محليــات

فلسطيني يصمم ختما فنيا جلوازات سفر الزوار

االربعاء 2011/6/1

تهنئة بالتخرج لالبنة
متارا نضال جويحان

ال�ق��دس  -ال��وال��د ال��دك�ت��ور نضال وجيه جويحان
وال ��وال ��دة ام وج�ي��ه والشقيقة م�ي��رف��ت واالش �ق��اء
وج �ي��ه وح��اف��ظ وم�ح�م��د واجل���د احل���اج مصطفى
اجل��والن��ي واالخ� ��وال واالع �م��ام وال �ع �م��ات واجل��دة
وع �م��وم االه ��ل ي�ت�ق��دم��ون ب��ال�ت�ه��ان��ي وال�ت�ب��ري�ك��ات
البنتهم الغالية مت��ارا ن�ض��ال ج��وي�ح��ان مبناسبة
ت �خ��رج �ه��ا م���ن اجل ��ام� �ع ��ة االم ��ري� �ك� �ي ��ة ف���ي ج�ن�ين
وحصولها على درج��ة البكالوريوس ف��ي احلقوق
بدرجة امتياز ،متمنني لها دوام التوفيق والنجاح

تهنئة باملاجستير
للمربية/وفاء سعيد عبدالصمد جدة

تهنئة باالفراج
لألخ/مؤيد اللوزي

ال���ق���دس  -ال�����زوج م��ح��م��د آدم ج���دة وجن��ل��ه آدم
وابناؤه وآل جدة وعموم ابناء اجلالية االفريقية

عنان واالخ عنان وااله��ل واالق���ارب يتقدمون

يتقدمون بالتهاني والتبريك ال��ى املربية وف��اء

بالتهاني والتبريكات من ابنتهم الغالية نبال

مب��ن��اس��ب��ة ح��ص��ول��ه��ا ع��ل��ى درج���ة امل��اج��س��ت��ي��ر في

ع��ودة اب��و جابر وزوج��ه��ا رائ��د العطاري وذوي��ه

ادارة التربية من جامعة القدس ،متمنني لها دوام

الكرام مبناسبة حصولها على درجة املاجستير

التقدم والنجاح في خدمة ابناء شعبها ووطنها

باالدارة الهندسية من جامعة النجاخ الوطنية،

ومبروك.

متمنني لها دوام التوفيق وال��ت��ق��دم وال��ن��ج��اح،

القنصلية العامة االمريكية تعقد جلسة نقاش
مع املجلس الفلسطيني للقيادات السياسية الشابة

القدس – زكي ابو احلالوة  -استضافت القنصلية العامة األمريكية في
القدس امس السيناتور "الري بريسلر" في محاضرة ونقاش مع املجلس
الفلسطيني للقيادات السياسية الشابة في رام الله.
وألقى السيناتور كلمة بعنوان "ما ال��ذي يحصل في واشنطن :دور
اإلتصاالت و اإلنترنت في السياسة اخلارجية احلديثة" تبعها أسئلة
ونقاش مع أعضاء املجلس الفلسطيني للقيادات السياسية الشابة.
يذكر ان السيناتور بريسلر تقاعد من مجلس الشيوخ األمريكي عام
 .1997وقد عمل في الكونغرس األمريكي نائبا عن والية ساوث داكوتا
ملدة  22عاما ومن ثم عمل اربعة سنوات في مجلس الشيوخ .ويعمل حاليا
محام وعضو مجلس ادارة واستشارة في ثالث شركات .وقد عينه الرئيس
ب��اراك اوباما في  10تشرين اول عام  2009مفوضا ملفوضية الواليات

املتحدة حلماية التراث األمريكي في اخلارج.
وقد رحب االمني العام للمجلس الفلسطيني للقيادات السياسية
الشابة سامر سالمة بالضيف وادار النقاش.
من اجلدير بالذكر ان املجلس الفلسطيني للقيادات السياسية الشابة
يعمل مع القنصلية االمريكية العامة في القدس منذ عشر سنوات على
عدة برامج تبادل ثقافي وتعليمي .وكل عام منذ  1999تسافر وفود
فلسطينية للواليات املتحدة للمشاركة في هذه البرامج التبادلية،
وتزور وفود من املجلس األمريكي األراضي الفلسطينية.
وتأتي زيارة السيناتور ضمن عدة برامج تدعمها القنصلية األمريكية
العامة على مدار العام في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة لدعم
احلوار والتفاهم املتبادل بني الفلسطينيني واألمريكيني.

