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سلسلة مطاعم البحر االبيض المتوسط
كل عام وانتم بخير 

02-2749229  0597-234970 
 0549-286772 - 0572-128868

ثاني ايام العيد يوم 
الجمعة 2013/8/9

يبدأ الحفل من الساعة 
الثامنة حتى الساعة 

الثانية عشرة

بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد تتشرف ادارة مطعم 
البحر االبيض المتوسط بفرعه الجديد في بيت لحم 

بدعوتكم لحضور حفل ساهر 
الحفل يتضمن وجبة اسماك فاخرة وفواكه بحر

وكل عام وانتم بخير

الرجاء الحجز المسبق 
عدد التذاكر محدود

للعائالت فقط

الفنان  ايمن الهشلمون الفنانة وداد نخلة

بادارة: الشيف عماد برقان واخوانـه

سعر التذكرة  150 شيكال 
شامل العشاء
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شركة أبو احلالوة للسياحة واحلج والعمرة 
رام الله – نزلة مخيم قدورة – بالقرب من محطة كازية إسسو

هاتف 2963390 جوال 0525070891 و 0598556761 
القدس – البلدة القدمية – باب األسباط – هاتف6273249 – 0569011228 

رامات غان - طبريا – الهضبة السورية – عكا
موعد الرحلة 8/9 )3ايام( باص وبرنامج

فندق ليونارد كلب شامل كل شيء

رحلة يوم واحد 
رمات غان - السخنة - طبريا 8/11

رمات غان - حيفا - عكا 8/12

شرم الشيخ 8 ايام - 5 ايام - 4 ايام
املغادرة من عمان او القدس

فنادق 5 جنوم شامل كل شيء

اسطنبول - انطاليا – مرمريس)كل يوم رحلة(
املغادرة من عمان او تل ابيب 

استقبال من والى املطار-برنامج سياحي

لبنان )بيروت - شمال لبنان - نبع الصفا(
7 ايام - 6 ليال - استقبال من والى املطار

برنامج سياحي

حجز فنادق بأسعار مناسبة لكل من:
عمان - العقبة - ايالت - اسطنبول - انطاليا

طبريا

حيفا - عكا

شرم الشيخ

تركيا

لبنــان

فنــادق
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مطعم مارينا لالسماك
البحرية وفواكه البحر

القدس - شعفاط - عمارة ابراج القدس
هاتف 025818800 - 0526672466      بادارة : عالء الرجبي

يهنئكم بحلول شهر رمضان املبارك .. 
اعاده الله عليكم باخلير والبركات ويستقبلكم في هذا الشهر الفضيل لتناول طعام االفطار املميز من االسماك 
البحرية وفواكه البحر واملشاوي بأنواعها.. باالضافة الى انواع مميزة من السلطات وكذلك العصائر الطبيعية 

وتشمل: متر هندي - ليمون - لوز ... وانواع اخرى وحلويات وقطايف

جلسات عائلية هادئة

5 سمكات دنيس بالفرن او قلي او شوي 
على الفحم بــ   250 شيكال

او 5 سمكات بوري 230 شيكال
او 5 سمكات مشط  220 شيكال

 10 انواع سلطات مميزة + زجاجة ليموناده

ويقدم لكم عروضه خارج املطعم وتشمل:

امكانية الدفع 
بواسطة الفيزا
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كما ونعلن  عن افتتاح قسم

كوفــي شــوب
الرجاء 

احلجز 

مقدمًا

حيث اجللسات العائلية الهادئة اراجيل 
بأنواعها - بوظة - حلويات - جاتوه
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كل عام وانتم بخير .............. كل عام وانتم بخير
مبناسبة شهر رمضان الكرمي

مطعم وكوفي شوب

” Cozy Cafe “ كوزي كافيه
يرحب بكم ويفتح ابوابه لتقدمي  أشهى 

وأطيب الوجبات الرمضانية 
*  بوفيه مفتوح  يشمل عدة اصناف يوميًا 

*   سلطات عربية وتركية وافرنجية
*  شوربات خضار متنوعة .

