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استلم شقتك فورًا ... الشقق جاهزة للسكن 
االسكان مكون من 10 شقق - كل طابق شقتين
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اخلليل - جهاد القواسمي - بني أشجار الصنوبر، وفي قلب 
أحراش نوبا ومن ، على امتداد جبال حلحول الغربية، يقع 
متنزه نوبا العام، حيث اجللسات الهادئة والطبيعة اخلالبة 
والهواء الطلق واجلو الذي ميتاز بالربيع الدائم، ليكون مكانا 
الصور  أروع  عبر  البشرية  والتنمية  والتثقيف  للترفيه 
للتواصل مع الطبيعة، فغدا منطقة جذب سياحي فريد حملبي 
وتأمل  املدينة،  ضوضاء  عن  بعيدا  الطبيعة  بسحر  التمتع 
املساحات املمتدة على بساط أخضر واسع يصل إلى 35 دومنا، 

يحمل في طياته مشاهد ال ميكن أن ترى إال في هذا املكان.
تاريخ وموقع

قروي  مجلس  مهندسة  عياش،  أبو  رانيا  املهندسة  وقالت 
نوبا، أن املنتزه التابع ملجلس قروي نوبا، التي تبعد نحو 19 
كم إلى الشمال الغربي من مدينة اخلليل، على سفح جبل آخذ 
باالنحدار من الشرق إلى الغرب ويتخللها سهول وجبال ووديان 
البحر من 550م، حيث  ارتفاعها عن سطح  يتراوح منسوب 
متثل مبوقعها هذا جزء من سلسلة جبال فلسطني اجلنوبية 
أهم تضاريس فلسطني بشكل عام وتضاريس  التي تعد من 
محافظة اخلليل بشكل خاص، كان قبل ثالث سنوات عبارة 
عن أحراش تابعة لوزارة الزراعة، مشيرة الى أنه حلسن حظ 
البلدة جعل هذه األحراش تقع ضمن أحواض وأراضي بلدة 
نوبا، ولذلك كان املجلس مسؤوال عن حمايتها واحلفاظ على 

نظافتها من خالل العمل التطوعي.
وأضافت بقيت هذه األحراش طبيعية بدون تطور حتى 
عام 2007م، عندما قدم ملؤسسة إنقاذ الطفل مشروع تشغيل 
أيدي عاملة، وبناء سالسل حجرية، على مساحة تبلغ عشرة 
دومنات، مت االتفاق عليها مع وزارة الزراعة عام 2003م، ضمان 
ملدة عشر سنوات ولم تستغل حينها، وطورت الفكرة بتسييجها 
وتوفير مرافق ووحدات صحية، وإضافة الى ألعاب لألطفال.

متنفس
وأكدت أبو عياش، إن املنتزه يعد فرصة تنموية اقتصادية 
لبلدة نوبا، وهي بلدة كنعانية كانت تعرف باسم "نبو"، أي 
االرتفاع والعلو، وحتول هذا االسم مع السنني الى نوبا، وكان 
هذا التحول قبل البعثة احملمدية بحوالي 14 قرنا، وأوقفها 
ويستدل  اسالميا"  وقفا   " اخلطاب  بن  عمر  املؤمنني  أمير 
املنقوش  نوبا  وقفية  املوجودة على حجر  الكتابة  ذلك  على 
نوبا  الضيعة  الراشدين حيث ذكر فيه ) هذه  عهد اخللفاء 
بحدودها وأطرافها وقف على صخرة بيت املقدس أوقفها أمير 
إلى  باإلضافة  تعالى(،  الله  لوجه  اخلطاب  بن  عمر  املؤمنني 
دوره في احلفاظ على األمناط احليوية في تلك األحراش من 
نباتات وطيور، كما أنها متنفس للمواطنني، يستظلون حتت 
أنفسهم،  عن  ترويحا  طويلة  ساعات  فيها  ليقضوا  أشجارها 
العنصر  امل��وق��ع اجل��غ��راف��ي للبلدة واألح����راش ه��ي  إن  م��ؤك��دة 
األساسي في جذب املواطنني، ما شكل منفعة اقتصادية من 
خالل تضمينه ملدة ست سنوات مببلغ 320 ألف شيكل عائده 

