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صورة من »ا ف ب« اجللمة - جنني - فتاة حتمل مفتاحا امام علم االمم املتحدة خالل احياء ذكرى النكبة في القرية. 

شرگة مفروشات ياسر إخوان
Yaser Brothers For Furniture Co.

اسم المع $ عالم املفروشات

أكبر صالة عرض في املنطقة
العيزرية - الشارع الرئيسي - 02-2790448  ،،، 02-2790362

كافة انواع األثاث احمللي واملستورد
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انت حتلم ونحن ننفذ أحالمك
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دعـــــوة 7
غرفة جتارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة

و
ممثلية جمهورية األرجنتني

يتشرفان بدعوة السادة التجار واعضاء الهيئة العامة للغرفة 
وذلك  البلدين  بني  التجارية  العالقات  حول  عمل  ورشة  حلضور 
2010/5/19 في  في قاعة الغرفة التجارية يوم األربعاء املوافق 

متام الساعة الثالثة والنصف عصرا  حيث ستتضمن الورشة :
•عرض فيلم وثائقي عن األرجنتني. 	

وعالقات  واإلستثمار  األعمال  فرص  حول  عمل  أوراق  •عرض  	
التبادل التجارية مع جمهورية األرجنتني و فلسطني.

• نقاش مفتوح	

لالستفسار الرجاء االتصال على أرقام 
الغرفة التجارية املدونة أدناه:

2955052 أو 2984691
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اعالن توظيف
امليزان  مستشفى  الطبية  للخدمات  ال��غ��د  تعلن 

التخصصي عن حاجتها لتوظيف

•ممرضني او ممرضات قانونيني  	
•ممرضني او ممرضات مؤهلني 	

على ان يكون املتقدم حاصال على شهادة  مزاولة 
.CCU مهنة سارية املفعول ،خبرة في قسم

ع��ل��ى م���ن ي��ج��د ف���ي ن��ف��س��ه ال���ك���ف���اءة ارس�����ال سيرته 
املستشفى  او امييل   02225741 الذاتية على فاكس رقم 
alghadmedical_com1@hotmail.com او احلضور 
اخلليل  ف��ي  الكائن  املستشفى  مقر  ال��ى  الطلب   لتقدمي 

ضاحية الرامة .
هاتف  على  االتصال  املعلومات  من  ومزيد  لالستفسار 

رقم 022257400.
االدارة

رام الله - وفا-  عبر األهازيج الشعبية، واألغاني الوطنية، طالب آالف 
الفلسطينيني بحقهم في وطن ودولة مستقلة، عندما صدحت حناجرهم 
بأغنية 'بدنا وطن' التي رددوها خلف الفنان وليد عبد السالم، خالل 
دوار  على  امس،  ظهر  للنكبة  والستني  الثانية  الذكرى  إحياء  مهرجان 

املنارة وسط مدينة رام الله.
اإلنتفاضة  أج��واء  إلى  احملتشد  اجلمهور  الفلسطيني  الفنان  وأع��اد 
األولى، حيث أطلق أغنيته آنذاك مطالبا لهم بوطن، ال زالوا يناضلون 
واألعالم  النصر،  ع��الم��ات  فرفعوا  ه��ذا،  يومنا  حتى  عليه  للحصول 

الفلسطينية، ولوحوا بالكوفيات عنان السماء.
ولم يكتف عبد السالم باملطالبة بدولة مستقلة، بل وضع لها شروطا، 
ورسم لها حدودا، وصدحت آالف احلناجر خلفه تردد وتستذكر: 'ما بدنا 
طحني ... وال سردين'، وتعود معه إلى أيام اإلنتفاضة األولى وإعالن املجلس 

الوطني الفلسطيني للدولة في العام 1989.
ال��راي��ات، وغنا معهم  ال��ش��وارع، ورف��ع معهم  وأن��زل جمهور املنارة إلى 
لفلسطني التي يحيون ذكرى نكبتها الثانية والستني أجمل األغنيات، 
في  امانة  وعلقوها  ال��ع��ودة،  مفاتيح  حملوا  الذين  واألش��ب��ال  لألطفال 

أعناقهم.
الوحدة  احلاضرين عندما حثهم على  السالم مشاعر  والهب  عبد 
الوطنية، التي استطاع الفلسطينيون بها حتقيق العديد من اإلجنازات 
في املاضي، وبدونها ال تقوم لهم قائمة، عندما غنى: 'أغاني للحرية .. 