تهنئة للطالب أمير زياد نافع

ومبروك.

ن��ع��ل�ين  -رام ال��ل��ه  -مصطفى ل��ط��ف��ي اخل��واج��ا

تهنئة بالشفاء والعودة
لدولة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض

وإخوانه يتقدمون بالتهاني والتبريكات من األخ
والصديق زياد نافع وعائلته مبناسبة جناح جنله

رام الله  -دمغة دولة فلسطني من تصميم الفنان خالد جرار الذي يقوم بختمها لألجانب الوافدين الى رام الله عبر محطات احلافالت في محاولة
(رويترز)
منه لسد فراغ السيطرة الفلسطينية على املعابر	.
رام الله  -إنه ليس مثل أي مكتب جوازات على وجه األرض..
فليس هناك موظف عابس وراء حاجز زجاجي وال فحص لوثائق السفر
وال أسئلة مقتضبة عن وجهتك ..بل هناك فنان يستقبل الزوار القادمني
ويسألهم بلطف عما إذا كانوا يحتاجون خلتم دخول.
فالفلسطينيون الذين يعيشون في أرض محتلة ليس من حقهم وضع
قيود لدى عبور حدود أراضيهم ..وكل من يعبر نقاط التفتيش اإلسرائيلية
يذوب بسرعة في شوارع مدن الضفة الغربية املزدحمة مثل رام الله.
لكن خالد جرار الذي يدرس الفن قرر سد الفراغ املؤسسي بختم دخول
فني من تصميمه يقدمه لألجانب لدى نزولهم من احلافالت.
ويقول ج��رار "ان��ا أؤم��ن بالفن اللي بيعمل تغيير ..اللي بيحكي عن
التغيير .وفني بيعبر عن رسالة سياسية ".ولكن رغم ما بدا من حماس
السياح الواصلني م��ن ال�ق��دس القريبة للفكرة ل��م يبد كثيرون منهم
استعدادا لتقدمي جوازات سفرهم الغالية من أجل الفن.
استمع جيف رينولدز القادم من كندا باهتمام لشرح جرار للفكرة وراء
اخلتم غير الرسمي ثم رفض بلطف خوفا من أن يواجه أسئلة طويلة من
السلطات اإلسرائيلية عندما يقرر العودة لدياره.
وقال مشيرا إلى حراس االمن الذين يفحصون جوازات السفر بدقة
قبل املغادرة ويسألون أين ذهبت ومن قابلت "أنا فقط قلق من أن تفوتني
طائرتي في مطار تل أبيب إذا استجوبوني لفترة طويلة بشأن هذا".

تهنئة باملاجستير
لالبنة نبال عودة ابو جابر
ج��ن�ين  -ال���وال���د ع����ودة اب���و ج��اب��ر وال���وال���دة ام

والعقبى لدرجة املاجستير ان شاء الله ومبارك.

وعلى مدى نحو  20عاما لم تنجح عملية السالم املتقطعة في التوصل
إلى اتفاق ويقول الفلسطينيون إنهم سيسعون اآلن إلى موافقة األمم
املتحدة على إعالن دولة ذات سيادة في سبتمبر أيلول املقبل.
ويقول دبلوماسيون إن من املستبعد أن تنجح هذه اخلطوة ما يعني
أن جرار البالغ من العمر  35عاما قد يظل موظف اجلوازات الوحيد في
الضفة الغربية لفترة .وختمه الصغير املستدير حتوطه عبارة "دولة
فلسطني" مكتوبة بالعربية واالجنليزية .وف��ي الوسط رس��م لعصفور
الشمس الفلسطيني يطير قرب زهور.
ويقول جرار الذي فتح صفحة على فيسبوك للترويج خلتمه "بالنسبة
لقضية ال��دول��ة ان��ا بفكر ابعت رس��ال��ة وعملت اللي علي وبنشوف شو
بيصير ".وأضاف "انا الحظت ان في فلسطني ما بتنختم اجلوازات وبدأت
اختم جوازات االجانب ".وبعد أن واجه رفضا رقيقا مرات عديدة وجد
جرار أخيرا مجموعة من األجانب املتحمسني لتقدمي جوازاتهم خلتمها.
وقالت مرجانا بنيديتي التي تزور رام الله قادمة من ايطاليا "أنا مؤيدة
بشدة للقضية الفلسطينية واعتقد ان هذا احتالل .لذلك أجد من املثير
للغضب أن ال يكون لهم احلق في وجود سلطة خاصة بهم".
وطلبت من جرار وضع اخلتم على الصفحة رقم تسعة من جواز سفرها
قائلة إنه رقمها املفضل وإن من املهم بالنسبة لها أن يكون على جواز سفرها
اخلتمان اإلسرائيلي والفلسطيني.
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أمير زياد نافع في إمتحانات ( )SATوتخرجه