لتطوير املتنزه.
فاق التوقع

وأوض��ح��ت أب��و ع��ي��اش، إن��ه��ا ن��ف��ذت مسحا ل��دراس��ة حجم 
املتنزهني، مشيرة الى أنها كانت أيام اجلمعة في وضعها السابق 
يتوافد اليها حوالي ألف شخص، وحاليا بعد تطوير املنتزه 
العدد  هذا  أن  اجلمعة، موضحة  يوم  آالف شخص  ثالثة  بلغ 
فاق تصورهم وتوقعاتهم، ما جعلهم يفكرون بإضافة مرافق 
أخرى كبركة السباحة بتمويل من وكالة الغوث بقيمة 150 
الى ان مشروع  ألف شيكل، وعمل حديقة حيوانات، مشيرة 

التطوير هذا يبلغ حوالي 700 ألف شيكل.
وأضافت، أن هناك خطة بإنشاء قاعة مغلقة لعمل أنشطة 
بيئية فيها خالل فصل الشتاء تضيف سحرا وجاذبية أثناء 
علمية  محاضرات  في  استغاللها  ميكن  كما  األمطار،  سقوط 

ونشاطات اجتماعية ومحل ترفيه.
مشاكل وحتديات

واستعرضت أبو عياش، أبرز املعيقات واملشاكل التي تواجه 
أن  الى  مشيرة  العشوائية،  الزيارات  منها  املنتزه،  في  العمل 
األحراش استخدمت سنوات طويلة دون إدارة، ومشاكل بقايا 
الشواء ومخلفات الزوار، وعدم وجود طرق نار كما تسمى داخل 
األحراش للتدخل في حال حصل شيء، مؤكدة احلرص على 
عدم قلع أي شجرة دون مبرر، معبرة عن رضاها إلى ما وصل 

إليه املنتزه رغم الطموح بتطوير وتوسيعه.
أقسام املتنزه

وأوضح، ممدوح أبو عامود، مدير املتنزه، أن مساحة املنتزه 
للعائالت  خ��اص  موقع  األول  رئيسية،  أقسام  لثالثة  تقسم 
والذي  لأللعاب،  موقع   والثاني  للزائر،  اخلصوصية  تضمن 
يصل  وال���ذي  العمالق  ال���دوالب  منها  متعددة  أل��ع��اب  يشمل 
ارتفاعه إلى 12م، قطار أطفال كهربائي، العروسة، منتفخات 
هوائية ضخمة، العاب أخرى، املسبح والذي يستقبل األطفال 
حتى سن 14 عاما، مشيرا الى أنه ميتاز بوجود أفضل جهاز 
فلتره وتعقيم، وتتم عملية الفلترة للمياه كل 45 دقيقة ، أما 
القسم الثالث فهو مساحة واسعة إلقامة احلفالت واملهرجانات 
والفعاليات الشعبية واملخيمات الصيفية للمدارس واملؤسسات، 
الوجبات  املنتزه ميتاز بوجود مطعم خاص لتقدمي  أن  كما 
السريعة وعمليات الشواء لكافة الزوار، وتقدمي تشكيلة واسعة 

من السلطات واملقبالت،
ليكون جاهزا  ال��ع��ام  ه��ذا  املنتزه  تطوير  أن��ه مت  وأض���اف، 
واملؤسسات  األط��ف��ال  وري���اض  املدرسية  ال��رح��الت  الستقبال 
واجلامعات، مشيرا الى أنه مت تطوير املرافق الصحية بشكل 
ال����زوار وال��ع��م��ل ق��ائ��م على زي���ادة املساحة  ي��ت��الءم م��ع حجم 
اخلضراء من اإلجنيل ونباتات الزينة وتزويد املنتزه ببعض 
الطيور اجلميلة مثل الطاووس والنعام وبعض أنواع الغزالن، 
العمل  وورش  وامل��ؤمت��رات  الفعاليات  لبعض  خيمة  وتوفير 
والنشاطات الثقافية والتربوية وعرض املباريات واألفالم على 
شاشة عرض كبيرة مشيرا الى ان عدد الزوار العام املاضي ما بني 

