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عبـــــــــده  وخصاونــــــــة
والسفر للسياحة 

عبده وخصاونة  للسياحة معه اسعار بتجنن واهلل لتكيف

إستعجل بعمل الفيزا ألي بلد تريدها قبل موعد الرحلة بأسبوع
كل هذا مع ....

عـــــــبده وخصاونــــــــــــة للسياحة والسفر

القدس  0505352166 / 0569603734
حملة رحالت الصيف وعيد الفطر 2013

رحلة من العمر الى  تركيا 
1 - اسطنبول 

8 أيام / 7 ليال 
6 أيام / 5 ليال

شرم الشيخ  
رحلة » 6/23 «

5 أيام / 4 ليال
 All + فنادق + مواصالت
فنادق 5 جنوم ديلوكس

طـــــــــابــــــــا  
 All + فنادق + مواصالت
فنادق 5 جنوم ديلوكس

 V.I.P رحلة
1 -  ماليزيا/ 10 أيام / 8 ليال 
2 - تايالند/ 10 أيام / 8 ليال

رحالت سياحية منظمة 

لبنان   
رحلة 6/25

7 أيام / 6 ليال
سياحة  + أوتيل  +  طيران 

دبــــــــــــــــــي   
7 أيام / 6 ليال
فيزا  + أوتيل  + 

طيران 
باالضافة :

العالم  دول  جميع  الى  طيران  تذاكر  قطع   .  2 القاهرة    .  1

ز6/16)21(

ط��وب��اس- م��راس��ل ے ال��خ��اص- عقدت 
ب����ال����ت����ن����س����ي����ق م�������ع محافظة  ال�������زراع�������ي�������ة  االغ��������اث��������ة 
ط��������وب��������اس واألغ���������������������وار ال�����ش�����م�����ال�����ي�����ة ام�����������س ندوة 
حوارية عن واقع االغوار يف قرية كردال بعنوان 
"حقوق ضائعة ومرجعيات متعددة"، وذلك 
بمناسبة م��رور 30 عاما ع��ى تأسيس االغاثة 

الزراعية.
اح����ت����ي����اج����ات ومتطلبات  ال�������ن�������دوة  وت�����ن�����اول�����ت 
منطقة االغوار من اجل العيش الكريم يف ظل 
ممارسات اسرائيلية عنصرية وسرقة الرثوات 
لتوحيد  اق�����������راح�����������ات  وت�����ض�����م�����ن�����ت  ال�����ط�����ب�����ي�����ع�����ي�����ة، 
الجهود املنصبة لتطور وتنمية مناطق االغوار 

وتبعيتها لعدة محافظات ادارية.
وشارك بالورشة التي اقيمت تحت رعاية 
امل����ح����اف����ظ م�����������روان ط������وب������ايس، رئ�����ي�����س سلطة 
املياه الدكتور ش��داد العتييل ومدير االغاثة 
الزراعية يف الشمال الدكتور سامر االحمد 
ومسؤول ملف االغوار معتز بشارات ممثال 
عن املحافظ ومدير الحكم املحيل باملحافظة 
طارق عمري ومدير الزراعة املهندس مجدي 
ع��ودة ورئيس مجلس ق��روي كردلة غسان 
ف���ق���ه���ا ورؤس�������������اء وم����م����ث����يل امل�����ج�����ال�����س املحلية 
والتجمعات البدوية لقرى االغوار وممثلو 
ال���ج���م���ع���ي���ات ال���ت���ع���اون���ي���ة وال�����زراع�����ي�����ة وحشد 

من املواطنني.

