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VACANCY ANNOUNCEMENT

Advocacy Clerk
Service Contract (SB2/Peg2)

Vacancy # 04-10-013
Based in Jerusalem, OCHA oPt

Starting date: As soon as possible
   Application deadline: 27 November 2010

To view the job description or to apply , 
Please visit: www.ochaopt.org/vacancies

It would be appreciated stating your full name and the OCHA 
vacancy notice number as the subject in your email application

حاجتها  عن  ديار  مجموعة  تعلن 
للوظيفة التالية

موظف استقبال عدد 2 
على ان تتوفر الشروط التالية :

•حاصل على درجة علمية ذات عالقة 	
•القدرة على التواصل مع الناس بطريقة الئقة  	

•اجادة اللغة االجنليزية كتابة و محادثة 	
العمل  ساعات  و  الضغط  حتت  العمل  على  •القدرة  	

الطويلة
•القدرة على استخدام الكمبيوتر  	

• سنوات خبرة يفضل توفر 3	
•يفضل ان يكون من سكان مدينة بيت حلم  	

هذه  مللء  الرغبة  و  القدرة  نفسة  في  يجد  من  على 
الوظيفة, الرجاء ارسال السيرة الذاتية في موعد اقصاه 
2010/11/20 على فاكس رقم 2770048 او على البريد 

job@diyar.ps االلكتروني

ز11/13)4(

مؤسسة التربية العاملية تعلن
 اليوم عن املبادرات التربوية امللهمة 

رام الله - حتت رعاية رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، تستعد 
مؤسسة "التربية العاملية" لالعالن عن املبادرات التربوية امللهمة 
في دورة "إلهام فلسطني الثانية"، وذلك في حفل ينظمه مجلس 
شركاء الهام فلسطني اليوم في قصر رام الله الثقافي في رام الله .

ويأتي هذا احلفل تتويجًا للعمل الدؤوب الذي قامت به املؤسسة، 
والشركاء، على مدار عام كامل شمل محطات الترشيح والتقييم، 
وصواًل إلى تكرمي واإلحتفاء بأصحاب املبادرات املتميزة، وتعريف 
املجتمع بهذه املبادرات، ومن ثم تعميم هذه املبادرات على اجلميع من 

أجل الدفع باجتاه تطبيقها، وتبنيها من قبل النظام التعليمي. 
وشهدت الدورة الثانية من مبادرة "الهام فلسطني " نقلة نوعية 
على مستوى دمج الشباب بشكل أوسع في املبادرة، حيث أصبحوا 
أحد فئات الترشيح ضمن محور الريادة الطالبية، كما زادت سعة 

انخراطهم ومتثيلهم في جلان التقييم. 
كما استطاعت " الهام فلسطني " التجذر في املديريات من خالل 
تشكيل جلنة محلية اللهام في هذه املديريات تضم في عضويتها 
أشخاصًا من التربية والتعليم، ومؤسسات املجتمع املدني. وتكرست 
هذا العام محطة هامة مبصادقة مجلس شركاء الهام املكون من كافة 
املؤسسات الشريكة على تشكيل هيئة يناط بها مهمة ايجاد السبل 

الكفيلة الدراج وتعميم املبادرات املتميزة في التعليم. 
واستطاعت هذا العام أن تكون نافذة لالبداع الفلسطيني إلى 
العالم من خالل مشاركة املبادرين املتميزين في الدورة األولى في 
في  رانية  امللكة  رعاية  حتت  عقد  ال��ذي  التربوي  التميز  مؤمتر 

العقبة، ومشاركة مبادرين متميزين من الدورة األولى والثانية في 
احتفالية اليونسكو في باريس مبناسبة يوم املعلم العاملي. 