حوسان  -جمال سباتني رئيس مجلس قروي حوسان وأعضاء

م���ن م���درس���ة ف��ل��س��ط�ين األم��ري��ك��ي��ة ،م��ت��م��ن�ين له

املجلس القروي وعموم أهالي بلدة حوسان يتقدمون من دولة
رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض حفظه الله ورعاه بالتهاني

مستقبال حافال مبزيد من التقدم والتوفيق في

والتبريكات مبناسبة متاثله للشفاء من الوعكة الصحية التي

مواصلة دراسته القادمة في ظل عائلته وذويه

أملت به وسالمة العودة إلى أرض الوطن ،متمنني له دوام الصحة

الكرام ،ومبروك.

القدس  -مخيم قلنديا  -يتقدم غسان اخلطيب
(أب��و العبد) وزوج�ت��ه واوالده ع�ب��دال��رؤوف وبشار

تهنئة لالستاذ
جهاد ابو حامد

والعافية والتوفيق في خدمة وطنه وشعبه الستكمال مسيرة

تهنئة بالترقية للوالد
عبدالرؤوف السعدي

البناء واالع�ت�م��ار حتى إق��ام��ة دولتنا الفلسطينية املستقلة
وعاصمتها القدس الشريف .حمدا لله على السالمة ودام الله
عليكم موفور الصحة والعافية ودمتم ذخ��را لوطنكم وأبناء
شعبكم نحو حتقيق أهداف شعبنا العادلة واملشروعة.

وآدم بالتهاني والتبريكات ل�لأخ والصديق مؤيد
مبناسبة االف ��راج عنه م��ن السجون االسرائيلية

تهنئة بالشفاء
لدولة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض

بعد قضائه مدة محكوميته البالغة ثالث سنوات،
متمنني ل��ه ول�ع��ائ�ل�ت��ه وع �م��وم آل ال��ل��وزي م��وف��ور
الصحة والعافية بني اهله وابناء شعبه وفي ربوع

ال �ف��وار  -اخل�ل�ي��ل  -م��ؤس�س��ات مخيم ال �ف��وار ممثلة باللجنة

وط �ن��ه ،داع�ي�ن ال�ل��ه ع��ز وج��ل ان ينعم ع��ن جميع

الشعبية خلدمات مخيم الفوار ومركز شباب الفوار االجتماعي

االسرى بالفرج القريب ان شاء الله ومبارك.

وم��رك��ز تأهيل املعاقني وجمعية ش��ؤون التعليم وم��رك��ز ثقافة

فقد هوية

الطفل وجمعية التنوير الكهربائي ومركز النشاط النسوي
يتقدمون بالتهاني من دولة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض

ح�ل�ح��ول  -أع �ل��ن أن ��ا  /س �ع��دي ع�ب��د ال � ��رزاق عبد
الرحيم أبو ريان عن فقد بطاقة هويتي الشخصية
رقم  ,902593227الرجاء ممن يعثر عليها تسليمها
إلى اقرب مركز شرطه وله الشكر.

فقد جواز سفر فلسطيني
ورخصة سياقة

اعلن أنا /زاهر عبدالعزيز محمد ابراهيم شلطف
من رام الله واحمل هوية رقم  998557557عن فقد
ج��واز سفري الفلسطيني ،باالضافة ال��ى رخصة
السياقة ،الرجاء ممن يجدهما ان يسلمهما ألقرب
مركز للشرطة وله الشكر.