واف���ت���ت���ح ال���دك���ت���ور االح����م����د ال����ن����دوة بالتأكيد 
االسراتيجية  االغ�����������������وار  م����ن����ط����ق����ة  اه�����م�����ي�����ة  ع��������ى 
كونها البوابة الشرقية للدولة الفلسطينية، 
االم�����ر ال�����ذي ي��ت��ط��ل��ب م���ن ال��ج��م��ي��ع ال��ع��م��ل عى 
ت����ط����وي����ره����ا وت���ن���م���ي���ت���ه���ا وت����م����ك����ني امل�����واط�����ن�����ني فيها 
االحتالل  م������خ������ط������ط������ات  وج�������������ه  ال��������ب��������ق��������اء يف  م����������ن 
وممارسات مستوطنيه ضد كافة التجمعات 

والقرى باألغوار.
وأض���اف االح��م��د: "ع��ى ش��رف 30 عاما عى 
ت�����أس�����ي�����س االغ��������اث��������ة ال�������زراع�������ي�������ة  وال�������ت�������ي انطلقت 
م�����ن م���ن���ط���ق���ة االغ�����������وار ت����ح����دي����دا، ن���ع���ل���ن عودتنا 
للعمل بقوة ب��األغ��وار ويف تنمية قطاع الرثوة 
ال��ح��ي��وان��ي��ة وال��ق��ط��اع ال����زراع����ي"، م��ش��ريا اىل ان 
االغ�����اث�����ة ال����زراع����ي����ة ح��ق��ق��ت ن���ج���اح���ات يف مجال 
ت����ن����م����ي����ة ق������ط������اع ال���������������رثوة ال�����ح�����ي�����وان�����ي�����ة ب������دع������م من 
االت��ح��اد االوروب���ي خاصة يف املناطق التي تقع 
تحت سيطرة االحتالل والتي تصنف "ج" وان 
حدود العمل مفتوحة وهدف االغاثة الزراعية 
ه���و ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة وت��ط��وي��ر قطاع 
ال��������زراع��������ة وال�������������رثوة ال����ح����ي����وان����ي����ة، م����ق����دم����ا شكره 
ل��ك��اف��ة امل��ؤس��س��ات ال��ت��ي تعمل جنبا اىل جنب 
م��ع االغ��اث��ة ال��زراع��ي��ة واىل املؤسسة االسبانية 
التي عملت مع االغاثة لتطوير العمل واألداء 

يف االغوار.
ب������������دوره، ن����ق����ل ب������ش������ارات ت����ح����ي����ات املحافظ 

طوبايس، مؤكدا ان ما يدور يف األغوار ال يقل 
خطورة عما يدور يف القدس، وان االحتالل 
يسعى ضمن خطط ممنهجة إلفراغ منطقة 
االغوار من ساكنيها عرب ممارسات عنصرية 
ومقومات  امل������واط������ن������ني  م��������ق��������درات  ت����س����ت����ه����دف 
الحياة االساسية لدفعهم لرك مساكنهم 
والرحيل عن املنطقة، مشريا اىل ان مجموع 
االنتهاكات واإلخ��ط��ارات يتزايد بشكل كبري 
مقارنة باألعوام املاضية ويصل للضعفني، 
مما يؤكد ميض االحتالل يف تنفيذ مخططاته 
التهجريية واالس��ت��ي��ط��ان��ي��ة اض��اف��ة اىل سرقة 
امل�����ي�����اه وإغ���������الق االب���������ار وت���ج���ف���ي���ف���ه���ا والتضييق 

عى املزارعني.
واش����ار اىل ان امل��ح��اف��ظ��ة تعمل وبالتنسيق 
مع املجالس املحلية باألغوار ملتابعة اجراءات 
االحتالل قانونيا عرب استصدار اوامر احرازية 
بوقف عمليات الهدم، اال ان االحتالل يسلك 
ط����رق����ا اخ��������رى ع�����رب م������ص������ادرة امل������ع������دات واملاشية 
وف���������رض غ�������رام�������ات ب����اه����ظ����ة الس�����رج�����اع�����ه�����ا، مما 
ي��ش��ك��ل ع��ب��ئ��ا م���ادي���ا ك��ب��ريا ع���ى ك��اه��ل املواطنني 

واملزارعني منهم.
وثمن بشارات دور كافة املؤسسات االغاثية 
واملؤسسات الدولية العاملة بمنطقة االغوار، 
ال�������زراع�������ي�������ة ومجموعة  ب�����������دور االغ��������اث��������ة  م�����ش�����ي�����دا 
تتعلق  م������ش������اري������ع  ت����ن����ف����ي����ذ  ال������ه������ي������درول������وج������ني يف 