للوحدة الوطنية .. للحرب الشعبية طريق اإلنتصارات'.
من بني احلناجر التي رددت األغاني خلف عبد السالم بحرارة، كان 
احلاج أبو أحمد، من مخيم قلنديا، والذي انتزع كوفيته عن رأسه ولوح 
بها طويال، متفاعال مع األغاني، وحامال الكثير من األماني في العودة 

إلى أرض أجداده، في بلدته زكريا.
تراثنا،  على  احل��ف��اظ  ف��ي  مالنا  راس  ه��ي  الوطنية  'األغ��ان��ي  وق���ال: 
وحتميل أبنائنا أمانة العودة، واملطالبة بحقوقهم، طريقتنا الستذكار 
أيام جميلة ماضية، نتغنى بأشجار الزيتون، وآبار املاء، واألرض اخلضراء، 

ونبكي ع ' أيام البالد'.
أمامهم  ويغني  عشر،  الستة  أحفاده  يجمع  ان��ه  أحمد،  أب��و  وأض��اف 
ومنها بدنا وطن، ويويا،  بالوطن،  األغاني، من أجل تذكيرهم  عشرات 
ودولة، ونزلوا صبايا وشبان يتحدوا للدورية، ونزلنا ع الشوارع، وصوت 

اإلنتفاضة، مستذكرا تلك األيام وقائال: 'ساق الله على هذيك األيام'.

أبو أحمد جلست أم عالء تصفق تفاعال مع أغنية:'  بجانب احلاج 
الرايات'،  'رفعنا  نزلنا على الشوارع'، وترفع علما بيدها مع كل مقطع 
التي  األغنية  مقطاع  وت���ردد  النصر،  بعالمة  األخ���رى  بيدها  وتشير 

حفظتها وطاملا رددتها.
الفلسطينية  األول��ى، كانت األغاني  اإلنتفاضة  'في  أم عالء:  وقالت 
وك��ان اجلنود  األع���الم،  االح��ت��الل، كنا نخفيها حالها ح��ال  س��الح ض��د 
بأننا  تشعرنا  كانت  وطنية،  أغاني  بشريط  يحتفظ  من  كل  يعتقلون 

من الوطن أقرب.
وأعادتني  الثمانينيات،  ف��ي  أعيش  وك��أن��ي  أشعر  'ال��ي��وم  وأض��اف��ت: 
العشرينيات وقتها، وكانت  الصبا، حيث كنت في  إلى مرحلة  األغاني 
أغاني وليد عبد السالم، والعاشقني، تشكل شيئا مقدسا بالنسبة لي، 

أخبئها حتت مخدتي'.
ولفتت أم عالء إلى العودة امللحوظة لألغاني الوطنية الشعبية، من 
وحق  العودة،  وحق  الفلسطيني،  بالتراث  التمسك  على  التأكيد  أجل 
إقامة الدولة، من خالل تناقل هذا اإلرث احلضاري جيال بعد جيل، ومن 

األجداد إلى األبناء.
وهو ما اكد عليه الفنان وليد عبد السالم، الذي قال في حديث ل� 'وفا' 
فور اختتام أغنيته: 'أشعر ان هناك عودة لألغاني الوطنية والشعبية، 
وكل ما هو فلسطيني أصيل، ألن معركتنا مع االحتالل معركة طويلة 