* مشروبات ساخنة .
* عصائر طبيعية متنوعة .

*  حلويات شرقية  وغربية  وقطايف

افطارك عليك .. وأرجيلتك علينا
>  سهرات رمضانية  هادئة تستمر حتى ما بعد منتصف الليل

>  اسعارنا منافسة  ومميزة
للحجز مسبقا  يرجى االتصال على الرقمني التاليني :

0598013510 // 02-2415551
رام البيرة  /  الشارع الرئيسي رام الله - القدس  

 مقابل  عمارة ابراج الوطنية 

ز7/10)14(

فندق استرافيليج 4 جنوم شامل 
جميع الوجبات 3 ليال 4 أيام

بتاريخ 2013/8/8

فندق نرجس 4 جنوم - ليلتني 
3 ايام شامل فطور وعشاء وزيارة 
طبريا وعكا وحيفا بتاريخ 8/9
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رحالت عيد الفطر السعيد
تشمل سكان الضفة حاملي التصاريح

ايــــــــــــــــــــــــالت
شركة ابراهيم عبيد
للسياحة والسفر

جميع الرحالت

للعائالت فقط

اسعار خاصة 

للعائالت

1050 شيكل

1050 شيكل

فندق 4 جنوم يشمل
 فطور وعشاء - ليلتني 3 ايام 

تاريخ الرحلة      8/9 + 2013/8/17 بالباص  

ثاني ايام العيد 
وثالث ايام العيد

برك سباحة - تزجلات 
مدينة مالهي في تل 

أبيب

من القدس الى تل ابيب وبالقطار من 
تــل ابــيــب الــى نتانيا ثــم زيـــارة حيفا 
الكرمل  جبل  فــي  التلفريك  وركـــوب 
وشاطىء  البهائيني  حديقة  وزيـــارة 

حيفا ثم الى عكا لركوب السفينة

ايــــــــــــــــــــــــالتايـــــــــالت

: Facebook زوروا صفحتنا على)dreams tours(
Email: nt_london@hotmail.com امكانية  الدفع بواسطة

0522284294 - 0522861339 - 026272101 - 026288445 - 0572553821
للحجز واالستفسار :  القدس - شارع صالح الدين - عمارة صندوقة

مدينة ميديون

مجدل شمسرحلة اجلمهور

ايـــــالت
ايـــــــــــــــــــــــــــــالتشفاعيم

شامل جميع الدخوليات

فندق 4 جنوم- ليلة ويومني
580 شيكال للشخص الواحد

 مع فطور وعشاء 
 ثالث يوم العيد   2013/8/10

فندق كيسار 5 جنوم ليلتني 3 أيام فطور 
وعشاء يشمل حوڤ چاي والكياكيم 

وراس الناقورة وعكا وحيفا بتاريخ 8/8

طبريـــــا

فندق سي هوتيل 3 ليال 4 ايام 
مع فطور وعشاء بتاريخ 8/8
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150 شيكل

220 شيكل

990 شيكل220 شيكل

        فندق بلو روز
برج بابل سابقًا

يعلن عن أسعاره اخلاصة لألهل في فلسطني وذلك بعد جتديد وحتديث مرافق الفندق.
غرف مجهزة ومكيفة

ومطعم وكوفي شوب على مدار الساعة
> الفندق قريب من السفارات والشركات والبنوك

أسعارنا:

غرفة مفردة مع وجبة إفطار شامل الضريبة            28 دينارًا
غرفة مزدوجة مع وجبة إفطار شامل الضريبة        35 دينارًا
سويت لشخصني مع وجبة إفطار شامل الضريبة   40  دينارًا

سويت لثالثة اشخاص مع وجبة إفطار شامل الضريبة     45   دينارًا
األردن - عمان - الشميساني خلف مجمع النقابات املهنية

تلفون:  0096265620481   ،،،    0096265620489  ،،،   0096265620509  فاكس:  0096265620480

