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سيارة جيب للبيع
للبيع سيارة جيب بنزين ترخيص ضفة غربية

 موديل 2008 )4*4( 
من نـــــــــــوع 
فورد ايدج 

)Ford Edge(
كامل االضافات لون أسود ميتاليك 

قطعت مسافة 30.000 كم
بحالــــــــــــــة ممتـــــــــــــــازة

للمعنيني فقط االتصال على رقم 

0599757232

مستر باجيت
Mr. BaguetteMr. Baguette

جديد !!
بيتزا بكل األحجام

عدنا من جديد .....  عرض خاص 
بيتزا حجم عائلي - فقط بـــ : 29 شيكاًل

القدس - شارع علي بن ابي طالب رقم 9 

تلفون 050-2956936 / 02-6263344
الدوام من 9:00 صباحا حتى 10:00 مساء

املطعم مفتوح 
طيلة ايام 

االسبوع

* شاورما * دجاج مسحب * 
شنيتسل * معراف * دجاج 

مسحب صيني 
)تقدم الوجبات مع ثالثة انواع سلطة

نقدم لكم اشهى الساندويشات والوجبات

توست بستراما مع )باربيكيو، ترياقي وباستو(
 معجنات بأنواعها

مشروبات باردة: كوال. سبرايت. 
فانتا. عنب Blu عصير طبيعي

* هامبرغر  * اومليت * جبنة صفراء وبيضاء 
* مرتديال )بأنواعها(  * كبة طازجة يوميا

ز5/18)15(

Free
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ً جانا
التوصيل م

القدس  دراس���ات  مركز  احتفل  اخل��اص-  "ے"  ملراسل  ال��ق��دس- 
االسبوع املاضي بإطالق موقع  "جوالت القدس االفتراضية"، في مركز 
سعيد خوري للتميز في تكنولوجيا املعلومات بجامعة القدس.  والذى 
كان قد انشأ في سياق احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية 2009 

بدعم من املقاولني العرب "سي سي سي". 
وميكن لزوار املوقع في املرحلة األولى القيام بجوالت افتراضية في 
أماكن العبادة الرئيسة في املدينة، إضافة إلى أبواب القدس التي تتيح 
الدخول إلى البلدة القدمية ، ثم متتد لتشمل املدارس والزوايا واملكتبات 

واجلاليات واملقاهي واحلمامات . 
زود  ال��ذي  القدس  دراس��ات  بالتعاون بني مركز  املوقع  إنشاء  وقد مت 
املوقع بالصور ومقاطع )الفيديو(، ومركز )أريج( لألبحاث الذي ساهم 

باملعلومات اجليوسياسية حول املدينة. 
وقام مصمم الغراقيك جالل عبدالله النجار بتصميم املوقع بشكل 
ال��زوار من تصفحه بسهولة ووض��وح، وهو متوفر بواجهة عربية  ميكن 

واخرى باللغة االجنليزية.
 200 في  افتراضية  ج��والت  إيجاد  إلى  الوصول  الى  املوقع   ويهدف 
و9مواقع وأماكن أثرية في القدس لإلشارة الى السنة التي انطلق فيها 

املشروع. 

يذكر أن مركز دراسات القدس بدأ بتنظيم "جوالت القدس" قبل 
لزيارة  القدمية  البلدة  وأزق��ة  ش��وارع  في  التجول  بهدف  سنوات  عشر 
"جوالت  موقع  ويشكل  وغيرها،  واملكتبات  واألس��واق،  املقدسة،  املواقع 
القدس اإلفتراضية"  إستمرارية لها، حيث يشعر املتصفح بأنه يتجول 

في املدينة املقدسة.
وقالت  هدى االمام   ، مديرة مركز دراسات القدس أن اطالق املوقع 
في هذا الوقت بالذات مع تصاعد وتيرة االنتهاكات االسرائيلية في 
من  سواء  دخولها  من  املمنوعني  أو  عنها  للبعيدين  يعطي  القدس 
، حيث  افتراضي  املدينة بشكل  زي��ارة  امكانية  الشتات   او  الوطن 
هذا  خ��الل  م��ن  ال��ق��دس  ف��ي  التجول  العالم  ف��ي  شخص  ألي  ميكن 
املوقع، وقد بدأنا في البلدة القدمية ولكن املوقع سيشمل محافظة 
املمتلكات  وكافة  وال��دي  بيت  ليشمل   ،1948 ع��ام  قبل  ما  القدس 
الله ودير ياسني  الفلسطينية في غرب املدينة مثل مقبرة مأمن 

