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ونة وخصـــــا عــبــــــــــــــده 
وال�������س�������ف�������ر ل�������ل�������س�������ي�������اح�������ة   

باالضافة الى كل هذا رحالتنا الى:

لبنان وانطاليا وبدروم 
 تونس + املغرب + الهند + ايالت + طبريا  + تايالند )وبأرخص االسعار(

مع توفير تذاكر الى جميع دول العالم العربي 
كل هذا مع عبده وخصاونة

العنوان : ضاحية البريد : 02-2349816  ،   0505352166 
فاكس: 2344360-02 فرع القدس : عبده تراڤيل 1 بجانب حرس احلدود الشيخ 

جراح - داخل معرض عبده للسيارات - 0522545891 ،  02-5811999

شركة عبده وخصاونة للسياحة والسفر تدعوكم لقضاء 
اجمل الرحالت وبأرخص االسعار

دمشق ، حمص ، حماه ، الالذقية، حلب
مواصالت من عمان الى عمان

تواريخ الرحالت : 6/20 ، 7/1 ، 7/15 وكل 
اسبوعني رحلة ، فنادق 5 جنوم وسط البلد 

+ سياحة الى جميع املناطق السورية

ســــــوريــــــا
)8 أيام - 7 ليال(

***********************

سيالنفور - بيانغ - كواالملبور
سياحة  + طيران + تأشيرة

 )كل اسبوعني رحلة(

ماليزيا
)10 أيام - 8 ليال(

فنادق 5 جن��وم أو 4 جن��وم - رحالت 
إما  م��واص��الت   - شيقة  سياحية 
بالبر أو بالطائرة من مطار اللد أو 

معبر طابا أو مطار عمان الدولي
)10 أيام - 9 ليال(

القاهرة + شرم الشيخ
كل اسبوع رحلة

مباشرة  البحر  على  جنوم   5 فنادق 
- ف��ط��ور وع��ش��اء - م��واص��الت من 
القدس  هوية  حلملة  طابا  معبر 
الدولي حلملة  أو من مطار عمان 
اجلوازات االردنية والفلسطينية

شرم الشيخ
)5 أيام - 4 ليال(

كل اسبوعني رحلة

> اسطنبول + منتجع كالسيس )8 أيام - 7 ليال(
> اسطنبول + مرمريس )10  أيام - 9  ليال (
> اسطنبول +  انطاليا )10  أيام - 9  ليال (

ز6/11)23(

فنادق 5 جنوم + 4 جنوم ، رحالت 
داخلية : جزيرة االميرات 

+ مضيق البوسفور + جميع 
مناطق اسطنبول السياحية

تركيا - اسطنبول 
)8 أيام - 7 ليال(

كل يوم اربعاء رحلة

- م
 )1

6(
 6/

18 مطلوب موظفون/ات للعمل
مكتب Jerusalem Desing للتصميم والطباعة

يعلن عن حاجته الى مندوبني/ات
 للعمل في مجال الدعاية واالعالن

ملن يهمه االمر يرجى ارسال السيرة الذاتية واالتصال 
على تلفاكس 026260832

بلفون 0528957610 - 0526273516
< اخر موعد الستقبال الطلبات 6/30

ز6/19)7(

عبدالله املوسوس ، أحمد بدر

ز6/19)23( جائزة الفنان إسماعيل شّموط
مت تأسيس هذه اجلائزة التقديرية التي حتمل اسم الفنان الفلسطيني الراحل إسماعيل شّموط مببادرة 
الفنان شّموط وتقديرًا إلسهاماته في بلورة احلركة  القطان، وتكرميًا لدور  من مؤسسة عبد احملسن 
التشكيلية الفلسطينية املعاصرة.  ومتنح هذه اجلائزة كل عامني لفنان فلسطيني بناًء على توصيات 
جلنة حتكيم مستقلة تعهد إليها مؤسسة عبد احملسن القطان للقيام مبهمة اختيار الفنان/�ة الفائز/ة، 

وتظل أسماء أعضاء اللجنة سريًة حتى وقت إعالن اجلائزة.
اجلائزة:

