة 	

صباحا  الثامنة  الساعة  من  يوميًا  املستشفى  ادارة  من  الطلبات  تؤخذ 
حتى الساعة الثالثة بعد الظهر 

آخر موعد لتقدمي الطلبات  يوم االثنني 2011/8/1
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رام الله-وفا- أكد املستشار القانوني للرئيس 
محمود عباس حسن العوري، أن األمن القومي 
الفلسطيني هو امتداد لألمن القومي العربي، 
استراتيجيا  عمقا  تشكل  العربية  ال��دول  وأن 
ج��زءا  باعتباره  الفلسطيني  القومي  لألمن 

من هذه األمة.
جاء ذلك خالل مشاركة املستشار العوري، في 
فعاليات مؤمتر 'سيادة القانون وحتديات األمن 
القومي الفلسطيني' الذي ينظمه مركز حقوق 
اإلنسان والدميقراطية 'شمس'، بالشراكة مع 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة على  ل��ل��رق��اب��ة  م��رك��ز جنيف 

القوات املسلحة في مدينة رام الله أمس.
تقوم  الفلسطينية  القيادة  أن  إل��ى  وأش��ار 
ركائز  أه��م  لتحقيق  النظير  منقطع  بجهد 
األم���ن ال��ق��وم��ي م��ن خ���الل ان��ت��زاع االع��ت��راف 
الدولي بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة 
إقليمها  السيادة تبسط سيطرتها على  كاملة 

وحدودها وجوها وبحرها.
وبني أن مفهوم األمن القومي العام لم يعد 
يقتصر على حماية أراضي الدولة ومصاحلها 
من اعتداءات خارجية وحسب، بل هو توافر 
السياسية  وال��ظ��روف  ال��ع��وام��ل  م��ن  مجموعة 
واالجتماعية واالقتصادية وإيجاد متسع من 
وتوفير  العامة  واحلريات  واحلقوق  احلريات 
املناخ املالئم للعمل اجلاد انطالقا من دافع ذاتي 

للفرد ملا فيه النفع العام وصالح املجتمع.
وقال العوري: 'إن القضية الفلسطينية مرت 
خالل مراحلها املختلفة مبنعطفات ومتغيرات 
فقد  متنوعة،  خصوصية  أكسبتها  متعددة، 
الدفاع عن احلقوق  الثورة من مبدأ  انطلقت 
املشروعة للشعب، منتهجة في البداية الكفاح 

املسلح كوسيلة النتزاع احلقوق'.
مرحلة  إل��ى  القضية  انتقال  'م��ع  وأض���اف: 
وإنشاء  التفاوضية  العملية  بدخول  جديدة 
السلطة الوطنية، مت البدء بإنشاء مؤسسات 
ت��ط��وي��ره��ا وحمايتها  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال���دول���ة، 
توفير  يضمن  مبا  عملها  استمرارية  وضمان 
احلقوق  وحماية  لالستقرار  املالئمة  األج��واء 
ال��ع��ام��ة، م��ا ينعكس إي��ج��اب��ا على  واحل��ري��ات 
االستثمار وخلق  املشجعة على  البيئة  توفير 
ف���رص ال��ع��م��ل وال���ق���درة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر وب��ن��اء 
املؤسسات  وتطوير  وب��ن��اء  العامة،  املؤسسات 
األمنية، والقضائية، ووضع األنظمة والقوانني 
وااله��ت��م��ام  واإلداري،  امل��ال��ي  ال��ف��س��اد  حمل��ارب��ة 
هذه  مستقبل  باعتبارهم  ودعمهم  بالشباب 

األمة والضامن ألمنها القومي'.
حتقيق  على  القيادة  إص��رار  العوري  وأك��د 
امل��ص��احل��ة ال��وط��ن��ي��ة ؛ ك���ون االن��ق��س��ام يشكل 
الصعيد  على  القومي  لألمن  األكبر  التهديد 

الداخلي.
'إن االح��ت��الل ي��ه��دد األم���ن القومي  وق���ال: 
احتالله  كبير، من خالل  الفلسطيني بشكل 
وبناء  املياه،  مصادر  على  واالستيالء  ل��ألرض 
بتهويد  األرض  معالم  وتغيير  املستوطنات 
القدس، إضافة إلى التملص من عملية السالم 
األمر  الدولية،  الشرعية  ق��رارات  تنفيذ  ومن 
الذي من شأنه اإلض��رار باالستقرار واحلد من 
أمن قومي  املبذولة في سبيل حتقيق  اجلهود 
فلسطيني لدولة مدنية قابلة للعيش بسالم 
واستقرار واقتصاد إلى جانب كافة الدول في 