واملاحلة ولفتا وغيرها. 
ك��أول مركز  ع��ام 1998  ق��د تأسس  ال��ق��دس  دراس���ات  ان مركز  يذكر 
فلسطيني متعدد املناهج للدراسات حول القدس، ويهتم املركز بتطوير 

االبحاث العلمية حول املدينة.
 www.holiestcity.com أو www.alquds.net.ps  : عنوان املوقع

مركز دراسات القدس يحتفل بإطالق
املوقع اإللكتروني »جوالت القدس االفتراضية«

غنيم يلتقي جلان مقاومة 
اجلدار واالستيطان

لشؤون  الدولة  وزي��ر  بحث   – الله  رام 
اجلدار واالستيطان املهندس ماهر غنيم 
مع قيادة وكوادر اللجان الشعبية ملقاومة 
الغربية  الضفة  في  واالستيطان  اجلدار 
العمل  ث��ق��اف��ة  وت���ع���زي���ز  ت��ف��ع��ي��ل  س��ب��ل 
واملقاومة الشعبية لدى املواطنني واليات 
تطويرها من اجل اخلروج بنتائج افضل 
واجنازات اكبر على ارض الواقع ، مشددا 
على حرص احلكومة على دعم ومساندة 

اللجان .
الى  الشعبي  العمل  ق��ادة  غنيم  ودع��ا 
الذي  السلمي  العمل  ه��ذا  دائ���رة  توسيع 
بات يحرج احلكومة االسرائيلية ويضعها 
الى  واستمع   ، ال��دول��ي��ه  العزلة  م���ازق  ف��ي 
الصعوبات والعقبات واملشاكل التي حتول 
دون الوصول الى االرتقاء بالعمل الشعبي 
ال���ى اف��ض��ل ص����ورة ون���اق���ش م���ع احلضور 
االتفاق  ومت  العقبات  لتذليل  مقترحات 
ع��ل��ى ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات دوري����ة م��ن اجل 

التواصل ومناقشة كافة املستجدات .

تخريج دورة إسعاف أولي ملنتسبات 
جمعية نساء دير احلطب اخليرية 

نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة واإلعالم- أقامت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
احلطب  دير  منتسبات جمعية  من  لعدد  أول��ي  اسعاف  دورة  لتخريج  امس حفال  نابلس  في 

اخليرية.
ال��دورة التي  وقام يحيى عودة مدير عام جمعية الهالل االحمر في نابلس بتوزيع شهادات 
شارك بها )16( منتسبة جلمعية نساء دير احلطب وعقدت مبقر اجلمعية ملدة شهر بواقع )21( 

ساعة تدريبية.
وألقى عودة كلمة رحب فيها مببادرة جمعية نساء دير احلطب للحصول على دورة إسعاف 
أولي، األمر الذي يعبر عن حتسسهم الحتياجات مجتمعهم، مؤكدًا استعداد اجلمعية إلعطائهم 

دورات أخرى في مختلف املجاالت مستقباًل. 
واشار إلى تطلع جمعية الهالل االحمر الستيعاب اخلريجات في قسم التطوع التابع لها، وأعرب 
عن اعتزازه وتقديره للجهود التي بذلها املشاركون في الدورة، وثقته بهم وبدورهم في املجتمع، 
آماًل أن يقوموا بتطبيق ما تعلموه في مجتمعهم عند احلاجة، مثمنًا دور ضابط اإلسعاف الذي 
األحمر  الهالل  نبذة عن نشأة جمعية  بإعطاء  كلمته  نهاية  وقام في  ال��دورة،  بإعطاء هذه  قام 

الفلسطيني وطبيعة األعباء واملهام التي تضطلع بها.
والتي  نابلس  في  األحمر  الهالل  جلمعية  شكرهم  عن  ال��دورة  في  املشاركون  أع��رب  بدورهم، 
الذي  اإلسعاف  طاقم  شكروا  كما  إلجناحها،  الالزمة  اإلمكانيات  وتوفير  ال��دورة  بتنظيم  قامت 
قام بتدريبهم، مؤكدين حرصهم على االلتحاق بقسم التطوع التابع للجمعية من أجل خدمة 

املجتمع الفلسطيني. 

