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إفتتاح 
مدارس وروضة أطفال 

الهداية النموذجية 
وذلك للروضة ولصفوف املرحلة األساسية 

للعام الدراسي  اجلديد 2010 - 2011
حــــــــــيث :

 ɶ   أساليب تدريس حديثة /عصرية / تفكيرية 
 ɶ   طاقم تعليمي مؤهل 

 ɶ   توفر مختبرات للعلوم واللغات
 ɶ   توفر غرفة أجهزة كمبيوتر 

 ɶ   توفر قاعة فعاليات ونشاطات لكل املناسبات
 ɶ   توفر حديقة نباتية تعليمية 

 ɶ   رسم واشغال / موسيقى واناشيد ) فرح ومرح (
 ɶ   مواقف للسيارات

 ɶ   تدفئة شتاًء وتبريد صيفًا

يبدأ التسجيل من
2010/2/10 

االعالن في بيت حلم عن نتائج مسابقة حملة االوائل

بيت حلم - جنيب فراج -احتفلت محطة راديــو ايزيس في قاعة 
درميــز فــي بيت حلــم ملناسبة االعـــان عــن جــوائــز حملة االوائـــل التي 
السجاد  بيت  شركة  ورعاية  مــراد،  وفندق  هونداي  شركة  مع  نظمتها 

في بيت حلم.
مدير  ايزيس جورج مصلح،  راديــو  مدير محطة  االحتفال  وحضر 
، ومدير شركة بيت  شركة هونداي في محافظة بيت حلم شاكر مراد 
املشاركني في  والتجار  االعمال  والعديد من رجال  السجاد حسام غبار، 
احلملة، وممثلي العديد من املوسسات والفعاليات االجتماعية، وحشد 

من االهالي.
وبلغ عدد جوائز احلملة "200" جائزة، وفي مقدمتها سيارة هونداى " 
i10    " / 2009 ، مقدمة من راديو ايزيس ، باالضافة الى اجهزة وادوات 

كهربائية مقدمة من العديد من الشركات واحملات التجارية .
واكد مصلح على اهمية تنظيم احلمات التسويقية التجارية كرؤية 
اعانية جديدة في السوق الفلسطينية ، ما يساهم في تفعيل حركة 

االسواق ، وتقدمي السلع باسعار مناسبة ومنافسة.
واوضح ان 28 شركة ومحاال جتاريا في مدن بيت حلم وبيت ساحور 
وبيت جاال شاركت في توزيع قامت بتوزيع  340 الف كوبون للمشاركة 

في احلملة.
هذه  مثل  ان  احلملة  في  املشاركني  من  الطويل  فــادي  التاجر  وقــال 
احلمات تساهم في تعزيز حركة االسواق احمللية، وتشجع اجلمهور على 

االقبال على االسواق احمللية بثقة اكبر .
هذا وقد فاز بجائزة سيارة الهونداى املواطن هيثم العسليني الذي شكر 
راديو ايزيس والشركات واحملات التجارية املشاركة فيها على تنظيم 
هذه احلملة التسويقية ، مؤكدا انه مهما كان االمل بسيطا في احلصول 

على مثل هذه اجلوائز اال ان ذلك قد يحصل في وقت ما.
وقامت جلنة االشراف على توزيع جوائز احلملة وادارة راديو ايزيس 
املشاركة  التجارية  واحملــات  الشركات  التكرميية على  الــدروع  بتوزيع 

في احلملة.

ورشة عمل في حارس تؤكد على ضرورة 
احترام احلقوق واحلريات العامة

نابلس - من عماد سعاده - عقد مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية 
"شمس" ورشة عمل في قرية حارس مبحافظة سلفيت حول احلريات 
العامة في املواثيق الدولية والقانون األساسي وذلك بحضور عدد من 

املهتمني واملهتمات.
وقدم محمود عاصي من املركز في بداية اللقاء حملة حول املركز 
واملشروع مبينا أهمية معرفة أفراد املجتمع بأهم احلقوق واحلريات 