املنطقة.
ب���دوره ق��ال م��دي��ر م��رك��ز 'ج��ن��ي��ف' روالن��د 
السلطة جزء من سيادة  'إن شكل  فريدريك: 
القانون ونحن ندرك أن تطبيق سيادة القانون 
سيطرة  وع��دم  العراقيل  ظل  في  سهال  ليس 
السلطة على األرض'، موضحا أن مشروع سيادة 
في  املواطن  تعزيز شراكة  إلى  القانون يهدف 
مبا  األم��ن  بخصوص  ال��ق��رارات  اتخاذ  عملية 

يشمل كافة املفاهيم.
وأض����اف: إن رف���ع ال��ت��وص��ي��ات وال��ت��وق��ع��ات 
إلى صناع  واملشاريع  العمل  ورش��ات  من خالل 
ال��ق��رار ف��ي ال��س��ل��ط��ة، أح���د أه����داف امل��ش��روع'، 
معربا عن أمله بأن يكون املؤمتر مثمرا في بناء 
مؤسسات السلطة واملساعدة في إقامة الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وحتدث عضو اللجنة املركزية حلركة فتح، 
رئيس مجلس أمناء األكادميية الفلسطينية 

العوري: أمننا القومي امتداد لألمن القومي العربي
ل��ل��ع��ل��وم األم��ن��ي��ة، ال���ل���واء ت��وف��ي��ق ال��ط��ي��راوي، 
ع���ن م��رت��ك��زات وف��ل��س��ف��ة ال��ع��ق��ي��دة األم��ن��ي��ة 
الفلسطينية، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية 
أنشأت  أجهزة أمنية على أسس نضالية وليست 
أسسا علمية، موضحا أن مفهوم األمن القومي 
الفلسطيني يختلف اآلن عن ما قبل 94، حيث 
األمنية  األجهزة  لدى  ازدواجية  أصبح هناك 
سياسة  فاختلفت  األمنية؛  السياسة  وليس 

املؤسسات األمنية مع التنظيمات.
الفلسطينيني  ك��ان يجب على  'إن��ه  وق��ال: 
لدينا  يكون  أن  ال��دول��ة  مؤسسات  جانب  إل��ى 
س��ي��اس��ة ون��ظ��ام مل��ق��اوم��ة االح���ت���الل'، م��ش��ددا 
مرسومة،  أمنية  عقيدة  وج��ود  ض���رورة  على 
تتمثل في حماية األرض والشعب من األخطار 
بإسرائيل،  قبل  م��ن  بها  احمل��دق��ة  اخل��ارج��ي��ة 
بعض  هناك  ك��ون  منها  الداخلية  إل��ى  إضافة 
الدول لديها مصالح من الداخل الفلسطيني، 
وخلق تيارات للدول اخلارجية حتقيق مصاحلها 
داخلية، األمر الذي يشكل أخطارا على الداخل 
األمنية  السياسة  مفهوم  وتنتج  الفلسطيني 

واألمن القومي.  
املؤسسة األمنية ليست ملكا  أن  إلى  وأش��ار 
ألح��د وي��ج��ب ب��ن��اؤه��ا بعيدا ع��ن احل��زب��ي��ة أو 
مقاومة  إل��ى  ال��ذه��اب  على  م��ش��ددا  السياسة، 
االحتالل بكل الطرق ورفض التنسيق األمني 
مع إسرائيل الذي يعتبر إحدى طرق املقاومة.

وبني أن األمن القومي الفلسطيني يعتمد 
على قدرات بشرية تنتمي إلى مؤسسة أمنية، 
يجب أن يتوفر فيها العلم والشخصية والكفاءة 
لبناء مؤسسة أمنية صاحلة، وهذا ال يعني إلغاء 
دور املناضلني بل يجب أن يتم تأهيلهم حتى 
الذي  األم��ر  مهنية،  أمنية  مؤسسة  في  يكون 
اقتضى إنشاء جامعة 'االستقالل' التي تختص 
بالنهوض بالكوادر البشرية في اجلانب األمني. 
في كلمة مركزي 'شمس' و'جنيف'، قال محمد 

األحمد: 'إنه ال ميكن حتقيق تنمية مستدامة 
وبناء مؤسساتي دون األخذ بعني االعتبار بسط 
لألمن وتوفير متطلباته األساسية، بحيث يتم 
حماية مصاحلنا داخليا وخارجيا، واحلد من 