ب����ال����ق����ط����اع ال��������زراع��������ي وامل�������ي�������اه وامل������ؤس������س������ات التي 
توفر ما دم��ره االحتالل واحتياجات املواطنني 
وم������ؤس������س������ات ال�������دول�������ة ل���ت���م���ك���ني امل������واط������ن������ني من 

الصمود والبقاء يف اراضيهم.
واستعرض مدير دائرة الضغط واملناصرة 
يف االغاثة الزراعية منجد ابو جيش، مراحل 
ت����أس����ي����س االغ������اث������ة ال�����زراع�����ي�����ة وال�����ت�����ي انطلقت 
م����ن االغ����������وار ع������ام 1983 م����ن خ������الل ع������دد من 
امل���ت���ط���وع���ني ل���دع���م امل�����زارع�����ني ب�����األغ�����وار وكافة 
مناطق فلسطني، وتحولت ملؤسسة تعمل 
املؤسسات  م�����������ع  وت��������ش��������ب��������ك  م������ن������ظ������م  ب������ش������ك������ل 
والجمعيات التعاونية والزراعية واملجالس 

املحلية.
االغ���������اث���������ة ومنذ  ان  ج�����ي�����ش اىل  اب����������و  وأش���������������ار 
ت��أس��ي��س��ه��ا ق���ام���ت ب��ت��أه��ي��ل واس���ت���ص���الح 100 الف 
دون��������م زراع���������ي وش������ق وت����أه����ي����ل 1392 ك�����م طرق 
زراع����ي����ة وزارع�������ة م���ا ي���ق���ارب 2.5 م��ل��ي��ون شجرة  
زراع��������������ي يف مناطق  ب�������ر   400 وت������أه������ي������ل  وإن��������ش��������اء 
ن���اق���ل���ة غالبيتها  "ج" و 260 ك����م خ���ط���وط م���ي���اه 
يف مناطق االغ����وار وال��ت��ي تتجه االغ��اث��ة لركيز 
العمل بها اكرث باملرحلة املقبلة وضمن خطتها 
االس��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي اط��ل��ق��ت ع��ن��وان��ه��ا "القدس 
امل�����ش�����اري�����ع التنموية  واألغ���������������وار" وال�����رك�����ي�����ز ع�����ى 
واالستمرارية ومن اجل الحصول عى الحقوق 

وليس املساعدات.
بدوره، اشار عمري اىل ان تعدد املرجعيات 
ب���األغ���وار ي��ح��د م���ن ت��ط��وي��ر امل��ن��ط��ق��ة رغ���م ك���ل ما 
ت��ق��دم��ه امل��ح��اف��ظ��ات وم��ؤس��س��ات��ه��ا واملؤسسات 
االغ���اث���ي���ة، م��ق��دم��ا ع�����ددا م���ن االق�����راح�����ات التي 
اب�������ن�������اء املنطقة،  ال�����ع�����م�����ل ع����ل����ي����ه����ا م�������ن  ي�����ت�����وج�����ب 
ك����ت����ش����ك����ي����ل وح��������������دة اداري��������������������ة ج������غ������راف������ي������ة خاصة 
باألغوار او تشكيل مجلس تنسيقي اعى إلدارة 
شؤون األغوار من كافة املؤسسات والوزارات 
امل���خ���ت���ص���ة اس���������وة ب���م���ل���ف ال������ق������دس، اض�����اف�����ة اىل 
ت��ش��ك��ي��ل ب����ل����دي����ات وات������ح������ادات مل���ن���اط���ق االغوار، 
مضيفا ان هذا االمر يحتاج اىل دراسة معمقة 
وق����رارات م��ن ال��ق��ي��ادة االم���ر ال���ذي يتيح ملنطقة 
االغ��وار اهتماما اكرب وموازنة خاصة، مشيدا 
ب�����ك�����ل م�������ن ي�����س�����اه�����م وي�����ع�����م�����ل م�������ن اج���������ل تطوير 
املنطقة وتحقيق التنمية رغ���م وج���ود العائق 

