
اجلمعة  2010/7/9
Al- Quds

 Friday 9 July   2010
16 محليات

- م
 )2

( 7
/4

جديد ... جديد ... جديد

السفير لالثاث »ابو رموز اخوان«

اشتري اآلن كل ما يلزم منزلك بسعر التكلفة
العرض االول:

- غرفة نوم تفصيل فاخرة نظام اميركي
- صالون اميركي ٧ مقاعد فاخر

- بوفيه ٣ قطع تفصيل فاخر »مزنون«
- طقم اسكمالت زان

- تلفزيون LCDنورماندي ٣٢ بوصة

فقط بـ ١٣٥٠٠ شيكل
العرض الثاني:

- صالون ٧ مقاعد فاخر زان - غرفة نوم نظام اسرائيلي  
- طقم اسكمالت زان - طاولة سفرة مع ٤ كراسي  

- خزانة احذية - خزانة تلفزيون   
- غسالة ٧ كيلو حوضني - ثالجة ٣٥٠ لتر نورماندي  

- تلفزيون LCD نورماندي ٣٢ بوصة
- مروحة - غاز ٣ عيون   

- مكنسة كهربائية - سشوار   
- مكوى - عصارة جزر   

فقط بـ ١٦٥٠٠
لدينا مندوب مبيعات بامكانه الوصول الى البيوت واخذ المقاسات للضفة الغربية والقدس

العيزرية - الشارع الرئيسي - عمارة
 ابودهيم - بعد املشتل بـ ١٥٠ مترا

٧٣٥٨٧١-٠٥٢٢ 

عرض وال في االحالم .. 
فقط للعرسان

ض الموسم
م عرو

اضخ

مطلوب موظفات تسويق 
لمناطق الضفة الغربية 

والقدس

"مفتاح" تختتم ورشة تدريبية 
حول "آليات تدريس املواضيع ذات 

العالقة بالصحة اإلجنابية"
اخلليل - أوصى املشاركون في ورشة تدريبية اختتمتها املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار 
العاملي والدميقراطية »مفتاح«، أمس االول واستمرت ثالثة أيام  بواقع 18 ساعة تدريبية في 
اخلليل، حتت عنوان "آليات تدريس املواضيع ذات العالقة بالصحة اإلجنابية"، بتوفير مراجع 
للمعلمني حول هذا املوضوع واستخدام األساليب املناسبة في طرحه على الطلبة،  وشرح مواضيع 
التربية اجلنسية عن كال اجلنسني، باإلضافة إلى االستعانة باملرشد الصحي في التربية إلعطاء 

محاضرات للطلبة عن املوضوع، وغيرها من التوصيات.
 واستهدفت الورشة 20 من معلمي ومشرفي/ات التربية اإلسالمية والعلوم العامة للصفوف 
األساسية العليا في وزارة التربية والتعليم، وذلك ضمن مشروع "مكافحة العنف ضد املرأة من 
خالل متكني مؤسسات املجتمع احمللي" املمول من املمثلية النمساوية، وبالتنسيق والشراكة مع 

اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي- وزارة التربية التعليم.
وحضر الورشة عائد عصفور مدير قسم دائرة اإلشراف والتأهيل في وزارة التربية والتعليم، وأكد 

أهمية املوضوع وحاجة املدرسني له. وقدمت الورشة املدربتان ميسون القواسمي وشذى عودة .
ائتالف 1325،  من مؤسسات  توصية  بناًء على  التي جاءت  التدريبية  الورشة  كما تطرقت 
إلى إشراك املرشدين في املدارس في تدريب مشترك مع مرشدي مؤسسات االئتالف حول ذات 
املوضوع. وجدير بالذكر أنه سيتم تنظيم ورشة تدريبية مماثلة في نابلس، في 21/20/19 من 
الشهر اجلاري. وتسعى "مفتاح" عبر مشروع مكافحة العنف ضد النساء الفلسطينيات ومن خالل 
متكني مؤسسات املجتمع احمللي، إلى املساهمة في تخفيف العنف املبني على النوع االجتماعي 
املساواة بني اجلنسني عن طريق متكني مؤسسات املجتمع احمللي في احملافظتني  وتعزيز مبدأ 

)نابلس واخلليل(، ودعم قضايا املرأة الفلسطينية املتعلقة بالعنف والتمييز.