نهاية شهر نيسان وحتى تشرين أول حوالي 26 ألف زائر.
وأشار أبو عامود الى إن أسعار الدخول للمنتزه رمزيه في 

متناول كافة شرائح املجتمع تبلغ شيكلني فقط.
سياحة عائلية

اخلليل  مناطق محافظتي  كافة  نوبا، من  أحراش  وتقصد 
مدرسية، يستظلون  ورح��الت  وأصدقاء  وبيت حلم، عائالت 

حتت األشجار معهم أطعمتهم وترافقهم أراجيلهم.
وبينت ليانا بدر، متنزه أحراش نوبا األولى من أجمل األماكن 
التي شاهدتها، مؤكدة انه متنفس للكثيرين الذين يأتون إليه 

برفقه عائالتهم.
وأشارت الى أنها لم تكن تعلم شيء عن تاريخ هذا املنتزه، 
ولكنها عرفت فيما بعد أن املواطنني كانوا يأتون اليه بشكل 
البعض  قبل  من  تهديده  إل��ى  أدى  ما  سنوات  قبل  عشوائي 

نتيجة 
داعية  ال��زوار،  بعض  من  تصدر  التي  السلبية  للممارسات 
يبقى  حتى  الغني  التراث  ه��ذا  على  احلفاظ  إل��ى  املتنزهني 

مصدر فرح لألجيال القادمة.

متنزه نوبا العام صورة رائعة للتواصل مع الطبيعة

 بيت حلم – من جورج زينه - عقدت كلية فلسطني األهلية اجلامعية 
حوار  حلقة   ، العلمي  والبحث  والنوعية  اجل��ودة  وح��دة  من  وبتنظيم 
ونقاش حول البحث العلمي وأهميته في احلياة األكادميية، حيث مت 
التطرق الى النشاطات البحثية وأهمية التشبيك مع شركاء اجلامعة 

على املستويني احمللي والدولي. 
: رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان  اللقاء كل من  و شارك في 
الدكتور  وافتتحه  التدريسية.  الهيئة  وأعضاء  ومساعدوه  حجلة  أبو 
مرحبًا  العلمي  والبحث  اجل��ودة  لشؤون  الرئيس  مساعد  باشا،  سامي 
باحلضور و مؤكدا على تصدر البحث العلمي في سلم األولويات للجامعة 
املؤسسة  لهذه  األكادميي  العلمي  املستوى  لرفع  اجلميع  مسؤولية  وهو 
التعليمية الفتية. وقدم شرحا مفصال عن رسالة ومهام وحدة اجلودة 
تطوير  في  للمعنيني  تتوفر  أن  ميكن  التي  واملنح  والعلمي  والبحث 
بوضع خطة  باملشاركة  املعنيني  دعوة جلميع  ووجه  الهام.  املجال  هذا 
استراتيجية للبحث العلمي، حيث أنه تتوفر لدى اجلامعة اإلمكانيات 
واملؤهالت الكافية من خالل النماذج املوجودة داخل اجلامعة واملتميزة 
في مجال البحث العلمي.  وأشاد مبا حققته اجلامعة على صعيد البرامج 
اجلديدة العلمية، والتي هي قادرة على املنافسة محليا ودوليا وخصوصا 
بعد أن مت حتديد مجاالت التعاون مع اجلامعات ذات السمعة العلمية 
قنوات  وتعزيز  وخبراتها  إمكاناتها  من  لالستفادة  العالم  في  املتميزة 
االتصال مع املؤسسات البحثية )على املستويني الفردي والعام( مطالبا 
بتشجيع مشاركة الطلبة في البحث العلمي وتوفير الفرص لهم للمشاركة 
في مؤمترات دولية ومحلية وخصوصا مؤمتر الشبكة العربية لالبتكار 