جائزة الفنان إسماعيل شّموط هي جائزة تقديرية تبلغ قيمتها ستة آالف )6000( دوالر أمريكي، 
كما تشمل تقدمي درع للفنان الفائز.  وتقدمها املؤسسة كل عامني لفنان فلسطيني إما تقديرًا ملجمل 
مساهمات هذا الفنان في مسيرته الفنية وإسهاماته في احلركة الفنية الفلسطينية بشكل عام، وإما 
تقديرًا لعمل فني محدد ومميز قام به الفنان، وشكل عالمة فارقة أو مميزة، ويتزامن اإلعالن عن 

الفائز بهذه اجلائزة مع اإلعالن عن نتائج مسابقة الفنان الشاب.
الترشيح:

تستقبل املؤسسة رسائل ترشيح من جهات لها خبرة ثقافية وفنية ونقدية واسعة، سواء أكانوا أفرادًا 
أم مؤسسات، على أن تتضمن رسالة الترشيح اسم الفنان احلقيقي )واسم الشهرة إن وجد(، واألسباب 
الداعية إلى ترشيح هذا الفنان لنيل اجلائزة كما تتوجب اإلشارة إلى أعمال فنية بعينها، كما يحبذ 
إرفاق أية مواد نقدية أو بصرية حول هذه األعمال بشكل خاص وحول منجز أعمال ذلك الفنان، 
وإسهاماته في احلركة الفنية الفلسطينية بشكل عام، وميكن أن تشمل املواد املرفقة كتالوجات فنية 

و/أو مواد بصرية أخرى أو غير ذلك.
شروط الترشيح:

الفيديو،  وفن  الفوتوغرافي،  والتصوير  والنحت،  الرسم،  )وتشمل  البصرية  الفنون  بحقل  خاصة  اجلائزة  •هذه  	
والتركيب متعدد املواد والتقنيات، واألداء(.

•يجب على املرشح أن يكون فلسطيني األم أو األب بغض النظر عن مكان إقامته، وأن يكون على قيد احلياة. 	
•ال ميكن للفنان أن يرشح نفسه للجائزة، ويشترط موافقة الفنان املرشح لدى قيام اآلخرين بترشيحه. 	

•أن يكون للفنان املرشح إسهام واضح في مجال الفنون البصرية؛ سواء في فلسطني أم خارجها، ويجب أن تكون األعمال  	
الفنية التي رشح الفنان على أساسها لنيل اجلائزة قد مت عرضها أو نشرها من قبل.

•لن تقوم املؤسسة بإعادة الوثائق/األعمال التي يتم تقدميها للترشيح لهذه اجلائزة. 	
•يكون قرار جلنة التحكيم، بعد إقراره وإعالنه من قبل املؤسسة، نهائيًا، وال يعاد النظر فيه أو تعديله. 	

•يتمتع أعضاء جلنة حتكيم اجلائزة بحق ترشيح من يرونه مناسبًا لهذه اجلائزة. 	
•يجوز ملؤسسة عبد احملسن القطان، وكإجراء إضافي إلى طلبات الترشيح التي تستقبلها، استشارة من تراه مناسبًا  	

والطلب منه ترشيح واقتراح قائمة من الفنانني لنيل هذه اجلائزة، ووضعها بني أيدي جلنة التحكيم.
• آخر موعد الستقبال طلبات الترشيح هو 2008/6/30.  ويعلن اسم الفنان الفائز في خريف 2008	

لإلستفسار يرجى اإلتصال على هاتف: 2960544-02، أو الكت�ابة على البريد اإللكترون�ي:
www.qattanfoundation.org أو زيارة الصفح�ة اإللكتروني�ة ،cap@qattanfoundation.org 

   A. M. Qattan Foundation                                  مؤسسة عبد احملسن القطان

ز6/19)27(

مؤسسة بدوان للخدمات اجلامعية
الوكيل املعتمد »لــــ «

- املعاهد واجلامعات املصرية احلكومية واخلاصة :
> جامعة مصر للعلوم  > جامعة القاهرة    > جامعة عني شمس 