التي كفلتها لهم املواثيق الدولية والقانون األساسي.
وقال الناشط احلقوقي زيد الطوباسي إن موضوع احلقوق واحلريات 
يقوم  التي  الركائز  بني  من  أنها  في  تتمثل  بالغة  أهمية  له  العامة 
عليها النظام الدميقراطي في العصر احلالي حيث أن هذه األخيرة 
تطورت بتطور األزمان واألذهان بسبب ثورة الشعوب على استبداد 
األســرة  أعــضــاء  جميع  فــي  املتأصلة  بالكرامة  فــاالعــتــراف  احلــكــام. 
البشرية وحقوقهم املتساوية الثابتة هو أساس احلرية والسام في 
"احلقوق  واحد هو  باعتراف وضمان شيء  إال  الذي ال يكون  العالم 
التطور  العامة والتي بدورها ترسخ  واحلريات".وأضاف أن احلريات 
مفهوم  أصبحت  والتي  التعبير  حرية  مفهوم  إلى  استنادًا  اإلنساني 
نظري استيعابي لكثير من احلاالت وعلى مختلف املستويات في ظل 

التفاوت االجتماعي ملفهوم عاملنا املعاصر برمته.
وقال الطوباسي إن البشرية عانت من مخاطر احلروب والنزاعات 
أثار  إلى  وعرضتها  الداخلي  بنيانها  متاسك  هددت  التي  الداخلية 
مدمرة على كافة الصعد وبرغم من ذلك يبدو ان البشرية لم تتعلم 
بعد من نتائج ما أحدثته النزاعات واحلــروب على البشر فا تزال 
بنسب  وان  املعمورة  إرجــاء  في معظم  اإلنسان  وكرامة  تنهك حقوق 
متفاوتة وبرغم وجود األمم املتحدة ومؤسساتها وبرغم انتشار قيم 
حقوق اإلنسان والدميقراطية واحلكم الرشيد إال أن التحدي الذي 
يتلخص  اخلصوص  وجهة  على  الثالث  والعالم  العالم،  له  يتعرض 
في قدرته على التكيف مع املستجدات واملتغيرات الدولية، وبالقدر 
الذي يحرص على حقه في التنمية وحقه في السيادة على موارده 
الطبيعية ورفض االمتثال لسياسات إماء اإلرادة فإن حتقيق املشاركة 
السياسية في إدارة شؤون الدولة وإلغاء احتكار العمل السياسي واملهني 
الــذي هو حق أصيل، كما هو حق  املعارضة  األقلية في  وتأكيد حق 
األغلبية في احلكم، الذي يتأتى عبر صندوق االقتراع واالنتخابات 
حقوق  باحترام  العصر  ملتطلبات  واالستجابة  الدستورية  احلــرة 
منو  مستلزمات  وتــامــني  الدميقراطية  احلــريــات  وإشــاعــة  اإلنــســان 

املجتمع املدني.
اإلنسان  حلقوق  الدولية  املواثيق  كل  أن  على  الطوباسي  وشــدد 
والقانون الدولي اإلنساني حلقوق اإلنسان من اإلعان العاملي والعهدين 
واالجتماعية  واالقتصادية  واملدنية  السياسية  للحقوق  الدوليني 
تنص  املتحدة  األمم  وميثاق  وجنيف  واتفاقيات الهاي  والثقافية، 
على حماية حقوق اإلنسان في احلياة واألمن واحلرية في التعبير 
واالعتقاد ، واملساواة والعدالة وتدين العنف وحتث علي قيم احلوار 
والتسامح والعدل وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان وحرياته 
السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، حيث أن 
معظم قيم حقوق اإلنسان التي أوردتها االتفاقيات واإلعانات الدولية 
كونها نبعت من تراث اإلنسانية وجتاربها وأديانها السمحة وعلومها 
احلكم  سيادة  دون  تتوافر  ال  ولكنها  التطور،  املتصاعدة  ومعارفها 
الصالح وهو ذلك احلكم القائم على أساس أوسع قاعدة من املشاركة 
احتياجات  تلبية  إلى  الذي يسعى  احلكم  وهو  ملواطنيه  اجلماعية 
املجتمع املمأسس على أخذ دوره في املراقبة واملساءلة والتغيير على 
قاعدة عدم إنكار دور الدولة ومؤسساتها وأهمية وجودها مبا يعني 
ومؤسسات  الدولة  مؤسسات  بني  فيما  إيجابي  تشارك  آلية  إيجاد 
واحــتــرام حقوق  الدميقراطية  أســس  إلــى  اســتــنــادًا  املــدنــي  املجتمع 
املثلى  اآللــيــة  وتطبيق  إدراك  أهمية  بــوضــوح  يعني  وهــذا  اإلنــســان 
متبادل  احترام  عبر  واحملكومني  احلاكمني  بني  ما  األدوار  لتقاسم 
االيجابية لكل منهما لصالح مجتمع حر مدني دميقراطي  لألدوار 
يوفر البيئة السليمة لسيادة وتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان وحرياته 