وكان رئيس الوزراء الدكتور فياض، قد أعلن في احتفالية إلهام 
للمدير  التربوي  للتميز  فلسطينية  األولى عن تخصيص جوائز 
املبدع، واملعلم املبدع، والطالب املبدع، على أن يكون ذلك في إطار 

"إلهام فلسطني ". 
منها  متميزة  م��ب��ادرة   38 اختيار  ع��ن  ال��ي��وم  االع���الن  وسيتم 
امل��ب��ادرات على  م��ب��ادرات من قطاع غ��زة، وسيحصل أصحاب ه��ذه 
في  لالستمرارية  أمامهم  الفرصة  ويتيح  ليساعدهم  م��ادي  دعم 

مبادراتهم وتطويرها. 
ووزارة  التعاون،  مؤسسة  من  كل  الدعم  هذا  توفير  في  وساهم 
الشباب والرياضة، ومجلس الوزراء، ومؤسسة التربية العاملية. وإلى 
جانب االحتفال املركزي، ستنظم إلهام فلسطني ثالثة احتفاالت 
امللهمة  املبادرات  والوسط، واجلنوب لتكرمي  الشمال  مناطقية في 

على مستوى املديريات. 
التربية  وزارة  الهام يضم  أن مجلس شركاء  ومن اجلدير ذكره 
الصحة،  ووزارة  االجتماعية،  ال��ش��ؤون  ووزارة  ال��ع��ال��ي،  والتعليم 
ووزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة التعاون، ووكالة غوث وتشغيل 
الالجئني األونروا، ومؤسسة التربية العاملية، وصندوق االستثمار 
موزيكو،  ومجموعة  م��ع��ًا،  وشبكة  ج���وال،  وش��رك��ة  الفلسطيني، 
وشركة الشرق األدنى للسياحة، واحتاد شركات أنظمة تكنولوجيا 

املعلومات "بيتا".

"شمس" يدعو لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي 
جنني - علي سمودي - حذر مركز "شمس" من خطورة الدعوات 
محاولة  ف��ي  وكنائسهم،  املسحيني  املواطنني  الستهداف  املتصاعدة 
التعايش املشترك. وقال املركز في  يائسة من بعض األط��راف لضرب 
بيان أصدره: "مسيحيو الشرق هم أصحاب األرض املدافعني عنها دومًا، 
الطائفية  والصراعات  العربية  ال��دول  بعض  في  املتفاقمة  فاألوضاع 
الوطن  بإدخال  ينذر  املواطنة  مفهوم  وتقزمي  والعرقية،  واملذهبية 
العربي في دوامة الفوضى وفقدان األمل والتفسخ املجتمعي والتهجير 

واللجوء".
ثقافة  بتغذية  العالقة  ذات  املمارسات  لكافة  رفضه  املركز  وأك��د 
التسامح  التعصب بكافة أشكالها، وكل ما من شأنه تضييق مساحات 
بني أفراد املجتمع الواحد، وشدد على أهمية التسامح واالحترام واحلوار 
والتعاون بني مختلف الثقافات واحلضارات والشعوب، حيث أن جميع 
الثقافات واحلضارات تسهم في إثراء البشرية، وأوضح: "من هنا فإن 
العالم اليوم هو في أمس احلاجة إلى ثقافة التسامح والتعايش السلمي 
ونبذ الفرقة واخلالفات والنزاعات واحلروب التي عانتها اإلنسانية لقد 

آن األوان ألن تسود احملبة واأللفة بني األمم والشعوب".

بضرورة  والفصائل  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  املركز  وطالب 
والتعبير،  ال��رأي  حرية  في  واحل��ق  العامة،  احلريات  واحترام  حماية 
ونبذ  السياسي،  والتسامح  السياسية،  والتعددية  السلمي،  والتجمع 
اخلالفات والفرقة، واالحتكام للحوار كخيار أوحد حلل كافة اخلالفات 
وحت��رمي  والشعبي،  الرسمي  املستويني  على  والتعصب  العنف  ونبذ 
استخدام القوة أو التلويح بها، وبضرورة إشاعة ثقافة السلم املجتمعي 

والثقافة الدميقراطية وقبول اآلخر.
واشاد مببادرة العاملني في "بياالرا" الهيئة الفلسطينية لإلعالم 
يوم  عام  كل  من   10/10 يوم  اعتبار  بدعوتهم  الشباب،  دور  وتفعيل 
التسامح الفلسطيني، لتطهير املجتمع من السلوكيات الضارة، ولتعزيز 
عناصر الصمود االجتماعية والوطنية حلماية املصالح العليا للشعب، 
من  متحرر  فلسطيني  مجتمع  لبناء  والتسامح  احملبة  خيار  ولدعم 
لبناء  والبغضاء،  واالنتقام  واحلقد  والنرجسية  والفئوية  التعصب 
مجتمع خال من األمراض والشوائب، مجتمع متحرر ومنفتح على ذاته 
واآلخر، مجتمع دميقراطي يعتمد النظام والقانون أساسًا حلل التباينات 

واالختالفات والتناقضات أي كان طابعها ومستواها.