واإلعللالم- طالب  للصحافة  - مجد  جنني 
اإلعللالم  ورشللة عمل حللول "دور  املشاركون في 
مركز  نظمها  االنللتللخللابللات"  على  الرقابة  فللي 
في  "شمس"  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق 
قاعة بلدية سيلة احلارثية مبحافظة جنني 
رقابي  بللدور  اإلعللالم  وسائل  تقوم  أن  بضرورة 
املقبلة مبوضوعية  االنتخابية  العملية  على 
األحللداث  نقل  فللي  تامة  وشفافية  وحيادية 
ورصد التجاوزات وعدم التحيز لكتلة انتخابية 
على حساب كتلة أخللرى وعللدم االجنللرار وراء 
اإلشللاعللات واألخللبللار الللكللاذبللة، والللتللوجلله إلى 
اجللللهلللات املللخللتللصللة ملللتللابللعللة أي انللتللهللاكللات أو 

جتاوزات.
مركز  مللن  الللديللك  الللورشللة حسني  وافتتح 
الرقابي  الللدور  أهمية  على  مؤكدا  "شللمللس"، 
النهوض  في  اإلعللالم  وسائل  تلعبه  أن  املمكن 
مظاهر  ومحاربة  التجاوزات  ورصللد  باملجتمع 

الفساد واحملسوبية.
وقدم الصحفي علي سمودي مراسل صحيفة 
ورقة  الفضائية  "اجلزيرة"  وقناة  "القدس" 
لوسائل  الرقابية  األدوار  أهمية  حللول  عمل 
اإلعالم على العملية االنتخابية، تناول فيها 
الى  مشيرا  االنتخابات،  على  الرقابة  أهمية 
أنها من وسائل الوقاية املهمة بالنسبة لنزاهة 
االنتخابات، فهي إحدى وسائل التحقق واملتابعة 
التي حتمي استقامة اإلدارة االنتخابية، وتعزز 
واملرشحني  السياسية،  األحلللزاب  مشاركة  من 

وبلللاقلللي الللشللركللاء فلللي الللعللمللللليللة االنللتللخللابلليللة، 
القانوني  باإلطار  االلللتللزام  من  الرقابة  وتعزز 
للعملية االنتخابية وتسهم في منع املمارسات 

املشبوهة.
وأشار السمودي إلى أن وسائل اإلعالم حني 
تللصللدر تللقللاريللر إعللالملليللة حلللول االنللتللخللابللات 
واإلجلللللللراءات املللتللبللعللة فلليللهللا ومللللدى الللتللزامللهللا 
مختلف  فللي  والللنللزاهلله  الشفافية  مبللبللادىء 
تللسللاعللد على  االنللتللخللابلليللة   العملية  مللراحللل 
ملبدأ  االنتخابات  إدارة  القائمني على  إخضاع 
بيئة  وجللللود  أن  ورأى  واحمللللاسلللبلللة،  املللسللاءلللة 
انتخابية سليمة خالية من مختلف الضغوط 
بشكل  اإلعللالم  وسائل  على  واملعنوية  املادية 
يتيح هامشا واسعا حلرية التعبير وتقبل الرأي 
والرأي اآلخر على قاعدة النقد االيجابي يتيح 
لوسائل اإلعالم أن تأخذ دورها في الرقابة على 

العملية االنتخابية.
الللرقللابللة على االنللتللخللابللات سللواء  وأكلللد أن 
لهيئات الرقابة احمللية أو الدولية أو لوسائل 
اإلعالم تبدأ منذ اإلعالن عن موعد االنتخابات 
مراحل  وكافة  لالنتخابات  بالتسجيل  مللرورا 
االنتخابات، مشيرا إلى أهمية الدور التوعوي 
بلله وسللائللل اإلعللللالم للمواطنني  تللقللوم  اللللذي 
االنللتللخللابلليللة بتوضيح  والللقللوائللم  واملللرشللحللني 
االلللتللزام  يجب  التي  والتعليمات  اإلجللللراءات 
مراحل  وأثناء  االنتخابية  الدعاية  أثناء  بها 