التهديدات احملدقة بنا'.
وأضاف: 'إن انعقاد هذا املؤمتر يأتي إدراكا 
الفلسطينية،  الساحة  وتعقيدات  لصعوبة 
إستراتيجية  حتقيق  تعترض  التي  والعقبات 
وطنية موحدة لألمن في ظل استمرار االنقسام 
ال��س��ي��اس��ي ال���داخ���ل���ي، وت���زاي���د االع����ت����داءات 

اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.'
وفي اجللسة الثانية للمؤمتر أوضح املفوض 
السياسي العام والناطق باسم األجهزة األمنية 
األمنية  العقيدة  أن  الضميري،  عدنان  اللواء 
األم��ن  مسؤولية  ب��ل  األم���ن  مسؤولية  ليست 
السياسي، ألن مسؤولية األمن تكمن في تنفيذ 
سياسات مرتبطة باألصدقاء أو األعداء من أجل 

بناء التعبئة.
وأكد مدير مؤسسة احلق شعوان جبارين، 
تابعا  ي��ك��ون  وأن  األم���ن  رج��ل  مأسسة  ض���رورة 
وليس  ي��ق��رر  ال����ذي  ال��ق��ان��ون  أن  أي  ل��ل��ق��ان��ون 

األشخاص.
ورأى أس��ت��اذ ال��ق��ان��ون ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ق��دس 
األم��ن  حتقيق  أن  شعبان  إب��راه��ي��م  املفتوحة 
والنظام العام للمواطن يقع على عاتق السلطة 
التنفيذية وأن رجل األمن يستعمل القوة في 

حاالت الضرورة القصوى.
ب�'  قانوني  أن يكون إحساس  وأضاف يجب 
األمور  لرد  واستعمالها  والتناسبية'  الضرورة 

القانونية.
وأشار إلى أن هناك وسائل متعددة الستعمال 
القوة منها األسلحة النارية والعصي ويجب أن 
تكون هناك وسائل بديلة قبل استعمال القوة 
تدريجيا ألن الغرض األساسي حماية اإلنسان 

وحقه في احلياة.

بيت حلم – جنيب فراج -  استقبل محافظ 
السفير  ام��س  حمايل  عبدالفتاح  حل��م   بيت 
االوكراني ايغر تورشني ورئيسة جمعية خريجي 
اريج  الدكتورة  االوكرانية  واملعاهد  اجلامعات 
عودة ، واشاد احملافظ بالعالقات التاريخية بني 
الشعبني الفلسطيني واالوكراني ودفئها بعيدا 
عن املجامالت خصوصا عندما نرى العديد من 
االوكرانيات امهات الطفالنا معربا عن اعتزازه 
من  يتخرجون  الذين  الفلسطينيني  بالطالب 

اجلامعات االوكرانية.
ووض�����ع ح��م��اي��ل ال��س��ف��ي��ر ب���ص���ورة ال��وض��ع 
بيت  مدينة  ل��ه  تتعرض  وم��ا  ال��ع��ام  السياسي 
وسيطرة  متواصل  استيطاني  نشاط  م��ن  حل��م 
املياه  ومصادر  والتجارية  الزراعية  امل��وارد  على 
االس��رائ��ي��ل��ي��ة جت���اه حل  للسياسة  ي��ؤش��ر  مب��ا 

الدولتني .
الفلسطيني  السفير  جهود  السفير  وثمن   
تطوير  في  اسعد  محمد  الدكتور  اوكرانيا  في 

ال��س��ي��اح��ة االوك���ران���ي���ة ف���ي ف��ل��س��ط��ني وع��م��ل 
التسهيالت الالزمة لذلك وانه يبحث معه  اقامة 
غرفة جتارية مشتركة بني فلسطني واوكرانيا  

لتطوير العالقة التجارية بني البلدين .
فان  القادم  ايلول  في  مهما حدث  انه  واك��د 
العالقة االوكرانية الفلسطينية ستكون متطورة 
نحو االفضل وهو االن يبحث كيفية عمل الفيزا 
للفلسطينيني من رام الله مباشرة وليس عبر 

تل ابيب.