الفردية واجلماعية.
اللقاء أوصى احلضور بضرورة احترام حقوق اإلنسان  وفي نهاية 
وحرياته األساسية كونها املعيار األساسي لقياس إنسانية وتطور أي 
مجتمع، وأن حقوق اإلنسان تعد كمثل عليا ، وبضرورة اإلسراع في 
إيجاد األسس القانونية املنظمة لعمل وصاحيات األجهزة املكلفة 
بحفظ النظام واألمن ، وأهمها إقرار القانون احملدد لصاحيات ومهام 
وهيكلية قوات األمن. وبضرورة قيام السلطة التنفيذية باتخاذ كافة 
اإلجراءات الكفيلة بإرساء دعائم سيادة القانون وتقوية حكم القضاء، 
مبا يساهم في التقليل من االعتداء على احلريات العامة.كما وطالبوا 
املجتمع الدولي بضرورة سن قوانني جديدة جتبر الدول على احترام 
احلريات العامة للمواطنني وإلغاء ما يسمى بقانون الطوارئ ملا له من 

اثر سلبي في تقييد حريات املواطنني .

سفارة فلسطني لدى إسبانيا 
حتيي الذكرى 34 ليوم األرض

وأزاح  اخلالد،  األرض  ليوم   34 بالذكرى  اسبانيا  لدى  فلسطني  سفارة  احتفلت  مدريد-وفا- 
لوحة  عن  الستار  إناريس  دي  فرناندو  سان  بلدية  رئيس  مارتني  وخوليو  عــودة  كفاح  السفير 
تذكارية أعدت خصيصا للمناسبة على قاعدة شجرة الزيتون مت تقدميها هدية من البلدية 

وزرعها في حديقة سفارة فلسطني.
وحسب بيان صحفي للسفارة، امس، تأتي هذه الفعالية جتسيدا لعاقات الصداقة والتضامن 
بني فلسطني واسبانيا، حيث حتمل اللوحة أبيات من الشعر للشاعر الكبير محمود درويش من 

قصيدة على هذه األرض ما يستحق احلياة.
وأقيم احتفال آخر في مدينة سان فرناندو مت خاله إزاحة الستار عن لوحة تذكارية في 
إحدى الساحات العامة في البلدة أطلق عليها اسم  'ساحة رام الله'، وقد زينت بشعار املدينتني 

وبأبيات من قصيدة الشاعر محمود درويش 'عاشق من فلسطني'.
ومن املعلوم أن سان فرناندو  تقع شمال شرق مدريد ويبلغ عدد سكانها حوالي 40 ألف نسمة 

وترتبط باتفاقية مؤاخاة مع رام الله.
وشكر السفير عودة رئيس البلدية واحلضور على هذه اللفتة الكرمية إلحياء وتخليد يوم 
انتزاعه من أرضه  واملعاناة ومحاوالت  الفلسطيني بأرضه رغم االحتال  األرض حيث يتمسك 

ومصادرتها.
وقال: 'نحيي اليوم، ذكرى األرض وقبل أيام قليلة أحيينا ذكرى يوم األسير الفلسطيني حيث 
يقبع أكثر من سبعة آالف فلسطيني خلف قضبان االحتال، هؤالء أسرى احلرية يعانون مع شعبهم 

من اجل إحقاق احلقوق وعودة الوطن ليعم السام والعدالة'.
وفي إشارته إلى األصدقاء األسبان أكد عودة على أهمية هذا الدعم الذي نلقاه دوما، مشيرا 
إلى أن تأييدهم من اجل حتقيق العدالة واحلرية لشعبنا والسام على أرضه يعتبر احد أبواب 