العملية االنتخابية املختلفة

وأكد السمودي أن لإلعالم دور إما أن يكون 
االيجابي  الللدور  أن  وأوضللح  أو سلبيا،  ايجابيا 
في  املشاركة  على  املواطنني  بتشجيع  يتمثل 
االنللتللخللابللات، وهللو األفللضللل إليللصللال الرسالة 
سواء عبر اإلعالم املقروء أو املكتوب أو املسموع 
أو الورقي أو االلكتروني، إضافة لدوره املهم في 
تعزيز الثقافة الدميقراطية التي تتيح للمرأة 
حق الترشح والتصويت واملشاركة في العملية 
االنتخابية بكل حرية وسط الثقافة الذكورية 
السائدة في مجتمعنا التي حتد من دور املرأة 

وحتجم صالحياتها في االنتخابات.
ونللاقللش املللشللاركللون أهللملليللة الللرقللابللة على 
وكيفية  وخصوصياتها  االنتخابية  العملية 
مللعللاجلللة املللشللاكللل الللتللي مللن املللمللكللن أن حتللدث 
اثناء احلملة والتصويت والفرز، وتساءل بعض 
احلضور عن اجلرائم االنتخابية وكيف ميكن 
املعيار  هللو  ومللا  جللرميللة،  مخالفة  أيللة  اعتبار 
للحكم على هذا العمل أو ذاك  بأنه مخالفة أم 
ال، وتطرقوا إلى الدور الذي يجب على اإلعالم 
القيام به في كشف تلك املخالفات وإيصالها إلى 
اجلهات الرسمية وعدم التستر عليها وغيرها 
من جرائم قد حتدث أثناء العملية االنتخابية 

دعايتها أو خالل الفرز لعدد األصوات.
يشار الى ان هذه الورشة تأتي ضمن أنشطة 
مشروع "احلوار والتواصل" الذي ينفذه املركز 
في مختلف محافظات الضفة الغربية والذي 

يركز بشكل أكبر على املناطق املهمشة.

نظمها مركز "شمس"

ورشة عمل في جنني
حول "دور اإلعالم في الرقابة على االنتخابات"

افتتاح الورشة الثانية
الحتياجات املرأة في نابلس

نابلس - غسان الكتوت - الرواد للصحافة واإلعالم - افتتح محافظ نابلس العميد جبرين 
البكري امس االول ورشة العمل النسوية الثانية بحضور نائب احملافظ عنان أتيرة ومديرة دائرة 
املرأة والطفل في احملافظة منى مقبول والتي قامت بالتحضير والتنسيق ألعمال الورشتني، ومونيكا 

ماتسوتي منسقة مؤسسة التعاون اإليطالية ومليس الصيفي ورزان موسى من وزارة شؤون املرأة.
وتوجه احملافظ بالشكر إلى كل من ساهم في انعقاد هذه الورشة والتي تبحث في أولويات املرأة 
في محافظة نابلس، مشيرًا إلى أن احملافظة تولي اهتمامًا خاصًا باملرأة وتعزيز مشاركتها، حيث 

مثلت املرأة بنسبة الثلث في املجلس االستشاري الذي مت تشكيله في محافظة نابلس.
بدورها، رحبت نائب احملافظ باحلضور وشكرتهن على تلبية الدعوة لهذه الورشة، مشيرة إلى 
أن الورشة األولى التي عقدت قبل أسبوع كانت مثمرة من حيث النتائج، وأوضحت األتيرة أن 
احملافظة قد انتهت من صياغة اخلطة اإلستراتيجية التنموية للسنوات اخلمس القادمة، والتي 
ستعلن في األسبوع القادم، وسيظهر مدى التوافق ما بني ما تضمنته اخلطة حول أولويات النساء 
في احملافظة وبني نتائج هذه الورشة التي ستبحث في األولويات لكي يصار إلى صياغتها ضمن 
خطة عمل ملشروع تواصل، مؤكدة أن التخطيط هو أساس التقدم والتنمية سواء بقضايا املرأة 

أو للمجتمع بشكل عام.
وألقت مونيكا كلمة باسم مؤسسة التعاون اإليطالية رحبت فيها باملشاركات، ملخصة ما مت 
إجنازه في الورشة األولى، مشيرة إلى أن الورشة الثانية ستحدد األولويات للمؤسسات النسوية 
لكي يصار بعدها الى وضع خطة ملشروع تواصل، حيث سيتم جتميع كل املؤسسات النسوية من 

خالل تواصل بهدف تقوية وتعزيز املؤسسات النسوية القائمة.