M.S.A جامعة < > جامعة 6 اكتوبر   والتكنولوجيا  
> جامعة فاروس  >  جامعة االسكندرية   > جامعة طنطا   

>  معهد الدراسات النوعية > اجلامعة االملانية املصرية 
> جامعة الشرقية > جامعة املنصورة  

> اجلامعة احلديثة >  جامعة بيروت العربية  
> معهد البحوث والدراسات العربية

السابقة  العامة للسنوات  الثانوية  مالحظة:- على الطالب احلاصلني على 
حجز مقاعدهم الدراسية من اآلن وعلى الطالب اللذين سيتقدمون للثانوية 

هذا العام االتصال حلجز مقعدهم الن املقاعد محدودة.
- اجلامعات اللبنانية احلكومية واخلاصة - اجلامعات االردنية احلكومية واخلاصة 
- اجلامعات السورية احلكومية واخلاصة - اجلامعات اليمنية احلكومية واخلاصة 

- املعاهد واجلامعات االمريكية - اجلامعات السودانية احلكومية 
- املعاهد واجلامعات االملانية - املعاهد واجلامعات االسترالية 
- املعاهد واجلامعات التركية - املعاهد واجلامعات االسبانية 
- املعاهد واجلامعات الكندية - املعاهد واجلامعات االوكرانية 

-املعاهد واجلامعات الرومانية - املعاهد واجلامعات البريطانية 
- جامعات قبرص التركية واليونانية - املعاهد واجلامعات التشيكية 

- املعاهد واجلامعات الروسية
وكافة اجلامعات في البالد العربية واالجنبية

كما تعلن املؤسسة عن وصول القبوالت للطلبة التالية اسماؤهم:-
1 - احمد نعيم خليل شلطف  محاسبة / جامعة العلوم التطبيقية/االردن

2 - جهاد يونس يعقوب ابو خضير / طب بشري جامعة 6 اكتوبر/مصر
3 - جميل حسن محمد حسني / طب بشري / املانيا

4 - سعيد محمد خالد خليل / حاسوب / كندا

للمراجعة واالستفسار:
رام الله - شارع ركب - عمارة طنوس - الطابق اخلامس

هاتف: 2981960  جوال: 0599351556  بلفون: 052241821
اخلليل - احلاووز الثاني - كوربة زاهدة

تلفون: 2235596  جوال: 0599376103
معتمدون من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني .

خالل زيارة لكتلة فتح البرملانية حملافظة طوباس 

األحمد: الرئيس عباس أطلق مبادرة احلوار والوحدة الوطنية وعلى حماس فهمها وقبولها
طــوبــاس – محمد أبــو عــرة – أكــد عزام 
األحـــمـــد رئــيــس كــتــلــة فــتــح الــبــرملــانــيــة أن 
للحوار  مــحــمــود عــبــاس  الــرئــيــس  مـــبـــادرة 
اتفاق  تنفيذ  إلى  وتستند  واضحة  الوطني 
إنهاء  إلــى  تدعو  وأنــهــا  وروحــــًا،  نصًا  صنعاء 
حالة االنقسام وااللتزام بالسلطة والشرعية 
الواحدة والقانون الواحد، بحيث تستند إلى 
الشرعية  حــوار وطني شامل يعقد في ظل 

والرعاية العربية.
جــاء ذلــك خــالل زيـــارة قــام بها وفــد من 
كــتــلــة حــركــة »فــتــح« الــبــرملــانــيــة حملافظة 
طوباس أمس، وعلى رأسه رئيس الكتلة عزام 
األحمد والعديد من نواب الكتلة من مختلف 
احملافظات، وشملت الزيارة كال من طوباس 
ومخيم الفارعة ومنطقة األغوار الشمالية.