اختتام مؤمتر احلركة 
العاملية للدفاع عن األطفال  

  بيت حلم – جورج زينه - اختتمت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال - فرع فلسطني أعمال مؤمترها 
الدولي " بيئة حامية... مشاركة فاعلة "الذي عقد في فندق الشبرد ملدة يومني مبشاركة 60 طفال وحوالي 
300 مشارك  من فلسطني وأوروبا وأمريكا الالتينية، إضافة إلى مختصني ومهنيني وناشطني في مجال حقوق 
األطفال من 25 دولة ، وقد منعت سلطات االحتالل بعض املهتمني من قارة إفريقيا من املشاركة في أعمال 
املؤمتر كما أن األطفال واملختصني من قطاع غزة حرموا أيضا من املشاركة بسبب احلصار واإلغالق املفروض 
على القطاع.  وناقش املؤمترون أوراق عمل حول دور املؤسسة التربوية في تعليم قيم حقوق الطفل، ومشاكل 
األطفال من منظور اجتماعي وسياسي أوسع واملشاركة الفاعلة والبيئة احلامية ، كما عرض األطفال مجموعة 

من املبادرات املتصلة مبوضوع حقوق احلماية واملشاركة لألطفال. 
 وهدفت احلركة من عقد هذا املؤمتر إلى تبادل اخلبرات فيما بني املؤسسات الفلسطينية واملؤسسات 
الدولية من أجل االستفادة من التجارب الدولية في مجال تعزيز حماية ومشاركة األطفال مبا يتناغم مع 

ثقافة وقيم املجتمع الفلسطيني .  
وقد أكد املؤمترون على ضرورة إعادة صياغة مضمون العملية التعليمية وعلى صعوبة تأمني احلماية 
لألطفال الفلسطينيني في ظل االحتالل وإجراءاته القمعية والتعسفية ، إال أن املجتمع الفلسطيني متكن 
من اتخاذ السبل واآلليات الكفيلة بالتكيف مع إجراءات االحتالل املختلفة التي مست كافة حقوق األطفال 
كما أجمعوا على أن عدم تطبيق إسرائيل اللتزاماتها القانونية ال يعفي املجتمع الدولي من حتمل املسؤولية 
القانونية واألخالقية مبمارسة الضغوط لتطبيق هذه االلتزامات وفرض العقوبات ورفع احلصار املفروض 

على قطاع غزة ومساءلة مرتكبي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق األطفال الفلسطينيني. 
وعبر املشاركون عن اهتمامهم باملواضيع التي متت إثارتها وناقشها املؤمتر، وأكدوا على أهمية طرح موضوع 
حماية ومشاركة األطفال في املجتمع الفلسطيني، وطالبوا بضرورة اعتبار عقد املؤمتر محطة إلطالق حملة 
وطنية لنشر وتعزيز ثقافة حق األطفال في احلماية واملشاركة في املجتمع ، وتكاتف جهود كل املؤسسات 

األهلية واحلكومية واملهنيني لضمان حقوق األطفال .           

تكرمي موظفي 
جمعية التضامن في نابلس

 نابلس - غسان الكتوت/ الرواد للصحافة واإلعالم - احتفلت جمعية التضامن اخليرية في 
محافظة نابلس بتكرمي معلمي املدارس اإلسالمية التابعة لها وموظفي اجلمعية للعطاء املتميز 
ونتائج املدرسة الثانوية اإلسالمية املتميزة التي حصلت على املراتب األولى على مستوى الوطن 
واحملافظة في امتحان الثانوية العامة.    وبدأ احلفل الذي اقيم برعاية شركة توزيع كهرباء الشمال 
وتولى عرافته عصام الصدر مدير املدرسة األساسية للذكور، بتالوة ايات من القرآن الكرمي، ثم 
السالم الوطني ، وألقى الدكتور عالء مقبول رئيس اجلمعية كلمة تناول فيها إجنازات اجلمعية على 
املستوى االجتماعي ورعاية األيتام وكفالتهم والتواصل مع املؤسسات الداخلية واخلارجية لتوفير 
احلياة الكرمية لهم.  وحتدث املهندس يحيى عرفات رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء عن دعم 