محافظ بيت حلم يستقبل سفير اوكرانيا

نيويورك )االمم املتحدة( - )ا ف ب( -يعتزم 
الفلسطينيون التقدم بطلب لقبول عضوية دولة 
فلسطني في االمم املتحدة في ايلول اثناء انعقاد 

فرص قبول دولة فلسطني في االمم املتحدة ضئيلة
اجلمعية العامة، لكن احتمال جناح مسعاهم ضئيل 

بسبب معارضة الواليات املتحدة.
في  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  واك��د 
ملطالبة  "م��ض��ط��رون"  الفلسطينيني  ان  مت��وز   23
االمم املتحدة بانضمام دولة فلسطني بسبب رفض 
اساس  على  والتفاوض  االستيطان  وق��ف  اسرائيل 

حدود 1967.
وقال عباس في افتتاح اجتماع للسفراء ورؤساء 
في  ع��ق��د  الفلسطينية  ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة  ال��ب��ع��ث��ات 
اسطنبول "نذهب الى االمم املتحدة الننا مضطرون 

لذلك وهذه ليست خطوة احادية اجلانب".
ان "ما هو اح��ادي اجلانب هو االستيطان  واك��د 

االسرائيلي".
ال��وزراء  رئيس  مع  نتوصل  "ل��م  واوض��ح عباس 
االسرائيلي بنيامني نتانياهو للعودة الى املفاوضات 
ووقف   1967 ح��دود  على  التفاوض  رفضه  بسبب 

االستيطان".
وتابع "خيارنا االول والثاني والثالث هو العودة 

الى املفاوضات".
وب��ال��ف��ع��ل س��ي��رف��ع ط��ل��ب ل��ق��ب��ول ع��ض��و جديد 
الى مجلس االمن الدولي الذي يفترض ان يصوت 
العامة لالمم  ويصدر "توصية" لتتمكن اجلمعية 

املتحدة من تبني موقف بدورها بهذا الشأن.
استخدام  على  مصممة  املتحدة  الواليات  لكن 
باحلالة  يتعلق  ما  في  )الفيتو(  النقض  في  حقها 
حتظى  ال  "ال��ت��وص��ي��ة"  ف��ان  ل��ذل��ك  الفلسطينية، 

بفرص لترى النور.
ويتمتع الفلسطينيون في الوقت احلاضر بوضع 
لسفيرهم  يسمح  وه��ذا  املتحدة.  االمم  في  مراقب 
بالتعبير عن رأيه اثناء االجتماعات العامة مبا في 

ذلك مجلس االمن الدولي.
صائب  الفلسطينيني  امل��ف��اوض��ني  كبير  وك���ان 
عريقات اقر في 13 متوز بان "حصول اي دولة على 
عضوية كاملة في اجلمعية العامة يتطلب موافقة 
مجلس االمن واحلصول بعد ذلك على ثلثي االصوات 

من اجلمعية العامة".
واض�����اف ان "م���ا مي��ك��ن��ن��ا احل���ص���ول ع��ل��ي��ه من 
االمم  ف��ي  وضعنا  يرفع  ق��رار  ه��و  العامة  اجلمعية 

املتحدة من مراقب الى دولة غير عضو".
وذلك من شأنه خصوصا ان يسمح للفلسطينيني 
باملشاركة في وكاالت عدة لالمم املتحدة مثل منظمة 
للتربية  املتحدة  االمم  ومنظمة  العاملية  الصحة 
األمم  ومنظمة  )اليونيسكو(  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��وم 

املتحدة للطفولة )اليونيسف(.

 الطميزي: غالبية دول آسيا تدعم 
االعتراف بفلسطني في األمم املتحدة

الغالبية  إن  اسطنبول - وفا - قال سفير فلسطني لدى فيتنام وكمبوديا سعدي الطميزي، 
االعتراف بدولة فلسطني كعضو  آسيا تؤيد  إلى مجموعة دول  التي تنتمي  الدول  العظمى من 

دائم في اجلمعية العمومية.
وأضاف في بيان له، امس أن مجموعات العمل التي باشرت مشاوراتها في املؤمتر الثاني لسفراء 
االعتراف بفلسطني، حتضيرًا  املزيد من  اتخاذها حلصد  التي سيتم  اآلليات  تناقش  فلسطني، 
الستحقاق أيلول. وأضاف أن هناك عددا من الدول، وهي جزء من دول عدم االنحياز لم تعترف 
حتى اللحظة بفلسطني، مؤكدا أننا سنعمل جاهدين على أكثر من صعيد، جلعلها تتبني مواقف 

أكثر ايجابية نحو االعتراف بدولة فلسطني.
وأوضح أن فيتنام كدولة صديقة تعهدت أن تبذل جهدًا مع تايالند وسنغافورة وميامنار، التي 
لم تعترف حتى تاريخه بفلسطني، معربا عن اعتقاده بأن تايالند وميامنار سيكون من السهل 
اقناعهما ألنهما دائما تتبنيان مواقف ايجابية فيما يتعلق مبجموعة القرارات التي سبق وتبنتها 

األمم املتحدة، التي تؤيد احلقوق الوطنية املشروعة للشعب الفلسطيني.