االكرب وهو االحتالل. 
واس���ت���ع���رض ال���دك���ت���ور ال��ع��ت��ي��يل واق�����ع قطاع 
املياه باألغوار منذ سيطرة االحتالل عى الضفة 
الغربية وقطاع غ��زة ع��ام 1967، مشريا اىل ان 
االحتالل وضع نهر االردن واملصادر الرئيسية 
للمياه تحت سيطرته وحرم الفلسطينيني من 
اس��ت��غ��الل��ه��ا، مضيفا ان م��وض��وع امل��ي��اه ال يقل 
اه��م��ي��ة ع���ن م��واض��ي��ع ال��ح��ل ال��ن��ه��ايئ كالقدس 
وال��الج��ئ��ني، وان اي تغيري ع��ى كمية امل��ي��اه او 

مد خطوط ناقلة او حفر اب��ار يتطلب موافقة 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ش��رك��ة وال���ت���ي ي��ق��وم االح���ت���الل دوما 
ب��رف��ض اي ت��غ��ي��ريات وي��ض��ع ال��ع��راق��ي��ل ام���ام اي 
جهد تبذله سلطة املياه لتوفري املياه للمواطنني 
وخصوصا يف امل��ض��ارب البدوية مخالفا بذلك 
ك�������اف�������ة االت�������ف�������اق�������ي�������ات وه�����������و م��������ا ي����ن����ط����ب����ق ع��������ى اي 
م���ؤس���س���ة م���ح���ل���ي���ة او دول�����ي�����ة ت���ع���م���ل يف مجال 

تطوير قطاع املياه.
ت���ع���م���ل وباستمرار  امل�����ي�����اه  ان س���ل���ط���ة  وأك��������د 
لتوفري املياه للمواطنني عرب بدائل عدة، منها 
ت������وزي������ع ال�����ص�����ه�����اري�����ج ون�����ق�����ل امل������ي������اه ع������ربه������ا، كما 
ان��ش��أت ع��دة اب��ار مركزية يف املناطق الرئيسية 
وال�������ق�������رى، م�����ؤك�����دا ان ج��������زءا م�����ن ال����ح����ل يكمن 

بتوحيد الجهود والتعاون بني الجميع.
واستعرض مدير الزراعة املهندس مجدي 
ع��������ودة ق����ص����ص ال����ن����ج����اح ال����ت����ي ح���ق���ق���ه���ا القطاع 
الزراعي يف املحافظة رغم عراقيل ومضايقات 
املزارعني  ص������م������ود  ان  اىل  م������ش������ريا  االح����������ت����������الل، 
وإص���راره���م ع��ى ال��ب��ق��اء ب����االرض وم���ا اكتسبوه 
م��ن ال��خ��ربات بالعمل ج��ع��ل م��ن تنمية قطاع 
ال���زراع���ة م��م��ك��ن��ا اض���اف���ة اىل ت���ع���اون املؤسسات 
ال��ع��ام��ل��ة ب��امل��ج��ال ال���زراع���ي، مضيفا ان الوزارة 
تعمل وضمن ال��ق��وان��ني واألن��ظ��م��ة ع��ى تعزيز 
ص����م����ود امل������زارع������ني وت���ن���م���ي���ة م���ق���وم���ات الزراعة، 
وان االح��ت��الل خ���الل ال��س��ن��وات االخ����رية مارس 
ض�����غ�����وط�����ا ك�������ب�������رية ع��������ى امل����������زارع����������ني ل����ث����ن����ي����ه����م عن 
االس���������ت���������ث���������م���������ار ب�����������������������األرض م������������ن خ���������������الل اج�����������������������راءات 
وم��ض��اي��ق��ات ع��ى ال��ح��واج��ز والتحكم بمصادر 
واملسؤولية  امل�����ش�����رك  ال�����ت�����ع�����اون  ان  اال  امل������ي������اه، 
الجماعية تجاوزت بعض من تلك املمارسات 