أهاًل وسهاًل بكم في بيتكم الثاني

الى أهالي فلسطني احلبيبة

ز3/5)13(

جمعية اللد الخيرية تنفذ مجموعة 
من المشاريع الرمضانية الخيرية 

في محافظة نابلس
ن��اب��ل��س - امل��ن��ه��ل ل��ل��ص��ح��اف��ة واالع�����ام - ن��ف��ذت جمعية ال��ل��د ال��خ��ري��ة يف م��ح��اف��ظ��ة ن��اب��ل��س م��ج��م��وع��ة من 
النشاطات واملشاريع والفعاليات الخرية خال شهر رمضان املبارك، شملت توزيع ما يزيد عن 350 طردا 
غذائيا لصالح األسر يف محافظة نابلس بقيمة 60 دوالرا لكل طرد، ممولة من ميزانية الجمعية وتربعات 
العديد من املؤسسات لدعم ومناصرة األسر الفقرة واملحتاجة . وأشار املدير التنفيذي للجمعية أ.عاء 
دروي���ش " أن��ه ت��م ت��وزي��ع م��ا ي��زي��د ع��ن 200 كيلو لحم ح��م��راء و200 كيلو أس��م��اك مجمدة و350 كيلو مرتديا 
وما يزيد عن 100 دجاجة و350 كيلو خبز طازج، 120 وجبة إفطار لألسر الفقرة واملهمشة واأليتام واألرامل 
واملسنني، باإلضافة إىل العديد من املشاريع الخرية التي ستنفذها الجمعية خال األيام القليلة القادمة 

يف شهر رمضان وبعد إجازة العيد وأهمها كسوة العيد والحقيبة املدرسية".
وأك��د دروي��ش أن الطرود احتوت عىل )أرز، معلبات ف��ول، فطر، حمص، ع��دس، ع��دس مجروش، 
صلصلة بندورة، شاي، زيت قيل، طحينية، عجوة، سميد، قمر الدين، مربي، املعكرونة، الشعرية( .

من الجدير بالذكر، أنه شارك يف اإلشراف عىل التوزيع مجلس إدارة الجمعية واملدير التنفيذي وطاقم 
عمل الجمعية التنفيذية والتطوعية ليتم تأمني وصولها للفئات املستهدفة، وتسهيل العمل وتكاتف 
ال���ج���ه���ود، واس���ت���ف���اد م���ن امل���ش���اري���ع ال���خ���ري���ة يف ه����ذا ال��ش��ه��ر م���ا ي���زي���د ع���ن 2000 أس�����رة ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة م���ن مختلف 

مناطق محافظة نابلس.
وم����ن ج��ه��ت��ه، ش��ك��ر رئ���ي���س م��ج��ل��س اإلدارة ج���م���ال ش���ط���ارة وأع����ض����اء م��ج��ل��س اإلدارة ج��م��ي��ع املؤسسات 
وال���ش���رك���ات وامل����ح����ات ال��ت��ج��اري��ة وال���ت���ج���ار ال���ذي���ن س���اه���م���وا وس����اع����دوا ال��ج��م��ع��ي��ة يف ت���وف���ر امل���س���اع���دات لألسر 
الفلسطينية املحتاجة وجميع شرائح املجتمع األقل حظاً، وشكروا أيضاً كل من ساهم يف دعم ومساندة 
الجمعية خال فرتة تنفيذها للمشاريع الخرية يف شهر رمضان . ونوه شطارة أن الجمعية رغم املعيقات 
التي تواجهها وقلة املساعدات من املؤسسات الدولية والعربية واملحلية إال أنها استطاعت أن تنجح يف 
تخطي الصعاب خال شهر رمضان بطرق العديد من األبواب من فاعيل الخر يف الوطن والشتات داعيا 

أهل الخر للتعاون ملساعدة الجمعية لدعم األسر الفقرة  واملحتاجة واأليتام  .