بـــزيـــارة مــقــر محافظة  الـــزيـــارة  وبــــدأت 
طـــوبـــاس، حــيــث كـــان فــي اســتــقــبــال الوفد 
محافظ طوباس الدكتور سامي مسلم ورئيس 
بــلــديــة طـــوبـــاس عــقــاب دراغــــمــــة، وحسن 
إقليم  فــي  ســر حركة فتح  أمــن  العيلة  أبــو 
طوباس، ومديرو األجهزة األمنية واملؤسسات 
احلكومية واألهلية في احملافظة، حيث رحب 

الدكتور مسلم بالوفد وقدم له شرحًا مفصاًل 
وسكانيًا،  جغرافيًا  طوباس،  محافظة  حول 
املمارسات  طبيعة  حـــول  شــرحــًا  قـــدم  كــمــا 
من  املنطقة  لها  تتعرض  الــتــي  التعسفية 
قـــوات االحــتــالل، ومــعــانــاة املــواطــنــن جّراء 
ملكتب حركة  زيـــارة  الــوفــد  نظم  كما  ذلــك، 

فتح في احملافظة.
وعقد بعدها لقاء مفتوح ألعضاء الكتلة 
مــع كــــوادر وعــنــاصــر وقـــيـــادات احلــركــة في 
احملافظة، حيث رحب في البداية الدكتور 
مسلم بالوفد ، مشيرًا إلى أن محافظة طوباس 
إلى  األوائــل  الفدائيون  منها  دخل  التي  هي 
الوطن وهي التي احتضنت الرئيس الراحل 
كبارًا  قادة  التي أجنبت  وهي  ياسر عرفات، 

أمثال احلاج حسن وأبو الوفا.
وأشار مسلم إلى أن اليوم هو موعد تنفيذ 
الـــقـــرار أالحــتــاللــي مبـــصـــادرة 356 دومنـــًا 
إقامة  بــزعــم  أراضـــي محافظة طــوبــاس  مــن 
يعتبر  الــذي  الــقــرار  وهــو  للجيش،  معسكر 
نتيجة مصادرة  احملــافــظــة،  ملــأســاة  امــتــدادًا 
املواطنن من دخول  األرض واإلغــالق ومنع 
املوجودة  املائية  املصادر  أراضيهم، ومصادرة 

في املنطقة، وإقامة املستوطنات واملعسكرات 
االحتاللية.

وأكد مسلم على أن املوطنن في محافظة 
األغــــــوار خصوصًا  مــنــطــقــة  وفــــي  طـــوبـــاس 
املستمرة،  واملعاناة  العيش  بشظف  يقبلون 
أرضهم  حتى يبقوا صامدين وصابرين في 
االحتاللية،   واألطماع  التهديدات  وجه  في 
داعيًا أعضاء الكتلة إلى مساعدة احملافظة 
بقية  وتخدم  تخدمها  تشريعات  خالل  من 

محافظات الوطن وتعزز صمود املواطنن.
مثمنًا  بالوفد  العيلة  أبــو  رحــب  بـــدوره 
هذه الزيارة، مشيرًا إلى ممارسات االحتالل 
التعسفية بحق احملافظة، من إغالق ومصادرة 
واستيطان ووضع اليد على أراض واسعة كما 
، مؤكدًا أن اإلنسان الفلسطيني  حدث مؤخرَاً
في احملافظة يواجه كل ذلك بإرادة وعزمية 
قوية حالت حتى اآلن دون حتقيق االحتالل 

ألهدافه.
تقوم  أن  إلى  فتح  كتلة  العيلة  أبو  ودعــا 
هذه  في  الناس  صمود  تعزيز  في  باإلسهام 
االهــتــمــام بشؤونهم  مــن خـــالل  احملــافــظــة، 
مؤكدًا  تلبيتها،  على  والعمل  واحتياجاتهم 

لن  الكتلة  بــأن  ثقة  على  طوباس  أهالي  أن 
تخذل هذه اجلماهير التي فوضتها، وستعمل 
احتياجاتهم  وتلبية  على حتقيق مطالبهم 