تخريج منتسبات
مشروع الدعم النفسي في اريحا

اريحا - احتفل مشروع الدعم النفسي للنساء في محافظة أريحا واألغوار امس االول بتخريج 
الفوج الثاني من العامالت في املؤسسات النسوية  في احملافظة بحضور حشد من النساء ومديرة 

املشروع سناء العاصي ومنسقة املشروع في أريحا حنان براهمة.
وقال رئيس بلدية أريحا احملامي حسن صالح ان املرأة تلعب دورا بارزا في املجتمع ويأتي هذا 
املشروع لتعزيز مكانتها ودورها وجنح في ذلك من خالل ما اكتسبته املرأة على مدار عامني من العمل 
الدؤوب وتنوع القضايا التي طرحها . وحتدثت مديرة املشروع املمول من صندوق االمم املتحدة 
للسكان وتشرف عليه البلدية في اريحا عن اهميته ومدى استفادة املراة من املواضيع التي تطرح، 

كما القت حنان ابو نعمة كلمة اخلريجات وتخلل احلفل العديد من الفقرات الفنية .

اخلليل - مراسل ے اخلاص - افتتح 
ال  راشلللد  بللن  محمد  مخيم  االول  امللس  هنا 
للللللدمللج حتلللت شلللعلللار "لللسللت  مللكللتللوم االول 
الدولي  التواجد  بعثة  وحللدك" برعاية من 
جمعية  اهتمام  اطللار  في  وذلللك  اخلليل  في 
االحسان اخليرية لرعاية وتأهيل املعاقني .

عمر  من  االطفال  عشرات  املخيم  ويضم 
6-14 سنة من كال اجلنسني، وافتتح بحضور 
االداريللللة جلمعية  الهيئة  اعللضللاء  مللن  عللدد 

االحسان وممثلني عن التواجد الدولي.
ويلللهلللدف املللخلليللم إللللى تللنللملليللة إمللكللانلليللات 
خبرات  اكللتللسللاب  لهم  يحقق  مبللا  املللعللوقللني 
النفس  على  االعتماد  من  متكنهم  ومهارات 
وتللنللملليللة اللللكلللفلللاءة االجلللتلللملللاعللليلللة بللغللرس 

الللسلللللوكلليللات الللطلليللبللة وبلللنلللاء علللالقلللات مع 
جهات  مع  التشبيك  إلللى  وكذلك  اآلخللريللن، 
حللكللوملليللة وأهللللليللة لللتللقللدمي اللللدعلللم امللللادي 

والتعليمي واملعنوي.
 كما ميكن لهذه املشاريع أن توقظ احلس 
اإلعالمي بإلقاء الضوء على حقوق املعاقني 
إلى  اإلعاقة  من  الوقاية  حول  الوعي  بنشر 

دمج املعاقني باملجتمع.
الللسللامللرائللي، رئيسة قسم  أسللمللاء  وتللقللول 
الللبللحللوث والللللدراسللللات واإلعللللللالم فلللي بعثة 
مع  بللالللتللعللاون  الللبللعللثللة  تستمر   " الللتللواجللد 
املؤسسات العاملة في املدينة من اجل حتقيق 
مشاريع كجزء من صالحياتها التي تهدف الى 
لتعزيز  باالضافة  الطبيعية،  احلياة  اعللادة 

شعور الفلسطينني باألمان. 
وأضافت ان البعثة تقوم مبيزانية محدودة 
الى  باالضافة  للدخل  مللدرة  مشاريع  بدعم 

دعم مخيمات صيفية لالطفال. 
الللهلليللئللة اإلداريللللللة فلللي جمعية  وشلللكلللرت 
اإلحللسللان اخللليللريللة الللتللواجللد الللدولللي على 
رعايته لهذا املخيم ودعمه املستمر ملشاريع 
مشروع  منها  كللان  والتي  املختلفة  اجلمعية 
مكتوم  آل  راشللد  بن  محمد  مدرسة  حديقة 
في  اخللليللري  اإلفللطللار  ومللشللروع  الترفيهية، 

رمضان 2009، ومشروع االجهزة الطبية.
يذكر أن مخيم محمد بن راشد آل مكتوم 
اربعني مشاركا يستمر  من  أكثر  الللذي يضم 