اعتماد نادي جبل النار كهيئة رقابة 
محلية على االنتخابات البلدية

نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة واإلعالم- أكد ضرار طوقان رئيس الهيئة اإلدارية 
لنادي جبل النار أن جلنة االنتخابات املركزية اعتمدت النادي في محافظة نابلس والشمال كهيئة 
رقابة محلية حيادية ومستقلة، وسيشارك متطوعو ومتطوعات النادي في عملية الرقابة على 
الرئاسية  االنتخابات  النادي كان قد شارك بفاعلية ملفتة في  أن  االنتخابات احمللية، مضيفا 
والتشريعية واحمللية السابقة كهيئة رقابة محلية من خالل األعداد الكبيرة ملتطوعي النادي 

الذين كانوا موزعني على كافة مراكز املدينة.
كما أكد أن إدارة النادي ومنتسبيه ومتطوعيه ومباني النادي مفتوحة أمام اجلمهور الكرمي قبل 
وأثناء االنتخابات لتقدمي املشورة حول آليات ومراكز االنتخاب، مؤكدا أن نادي جبل النار يسعى 

دائما لالنخراط بكافة الفعاليات في مدينة نابلس ال سيما اخلدماتية منها.

الفلسطينية  األس��رة  وحماية  تنظيم  جمعية  اختتمت  القدس- 
املؤسسات  اإلداري��ة ملوظفي  القدرات  التدريبية اخلاصة ببناء  ال��دورة 
الشريكة للجمعية في املناطق التي ينفذ بها مشروع "خفض العنف 
والتى  النرويجية،  املمول من احلكومة  اإلجتماعي"  النوع  املبني على 
استمرت ملدة ستة أيام، وذلك بحضور موظفني عن املؤسسات الشريكة 
والتي شملت  القدس،  من منطقة  كل  في  املشروع،  تنفيذ  مناطق  في 
)ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة ب��ال��ق��دس، ش��ع��ف��اط، ال��ط��ور وال��ث��وري( وف��ي الضفة 
الغربية )أبو ديس، العيزرية، السواحرة الشرقية، الشيخ سعد وعرب 

اجلهالني( .
وافتتحت الدورة التدريبية بحضور مدير البرامج جلمعية تنظيم 
وحماية األسرة الفلسطينية، سني جبشه الذي بدأ كلمته بالتعريف عن 
اجلمعية ودورها في املجتمع الفلسطيني واحلديث عن املشروع ومساهمته 
فى خفض العنف املبني على النوع االجتماعي وأهمية تعاون املؤسسات 

الشريكة في ذلك. 

وأدار الدورة التدريبية في يومها األول مدير املشروع محمد القيسي، 
الذي عرف املشاركني بأهداف الدورة والتوقعات، وقدم النشاطات املتعلقة 
مبهارات االتصال والتواصل وبناء الفريق، ومت تدريب املجموعة املكونة 
من 25 مشتركا على مواضيع تتعلق بالقدرات االدارية كمبادىء احملاسبة 
وكتابة التقاير وادارة املشاريع من خالل مدربني من داخل وخارج اجلمعية 
باالضافة ملواضيع متعلقة بحقوق الصحة االجنابية واجلنسية واألمراض 

املنقولة جنسيا.
وفي نهاية الدورة مت توزيع الشهادات والدليل التدريبي على املشاركني 
بكل املواضيع التي مت تدريبهم عليها، وأشاد املشاركون مبواضيع الدورة 
التدريبية والقائمني على املشروع واملدربني، والتأكيد على تعاونهم مع 
اجلمعية في املنطقة ومع املشروع مستقبال، وأكدوا على مدى االستفادة 
من املواد التدريبية ومدى العمل على توظيف هذه املهارات في عملهم 
والتفاني فيه، متمنني مزيدا من التقدم والنجاح للجمعية والقائمني 

عليها.