وحققت نجاحات متتالية.
وت����������م خ����������الل ال���������ن���������دوة ال��������ح��������واري��������ة ف�����ت�����ح باب 
النقاش حول احتياجات املواطنني ومتطلباتهم 
وط�������������رق ت������وف������ريه������ا وم�����������ا ي������أم������ل������ون ت����ح����ق����ي����ق����ه من 
والدولية،  االغ�����اث�����ي�����ة  وامل�����ؤس�����س�����ات  ال����ح����ك����وم����ة 
كما تم عرض فيلم وثائقي عن قصص نجاح 
بالقطاع الزراعي يف بلدة طمون وال��ذي اعترب 
ن�����وع�����ي�����ة يف االس�����ت�����ث�����م�����ار ال���������زراع���������ي والحد  ن����ق����ل����ة 
م���ن ع��م��ال��ة امل��س��ت��وط��ن��ات واس���ت���غ���الل الخربات 

الفلسطينية.
كما تم استعراض دور منظمات املجتمع 
املدين ومرجعيتها يف تحقيق التنمية والتطور 
يف ك����اف����ة ال����ق����ط����اع����ات، وس��������رد رئ����ي����س مجلس 
املالح واملضارب البدوية عارف دراغمة قصص 
املعاناة اليومية لسكان االغوار الشمالية جراء 
ممارسات االحتالل، فيما استعرض مصطفى 
ال��ت��ع��اون��ي��ة وتجييشها  ال��ج��م��ع��ي��ات  ف��ق��ه��ا دور 
كأدوات تغيري وبناء يف سبيل تحقيق الصالح 

العام وتطوير القطاعات.

ندوة حوارية في األغوار الشمالية بعنوان »حقوق ضائعة ومرجعيات متعددة«

جنني – مل��راس��ل ے ال��خ��اص - أوىص امل��ش��ارك��ون يف ورش���ة العمل 

التي عقدت امس يف فندق بوابة الشمال بجنني، إلعداد خطة السلم 

األهيل يف محافظة جنني، عى ضرورة التدقيق يف األمن املحيل من خالل 

إنشاء قاعدة معلومات موثقة من أجل وضع إسراتيجية خاصة بأمن 

املجتمع ، وطالب املشاركون بأن يكون للمؤسسات األهلية والفعاليات 

والقوى واألط��ر دورا للعمل عى تغيري الثقافات السائدة الغريبة عن 

مجتمعنا أث��ن��اء تطبيق ال��ق��ان��ون وال��ن��ظ��ام م��ن خ��الل ال��ش��راك��ة الكاملة، 

وال��ع��م��ل ع���ى ت��غ��ي��ري ه����ذه ال��ث��ق��اف��ات ال��غ��ري��ب��ة ع���ن امل��ج��ت��م��ع الفلسطيني 

والعادات والتقاليد ، وأكدوا أيضا عى ضرورة تنشئة جيل يملك ثقافة 

قانونية وثقافة عامة ، وب��ن��اء مؤسسات مهنية تملك العلم والقدرة 

عى تطبيق القانون.

وش�������دد امل����ش����ارك����ون يف ال�����ورش�����ة ع����ى أن أم�����ن امل���ج���ت���م���ع ه����و أح�����د أبرز 

ج���وان���ب ح��ي��اة ال��ش��ع��وب وال�����ذي ي��ح��د م���ن ال��خ��ط��ر ال��ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ج��ري��م��ة ، 

وأن الحكم الرشيد تستطيع الحكومة أن تحافظ عى أم��ن مواطنيها 

وأمنها وسالمة مؤسساتها .

وشارك يف الورشة التي نظمتها محافظة جنني بالتعاون مع مركزي 

ج��ن��ي��ف وش���م���س ن���ائ���ب امل���ح���اف���ظ ع���ب���د ال���ل���ه ب����رك����ات وم����دي����ر م���رك���ز شمس 

الدكتور عمر رحال وعدد أعضاء مجلس السلم األهيل .