املنوي عقده هذه السنة في اإلمارات العربية.
وشاركت في اللقاء وعبر الفيديو كونفرنس األستاذة غدير صيام 
/ الباحثة في جامعة كامبريدج )أحد مؤسسي شبكة اإلبداع العربي 

مجاالت  عن  تفصيليا  شرحا  قدمت  بدورها  والتي  العلمي(،  للبحث 
الهيئة  وشجعت  العلمية،  وال��ن��ش��اط��ات  امل��ؤمت��ر  ف��ي  الطلبة  م��ش��ارك��ة 
التدريسية على املشاركة في دعم الطلبة في هذا املجال لرفع املستوى 

العلمي الفلسطيني على املستوى الدولي.
من جانبه حتدث رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور غسان أبو حجلة 
مشددًا على أهمية البحث العلمي وأوضح دور عضو الهيئة التدريسية 
في وضع سلم أولوياته في مجال البحث وتكريس الوقت الكافي لذلك 
بحسب  املساندة  مسؤولية  تتحمل  ب��دوره��ا  اجلامعة  ان  ال��ى  مشيرا   ،

اإلمكانيات املتوفرة كباقي اجلامعات الفلسطينية. 
وأشار الى تفعيل الشراكات مع اجلامعات الدولية وخصوصا مع تلك 
التي مت توقيع اتفاقيات معها واإلتصال مبن هم معنيني في هذا املجال 
وتفعيله. وقال أننا قطعنا شوطا كبيرا من العمل خللق قاعدة ككتلة 
لإلنطالق مبؤسستنا التعليمية اال أنه جاء الوقت للعمل بشكل منظم 

حيث أن أكثر اإلتفاقيات حتتوي على مجال البحث العلمي. 
من جهته قال الدكتور نافع احلسن، املساعد األكادميي بأننا نحتاج 
بتوفيرها  تبدأ  واملهنية  واملادية  البشرية  الوسائل  توفر  ق��رارات  الى 
أيضا  و شدد   . العلمي  البحث  امل��دارس حتى يتسنى احلديث عن  في 
على أهمية اللغة اإلجنليزية وجعل الطالب صديق الكتاب واألجهزة 

املعلوماتية. 
الرئيس  مساعد  التالحمة،  سلمان  الدكتور  النقاش  ف��ي  وش���ارك 
التي  امليزانيات  نسبة  على  الضوء  سلط  ال��ذي  والتخطيط،  للتطوير 
من  بالدنا  وبخلو  العلمي  البحث  مجال  في  األخ��رى  الشعوب  تصرفها 
بأنه  مؤسساتنا  في  القائم  البحث  ووصف  التطبيقي.  العلمي  البحث 
فن النشر املتعارف عليه، وقال أننا بحاجة الى إعادة النظر في فهمنا 

للبحث وكيفية تعريفنا له وربطه مع احلاجة املجتمعية.

كلية فلسطني األهلية اجلامعية تعقد حلقة نقاش 
حول البحث العلمي وأهميته في احلياة األكادميية

جنني � علي سمودي � طالب "مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية 
"شمس" امس،بحماية الصحفيني وفق مبادئ القانون الدولي اإلنساني، 
وانتهاك حقهم باحلماية  الصحفيني  أن جرمية قتل  املركز على  وشدد 
تعد وفق مبادئ القانون الدولي اإلنساني جرمية حرب، كما أن مهاجمة 
مقار وسائل اإلعالم واألهداف املدنية، تعد كذلك جرمية حرب، ويترتب 
على ارتكابها وجوب مثول مرتكبيها املدنيني والعسكريني وبغض النظر 
عن مواقعهم ومراتبهم أمام احملاكم اجلنائية الدولية يجب أن ال يفلت 
الدولية  املنظمات  العقاب. فاألمر يتطلب تضافر جهود  مرتكبوها من 
هؤالء  إليها  ينتمي  ال��ت��ي  وال��ن��ق��اب��ات  وامل��ؤس��س��ات  املعنية  واحل��ك��وم��ات 
اإلعالميون وفي مقدمتها الفدرالية الدولية للصحفيني، من اجل كشف 
مقار  وتدمير  الصحفيني  وتعذيب  وسجن  قتل  عن  واملسؤولني  اجلناة 