اختتام فعاليات الدورة اخلاصة ببناء القدرات اإلدارية
ملوظفي املؤسسات الشريكة جلمعية تنظيم وحماية األسرة

السفير املغربي يستقبل احملاضرين املشاركني 
بااليام العلمية االولى لزراعة االسنان

رام الله- اقام محمد احلمزاوي السفير املغربي لدى السلطة الوطنية في مقر اقامته برام الله، 
لفلسطني  بزيارة  قام  الذي  البرفسور جعفر احمليي  املغربي  استقبال على شرف احملاضر  حفل 
بدعوة من نقابة اطباء االسنان واجلمعية الفلسطينية لزارعة االسنان في اطار االيام العلمية 
واجلمعية  النقابة  وذلك بحضور ممثلني عن  فلسطني  في  االسنان  لزراعة  االولى  التخصصية 

وطاقم السفارة.
وقد شارك البرفسور احمليي بعدد من احملاضرات املتخصصة في زراعة االسنان في اجلامعة 
العربية االمريكية في جنني وجامعة القدس – ابو ديس وفي رام الله، الى جانب احملاضرة ارزو 
دميرجيوغلو من جامعة اسطنبول بتركيا، وقد القت هذه احملاضرات استحسانا واسعا لدى طالب 
واطباء االسنان الذين حضروا من مختلف محافظات الضفة، حيث تعد هذه احملاضرات خالصة 

ابحاث احملاضريني املذكورين في مجال زراعة االسنان.

ورشة عمل في اريحا حول النزاهة 
والشفافية في الهيئات احمللية

اب��و ع��ي��اش - دع��ا م��ش��ارك��ون ف��ي ورش���ة عمل نظمها م��رك��ز ح��ق��وق اإلنسان  نابلس - ح��اف��ظ 
والدميقراطية "شمس" في جمعية الشابات املسيحية بأريحا حول النزاهة والشفافية واملساءلة في 
عمل الهيئات احمللية والبلدية، إلى ضرورة قيامها بتثقيف وتوعية املواطنني بحقوقهم وواجباتهم 
اجتاه الهيئات احمللية، وأهمية إفصاح الهيئات احمللية عن بياناتها، وتكثيف جهود وزارة احلكم 
احمللي الرقابية على الهيئات احمللية، وقيام العاملني في الهيئات احمللية بواجباتهم بعيدًا عن 
االعتبارات واملصالح احلزبية والفئوية والعائلية، باالضافة لعدم التهاون مع كل شخص يتالعب 
باملال العام أو يستغل منصبه.  وقدم بشار الديك ورقة عمل ناقش فيها واقع الهيئات احمللية 
واملشاكل التي تعاني منها، واآلليات التي يستطيع املواطن العادي بواسطتها مراقبة ومساءلة تلك 

الهيئات، باالضافة لدور احلكم احمللي وهيئة الرقابة العامة الرقابي. 
وأشار الديك انه من املالحظ أن املجالس والقرى الصغيرة التي يغلب عليها الطابع العائلي تتميز 
بالنزاهة والشفافية أقل من البلديات الكبرى، مضيفا انه على الرغم من التطور احلاصل في عمل 
الهيئات احمللية والبلدية إال أنها الزالت تفتقر ملعايير الشفافية والنزاهة مبعناها الدقيق، وهذا 

عائد إلى عدة أمور أهمها السيطرة العائلية أو احلزبية على املجلس احمللي. 
وقال الديك أن القانون احلالي الذي ستجرى على أساسه االنتخابات احمللية "قانون التمثيل 
النسبي" يعتبر أحد الضمانات األساسية للشفافية والنزاهة، حيث ميكن الغالبية من التمثيل في 

عضوية الهيئات احمللية، وهذا من شأنه أن يعزز النزاهة واملساءلة واحملاسبة في عمل املجلس.