األمل التي تفتح أمام شعبنا وتدعمه ملزيد من الصمود في أرضه.
وأضاف: 'إننا نتوق لليوم الذي نحتفل به معكم في فلسطني ورام الله حني نطلق اسم بلدتكم 
اجلميلة على أحد املشاريع أو الساحات في بلدنا عندما تتحرر ونعيش دون احتال ومستوطنات 

وجدران عنصرية'.
الشعبني  تربط  التي  والتضامن  الصداقة  عاقات  عن  البلدية  رئيس  حتــدث  ناحيته  من 
الشعب رمز  الفلسطيني هذا  الشعب  'نحن نحتفل بدعم وتأييد  الفلسطيني واإلسباني، وقال' 
نشكر  نحن  ونضاله،  وصداقته  الشعب  بهذا  ونفتخر  جميعا،  لنا  النضال  رمز  واحلرية  الكرامة 
املثال احلي الذي يضربه لنا يوميا الشعب الفلسطيني وتوقه للحرية والدميقراطية على عكس 

أولئك الفاشيني'.
وتابع: 'لقد تأثرنا ونحن نقرأ عبارات الشكر على لوحة السفارة ظهر اليوم وأبيات شعر درويش 
عن فلسطني وأرضها وعاشقيها، هذا هو الشعب الفلسطيني املثال احلي للحرية والكرامة والسام، 
وإن ما نقوم به اليوم هنا في سان فرناندو هو مثال بسيط للتضامن، نعبر به عن مدى إعجابنا 
واحترامنا لفلسطني وشعبها. وحضر االحتفال جمع غفير من مواطني البلدة وأعضاء املجلس 

البلدي وكادر سفارة فلسطني وأبناء اجلالية الفلسطينية.

جلان التحكيم تصدر أحكامها بشأن الفائزين 
في جائزة العودة السنوية للعام 2010

بيت حلم - جنيب فراج - أفاد مركز بديل ملصادر حقوق املواطنة والاجئني أن جلان حتكيم جائزة العودة 
أصدرت أحكامها بشان الفائزين/ات في اجلائزة للعام 2010، وأن النتائج ستعلن في مهرجان جماهيري يقام 
في قصر رام الله الثقافي مبدينة رام الله، وقاعة نادي خدمات النصيرات بقطاع غزة في اخلامس من أيار، 

يتخلله معرض ألفضل البوسترات والكاريكاتيرات والصور الفوتوغرافية املتقدمة للجائزة لهذا العام. 
عبر  مباشرة  الــهــواء  على  سيبث  الــعــام  هــذا  اجلــوائــز  تسليم  احتفال  أن  بيانه  فــي  بديل  مركز  وأشـــار 
األديب  يقدمها  ولبنان،  فلسطني  من  وفنية  أدبية  فقرات  عدة  على  وسيشمل  الفلسطينية،  الفضائية 
اللبناني املعروف زاهي وهبي والفنان احمد قعبور، باإلضافة إلى عدة لوحات فنية ستقدمها فرقة وشاح 

من مدينة رام الله.  
  وكانت جلان التحكيم قد انتهت من تقييم املشاركات وأصدرت أحكامها في العشرين من الشهر اجلاري 
في حقول اجلائزة اخلمسة، أفضل بوستر للنكبة، أفضل كاريكاتير للنكبة، افضل صورة فوتوغرافية للفئة 

العمرية أقل من 18 عامًا، حقل الورقة البحثية، وحقل القصة الصحفية املكتوبة. 
وأشارت اللجان في تعليقها على املشاركات املتقدمة للجائزة هذا العام أنها فاقت كل التوقعات في معظم 
احلقول، وأن جائزة العودة آخذة في االتساع وأصبحت محط اهتمام الفنانني والكتاب واألدباء، مما يعزز 

فكرة إقامة منبر وطني ثقافي إبداعي ليستوعب اإلبداعات والطاقات الكامنة. 
   من جهتهم، شدد أعضاء جلان التحكيم في حقول املسابقة اخلمسة، أن اختيار املشاركات الفائزة في 
املسابقة قد مت بشكل مهني وشفاف، خاصة انه مت تناولها بدون أسماء املشاركني، وان القرار مت بالتشاور والنقاش 
الهادف للوصول إلى القرار النهائي.  ويهدف مركز بديل من خال املسابقة إلى التأكيد على حق العودة من 