وسائل اإلعالم.
ب��ي��ان صحفي أص���دره م��رك��ز إع���الم ح��ق��وق اإلنسان  ج��اء ذل��ك عبر 
الصحافة،الذي  حلرية  العاملي  اليوم  ملناسبة   ، "شمس"  والدميقراطية 
 432/48 قرارها  مبوجب  املتحدة،  ل��ألمم  العمومية  اجلمعية   أعلنته 

املؤرخ 20 كانون األول 1993.
وذكر مركز "شمس"، أن االحتفال باليوم العاملي حلرية الصحافة يهدف 
إلى التذكير بالدور املميز الذي  تقوم  به "السلطة الرابعة" في تعزيز 
وهو  العالم.  أرجاء  التنمية في  وتشجيع  الصالح  واحلكم  الدميقراطية 
مناسبة إللقاء الضوء على جتارب الصحفيني وتضحياتهم والستحضار 
املهام اجلسيمة التي يحملونها وهم يقومون بدورهم في تقصي احلقائق 
وتزويد اجلمهور باألخبار مهما كلفهم ذلك من تضحيات، وهو أيضًا تذكير 
وحماية  الصحافة  حرية  جت��اه  التزاماتها  احترام  بضرورة  للحكومات 

الصحفيني، وهو مناسبة لتعريف اجلمهور بطبيعة االنتهاكات التي جتري 
حلق املواطنني بالتعبير عن الرأي وكذلك لتذكيرهم مبعاناة الصحفيني 
من جراء االنتهاكات التي يتعرضون لها حيث يدفع الصحفيون حياتهم 
السجن  أو  القتل  فكان  ومصداقيتهم،  حياديتهم  عن  دفاعًا  وحريتهم 
التي  للحقيقة  ثمنًا  التغييب  أو  اإلخفاء  أو  االختطاف  أو  التعذيب  أو 

ينشدونها وهم ميارسون واجبهم.
بدورها  للنهوض  الفلسطينيني  الصحفيني  ن��ق��اب��ة  امل��رك��ز،  ودع���ا 
كمؤسسة نقابية لها دورها في حماية الصحفيني والدفاع عنهم وتبني 
قضاياهم، وإلى تقدمي مشروع قانون عصري يحمي حقوق الصحفي في 
احلصول على املعلومة، وإلى االهتمام برفع كفاءة الصحفيني وتدريبهم 
مهنيًا ووفقًا لقيم وأخالقيات العمل الصحفي، والتي تساهم في تعزيز 
الصحافة  خريجي  وضع  ومبعاجلة  ومهنيته،  وإجادته  الصحفي  العمل 
وإعدادهم  اخلريجني  كفاءة  ورفع  للتدريب  معهد  إنشاء  عبر  واإلع��الم 
لسوق العمل، وإلى ترسيخ قيم حرية الصحافة باعتبار أن ذلك، شرطًا 
ال غنى عنه لبناء وسائل إعالم وطنية حرة تساهم في خلق جمهور واع 

مؤمن بالدميقراطية .
للحريات  االنتهاكات  لكافة  وإدان��ت��ه  البالغ  قلقه  عن  امل��رك��ز،  وعبر 
الصحفية التي مت رصدها في األراضي الفلسطينية احملتلة في الفترة 
القصيرة املاضية، مبا في ذلك عمليات االحتجاز والرقابة واملضايقات 
واالعتداءات اجلسدية، مطالبًا في ذات الوقت باتخاذ إجراءات حاسمة 
مع  منسجمة  املمارسات  تلك  وجعل  الصحفيني،  ضد  املضايقات  إلنهاء 
املعايير الدولية حلرية الصحافة، والسماح للصحفيني بالقيام بعملهم 

بأمان ودون تدخل.