قدر اإلمكان.
مــن جهته أشــار عــزام األحــمــد فــي كلمة 
قررت  البرملانية  فتح  كتلة  أن  إلــى  الكتلة 
املجلس  أعـــمـــال  وتــعــطــيــل  ورغـــــم جتــمــيــد 
جمود،  حــالــة  فــي  تبقى  ال  أن  الــتــشــريــعــي 
في  املواطنن  مع  وتتواصل  تتحرك  أن  بل 
مناطقهم ومحافظاتهم وتطلع على أوضاعهم 

ومعاناتهم جراء االحتالل وممارساته.
الــيــوم ذكرى  نــحــن نعيش  وقـــال األحــمــد: 
أليمة وهي ذكرى االنقالب الذي حدث في غزة 
واجلغرافي،  السياسي  الفلسطيني  واالنقسام 
وهو ما أرادته إسرائيل دائمًا واستغلته عندما 
حلم  على  بالقضاء  مشروعها  لتنفيذ  حــدث 
إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة، مشيرًا إلى 
أن الرئيس أبو مازن وحركة فتح قاموا بخطوة 
املصلحة  وتقيم  الواقع  تفهم  وواعية  جريئة 
الرئيس  مبادرة  إطــالق  وهي  العليا  الوطنية 
عــبــاس حـــول احلــــوار وإعــــادة إحــيــاء الوحدة 

الوطنية وإنهاء حالة االنقسام.
الرئيس عباس  مبادرة  أن  األحمد  وأكــد 
للحوار الوطني واضحة وتستند إلى تنفيذ 
اتفاق صنعاء نصًا وروحًا، وأنها تدعو إلى إنهاء 
حالة االنقسام وااللتزام بالسلطة والشرعية 
الواحدة والقانون الواحد، بحيث تستند إلى 
الشرعية  حوار وطني شامل يعقد في ظل 

انتخابات  إلــى  وصـــواًل  العربية،  والــرعــايــة 
اجلميع  فيها  يحترم  وتشريعية  رئــاســيــة 

اخليار الدميقراطي للشعب الفلسطيني.
وأوضح األحمد أن الرئيس عباس يقوم 
حاليًا بجوالت في عدد من العواصم العربية، 
زار فيها األردن ومصر والسعودية واليمن ومن 
ثم سوريا، وذلك بهدف بحث موضوع احلوار 
عليه،  احلاصلة  الــتــطــورات  وآخـــر  الوطني 
داعيًا حركة حماس إلى أن تتفهم جيدًا دعوة 
الرئيس وتتجاوب معها، مشيرًا إلى أن ردود 
الفعل من قبل حركة حماس على املبادرة ال 

تزال غير مشجعة وغير إيجابية.
وفي موضوع التهدئة التي توصلت إليها 
غزة  قطاع  في  إسرائيل  مع  حماس  حركة 
كانت  التهدئة  أن  األحــمــد  أكــد  مصر،  عبر 
أن  إلى  الرئيس عباس، مشيرًا  دومــًا مطلب 
حركة فتح تبارك هذه التهدئة وتدعو إلى 
وإنهاء  الفلسطيني  التقارب  فــي  اغتنامها 
حــالــة االنــقــســام، كــمــا أكـــد عــلــى أن اجلهود 
خطوة  تنسق  كانت  التهدئة  حول  املصرية 

خطوة مع الرئيس عباس.
الفارعة،  ملخيم  زيـــارة  الــوفــد  نظم  كما 
ومؤسسات  فعاليات  ممثلي  التقى  حيث 
املخيم وحركة فتح في املخيم، وذلك مبقر 
الفارعة،  مخيم  خلدمات  الشعبية  اللجنة 
قرى  وملناطق  العقبة  لقرية  أخــرى  وزيـــارة 
معاناة  على  اطلع  حيث  الشمالية  األغـــوار 

املواطنن في هذه املناطق عن كثب.