خال إطاق اإلبداعات الفلسطينية ودعمها في سياق النضال املتواصل على طريق العودة. 
العودة  ثقافة  تعزيز  في  قد ساعدت  املسابقة  هذه  أن  ومشاركاتهم  رسائلهم  عبر  املشاركون  أبدى  وقد 
انتصارا للحقوق وفي مقدمتها حق  العريضة، مما اعتبروه  السياسية  الشعارات  بشكل ملفت، بعيدا عن 
مؤامرات  من  الفلسطيني  بالشعب  يحيط  وما  املستقرة،  غير  السياسية  األوضــاع  من  الرغم  على  العودة 

وانقسامات سياسية.  

 'كنعانية'... مشروع لطالبتني فلسطينيتني في اخلارج 
للحفاظ على التراث

دبـــــــي -وفـــــــــــا- أطــــلــــقــــت طـــالـــبـــتـــان 
فــلــســطــيــنــيــتــان تــــدرســــان فـــي اإلمــــــارات 
العربية املتحدة، مشروع 'كنعانية' الهادف 
من  الفلسطيني  التراث  على  للمحافظة 
االستهداف اإلسرائيلي، وإبقائه حيًا لدى 
يعيشون  الــذيــن  الفلسطينيني  الشبان 

خارج بادهم.
ويقوم املشروع الذي تنفذه الطالبتان 
ميس كنعان وروزيت يونس، على إحياء 
وهــو فن  الفلسطيني  الــتــراث  رمـــوز  أحــد 
فيها  جديدة  بلمسة  الشعبي،  التطريز 
ولكنن  ممزوجة،  وزركــشــات  مبهجة  ألــوان 
األصلية  التطريز  بأشكال  املــس  دون  من 
املشروع  يأتي  حيث  املتوارثة،  رسماته  أو 

ليكلل هذا الدف اسما ومضمونا.
وتؤكد ميس كنعان، أن مشروعها انطلق 
كنعان  بشعب  املرتبط  عائلتها  اســم  مــن 
فــي فلسطني منذ  عـــاش  الـــذي  األصــيــل 
الذي  التطريز  فن  وعــرف  السنني،  آالف 
كان أحد عامات احلضارة التي تركها لنا 
الكنعانيون القدامى، وحتى اليوم ترتدي 
الكبيرات  خاصة  الفلسطينيات  النساء 
كنعانية،  برموز  املنقوش  الثوب  بالسن 

كرمز السلسلة والريش والطاحونة.
وتــقــول روزيــــت يــونــس، وهـــي طالبة 
إعان أيضا، استهوتني فكرة ميس ببدء 
رئيسيني  لسببني  املــنــزلــي  املــشــروع  هــذا 
التطريز  بــفــن  احلــديــث  اهــتــمــامــي  هــمــا 
الذي تعلمته على يد خالتي منذ عامني، 
وظهور جماعات إسرائيلية عديدة تعرض 
التطريز الفلسطيني في األسواق العاملية 
بحضارة  وخاصة  إسرائيلي  إرث  أنه  على 
الدولة العبرية، ما أثار غضبي حملاوالتهم 
وسرقة  التاريخ  لتشويه  املشروعة  غير 
كل ما ليس لهم كاألرض واملقدسات حتى 

التراث.
وجلـــعـــل هــــذا املــــشــــروع مــحــط اجلــيــل 
اجلديد والستقطاب أكبر عدد من البنات 
والنساء الرتداء قطع مطرزة، قررت ميس 
جديدة  ألـــوان  استحداث  عليه  القائمة 
خليوط التطريز واستخدام قماش مختلف 
الثوب  منها  يصنع  الــتــي  'الــكــانــفــاه'  عــن 
الــفــلــســطــيــنــي عــــادة حــيــث عــمــدت إلــى 
صناعة أساور تزين أيدي الصبايا وربطات 
للشعر وأطواق ميكن استخدامها مع الثياب 
اليومية إلضفاء ملسة خاصة عليها، إضافة 
إلى صناعة قطع أوسع توضع على الرأس 
ميس:  تعلق  وهــنــا  للمحجبات،  كــوشــاح 
آخـــران يدعمان  'هــنــاك فقط مــشــروعــان 
أكثر على  ويــركــزان  الــدولــة  في  التطريز 
صناعة الثوب الفاحي الفلسطيني الذي 
ترتديه النساء في املناسبات أما أنا فأردت 
إقحام التطريز في احلياة اليومية حينما 
بدأت أطرز بعض الرسمات على املابس، 
أن  قــررت  كثيرين  إعجاب  القيت  وحــني 
التطريز  نحو  النظرة  بهذه  غيري  أقحم 
أفعال  العام ووجــدت ردود  مع بداية هذا 