 "شمس" يطالب بحماية الصحفيني وفق مبادئ القانون الدولي اإلنساني

فلسطني تشارك في مهرجان 
التراث الـ 20 في البحرين

املنامة - وفا- شاركت سفارة فلسطني لدى مملكة البحرين بنشاطات وفعاليات عدة، في مهرجان 
التراث العشرين الذي تنظمه وزارة الثقافة البحرينية، في مركز البحرين الدولي للمعارض.

العربية 2012، برعاية  الثقافة  املنامة عاصمة  الذي يأتي ضمن فعاليات  املهرجان  وافتتح 
العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى آل خليفة، حتت شعار 'حكايات شعبية، بحر، بر، مدينه'، 
مبشاركة العديد من الفرق الشعبية واملؤسسات التراثية والفلكلورية البحرينية وعدد من الدول 
الشيخ  البحرينية،  االوملبية  اللجنة  والرياضة، رئيس  للشباب  األعلى  املجلس  العربية، رئيس 

ناصر بن حمد آل خليفة.
ثياب  أقسام، حتتوي على  اشتمل على عدة  لفلسطني،  وب��ارزا  كبيرا  املهرجان جناحا  وأف��رد 
قسم  على  إضافة  تقليدية،  يدوية  ومطرزات  ومشغوالت  والرجل،  للمرأة  تراثية  فلسطينية 
ملنتجات فلسطينية متنوعة قادمة من أرض الوطن، وعلى عرض دائم لفيلم وثائقي عن أهم 

املعالم األثرية والتراثية تبرز جماليات وسحر األثر والتراث الفلسطيني.
محمد  الفلسطيني  الشاعر  ألقاها  شعرية  فقرات  على  الفلسطينية  املشاركة  اشتملت  كما 
السلوادي، وسرد لقصص مروية للحكواتية الفلسطينية القادمة من حيفا دنيس أسعد، وفقرة 
القاضي  أحمد  بقيادة  الشعبية  للدبكات  القدس  أسوار  التي قدمتها فرقة  الفلسطينية  الزفة 

والتي ترعاها السفارة.
في  املتواجد حاليا  ل�'وفا'  عارف  البحرين خالد  لدى  فلسطني  أكد سفير  السياق،  هذا  وفي 
فلسطني، برفقة وفد بحريني رفيع املستوى يقوم بزيارة تضامنية مع شعبنا، 'إن هذه املشاركة 
الفلسطينية الفاعلة في املهرجان جاءت بعد دعوة طيبة للمشاركة تلقتها سفارة فلسطني من 

وزارة الثقافة البحرينية'.
الهوية  الذي يعزز  الفلسطيني  الشعبي  التراث  إبراز  املشاركة هو  الهدف من هذه  أن  وأضاف 
سرقة  جاهدا  يحاول  اإلسرائيلي  االحتالل  وأن  خاصة  لشعبنا،  والنضالية  والثقافية  الوطنية 

هذا التراث وهذه الثقافة مدعيا في بعض احملافل الدولية أنها تعود له.
وقال إننا 'عملنا جاهدين كي منثل فلسطني في املهرجان بعدة فعاليات أفضل متثيل، كي نطلع 
أشقائنا البحرينيني والعرب واألجانب املقيمني على ثراء تراثنا وثقافتنا، وكذلك على اجلماليات 
الرائعة التي يتميز بها، وحاولنا أن نبرز الشعر الشعبي بلهجتنا الفلسطينية، واحلكاية الشعبية 
املروية، واملتوارثني عبر األجيال، وإبراز التراث غير املادي لشعبنا من عادات الناس وتقاليدهم، 