دعــــوة

اعالنگم في

القدس  -يتقدم الوالد احلاج علي حسني ابو حامد

عتيل  -رام الله  -االه��ل وال��زوج��ة واالب�ن��اء هيثم

«ابو جهاد» والوالدة واالخوة عماد والدكتور اياد

وخ�ط�ي�ب�ت��ه رب ��ى ون��اج��ي وم �ح �م��د وم �ه �ن��د وس�ي��ف

واب��راه�ي��م وزي��اد وعائالتهم واالخ ��وات وع�م��وم آل

ي �ت �ق��دم��ون ب��ال �ت �ه��ان��ي وال �ت �ب��ري �ك��ات م ��ن وال��ده��م

ابو حامد من ابنهم واخيهم املربي الفاضل االستاذ

مب�ن��اس�ب��ة ت��رق�ي�ت��ه ال ��ى م��دي��ر ت�ن�ف�ي��ذي ف��ي بنك

جهاد ابو حامد وطاقم املعلمني وكافة اسرة مدرسة

القدس ،متمنني له مزيدا من التقدم والنجاح في

احمد سامح اخلالدي االبتدائية للبنني في حي

خدمة وطنه وشعبه

الثوري بالتهاني والتبريكات مبناسبة حصولهم

فقد هوية

متمنني ل�ل�م��دي��ر ول �ل �م��درس��ة م��زي��دا م��ن ال�ت�ق��دم

فقد بطاقة هويتي الشخصية رقم ،921564399

على جائزة التربية للعام الدراسي ،2011/2010
واالجناز في خدمة شعبهم ووطنهم.

فقد هوية

ب�ط��اق��ة ه��وي�ت��ي ال�ت��ي اج�ه��ل رق�م�ه��ا ،ال��رج��اء ممن

القدس عن فقد ج��واز سفري االردن��ي الصادر من

للمشاركـــة في حفل تكريــم
« جنراالت الصبر والتحدي »

ز)30(6/1

جنراالت الصبر والتحدي  ..الذين أمضوا أكثر من ربع قرن في قالع األسر

على شرف األسير المحرر

فواز بختان « أبو كاظم »

تتشرف حركة «فتح» منطقة الرام  /قلعة الشهيد فيصل احلسيني
ونادي االسير الفلسطيني واملؤسسات والفعاليات الوطنية في القدس
بدعوتكم للمشاركة في تكرمي جنراالت الصبر والتحدي في قالع األسر ممن أمضوا اكثر من
ربع قرن وما زالوا قابضني على اجلمر وذلك عصر يوم السبت  2011/6/4في متام الساعة
الرابعة والنصف عصرا عند ميدان الشهداء  -الرام
االسرى قضية وطنية وقيمة انسانية *** ال حل دون اطالق سراح كافة االسرى

للشرطة او مكتب نبيل العسلي م�ق��اب��ل البريد
وله الشكر.

القدس  -اعلن أنا /فهمية خلوي ربيع توتنجي من

سر جناحگم

ال��رج��اء مم��ن يعثر عليها تسلميها ألق ��رب مركز

أعلن أنا /فادي عاطف حسيب البرغوثي عن فقد

فقد جواز سفر اردني

عمان وال��ذي اجهل رقمه ،ال��رج��اء ممن يجده ان
يسلمه ألقرب مركز للشرطة وله الشكر.

التي اجريت له في ال��والي��ات املتحدة وعودته ساملا ال��ى ارض
الوطن ،راجني من الله تعالى ان مينّ عليه بالشفاء وميده بوافر
الصحة والعافية حتى يستطيع ان ميارس مهامه الوطنية في

استكمال ب�ن��اء مؤسسات ال��دول��ة واحل�م��د لله على سالمتكم
ودمتم ذخرا وسندا لوطنكم وشعبكم.

تهنئة بالشفاء
لدولة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض

اري�ح��ا  -اع�ل��ن أن��ا /وائ��ل صبح نصر اب��و ك��رش عن

بأريحا تلفون 2324045 :او  2321945او 2323445

يجدها تسليمها القرب مركز شرطة وله الشكر.

مبناسبة شفائه من االزمة القلبية التي أملت به وجناح العملية

فقد جواز سفر اردني

القدس  -اعلن أن��ا /ل��ؤي عبداملنعم عطا ابوعمر
عن فقد ج��واز سفري االردن��ي ال��ذي اجهل رقمه

ع�ق��اب��ا -رئ�ي��س بلدية عقابا ع��زت غ�ن��ام وأع�ض��اء
وموظفو البلدية ،وعموم أهالي البلدة يتقدمون
بالتهئنة من األخ دولة رئيس الوزراء الدكتور سالم
من الله عليه بالشفاء من
فياض «أبو خالد» بعد أن ّ
الوعكة الصحية التي أملت به ،سائلني الله عز وجل
أن يحفظه ،وأن مين عليه بوافر الصحة والعافية.

وتاريخ صدوره ،يرجى ممن يجده تسليمه ألقرب

وي �ن �ت �ه��زون ه ��ذه ال �ف��رص��ة ل �ت �ق��دمي ال �ت �ه��ان��ي بهذه

مركز للشرطة او االتصال على رقم 02- 6277770

املناسبة لكل آل فياض ال�ك��رام .ب��ارك الله لكم في

وله الشكر.

صحتكم .