ولم تنته'.
وأضاف أنه مثلما يتربى اإلنسان على مجموعة قيم، فإنه يتربى من 
خالل األغاني، التي تربيه على الوطنية واملواطنة واإلنتماء والتمسك 
بحقوقه، وتساهم بشكل فعال في نشر الروح الوطنية، لسهولة تناقلها، 
حتمل  ألنها  السياسية،  واخلطب  البيانات  من  أس��رع  وصولها  وإمكانية 

مجموعة مضامني عميقة بجمل وكلمات بسيطة.
ام���س، تعبر ع��ن حق  ال��ت��ي قدمها  ب��دن��ا وط��ن  أن أغنية  إل��ى  وأش���ار 
وكرامتها،  حياتها  تضمن  ش��روط  لها  مستقلة،  ب��دول��ة  الفلسطينيني 
أصداء  وات��خ��ذت  ال��ع��ام 1982،  ف��ي  األول���ى  للمرة  أطلقها  ان��ه  إل��ى  الفتا 

واسعة انذاك.
وطنية  أغنية  باتت  التي  الشوارع'  ع  'نزلنا  باغنية  يتعلق  وفيما 
شعبية ُتسمع في كل املناسبات والفعاليات الوطنية، أوضح عبد السالم 
النضالية للشعب  العام 1989، وباتت جزءا من املسيرة  أنه أطلقها في 

الفلسطيني.

في ذكرى النكبة:

األغاني طريق الفلسطينيني للوطن والعودة

غزة-ا ف ب -تروي جدران غزة هموم القطاع وفصول صراعه مع 
اسرائيل واالنقسامات الفلسطينية الداخلية بعد ان حولها الشبان 

الى مدونات غطوها برسوماتهم وكتاباتهم.
وفي كل شارع من شوارع غزة ميكن مشاهدة جدارية تروي معاناة 
اهله. وتستعرض احدى هذه اجلداريات ماضي الفلسطينيني املستقر 
قبل نكبتهم عام 1948 وتعكسه بااللوان الدافئة للبيوت الطينية 
وشروق الشمس، لتنتقل بعدها الى الواقع احلالي الذي جتسده صورة 

احلرب والدمار واجلثث املكفنة والطيور الهاربة.
وتقول رشا ابو زايد )20 عاما( التي شاركت في رسم هذه اجلدارية 
"نقوم بانتفاضة تشكيلية في غزة بالرسم على اجلدران ونعبر عما 

في انفسنا لننقل للعالم معاناتنا واحالمنا هنا".
وتتابع رشا وهي ترسم بفرشاتها على اجلدار "اردنا ان نظهر في 
هذه اجلدارية الفرق بني ماضينا اجلميل الهادئ قبل النكبة وبني 

حاضرنا احلالي املليء باحلروب والشهداء واحلصار".
اما الشابة ديانة احلصري فاخذت متزج الوانا داكنة لرسم بيوت 
عن  تعبر  "رسوماتنا  وتقول  مترا،   20 طولها  جدارية  على  مدمرة 

معاناتنا وواقعنا االليم".
نعبر  ان  فيها  نستطيع  التي  الوحيدة  الطريقة  "هذه  وتضيف 
ح��ال��ي��ا ع��ن رف��ض��ن��ا ل��ه��ذا ال��واق��ع ول��ل��ح��ص��ار االس��رائ��ي��ل��ي واالنقسام 
)الداخلي( واالجتياحات واحلروب. ال خيارات اخرى امامنا للتعبير او 
التفريغ عن انفسنا". وتتابع بغضب "حتى املقاومة اصبح فيها حالل 

وحرام وفتح وحماس. لم نعد نحتمل هذا الكم من العنف".
وشنت اسرائيل هجوما عسكريا واسع النطاق على قطاع غزة بني 
كانون االول 2008 وكانون الثاني 2009 بذريعة وقف عمليات اطالق 

الصواريخ من غزة.
وعلى جدار مقر سجن السرايا املركزي وسط غزة والذي دمر في 
احلرب االسرائيلية رسم شبان آخرون عددا من الصور احداها لرجل 
مسن يحاول ان يزيل اسالكا شائكة من امامه وقد اخذت يده تنزف، 
واخرى المرأة فلسطينية تبكي وقد كتب على هذه الصورة "ليت 