نقابة الصحفيني ومعهد دراسات 
التنمية يوقعان مذكرة تفاهم

غزة � محمد ياسني-وقعت نقابة الصحفيني الفلسطينيني ومعهد دراسات التنمية IDS مذكرة 
تفاهم في مجال املساهمة في بناء قدرات الصحفيني وطلبة وخريجي كليات اإلعالم في اجلامعات 

الفلسطينية بقطاع غزة بهدف متكني القيادات اإلعالمية الشابة في مجال العمل اإلعالمي.
واتفق الطرفان في املذكرة على التعاون في مجال بناء قدرات الصحفيني الشباب "اخلريجون 
تساهم  دورات  وعبر عقد  التدريب،  واإلع��الم" من خالل عمليات  الصحافة  كليات  من  اجل��دد 
في تعزيز الوعي لدى الشباب الفلسطيني في مختلف املجاالت التنموية وتلبي حاجات الفئة 

املستهدفة.
كما اتفق الطرفان على تشجيع األبحاث والدراسات الهادفة إلى تطوير العمل اإلعالمي مبا 
يساعد في بناء إعالم فلسطيني حر مستقل، باإلضافة إلى دعم التوجهات الداعمة لعمليات 

متكني القيادات الشابة والصحفيني في مجال العمل اإلعالمي.
الى  من جانبها دعت نقابة الصحفيني من يرغب من اإلعالميني وطلبة وخريجي اإلعالم 
والتي  التنمية  بالتعاون مع معهد دراسات  التي ستعقد  األولى  التدريبية  الدورة  التسجيل في 

ستكون حول "مهارات إدارة األنشطة اإلعالمية" من خالل زيارة مقر النقابة مبدينة غزة.

»العليا البريطانية« ترفض استئناف 
النيابة على إطالق سراح الشيخ صالح

رام الله - وفا- رفضت احملكمة العليا البريطانية امس، طلب النيابة البريطانية بالسماح لها 
بتقدمي استئناف على قرار اإلفراج عن الشيخ رائد صالح رئيس احلركة اإلسالمية في الداخل 

الفلسطيني.
وقال الناطق الرسمي باسم احلركة اإلسالمية احملامي زاهي جنيدات: إنه كان من األجدر أن 
تتوقف النيابة عن اإلحلاح بطلب اإلذن لالستئناف على قرار إطالق سراح الشيخ صالح، منذ 
حلظة قرار قاضي العليا اإلفراج عنه. 'النيابة البريطانية ومن قبلها وزارة الداخلية تأبى إال أن 
تتكبد اخلسارة تلو األخرى.. فموقفنا موقف حق وقضيتنا عادلة وقوية وأوضحنا لهم ذلك منذ 
اللحظة األولى وهذا ما يجعلنا متفائلني بأن نهاية هذا امللف ستكون نصرا لكل القضايا التي 

يحملها ويخدمها الشيخ رائد صالح' قال احملامي جنيدات.
يذكر أن الشرطة البريطانية كانت قد اعتقلت الشيخ صالح عندما وصل إلى لندن للمشاركة 
في فعاليات من أجل فلسطني، وبقي رهن االعتقال 16 يوما وأطلق سراحه بقرار من احملكمة 

العليا البريطانية.
للمرة اخلامسة على التوالي

جتديد االعتقال االداري لالسير ابو شامة
جنني � علي سمودي � جددت السلطات االسرائيلية امس االعتقال االداري لالسير تامر وليد 

ابو شامة "26" عاما من مدينة اخلليل ملدة ثالثة شهور.
وافاد مركز "احرار ولدنا" في بيان صدر عنه ووصلت نسخة منه ل»ے« ، ان االسير ابو شامة 
مت جتديد اعتقاله للمرة اخلامسة على التوالي ، وكان قد اعتقل من منزله بتاريخ 2009/9/9 
وحكم عليه سبعة اشهر ونصف وقبل يوم واحد من االفراج عنه مت حتويله الى االعتقال االداري 
. واضاف املركز في بيانه ،ان االسير ابو شامة قد اعتقل مرتني قبل االعتقال االخير لدى سلطات 

االحتالل ملدة 8 شهور.
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