حتى 22 اجلاري

 افتتاح مخيم محمد بن راشد آل مكتوم للدمج في اخلليل

جمعية  افتتحت  ناصر-  عدنان  قلقيلية- 
امس   قلقيلية  محافظة  في  املثقفني  منتدى 
مديرية  الثقافة-  وزارة  مللع  وبالتعاون  االول 
قلقيلية، دورة متخصصة في "استخدام الفن 
في التفريغ النفسي" وذلك في مقر اجلمعية، 
في  الناشطات  من  وفتاة  سيدة   14 ومبشاركة 
املخيمات  فللي  واملنشطات  االجتماعي  العمل 
تدريبي متخصص  وبإشراف طاقم  الصيفية، 
مكون من املدربة التشيلية )روكسانا اليفادورو( 

واملدربة البلجيكية )مؤاد كاتيوكس(.
رئيس  جبر  خالد  مللن  كللل  اللللدورة  وافتتح 
اجلمعية وهشام دويكات مدير مديرية الثقافة 
اجلمعية،  فللي  املشاريع  منسق  عفانة  ومللؤيللد 
كما  اللللدورة،  في  باملشاركات  رحللب جبر  حيث 
وبلجيكا  املدربات من تشيلي  شكر جبر طاقم 
على مشاركتهن في التدريب، وإعداد البرنامج 
التدريبي اخلاص بالدورة، موضحا أن جمعية 
منتدى املثقفني ستعمل على استثمار مخرجات 

فلسطني  في  عمل  ورش  تنفيذ  في  التدريب 
في  والرسم(  )الدراما  الفن  استخدام  اجل  من 

التفريغ النفسي.
ثقافة  أضللاف هشام دويكات مدير  بللدوره، 
الللدورة تأتي في سياق خطة  قلقيلية أن هذه 
بني  الثقافي  التبادل  لتعزيز  الثقافة  وزارة 
في  الصديقة  والشعوب  الفلسطيني  الشعب 
بكونها  تتميز  الللدورة  هذه  أن  موضحا  العالم، 
موجهة للقطاع النسائي في محافظة قلقيلية 
والذي يعاني من تهميش على مستوى النشاطات 
الفنية والثقافية، وأضاف دويكات أن مديرية 
الثقافة عملت على إعداد خطة لتفعيل املشهد 
الثقافي في محافظة قلقيلية من خالل التعاون 
والعمل املشترك مع املؤسسات الرسمية واألهلية 
مع  وخللاصللة  الثقافي  املللجللال  فللي  تنشط  الللتللي 

جمعية منتدى املثقفني .
وأوضح مؤيد عفانة منسق مشروع التوأمة 
الدورة  هذه  تنفيذ  أن  البلجيكي  الفلسطيني 

يللأتللي فللي سلليللاق تنفيذ مللشللروع الللتللوأمللة بني 
جمعية منتدى املثقفني ومؤسسة فنانني ضد 
مع  وبللالللتللعللاون   )ACM( البلجيكية  اجللللدار 
وزارة الثقافة، حيث سبق أن مت تنفيذ املرحلة 
األوللللى مللن املللشللروع فللي الللعللام املللاضللي، وتهدف 
استخدام  مهارات  املتدربات  إكساب  إلى  الدورة 
والتخفيف  النفسي  للتفريغ  والرسم  الدراما 
من ضغوط احلياة املعاصرة، حيث يشرف على 
كل  من  متخصصتني  مدربتني  فيها  التدريب 

من تشيلي وبلجيكا.
وأضاف عفانة انه سيتم أيضا ضمن مشروع 
التوأمة تنفيذ مخيمات صيفية إبداعية لكل 
من الذكور واإلناث ستنطلق في 7/24 بإشراف 
طواقم تدريب ومنشطني من فلسطني وبلجيكا. 
التصوير  في  متخصصة  زوايللا  عدة  وستشمل 
وإنتاج األفالم القصيرة، الدراما واملسرح، الرسم 
واألشغال اليدوية، النحت واخلزف، املوسيقى، 

الكتابة اإلبداعية، الدمى ومسرح الظل.