الشركة للمؤسسات الرائدة واملتفوقة، وقدم نبذة عن مشاريعها احلالية وخططها املستقبلية. 
وألقى جمال الصالح كلمة نيابة عن العاملني في مؤسسات اجلمعية عبر فيها عن الدور التكاملي 
في مؤسسات اجلمعية التعليمية من مرحلة التأسيس إلى مرحلة العطاء وقطف الثمار، وفي نهاية 

احلفل، مت توزيع الدروع التقديرية والتقاط الصور التذكارية.

»أوتشا«: استشهاد مواطن وإصابة
 25 آخرين بينهم 19 طفال خالل أسبوع

األراض��ي  في  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  قال   - وفا   - الله  رام 
األسبوع،  ه��ذا  خ��الل  إن��ه  'أوت��ش��ا'،  املتحدة،  ل��ألمم  التابع  الفلسطينية 
على   ، الفلسطينية  األرض  في  آخ��ري��ن،   25 وأصيب  مواطن  استشهد 

أيدي القوات اإلسرائيلية.
وأشار 'أوتشا' في تقريره األسبوعي، إلى أنه استشهد مواطن في قطاع 
غزة، وأصيب آخران على أيدي قوات االحتالل التي  أصابت 23  مواطنا 
في الضفة معظمهم في القدس الشرقية، بينهم 19 طفال تتراوح أعمارهم 

ما بني 10-15 سنة.
وأوضح التقرير أنه ومنذ بداية عام 2010 أصابت قوات االحتالل، 
في األرض الفلسطينية احملتلة، 1273 مواطنا، منهم 051 1 في الضفة 
الغربية و222 في قطاع غزة،  وهو ما يعتبر ارتفاعًا ملحوظا، مقارنة 
املماثلة من عام 2009، في الضفة  الفترة  بعدد755  إصابة وقعت في 
الغربية، و163 في قطاع غزة. ومنذ مطلع عام  2010،حسب التقرير، 
أصابت قوات االحتالل237  طفال فلسطينيا في الضفة الغربية،  وهو ما 

ثل 23 باملائة من مجمل اإلصابات في صفوف الفلسطينيني. ميمُ
وأفاد التقرير بأن قوات االحتالل نّفذت خالل هذا األسبوع 77 عملية 
الشرقية،  القدس  فيها  مبا  الغربية  الضفة  أنحاء  في  واعتقال  بحث 

اعتقلت خالل عددا من األطفال في منطقة القدس الشرقية.
عنف املستوطنني

وسّجل 'أوتشا' خالل هذا األسبوع ثالثة حوادث نفذها مستوطنون 
إسرائيليون أسفرت عن وقوع أضرار مبمتلكات املواطنني، اثنان من هذه 
احلوادث وقعا في سياق موسم قطاف الزيتون. ومنذ مطلع شهر تشرين 
األول سّجل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية 
قطاف  مبوسم  متصلة  ح���وادث  ثمانية  بلغ  أسبوعيا  معدال  احملتلة 
اقتالع  شملت  باملمتلكات  جسيمة  وأض��رار  إصابات  إل��ى  أدت  الزيتون 

وإحراق آالف األشجار.
القروي في  املجلس  أفاد  التقرير،  أورد  كما  قلقيلية،  ففي محافظة 
قرية سنيريا أن مستوطنني إسرائيليني من مستوطنة' أورانيت' أشعلوا 
النيران في ما يقرب من 86 دومنا من أراضي القرية التي تقع بالقرب 
من املستوطنة ما أدى إلى تدمير ما يقرب من 120 شجرة زيتون، وفي 
احملافظة ذاتها أفاد مواطنون من قرية كفر قدوم أن املستوطنني اقتلعوا 
30 شجرة زيتون.كما سرق املستوطنون 500  متر من األنابيب اإلسمنتية 

تعود ملزارع من قرية عني البيضا في األغوار.
وقال التقرير: خالل هذا األسبوع أيضا، نصب مستوطنون إسرائيليون 
من مستوطنة 'مسيكوت' سياجا حول 90  دومنا من األراضي الزراعية 

بالقرب من املجمع البدوي عني احللوة في منطقة املالح  باألغوار، مانعني 
املواطنني من الوصول إلى هذه األراضي.