وما يعبرون عنه من آراء وأفكار ومشاعر يتناقلونها جياًل بعد جيل'.
املهرجان  ه��ذا  الفتتاح  البحرين  ملك  عن  باإلنابة  تشرفه  عن  ناصر  الشيخ  أع��رب  ب��دوره، 
والبحريني  عام  بشكل  اإلنساني  التراث  على  احملافظة  في  نبيلة  معاني  يحمل  الذي  التراثي، 

األصيل بشكل خاص.
الوعي  م��دى  إل��ى  تشير  التي  والتقاليد  بالعادات  مليء  األصيل  البحريني  التراث  أن  وأك��د 
احلضاري والتطور احلاصل في تلك الفترات، والتي يجب أن نعمل جميعا بروح الفريق الواحد 
قوة  من  تزيد  التي  التراثية  اللقاءات  إقامة  عبر  جيل  إلى  جيل  من  ونقلها  عليها  للمحافظة 
الترابط والتالحم بني اجليل احلاضر وجيل اآلباء واألجداد، وتراثهم الذي وضع أساس االنطالقة 

إلى بناء اململكة احلديثة.
تقديرها  بالغ  عن  خليفة  آل  محمد  بنت  مي  الشيخة  الثقافة  وزي��رة  أعربت  جانبها،  من 
واعتزازها بالدعم املستمر من قبل امللك حمد بن عيسى آل خليفة لرعايته للثقافة والتراث 
البحريني  بالتراث  اهتمامه  على  تأكيدا  ج��اءت  امللكية  الرعاية  هذه  أن  إلى  مشيرة  الوطني، 
وأهمية احلفاظ على املكونات احلضارية والتراثية ترسيخا ملا تتمتع به اململكة من مكانة ثقافية 

وحضارية رائدة في املنطقة.
وتضمن املهرجان الذي يستمر لغاية التاسع من أيار اجلاري على العديد من األنشطة والبرامج، 
من بينها جلسات حوارية لكتاب بحرينيني باللهجة احمللية، وعرض مسرحي وفعاليات لألطفال، 
وورش عمل، واستضافة عدد من الشعراء العرب في أمسيات شعرية، وتقدمي عروض فنية شعبية 

وأزياء لألطفال.

»هنا القدس« ضمن أفضل عشرة 
أفالم مبهرجان لألفالم في موناكو

رام الله - وفا- اختير فيلم 'هنا القدس' من إنتاج الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية، ضمن 
أفضل عشرة أفالم من قبل جلنة حتكيم عقدت في باريس ملهرجان األفالم الوثائقية رقم '31' الذي سينظم 

في موناكو في حزيران املقبل.
وقال مدير عام العالقات اخلارجية في الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون سامح خضر، إن فيلم 'هنا 
املاء من األرجنتني،  ال��دزدار مت اختياره من بني عشرة أفالم، وهي: خطوات على  القدس' من إخراج رائد 
وتشرنوبل لألبد من بلجيكا، وهروب الفيل الصغير من بوروندي، وأصوات املدينة من كندا، ورحلة ستيفان 
بيرون من فرنسا، وسايومي من اليونان، وحان الوقت من الفلبني، واألحد في برازفيل من اسبانيا، والقاضي 
والقاصرون من سويسرا.وأشار إلى أن 255 فيلما جرى تقدميها إلى املسابقة من نحو 72 دولة، وان اختيار 
فيلم 'هنا القدس' يعد اجنازا وجناحا لفلسطني وليس فقط للهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون. وأضاف أن 

التنافس على اجلائزة انحصر في عشرة أفالم فقط من بينها فيلم 'هنا القدس'.
يذكر أن فيلم 'هنا القدس' يؤرخ لإلذاعة الفلسطينية األولى بني عامي 36 و48 من القرن املاضي ويضم 

شهادات لعدد من العاملني في اإلذاعة ومقدمي البرامج في ذلك الوقت.