نظمها مكتب الشؤون الفكرية والدراسات في حركة فتح

ندوة في البيرة في ذكرى رحيل فيصل احلسيني
الهالل  مركز  في  للمؤمترات  فتحي عرفات  قاعة  في  ترك-عقدت  ابو  القدس-من محفوظ 
االحمر الفلسطيني في البيرة ندوة بعنوان )القدس اوال( في الذكرى السابعة لرحيل  فيصل 

عبد القادر احلسيني.
وشارك في الندوة لفيف من كوادر فتحاوية في الصف االول  عاشروا والزمــوا احلسيني من 

خالل حياته في شتى املواقع.
وبدأت الندوة بالوقوف احتراما للسالم الوطني ثم قراءة الفاحتة على ارواح الشهداء .

وفي كلمة للرئيس القاها نيابة عنه الدكتور رفيق احلسيني اشاد مبسيرة احلسيني املليئة 
بالعطاء ودعا الى السير على خطى فيصل في ايجاد اساليب نضالية جديدة في القدس .

والقى رفيق النتشة كلمة حركة فتح  ذكر االحترام الذي كان يتمتع به احلسيني في الساحة 
اخلليجية .

اما الشيخ محمد حسن املفتي العام وتيسير التميمي قاضي القضاة واملطران عطا الله حنا 
فاشاروا الى  مدى حرص احلسيني على االماكن املقدسة االسالمية واملسيحية.

الى  العرب وانضمامه  فيما حتدث شريف احلسيني عن نضال فيصل في صفوف القومين 
حركة فتح بعد عدة دورات عسكرية وضباطية .

وحتدث اللواء جبريل الرجوب عن العالقة االجتماعية املميزة وشخصية احلسيني القيادية 
وسهولة العمل التنظيمي معه ، وقال كان يجمعه اتفاق استراتيجي في العديد من املواقف .

ودعا الدكتور سمير غوشة الى ضرورة العمل واستخالص العبر مما الت له االمور في القدس 
بعد رحيل احلسيني وملء الفراغ الذي احدثه فقدان فيصل احلسيني في مدينة القدس.

كما تطرق عثمان ابو غربية الى املقدرة القيادية لفيصل احلسيني وقال كان يشتبك مع الكل 
من اجل القدس ويختلف كما حصل مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات حيث اختلفا حول امور 
هامة تخص مدينة القدس . اما الدكتور مهدي عبد الهادي فتطرق لعالقات فيصل احلسيني 
الدولية والعربية من خالل بيت الشرق والذي حاول دائما توصيل صوت مدينة القدس ورسالتها 

احلضارية للعالم والعرب محاوال منع تهويدها .

اخلبير الدولي املكلف بالتحقيق 
في انتهاكات اسرائيل ضد 
الفلسطينيني ال ميانع في 

مناقشة االنتهاكات الفلسطينية
االمم  خبير  فولك  ريتشارد  قــال   - نيويورك 
اسرائيل  انتهاكات  في  بالتحقيق  املكلف  املتحدة 
منحاز  دوره  ان  الفلسطينين  االنسان ضد  حلقوق 
بها  يقوم  التي  االنتهاكات  ليشمل  توسيعه  ويجب 
الفلسطينيون . وكان فولك وهو استاذ في جامعة 
بــرنــســتــون قــد اثـــار غــضــب اســرائــيــل عــنــدمــا قارن 
معاملتها للفلسطينين مبعاملة النازين لليهود قد 
اعرب عن اعتقاده بان فكرة التحقيق في انتهاكات 
اذا شملت كل  اال  لها مفر  لن يكون  االنسان  حقوق 
الوجه احلقيقي  . واضــاف : ميكن كشف  االطــراف 
املوجهة لدوره  املرء باالنتقادات  اذا قبل  لالحتالل 
واعتقد ان هذه االنتقادات عادلة . اال ان اسرائيل 
ما تزال متشككة في نوايا فولك وقال املندوب الدائم 
فولك  ان  ليفانون  يتسحاق  املتحدة  االمم  في  لها 
يقول انه يريد توسيع تفويضة ليشمل االنتهاكات 
انها  للعالم  يظهر  ان  يــريــد  لكنه  الفلسطينية 
انتهاكات ثانوية مقارنة مع االنتهاكات االسرائيلية 
والتأكيد على الفارق بن اجلهة التي تقوم باالحتالل 

والشعب الذي يتعرض لالحتالل .