استمرار إصدار أوامر الهدم
وافادت 'أوتشا' بأّن السلطات اإلسرائيلية أصدرت أوامر بوقف البناء 
في 25 مبنى ميتلكها مواطنون في منطقتي الغور 20، وسلفيت 5 بحجة 
عدم حصولها على تراخيص للبناء، مما أدى إلى تضرر ظروف السكن 

والظروف املعيشية ل�15 عائلة.
وأوضح التقرير أنه حتى هذا التاريخ من عام  2010، هدمت سلطات 
الضفة  املنطقة  )ج(  في  في  مواطنون  االحتالل 315 مبنى ميتلكها 
الغربية مبا فيها والقدس الشرقية،)من بينها 17 مبنى هدمها أصحابها 
في أعقاب استالمهم ألوامر هدم؛ األمر الذي أدى إلى تهجير ما مجموعه 

402 شخصا، وتضرر 1296 آخرين.
وأشار إلى أن سلطات االحتالل صادرت ثالث مركبات من بينها شاحنة 
للنفايات تعود ملجّمع خلة زكريا بحجة أنها رمت النفايات بالقرب من 
إلى خالط  مستوطنة 'جوش عصيون' في محافظة بيت حلم، إضافة 
إسمنت ومضخة في منطقة بيت عوا في محافظة اخلليل كانت تستخدم 

لبناء منزل أصدر ضده أمر وقف للبناء.
احلواجز العسكرية

وأشار تقرير 'أوتشا' إلى أن قوات االحتالل نصبت خالل الفترة التي 
شملها التقرير، ثماني حواجز عسكرية  جديدة في محافظة اخلليل، 
من بينها خمس سدود ترابية وثالث حواجز طرق على طول شارع  356، 

األمر الذي منع وصول املزارعني إلى األراضي الزراعية.
وق���در أوت��ش��ا ع���دد احل���واج���ز ال��ع��س��ك��ري��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ف��ي الضفة 
عيق تنّقل املواطنني  الغربية حاليا ب�100 من بينها 64 حاجزًا دائما تمُ

الفلسطينيني داخل الضفة الغربية .
انخفاض مخزون القمح في غزة

وأك��د التقرير أن��ه ط��رأ خ��الل ه��ذا األس��ب��وع  انخفاض طفيف على 
عدد حموالت الشاحنات التي دخلت إلى غزة مقارنة باألسبوع املاضي 
)951  مقابل 985 حمولة شاحنة(. وميثل هذا الرقم، حسب التقرير، 
التي دخلت قبل احلصار  الشاحنات  املعدل األسبوعي من حمولة  ثلث 
تسمح  التي  القمح  كميات  أن  إلى  مشيرا  غ��زة،  قطاع  على  اإلسرائيلي 

إسرائيل بدخولها قليلة، وتثير القلق واملخاوف.
وبني التقرير أن إنتاج الكهرباء في قطاع غزة ما زال ال يلبي حاجة 
املواطنني هناك، مشيرا إلى أن انقطاع التيار الكهربائي يصل من 12-8 

ساعة يوميا.

ورشة عمل في بدو تناقش
احتياجات البلدة واملشاكل التي تعاني منها 

السالم  الفلسطيني لقضايا  املركز  القدس- بدو- عقد  شمال غرب 
والدميقراطية وبدعم من مؤسسة NED ورشة عمل في بلدة بدو حول 
اشراك املواطنني في عملية حتديد إحتياجاتهم بالشراكة مع املجلس 
احمللي. ومت احلديث خالل الورشة عن الدور امللقى على عاتق املواطنني 
جتاه بلدتهم، بحضور مجلس محلي بدو، وجمعية النهضة الريفية واملركز 

النسوي في البلدة ومجموعة من الشبان. 
وقام طاقم املركز بالتعريف بأهداف اللقاء وهو حتديد اإلحتياجات 
واملشاكل التي تواجه سكان البلدة إليجاد اآلليات الالزمة لتغطية هذه 
اإلحتياجات.  ومت التأكيد على دور املجلس في العمل على تغطية هذه 
اإلحتياجات عن طريق ايجاد مصادر دعم ومتويل قادرة على تغطيتها 
قدر اإلمكان وإن املجلس في هذا اجلانب يقوم بعمله عن طريق تنفيذ 