اطالق فعاليات
 أسبوع "املرور العربي" بالضفة

 جنني � علي سمودي �   أطلقت الشرطة امس ،  فعاليات أسبوع املرور العربي حتت شعار " الى متى ... " 
مبحافظات الضفة الغربية و الذي سيستمر حتى 2012/5/10 م  .

الضحايا  من  الكثير  عنها  نتج  والتي  املرورية،  احل��وادث  تزايد  ظل  في  السنوي  االحتفال  هذا  ويأتي 
واإلصابات البليغة، وتهدف الشرطة من إجراءاتها إلى  احلد من احلوادث املرورية ، ملا فيه مصلحة للمواطن 

والوطن على حد سواء".
وذكر بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة، أن الفعاليات انطلقت من مراكز املدن الكبرى و 
بناء على تعليمات مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله"، مت إيقاف حركة السير ملدة دقيقة واحده حدادا 

على أرواح ضحايا حوادث السير   ، وعلى أرواح الضحايا في حادثة احلافلة في منطقة جبع،
وأضاف البيان ، أنه مت نشر وتكثيف دوريات املرور في املفترقات الرئيسة والشوارع الكبرى، وبحضور 
مديري شرطة احملافظات ومديري فروع  املرور ونوابهم، كما علقت اليافطات اإلرشادية على مداخل املدن 
وفي املراكز التجارية واألسواق، وبالقرب من مواقف السيارات العمومية واخلصوصية، وعرضت العديد من 
املواد اإلعالنية االلكترونية في كافة احملافظات ، وفي أماكن مفتوحة حتى يتمكن اكبر عدد من املواطنني 

من مشاهدتها واالستفادة من التوجيهات التي وردت فيها".
واضاف البيان،  أن الشرطة نسقت عملها وحسب خطة من اإلدارة العامة للمرور، بحيث سيكون هناك 
مع  وبالشراكة  املرورية  التوعية   على  الشرطة  وستركز  األسبوع،  نهاية  وحتى  يوميًا  متواصلة  فعاليات 
العديد من املؤسسات العامة واخلاصة، ومنها املدارس البلديات واملجالس والشركات ، إضافة إلى األحاديث 
ملا فيه حماية  املرورية  ، والتي حتض على االلتزام بالقوانني  الدينية في املساجد وأثناء خطبة اجلمعة 

لألرواح واملمتلكات".
و ستقوم الشرطة بتكرمي بعض سائقي املركبات العمومية واحلافالت املميزين في جميع احملافظات ، 
حيث ستوجه لهم كتب شكر على التزامهم بالقوانني ولتعاملهم املسؤول مع املواطنني والركاب، إضافة إلى 
تكرمي عدد من ضباط وصف ضباط وأفراد شرطة املرور املميزين أيضا بعملهم في خدمة أبناء شعبهم ، 

والنخراطهم  النموذجي في العملية املرورية.
وستوزع دوريات املرور وبتنسيق موحد، آالف البوسترات والبروشورات ، في كل التجمعات السكانية والقرى 
واملخيمات، وسيتم التركيز على املدارس واملؤسسات، وهي تهدف لتوعية جميع مستخدمي الطريق من سائقني 
ومشاه بقانون املرور ، وخاصة األمور األساسية منه، بضرورة ربط حزام األمان وعدم استخدام الهاتف النقال 

أثناء القيادة ، و القيادة بحذر وانتباه وعدم جتاوز السرعة املسموح بها قانوناً".

املركز العربي
... عليك االلتحاق  العالي  النجاح والتفوق واملعدل  إلى  للوصول 
دوراتها  افتتاح  عن  العربي  املركز  إدارة  تعلن   ... العربي  باملركز 
عشر  واحلادي  العاشر  الصفوف  لطالب   2012 للعام  الصيفية 

والتوجيهي بفرعيه )علمي ، أدبي( في املواضيع التالية:
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