افتتاح دورة في قلقيلية
حول "استخدام الفن في التفريغ النفسي"

هجينة  وأهلللازيلللج،  الللللله-وفللا-أغللانللي،  رام 
ودحللليلللة، عللتللابللا وملليللجللانللا، وملللعلللزوفلللات على 
أعمال  والشبابة،  والسمسية  واليرغول  املجوز 
في  الللشللعللبللي،  الللفللن  مللركللز  جمعها  موسيقية 
اسم  عليها  أطلق  واحللدة،  موسيقية  اسطوانة 

'متر وحنه'.
منذ  بدأ  لعمل  نتيجة  االسطوانة  وجللاءت 
العام 94، في جمع وأرشفة املوسيقى واألغاني 
توثيقها  بللهللدف  الفلسطينية،  التقليدية 
وأرشفتها، من أجل احلفاظ عليها من ناحية، 
ومتلللكلللني األفللللللراد وامللللؤسلللسلللات املللخللتلللللفللة من 

االستفادة منها.
الذي  املركز  مديرة  حموري  إميللان  وتقول 
املللركللز منذ  الللعللام 1987: 'عللكللف  تللأسللس فللي 
على   1994 للللللعللام  ثللانللي  تللشللريللن  ملللن  األول 
املللوسلليللقللى واألغللانللي  'أرشللفللة  مللشللروع  تنفيذ 
جمع  اسللتللهللدف   ، الفلسطينية' التقليدية 
الفلسطينية  الشعبية  واألغللانللي  املوسيقى 

بهدف توثيقها'.
احلفاظ  كان  املشروع  من  'الهدف  وأضافت: 
من  وحمايته  الفلسطيني  امللللوروث  هللذا  على 
الللضلليللاع، ومللن أجللل إتللاحللة الللفللرصللة لللأفللراد 
كاجلامعات  املختلفة،  الثقافية  واملللؤسللسللات 
الفنية،  واللللفلللرق  األبلللحلللاث  وملللراكلللز  واملللعللاهللد 
الستخدام هذه املادة في الدراسة واإلفادة منها 
والثقافة  الفلكلور  مجال  في  البحث  ألغراض 

الفلسطينية.
وتضم 'متر وحنه' أغاني فلسطينية، تغنى 
إلى  الللعللروس،  األعلللراس، من حناء  وتنشد في 
بأغاني  مللرورا  العرس،  وسهرة  العريس،  حمام 

أغاني يوم  إلى  والنساء، ووصال  للرجال  الزفة 
العرس مبختلف صورها وتقاليدها.

كللمللا يللعللزف فلللي 'متلللر وحلللنللله'، مللعللزوفللات 
اآلالت  مختلف  على  فلسطينية  موسيقية 
والدلعونا  الطيارة  دبكة  فتعزف  التقليدية، 
على آلة الشبابة، فيما تعزف السمسمية برفقة 
برفقة  القصائد  وتنشد  والهجيني،  الدحية 

الربابة، واملواويل برفقة اليرغول.
وتللضلليللف حللمللوري فللي هلللذا اللللشلللأن:' لست 
علللللى جمع  امللللركلللز  دأب  مللتللواصلللللة  سلللنلللوات 
الل  يقارب  ما  وجمعنا  املوسيقية،  املقطوعات 
والللرجللال في  النسوة  أغللانللي  مللن  220 سللاعللة، 
وامليامت،  األحزان  وأغاني  والتهاليل،  األعراس، 

واألغاني الدينية'.
وأشلللللارت إللللى أن هلللذا امللللشلللروع يللصللب في 
صلب عمل املركز، الذي يسعى خللق مناخات 
بعالقة  االرتقاء  في  تسهم  جديدة،  إبداعية 
أفراد املجتمع بالثقافة والفنون، وتعزيز دورهما 
لفرق  والفنية  الوطنية  الشخصية  بلورة  في 

الرقص واملوسيقى والغناء في فلسطني.
اجلليل  في  وترشيحا  ومعليا  الناصرة  من 
الفلسطيني، مرورا بحبله في قلقيلية، وقبية 
إلى  الله، وبروقني في نابلس، ووصللوال  رام  في 
السويطات وراهط في اجلنوب، استطاع املركز 
جمع مختلف املقطوعات املوسيقية وتسجيلها 

بصوت من قضوا أعواما طويلة يرددونها.
فمن بلدة معليا في اجلليل، تطل أم الياس 
الفلسطينية،  'املللهللاهللاة'  يللنللشللدن  وجللاراتللهللا، 
فيقلن: ''أ ويها واحنا من أهل العريس يدوبنا 
أ  يهنينا،  الله  مبدلني  مكحلني  ويها  أ  جينا، 

ويها قولوا لّبي العروس يطلعع يالقينا، أ ويها 
ويفرش الدار تتيجي أهالينا'.