افراحك تعود يا غزة".
من جهته يؤكد سليمان النواتي وهو خريج كلية الفنون اجلميلة 
في جامعة االقصى في غزة ويشارك باستمرار في فعاليات الرسم على 
اجلدران ان "اجلداريات اصبحت ال حتمل تفاؤال وال حتى الوانا مشرقا 

كالسابق بسبب واقعنا احملبط، لكننا نسعى دائما لرسم صور تخدم 
قضيتنا الفلسطينية وتنقلها للعالم. نريد ان يصل صوتنا".

ويشرح الفنان التشكيلي فايز سرساوي لفرانس برس ان "تاريخ 
الى بداية االنتفاضة االولى )1987- فن اجلداريات في غزة يعود 
1994( حني كانت تستخدم الكتابة على اجلدران للتواصل مع الناس 

وابالغهم بالقرارات".
وفي ظل غياب االذاعات والصحف خالل االنتفاضة االولى اعتمدت 
الفصائل الفلسطينية على الكتابة على اجلدران للتواصل مع الناس، 
اضافة الى رسم صور للشهداء وحتى االعالن عن قتل متعاونني مع 
اسرائيل. كما ان هذا االسلوب كان وسيلة يلجأ اليها الناس العالناتهم 

اخلاصة كالتهنئة باحلج او الزفاف، بحسب سرساوي.
ويتابع "االمر تطور في السنوات االخيرة خصوصا بعد احلصار 
االسرائيلي، وازدهر هذا الفن واصبح طريقة للتعبير والتفريغ لدى 
الفنانني والشباب في محاولة لتحدي سياسة االنغالق والكبت الذي 

يفرضه احلصار".
ويرى سرساوي ان واقع احلصار على غزة انعكس على الصورة التي 
اصبحت تفتقر الى التفاؤل واالشراق ويغلب عليها اجلانب "السوداوي 

احملبط" املنعكس من الواقع.
غروندال،  ميا  السويدية  الصحافية  املصورة  تقول  جانبها  من 
التي اصدرت كتابا بعنوان "غزة غرافيتي، رسائل احلب والسياسة" 
تناولت فيه تاريخ فن اجلداريات في غزة "حينما قررت ان اؤلف هذا 
الكتاب اردت ان انقل للعالم قوة الرسم والتصوير في غزة وجماله. 
عن  للتعبير  والدعاية  الفن  بني  الشبان  هؤالء  ميزج  كيف  جميل 

انفسهم".
وتضيف غروندال، التي شاركت في معرض "جداريات من غزة" 
في القطاع ان "هذا الفن ينقل لباقي العالم موهبة الشباب في غزة، 

فرغم االوضاع التي يعيشونها هم قادرون على االنتاج واالبداع".
وتتابع في حديثها لوكالة فرانس برس "العالم يجهل كيف يعاني 
الناس في غزة فهؤالء الشبان هنا يعبرون بفنهم عما يريدونه فهم 

يرغبون بالعيش بسالم وحرية".
الذي  احلصار  منذ  تامة  شبه  عزلة  في  القطاع  سكان  ويعيش 
اث��ر سيطرة ح��رك��ة ح��م��اس على ق��ط��اع غ��زة في  تفرضه اس��رائ��ي��ل 

حزيران 2007.

اجلدران تتكلم في غزة! 