ينذر بكارثة بيئية

بلدية البيرة: االحتالل سيغلق مكب 
النفايات المركزي  األربعاء المقبل

رام الله - وفا- قال مجلس بلدي البرة إن سلطات االحتال اإلسرائييل أبلغتهم قرارها بإغاق مكب 
النفايات املركزي بدءا من يوم األربعاء املقبل.

وأك����د رئ��ي��س ال��ب��ل��دي��ة ف����وزي ع��اب��د يف ب��ي��ان ص���در ع��ن ال��ب��ل��دي��ة أم����س، أن ه���ذا ال���ق���رار ال��خ��ط��ر ي��ن��ذر بكارثة 
بيئية وبأزمة تهدد األم��ن الصحي والبيئي يف املدينة، مطالبا كافة املؤسسات الرسمية واألهلية والبيئية 
والحقوقية إىل التحرك العاجل ملواجهة هذا القرار السافر وغر املربر. من جهته، قال مدير دائرة الصحة 
والبيئة إياد دراغمة إن هذا القرار سيؤدي إىل تراكم النفايات يف أرجاء املدينة، ما يؤدي إىل انتشار ظاهرة 

املكبات العشوائية وحرق النفايات التي تمثل خطرا صحيا وتلوثا للبيئة.
وأضاف دراغمة أنه ليس هناك بدائل عملية سوى التصدي لقرار االحتال غر املربر، فعملية ترحيل 

ونقل النفايات مرهقة جدا مليزانية البلدية وغر مجدية.
وكانت بلدية البرة قدمت خطة عمل لرتميم املكب واستعماله بطريقة مهنية، وتم إعداد هذه الخطة 
من قبل مهنيني ومتخصصني يف هذا املجال، إال أنها رفضت من قبل االحتال األمر الذي يكشف نيته يف 
االستياء عىل املكب والسيطرة عىل أرض��ه. يشار إىل أن مكب النفايات املركزي الواقع عىل جبل الطويل 
يخدم ما يقارب 80 ألف نسمة، ويعمل منذ أكرث من 30 عاما، وكانت قوات االحتال سيطرت عىل املكب 

يف انتفاضة األقىص إال أن البلدية تمكنت من إعادة تشغيله بقرار من املحكمة العليا يف العام 2005.

سوا تنظم أمسية رمضانية في دورا 

تحت شعار "معا من أجل أسرة آمنة"
دورا - نظمت مؤسسة سوا بالشراكة مع بلدية دورا أمسية رمضانية تحت شعار "معا من أجل أسرة 

آمنة" وذلك يف منتزه بلدية دورا بحضور العديد من العائات من مختلف مناطق محافظة الخليل.
وأوضح منسق مشروع الرجال والنساء يدا بيد ضد العنف وسام درابيع أن هذه األمسية أقيمت بهدف 
تسليط الضوء عىل قضية العنف ضد النساء داخل االسرة  حيث شملت  العديد من الفقرات الفنية كذلك 
عرض دبكة شعبية مميزة، وتم تنظيم مسابقة شملت العديد من األسئلة حول حقوق املرأة،  وقد تم 

توزيع العديد من الجوائز عىل الحاضرين، قدمتها بعض املؤسسات يف مدينة دورا .
وأضاف درابيع أنه تخلل األمسية أيضاً  العديد من الفقرات الهادفة واملنوعة والتي أسهمت يف رسم 

البسمة عىل وجوه األطفال وأهاليهم من مختلف مناطق قدومهم.
بدوره أكد املستشار القانوين ملؤسسة سوا املحامي جال خضر  عىل أهمية النشاط ودوره يف تفعيل 
مشاركة الرجال وتعزيز دورهم يف مناهضة العنف ضد املرأة، ال سيما العنف األسري، وأهمية التواصل بني 
مختلف الفئات والقطاعات من أجل تكثيف العمل يف مجال دعم حقوق املرأة ومناهضة العنف ضدها.

يذكر أن ه��ذه األمسية ت��أيت من ضمن أنشطة منتدى الرجال ال��ذي أطلق يف شهر سبتمرب 2012 بهدف 
اشراك الرجال وكسب تأييدهم ملناهضة العنف ضد النساء والدفاع عن حقوق املرأة، والعمل سوياً رجاال 

ونساء إليجاد أسرة ومجتمع فلسطيني متماسك ومرتابط خال من العنف بكافة أشكاله.