ومتضي أم الياس وجاراتها ينشدن بأصواتهن 
أغاني النساء في الزفة، ويرد عليهن فايز أبو 
قائال:  بالدحية  النقب،  في  راهط  من  غيظه 
'أول ما نبدي بالعالي، الله األول والتالي، خليهم 
الشرقي  على مهلهم، قيدك يا عامر ملقاهم، 

والغرب اخلالي'.
وتلللعلللزف الللشللبللابللة بللالللدلللعللونللا والللظللريللف 
املهباش،  ويللدق  اللليللرغللول،  ويصح  والللطلليللارة، 
وتصدح سمية زيدان بأغاني النساء في احلناء، 
ويرد عليها عاصم اجليوسي بأعذب املواويل، 
ويتضمن 'متر وحنة' أيضا، تسجيال حيا لسهرة 

عرس فلسطيني حملمد أبو الشيخ.
أو  الللعللمللل  أن تسمية  إللللى  وتللشلليللر حللمللوري 
التمر  ورود  مللن  نابع  االسلللم،  بهذا  االسللطللوانللة 
واحلنة في أغاني الزفة والعرس الفلسطيني، 
'يا بعد التمر  ويظهر ذلك في أغنية بعنوان 
حنه'، والتي تقول بعض مقاطعها: 'احلنا احلنا 
يا بعد التمر احلنا، إسالم ونصارى تفضلوا لعنا، 
آه يا حماتي ويا شرشة عباتي، وبالطابون باتي 

وارحلي من عنا'.
 .. ' ومن وين جنب احلنا يا عالء يا شاطر 
واحلنا حجازي وجايب بواخر، ومن وين جبت 
احلللنللا يللا عللالء يللا عللريللس... واحلللنللا حجازي 
والذهب من باريس'، بهذه املقاطع تعيد 'متر 
األهللازيللج  إلللى  الفلسطينية  الللذاكللرة  وحللنلله' 
واملدينة  القرية  في  الفلسطينية،  واألغللانللي 
املصاحبة  والتقاليد  العادات  برفقة  واملخيم، 

للمناسبات االجتماعية، بفرحها وحزنها.

»متر وحنة« .. جتمع التراث الفلسطيني
من الشمال إلى اجلنوب

أريللحللا، جللنللني - علللللي سللمللودي- التقى 
العام  األمللني  نائب  الللعللرقللاوي  أمللس محمد 
رئيس  مللع  فلسطني  لعمال  الللعللام  لللالحتللاد 
وأعضاء االحتاد العام لعمال فلسطني بأريحا، 
حلليللث مت مللنللاقللشللة علللدد ملللن الللنللشللاطللات 
في  النقابي  املستوى  على  اجنازها  التي مت 

احملافظة. 
وثللمللن الللعللرقللاوي مللشللاركللة االحتلللاد العام 
مستوى  على  التشغيل  مبجلس  أريحا   في 
احملافظة، والذي من خالله سيساهم االحتاد 
بوضع عدد من التصورات التي من شأنها أن 
تساهم في تنشيط تشغيل العمال العاطلني 
عن العمل  وتنفيذ عدد من اخلطط املشتركة 
مع أطراف اإلنتاج الثالثة. كما أشاد عرقاوي 
ودورهلللا  بللأريللحللا  الفرعية  الللنللقللابللات  بلللدور 

أجله،  مللن  تناضل  اللللذي  املطلبي  النقابي 
منوهًا إلى إمكانية تشكيل عدد من النقابات 

الفرعية األخرى في احملافظة.
وقد  أكد غازي أبو الهيجا رئيس االحتاد 
في أريحا على أن الفرع يبذل كل ما بوسعه 
مللن اجلللل تللقللديللد خللدمللات أفللضللل ومملليللزة  
للعمل في أريحا وخاصة في املناطق املهشمة 
العام  األمللني  بحرص  وأشلللاد  احملافظة،  فللي 
لالحتاد العام لعمال فلسطني حيدر إبراهيم 
وباقي  أريللحللا  فللي  االحتلللاد  دور  تفعيل  على 
محافظات الوطن وحرصه على تفعيل العمل 