وفد من اجلامعة املفتوحة 
ومركز خدمات العيزرية يزور 

معرض أسبوع قلقيلية اخلضراء  
قلقيلية - قام وفد من جامعة القدس املفتوحة منطقة القدس التعليمية ومركز خدمات العيزرية 

بزيارة الى منطقة قلقيلية التعليمية.
وضم الوفد عائد صالح الدين مدير مركز خدمات العيزرية وناصر جعفر منسق العالقات العامة  
ورندة بركات رئيسة قسم شؤون الطلبة واسامة القواسمة رئيس مجلس الطلبة وعدد من املوظفني 
والدارسني ومركز خدمات العيزرية وعدد كبير من دارسي املنطقة إلى مدينة قلقيلية للمشاركة في 
فعاليات أسبوع قلقيلية اخلضراء والذي تنظمه بلدية قلقيلية . وكان في استقبال الوفد كل من القائم 
باعمال مدير منطقة قلقلية التعليمية د. يحيى ندى، ومنسق العالقات العامة نور األقرع، ومنسق شؤون 
الطلبة  امجد سليم ورئيس مجلس احتاد الطلبة  محمد كساب ورحب د. يحيى ندى بالوفد القادم من 

عاصمة فلسطني فيما شكر عائد صالح الدين إدارة املنطقة التعليمية على حسن االستقبال.
وقدم ناصر جعفر باسم مدير منطقة القدس التعليمية الشكر إلدارة منطقة قلقيلية التعليمية 

على حسن استقبالها وحتدث عن عمق العالقة بني املنطقتني.
 وقد قدم الوفد درع تقديرية باسم مدير منطقة القدس التعليمية .  ثم حتدث اسامة القواسمي 
رئيس مجلس الطلبة معربًا عن سعادته بهذا اللقاء وقدم هدية رمزية ملنطقة قلقيلية التعليمية .

 بعد توجه الوفد إلى مقر احملافظة ليلتقي باحملافظ ربيح خندقجي الذي رحب بهم وأشاد بدور 
اجلامعة ورئيسها أ.د. يونس عمرو. بعد ذلك زار الوفد معرض أسبوع قلقيلية اخلضراء.

القدس -معا- دعا الدكتور سفيان أبو زايدة 
عضو املجلس الثوري حلركة فتح، قيادة حماس 
لإلفراج الفوري عن  القيادي الفتحاوي  اسكندر 
حويحي املعتقل لديها منذ عشرة أيام دون أي 
دام   بعد غياب  بيته  إلى  عاد  انه  تهمه سوى 

ثالث سنوات ونصف السنة .
و تساءل أبو زايدة في بيان صحفي  إذا كان 
من  الفلسطيني  اإلن��س��ان  مينع  ق��ان��ون  هناك 
العودة إلى أهله و بيته في غزة إال إذا حصل 

اق��ام��ة  وهل  أو تصريح  ت��أش��ي��رة دخ���ول  على 
أن يعتقل اإلنسان فقط بتهمة عودته  يعقل 
من  بالعودة  إذن  على  احلصول  دون  أهله  إل��ى 

أجهزة األمن؟".
وأض��اف أب��و زاي��دة هل يبقى هناك معنى 
وفي  به  التمسك  و  العودة  حق  عن  للحديث 
إنسان فلسطيني  الوقت تعتقل حماس  نفس 

بتهمة عودته إلى بيته في غزة دون إذن؟".
اجلدير بالذكر أن اسكندر حويحي هو من 

د. أبو زايدة يدعو قيادة »حماس«
لإلفراج الفوري عن الكادر الفتحاوي اسكندر حويحي

كوادر حركة فتح الذي كان خارج الوطن عندما 
حدث االنقسام وجاء إلى رام الله عشية انعقاد 
املؤمتر السادس في بيت حلم والذي شارك في 
أعماله، و هو أسيرا سابقا أمضى عشر سنوات 
في سجون االحتالل. عاد إلى بيته الكائن في 
شمال القطاع قبل عشرة أيام حيث اعتقلته 
أجهزة امن تابعة للحكومة املقالة دون أن توجه 

له أي تهمة.