وزير الصحة يزور لجان العمل 
الصحي في بيت ساحور 

رام ال��ل��ه - ق��ام وزي���ر الصحة ال��دك��ت��ور ج���واد ع���واد ب��زي��ارة مستشفى ال��دك��ت��ور أح��م��د املسلماين 
ومستوصف بيت ساحور الطبي التابعني ملؤسسة لجان العمل الصحي وكان يف إستقباله مدير 

منطقة الجنوب يف املؤسسة الدكتور رمزي أبو يوسف والطاقم العامل يف املنطقة.
وجال عواد يف أقسام املشفى وإستمع من أبو يوسف إلحتياجاته، واطلع عىل الخدمات التي 

تقدم يف مركز بيت ساحور الطبي وتم وضعه يف صورة وطبيعة العمل.
من جهته أكد الدكتور أبو يوسف عىل الفلسفة التي تتبناها مؤسسة يف تقديم الخدمات 

الصحية ألبناء الشعب الفلسطيني يف كافة أماكن تواجدها وأينما تستطيع الوصول.
ورحب أبو يوسف بتأكيد وزير الصحة عىل أهمية التكامل بني كافة مقدمي الخدمات الصحية 
وإعانه أن أبواب مكتبه مفتوحة عىل الدوام للتباحث والتناقش يف كل ما يهم ويخدم القطاع 

الصحي الفلسطيني.

الدعوة إلجراء دراسة 
ميدانية لقياس ثقافة 

حقوق اإلنسان في 
المجتمع الفلسطيني

جنني – عيل سمودي - نظم مركز إعام حقوق 
اإلنسان والديمقراطية "شمس" امس، ورشة عمل 
ت����ح����ت ع�����ن�����وان ح����ق����وق اإلن������س������ان يف ال����ف����ك����ر اإلسامي 
السيايس املعاصر لطلبة كلية الشريعة يف جامعة 
ال����ق����دس. واف���ت���ت���ح ال����ورش����ة إب���راه���ي���م ال��ع��ب��د م���ن مركز 
"ش����م����س" ال������ذي ع�����رف ب���امل���رك���ز ون���ش���اط���ات املشروع، 
وذكر أن الورشة هي إحدى نشاطات مشروع تعزيز 
م���ف���اه���ي���م ح����ق����وق اإلن�����س�����ان وال����ح����ك����م ال����ص����ال����ح لطلبة 
ك��ل��ي��ات ال��ش��ري��ع��ة يف ال��ج��ام��ع��ات الفلسطينية بدعم 
وت���م���وي���ل م���ن م��ؤس��س��ة امل��س��ت��ق��ب��ل. م���ن ج��ه��ت��ه ، قال 
الدكتور عيىس أبو زه��رة  أستاذ العلوم السياسية 
"أّن نشوء تيار إسامي مدين ،  يؤمن بفصل الدين 
ع����ن الدولة ،  ودع������م ال����دول����ة امل���دن���ي���ة ال���ت���ي ت���رع���ي كل 
األدي����������ان وت�����ص�����ون م���ق���دس���ات���ه���ا، وت���ض���م���ن ح����ق����وق كل 
مكونات مجتمعاتنا،  هو أمر بالغ األهمية الذي البد 
فيه من دعم مؤسسات الدولة املدنية القائمة عىل 
مبدأ املساواة يف املواطنة ". وأوىص املشاركون بضرورة 
نشر ثقافة حقوق اإلنسان لطلبة الشريعة، ووضع 
ب��رن��ام��ج ت��ع��ل��ي��م��ي ت��دري��ب��ي ل��ل��م��ع��ل��م��ني وك����ل الفاعلني 
الرتبويني يستهدف تعميق وترسيخ مفهوم حقوق 

اإلنسان وكيفية تربية حقوق اإلنسان.