النقابي الدميقراطي في الوطن  .
كما قدم أبو الهيجا عددا من التصورات 
الللواقللع  ارض  علللللى  تنفيذها  سلليللتللم  الللتللي 
وللعمال في املرحلة القادمة، وجرى مناقشة 

تنفيذ عدد من البرامج والدورات الثقافية 
األمانة  مع  بالتعاون  املتخصصة   النوعية 

العامة لالحتاد العام لعمال فلسطني .
تفعيل  على  االجتماع  نهاية  في  واتفق 
بالتعاون  أريللحللا  فللي  االحتللللاد  دور  وتللعللزيللز 
على  واحللللرص  االجتماعيني  الللشللركللاء  مللع 
برامج  فللي  خاصة  معهم  املشترك  التعاون 
املشاريع  وبعض  املهني  والتدريب  التشغيل 
التي من شأنها توفير احلماية االجتماعية 
للعمال في محافظة أريحا، وخاصة العمال 
الذين يعملون في املستوطنات ويتعرضون 
إلجللللللللراءات تللعللسللفلليللة ملللن قللبللل املللشللغلللللني 
املشترك  الللتللعللاون  وآللليللات  اإلسللرائلليللللليللني، 
بتقدمي احلماية واألمن االجتماعي واملهني 

لهم.

لقاء نقابي في أريحا يدعم التعاون الثالثي

رام الله - احمد سليم - يستعد متحف 
املقتنيات التراثية والفنية بجامعة بيرزيت 
الفضاءات  مهرجان  ضمن  الله  رام  وبلدية 
القادم،  االثنني   " الله  رام  ع  "ويللن  العامة 
األكثر   - الله  "رام  بعنوان  معرض  الفتتاح 
فتنة" وهو الثاني من سلسلة معارض "املدن 
الفلسطينية" التي أطلقها املتحف مع بداية 

عام 2009، مبعرض عن مدينة القدس. 
وأشارت فيرا متاري القيمة على املعرض 
ومديرة املتحف الى أن فكرة املعرض نبعت 
من الرؤية احلديثة ملدينة رام الله، فرام الله 
اليوم أشبه مبدينة معوملة تختبر تغيرات 
سريعة في تعدادها السكاني واقتصادها وفي 
الطفرة العمرانية التي لم يسبق لها مثيل، 
فرام الله تشهد هذا التغير في املكان واملشهد 

والبيئة الطبيعية. 
وأضافت أن مدينة رام الله تتذكر في هذا 
املعرض نفسها وهي تلك البلدة الصغيرة التي 
جتذرت بتاريخ وأصول عائالتها وحمايلها، 
كمكان له جاذبيته اخلاصة مغموس بقصص 
التاريخ، وحكايات احلياة الشخصية واحلب 
والهجرة والزواج والتقاليد وقصص األبطال، 
تاريخ  شهدت  كمدينة  نفسها  تتذكر  كما 
تأثير  بالنكبة وعانت من  بداية  مضطرب 
هذا االحتالل على مجريات احلياة اليومية، 
وما نتج عنه من تأثير باالتصال والتواصل 
وعدم وضوح الرؤية السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية في مسار املدينة. 
وأوضح د. يزيد عناني القيم الثاني على 
املعرض أن املعرض يهدف إلى إظهار العالقة 

التي جتمع بني اإلنسان واملكان، مع احملافظة 
على الرواية اخلاصة واملتميزة لكل مدينة، 
الثقافية  الدالئل  كما يحاول املعرض وضع 
منظور  في  واملعاصرة  القدمية  والبصرية 
ليس  بينهما،  والللتللوافللق  التباين  يعكس 
لتأكيد التميز والفردية لهذه املدن فحسب 
بالذاكرة  املتعلقة  املوضوعات  لتحدي  بل 

والهوية والتغيير. 
الللتللسللاؤل عن  املللعللرض يعكس  إن  وقلللال 
التناقض بني املاضي واحلاضر، وعن التغيير 
والللتللكلليللف ملللع وقلللائلللع جلللديلللدة ملللن خللالل 
لبعضهما  مكملني  لكن  منفصلني  معرضني 
البعض ليخلقا حالة من التحاور في التاريخ 
املدينة  تعيشها  التي  واحلداثة  االجتماعي 

حاليا .

جامعة بيرزيت تستعد الفتتاح
املعرض الفني "رام الله األكثر فُتنة "