وثمن بركات عى دور مركز جنيف وشمس عى دورهم يف تنظيم 

م��ث��ل ه����ذه ال����ورش����ات وال���ت���ي ت��س��اه��م يف ب���ن���اء م��ؤس��س��ات ديمقراطية 

وعلمية تمتلك النزاهة والشفافية والحكم الرشيد، وحكم قطاع 

األم���ن ، م��ؤك��دا ع��ى دور امل��ؤس��س��ات وال��ف��ع��ال��ي��ات وال��ق��وى يف تعزيز 

م���ب���دأ ال���س���ل���م األه������يل م����ن أج�����ل ت���وف���ري األم������ن واألم��������ان وب���س���ط سيادة 

ال��ق��ان��ون ، وش����دد ع��ى دور ال��ش��راك��ة املجتمعية يف ب��ن��اء مؤسسات 

الدولة والتي لن تكون وتتحقق بدون توفري األمن واألمان والذي هو 

مقدمة للنضال من أجل كنس االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية 

املستقلة .

من جهته، قال رح��ال  "إننا نعمل مع كافة شرائح املجتمع املؤثرة 

يف عملية الضبط االجتماعي وت��وف��ري السلم األه���يل وال��ح��ك��م الرشيد، 

ونسعى إىل تعزيز س��ي��ادة ال��ق��ان��ون وال��ق��ان��ون امل���دين وال��ت��ش��ري��ع��ات، وال 

ي��م��ك��ن أن ن��غ��ف��ل ع����ن ال��������دور االج���ت���م���اع���ي ل��ج��م��ي��ع م���ك���ون���ات امل���ج���ت���م���ع "، 

وأضاف" أننا بحاجة ماسة للضبط االجتماعي عرب إعداد خطة حقيقية 

للسلم األهيل يف محافظة جنني من خالل املجلس األعى للسلم األهيل 

الذي تم تشكيله يف املحافظة .

وب��دوره ، أكد نيقوال أن هذه الورشة تهدف إىل دعم وتوفري حالة 

السلم األهيل والحكم الرشيد والعمل عى تشخيص الحاالت السلبية، 

مشددا عى الشراكة املجتمعية ووضع رؤية وتحديد املشاكل السلبية 

السائدة ، والعمل عى صياغة القوانني التي تعزز األمن .

 ورشة عمل إلعداد
خطة السلم األهلي في جنين 

•شهادات الدورات مصدقة من وزارة التربية و التعليم.  	
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دبلوم  معتمد وبإحتراف فقط بـــ .. 950 دوالرا 
ومش بس هيك اختار دورة هدية من بين 32 دورة من دورات المركز

محترف  شيف   + فندقة  -دبــلــوم  الكترونيات   صيانة  -دبــلــوم  ديكور  هندسة  -دبــلــوم 
سكرتارية -دبلوم  إعالم  و  صحافة  -دبلوم  وتبريد  تكييف  -دبلوم  دزاين  جرافيك  -دبلوم 
-دبلوم جتميل شامل و بشرة –دبلوم صيانة وتركيب كاميرات املراقبة –دبلوم كمبيوتر فحص سيارات 

نحن نبتكر 

وغيرنا يقلد

عرض لفترة محدودة ..

• لطالب املدارس من صف ثامن حتى توجيهي دورة فني صيانة خاص	

 االلكترونيات احملترف 299 دوالرا.
• شيقال. دورة لغة اجنليزية محادثة من الصفر حتى االحتراف 1999	

• دوالرا.  صيانة الب توب وصيانة جوال مجانًا فقط 399	
• و دورة صيانة و تركيب الريسيفرات  	LCD دورة صيانة و تصليح شاشات

مجانية 999 شيقال.
• شيقال. دورة صيانة الب توب و ريسيفر و تلفزيون و جوال مجانية فقط 1399	

دوالرا.   • 	499 ب  فقط  مجانية  ج��وال  دورة  و  املكتبية  األج��ه��زة  صيانة  دورة 
دوالرا.   • 	199 مجانية  محادثة  اجنليزية  لغة  ودورة  متقدمة  سكرتارية  دورة 

• شيقال.  دورة جرافيك دزاين شاملة ودورة  مونتاج  مجانا  فقط ب 699	
• شيقال. دورة شبكات و دورة تصميم صفحات االنترنت مجانية 999	
• شيقال. تصوير فوتوغرافي و مونتاج و دورة تصوير تلفزيوني 999	

شهادات الدبلوم مصدقة من وزارة العمل وجامعة كامبريدج كندا 
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