ندوة في عرابة حول االنتخابات
جنني-علي سمودي - نظم مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" بالتعاون والتنسيق مع 
حركة "فتح" في بلدة عرابة مبحافظة جنني ، ورشة عمل حول "االنتخابات احمللية "حضرها أعضاء 
املجلس التشريعي شامي الشامي عضو املجلس الثوري و  جمال حويل وإبراهيم دحبور وممثلو حركة 
"فتح" و الفصائل الوطنية والبلدية واملؤسسات الشبابية واألهلية و الشخصيات االعتبارية والرسمية 
والوجهاء من عرابة ومحافظة جنني . وثمن عبد الفتاح الشمالي أمني سر حركة "فتح" في كلمته دور 
مركز  "شمس" في متابعة هذا امللف في مرحلة مهمة متر بها الساحة السياسية وهي إجراء االنتخابات 
احمللية ، ملا تتميز به ، كونها ستنظم حسب نظام النسبية الكاملة ، وستجري في يوم واحد في كافة 
القرى والبلدات واملدن الفلسطينية في الضفة الغربية ، وأضافة لذلك خصوصية االنتخابات  إذ جتري 

في أجواء من االنقسام واالنفصال السياسي و اجلغرافي العمودي بني شطري الوطن.
ومن جانبه، أشاد بشار الديك من مركز "شمس" بجهود حركة "فتح" الداعمة إلجراء االنتخابات 
احمللية واإلخوة االعضاء فيها وعلى تعاونهم مع املركز في تنظيم هذا اللقاء الهام ،واستعرض التاريخ 
الطويل لبلدة عرابة ونضالها ضد املستعمرين واحملتلني منذ قرن ويزيد من النضال الوطني، وأستذكر 
قادة العمل الوطني ممن كان لهم شرف االنتماء وقيادة الثورة الفلسطينية ،وقال: أن املركز يستمر في  

نشاطاته الدؤوبة واملستمرة  لرفع الوعي واملعرفة لدى املواطن بحقوقه ورفع ثقافته االنتخابية .
من جانبه ،حتدث الدكتور طالب عوض اخلبير في قضايا االنتخابات ،عن االنتخابات احمللية والية 

إجرائها والقانون الناظم لها وعن ميزات هذا القانون عن القوانني السابقة  وتعديالته
من جانبها، قدمت  أسمهان بشناق الناشطة النسوية، ورقة عمل حول مشاركة املرأة الفلسطينية في 
االنتخابات وموضوع الكوتة النسوية ، وذكرت  أن هناك تطورا في دور املرأة ومنحها وضعا أفضل عما 
كانت في السابق. وفي نهاية الندوة أوصى املشاركون بضرورة املشاركة الفاعلة في االنتخابات احمللية 
،وبضرورة قبول نتائج  الوطنية واإلسالمية في االنتخابات  الفصائل  ، وعلى ضرورة مشاركة جميع 
االنتخابات وبأهمية التداول السلمي للسلطة ،وبإفساح املجال لهيئات الرقابة احمللية والدولية للقيام 

مبهامها بحرية في كل مراحل العملية االنتخابية، وبواقعية البرامج االنتخابية.

رئيس مجلس القضاء ووزير النقل 
يبحثان تطبيق نظام مخالفات املرور اجلديد
األعلى،  القضاء  مجلس  رئيس  العليا،  احملكمة  رئيس  اجل��الد  فريد  القاضي  الله-وفا-التقى  رام 
لتطبيق  املختلفة  اإلدارات  بجاهزية  وتباحثا  واملواصالت،  النقل  وزير  الكرنز  الدكتور سعدي  امس، 

نظام مخالفات املرور اجلديد.
ومت خالل االجتماع، الذي عقد في مقر مجلس القضاء األعلى برام الله، االتفاق على عقد مؤمتر 
صحفي يشارك فيه، اجلالد والكرنز، واللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، لعرض النظام اجلديد، 

وآليات تسديد مخالفات املرور.
وكان فريق عمل شارك فيه عدد من اخلبراء واملختصني، من بينهم ممثلون عن مجلس القضاء 
األعلى ووزارة النقل واملواصالت والشرطة، قد عمل على وضع نظام جديد ملخالفات املرور يضمن تخفيف 

األعباء على املواطنني، والضغط على احملاكم .