العديد من النشاطات واألعمال بإجتاه سد هذه اإلحتياجات. 
باملواطنة  الشعور  وتكريس  جتسيد  ض���رورة  ال��ى  املتحدثون  واش���ار 
واإلنتماء لدى املواطنني واحملافظة على ممتلكاتها العامة واخلاصة والعمل 
على توعية الناس جتاه العديد من املشاكل والقضايا التي تعاني منها 
البلدة كمشكلة املياه العادمة واألمية والتصرفات السلوكية السلبية من 

قبل بعض األشخاص جتاه املمتلكات العامة .
على  العمل  سيتم  مبقترحني  املشاركون  تقدم  ال��ورش��ة  نهاية  وف��ي 
تنفيذهما في وقت قريب، األول الترتيب لعقد لقاء توعوي ألهل البلدة 
جتاه املشاكل والقضايا التي مت احلديث عنها انفا، والثاني تنفيذ عمل 
تطوعي داخل القرية يشارك فيه املواطنون وممثلون عن املجلس احمللي 

واملؤسسات القاعدية املوجودة في البلدة .     

استمرار التحضير  الطالق حملة "دعم 
الثوابت الوطنية" في احملافظات الشمالية 

الفلسطينية  "الهيئة  تواصل  كلمة"  لنا  الشباب  "نحن  - حتت شعار  - علي سمودي  جنني 
التحضيرات إلطالق  والزهرات"  "األشبال  ومؤسسة  الشمالية،  اجلامعات في احملافظات  لطلبة 

حملة "دعم الثوابت الوطنية الفلسطينية". 
وفي هذا السياق، عقد، اجتماع حتضيري في مقر الهيئة الفلسطينية لطلبة اجلامعات في 
منسق  السعدي  وعالء  الغربية،  بالضفة  الهيئة  رئيس  مساعد  الشلبي  عماد  به  شارك  جنني، 

األشبال والزهرات في جنني، وعدد من الطلبة اجلامعيني واملتطوعني .
للثوابت  وتأييد  الالزمة إلط��الق حملة دعم  واألس��س  انه جرى وضع اخلطط  الشلبي  وذك��ر 
لنا  الشباب  الوطن بدعم من برملان شباب فلسطني، بعنوان "نحن  الوطنية في كل محافظات 
كلمة" والتي تؤكد على دعم الثوابت في احلدود والقدس وعودة الالجئني وإقامة الدولة املستقلة 
وعاصمتها القدس الشريف، وذكر انه مت االتفاق على أن تنطلق احلملة بأيدي وجهد الشباب وطلبة 
اجلامعات ومببادرة من برملان شباب فلسطني، ووضع خطة العمل لهذه احلملة وأهدافها وذلك دعما 

للنهج السياسي الذي يسير به الرئيس محمود عباس ليرتقي بنا إلى ما نصبو إليه.
وجرى االتفاق على إنشاء كادر شبابي سيقوم بحملة جمع عشرة آالف توقيع داخل محافظة 

جنني وذلك دعما وتأييدا للرئيس عباس.

أمسية موسيقية للفنان جميل 
السايح في بيت حلم

بيت حلم - ضمن فعاليات مهرجان "ليالي الطرب في قدس العرب" والذي ينظمه معهد ادوارد 
سعيد الوطني للموسيقى، أحيا الفنان جميل السايح ومجموعته املوسيقية حفال فنيا مساء أمس 
في قاعة مركز السالم بيت حلم، بحضور حشد غفير من املواطنني من مختلف األعمار الذين 

عبروا بوجودهم عن اإلهتمام بالفن امللتزم واملسيرة الفنية عامة. 
معها  تفاعل  التي  والعاطفية  الوطنية  األغاني  من  السايح مبجموعة  الفنان  وصدح صوت 

اجلمهور بحرارة وعبرت عن األحداث اليومية التي يعيشها الشعب الفلسطيني. 
وحيا املوسيقي ضياء رشماوي من معهد املوسيقى الفنان ومجموعته على هذا األداء اجلميل 

مشيرا إلى استمرار إقامة الفعاليات الفنية املتنوعة.