اختتام نشاطات السوق األدبي
في تربية جنوب اخلليل

األدبي  السوق  فعاليات  اخلليل  جنوب  مديرية  أقامت   - اخل��اص  ے  مراسل   – اخلليل 
مبشاركة 30 مدرسة.

 وهنأ مدير التربية فوزي أبو هليل املشاركني على متيزهم، مؤكدا أن البرنامج يسعى لتحسني 
وتطوير نوعية التعليم من خالل تطوير مهارات املعلمني وتبني مبادراتهم. 

اللغة العربية وإظهار   واشتملت الفقرات على العديد من الصور التي تشير ألهمية تعزيز 
متيزها. من اجلدير بالذكر أنه مت تأسيس السوق األدبي في العام الدراسي 2008\2009. 

»حريات« ينظم ندوة حوارية حول األسرى
البيرة – نظم مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية "حريات"، أمس، ندوة حوارية في قاعة 
بلدية البيرة، حتت عنوان "آليات تعزيز الدور الطليعي للحركة الوطنية األسيرة"، مبشاركة عبد 
ليلى"،  "أبو  الكرمي  عبد  قيس  والنائب  التحرير،  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  ملوح،  الرحيم 

والدكتور محمود الرمحي، أمني سر املجلس التشريعي.
وأكد ملوح ضرورة أن يتوحد األس��رى، داعيا في نفس الوقت إلى وضع قضية األسرى على رأس 
سلم أولويات احلركة الوطنية، والسلطة الوطنية. ونوه إلى قيام إسرائيل بتوظيف االنقسام إلضعاف 

احلركة األسيرة، مشيرا إلى ضرورة العمل لتجاوز هذا الوضع.
وأشار إلى أهمية وثيقة األسرى للوفاق الوطني، خاصة لتناولها شتى املسائل، مبا في ذلك االنتخابات، 
واملقاومة وآلياتها، وغيرها. وحتدث الرمحي، عن محورية قضية األسرى، باعتبارها قضية سياسية، 

وإنسانية، واجتماعية، مؤكدا أهمية دور احلركة األسيرة النضالي.
وقال: إن أي اتفاق سياسي ال يتضمن إنهاء معاناة األسرى عبر إطالق سراحهم، محكوم عليه بالفشل، 
لذا ال بد من السعي احلثيث إلطالق سراحهم بكافة السبل ، وثمن دور وزارة شؤون األسرى واحملررين، 
في متابعة هموم األسرى وعائالتهم، منتقدا باملقابل قيام وزارة املالية بقطع رواتب عدد من األسرى 

احملررين خالل الشهرين املاضيني، بفعل االنقسام.
وركز عبد الكرمي، على أهمية قضية األسرى، مشيرا إلى مساهمة احلركة األسيرة في العمل لتجاوز 

اخلالفات الداخلية، ما دلل عليه ببلورتها وثيقة الوفاق الوطني.
آثار  بدورها مجددا، عبر جناحها في جتاوز  االرتقاء  من  األسيرة متكنت مؤخرا  احلركة  أن  وبني 
الفصائل، للعمل بشكل مشترك على مواجهة  االنقسام، وإيجاد صيغ للتكامل بني األسرى من شتى 
إدارات السجون اإلسرائيلية. ودعا إلى تفعيل طرح قضية األسرى باعتبارهم أسرى حرب، إلى جانب 
وضعها على سلم أولويات املفاوض، مضيفا "ال بد من معاجلة قضية األسرى باعتبارها قضية سياسية 
بامتياز، وأحد عناوين الصراع في سياق احلركة الوطنية الهادفة إلى اخلالص من االحتالل، وإقامة 

الدولة املستقلة وعاصمتها القدس، وإجناز حق الالجئني بالعودة".
وكانت الندوة قد استهلت بكلمتني لتيسير الزبري، رئيس مجلس إدارة مركز "حريات"، وحلمي 

األعرج، املدير التنفيذي للمركز، ركزا فيهما على أهمية إيالء ملف األسرى مزيدا من االهتمام.