مؤيدة بشكل كبير.
وأما روزيت التي تعمل بشكل كبير في 
أركز  أن  مشروع كنعانية، فتقول: 'فضلت 
املكياج  وحــقــائــب  احملــافــظ  صناعة  على 
تقدمه  عما  والتغيير  بالتنويع  ألســهــم 
بالدرجة  الستان  قماش  واستخدم  ميس 
األولى للتطريز، ومن ثم شك اخلرز الذي 

يضفي على احلقيبة الفخامة والرقي'.
وعن أسعار منتجاتهما قالتا: ' إن الهدف 
األســاســي مــن هــذا املــشــروع غير جتــاري أو 
التي  املـــواد  الــرغــم مــن غــاء  ربحي وعلى 
نصنع منها التطريز فأسعار القطع معقولة 
وفي متناول اجلميع، ألننا بصدد نشر هذا 
للطبقة  الفن من جديد وليس حتجيمه 
امليسورة، بل على العكس أكثر ما يعنينا 
طالبات  قبل  من  القطع  هــذه  ارتـــداء  هو 
الواعد  اجليل  ألنهن  واجلامعات  املـــدارس 
التراث  على  احلفاظ  عليه  يتحتم  الــذي 

من السرقة والتغييب'.
وكــــمــــا مـــعـــظـــم شــــبــــاب هــــــذه األيــــــام 
استغلت ميس أساليب التقنية احلديثة 
واستخدمت صفحة خاصة لها على موقع 
الــفــيــس بـــوك بــاســم 'كــنــعــانــيــة' لــعــرض 
في  باملشاركة  يرغب  ومــن  هــي  مطرزاتها 
أعمالها كروزيت، حيث تضع صور املنتجات 
وسعرها، وما على الراغبني في الشراء إال 
ومن يسبق يحصل  الصورة  التعليق على 
قطعها  تكرر  ال  أن  ميس  وحتـــاول  عليها، 
بــألــوان  تنفرد  إمـــرأة  أو  فــتــاة  كــل  لتجعل 
من  تغير  لذلك  ترتديها  التي  التطريز 

تصاميمها دائما.
وتختم ميس وروزيت حديثهما بتعليق 
ليس  الفلسطيني  الــتــراث  أن  هــو  بسيط 
الــفــلــســطــيــنــيــني، وأن عــدد  حـــكـــرا عــلــى 
املهتمني باملطرزات الفلسطينية من العرب 

واألجانب جتاوز التوقعات كثيرا.

 تنظيم يوم مفتوح في 
مدرسة الفرندز للبنني 

برام الله
 البيرة – نظمت مدرسة الفرندز للبنني في 
البيرة أمس يوما مفتوحا مبشاركة واسعة من 
أهالي الطلبة وبحضور إدارة ومعلمي املدرسة.

للطلبة  مــاراثــون  سباق  البرنامج  وتضمن 
واألهـــــالـــــي، بـــاالضـــافـــة أللـــعـــاب ومـــبـــاريـــات 

رياضية.
 وتخلل البرنامج الفني فقرات متنوعة من 
عزف موسيقي على البيانو واجليتار والدربكة 
والــقــانــون، كــمــا غــنــى الــطــلــبــة مــجــمــوعــة من 
األغاني بالعربية واالجنليزية، وقدمت الطلبة 

مسرحية فنية من إخراجهم.
العودة للفنون  أما فقرة الدبكة من فرقة 
مشاهدا  قدمت  للمدرسة  التابعة  الشعبية 
شملت  والرقص  العربي  التراث  من  متنوعة 
العربي ولبنان واالردن وسوريا  مصر واخلليج 

واملغرب العربي، ناهيك عن التراث الوطني. 
 


