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غزة- وقعت جامعة القدس املفتوحة في 
غزة أمس، اتفاقية تعاون مشتركة مع هيئة 
كويكرز"  األم��ي��رك��ي��ة"  األص���دق���اء  خ��دم��ات 

من  اجلامعة  طلبة  تدريب  برنامج  لتنفيذ 
ضمن  واألس��ري��ة  االجتماعية  التنمية  كلية 
على  ينطوي  ال��ذي  الشعبي،  اإلجن��از  برنامج 

الفلسطينية كشركاء لقيادة  دمج اجلامعات 
دور الشباب وتطويرهم ودعم فرص انخراطهم 
ف��ي األن��ش��ط��ة ال��ت��رب��وي��ة وامل��دن��ي��ة وممارسة 

"القدس املفتوحة" في غزة وهيئة خدمات
 األصدقاء األميركية توقعان مذكرة تفاهم

دورهم احلقيقي في املجتمع من خالل تنظيم 
تدريبية،  لقاءات  تشمل  األنشطة  من  عدد 

وورش عمل، وأيامًا دراسية. 
ووق�����ع االت���ف���اق���ي���ة ع���ن اجل���ام���ع���ة نائب 
الرئيس لشؤون قطاع غزة د. جهاد البطش 
وع��ن "ك��وي��ك��رز" م��دي��رة ب��رن��ام��ج غ��زة آمال 

السبعاوي.
اس��ت��ق��ب��ل وف����دًا رسميًا  وك����ان د.ال��ب��ط��ش 
األميركية  األص���دق���اء  خ��دم��ات  ه��ي��ئ��ة  م��ن 
السبعاوي،  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  "ك��وي��ك��رز"، ض��م 
أ.مصعب  غ���زة  ق��ط��اع  ف��ي  ال��ب��رن��ام��ج  منسق 
التدريس  هيئة  عضو  وب��ح��ض��ور  دق���ة،  أب��و 
امليداني بقطاع غزة  التدريب  ورئيس قسم 

أ.عرفات حلس.
"الكويكرز"،  ب��وف��د  د.ال��ب��ط��ش  ورح����ب 
أ.د. يونس  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي��س  ن��اق��اًل حت��ي��ات 
عمرو. وأبدى د. البطش تشجيعه لألنشطة 
الطلبة  ل��دى  تنمي  التي  كافة  الالمنهجية 
اكتساب  ت��س��اع��ده��م ع��ل��ى  ث��ق��اف��ة ج���دي���دة 
مهارات غير تلك التي يدرسونها فى اجلامعة، 
دعم  في  "الكويكرز"  مؤسسة  ب��دور  مشيدًا 
الشعب الفلسطيني، شاكرًا لهم هذه املبادرة 

الطيبة.
أ.ال��س��ب��ع��اوي على حسن  ب��دوره��ا، شكرت 
البرامج  األداء في تنفيذ  االستقبال وحسن 
بالشراكة  "كويكرز"  نفذتها  التي  السابقة 
العمل على  أنه سيتم  اجلامعة، موضحة  مع 
وهذه  الترابط  هذا  لتطوير  اجلهد  تكريس 

الشراكة بني مؤسسة "كويكرز" واجلامعة.

جنني � علي سمودي � عقدت كلية احلقوق 
في اجلامعة العربية األمريكية بالتعاون مع 
مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية " 
شمس" ، لقاء بعنوان :"الرقابة على دستورية 
القوانني"، ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق 
اإلنسان وسيادة القانون لدى طلبة اجلامعات، 

املمول من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
ال����ذي ح��ض��ره مجموعة  ال��ل��ق��اء  واف��ت��ت��ح��ت 
"شمس"  مركز  ممثلة  احل��ق��وق،  كلية  طلبة  من 
بالبرنامج  تعريفا  قدمت  حيث  زيداني،  ميادة 

وأهدافه.
وق����دم ال��ل��ق��اء ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة احل���ق���وق في 
اجل��ام��ع��ة د. اح��م��د ال��دب��ك، ح��ي��ث ق����ال:"أن 
في  القانوني  الهرم  قمة  على  يقف  الدستور 
الدولة ألنه يسمو على باقي القواعد القانونية 
على تدرجها من تشريعات، وقوانني، ولوائح، 
وق��رارات إداري��ة، وان الدستور يحدد سلطات 

ال���دول���ة وي����وزع اخ��ت��ص��اص��ات��ه��ا وم���ن ث��م فإن 
على  بطبيعتها  تسمو  الدستورية  القواعد 
مضمون القواعد القانونية األخرى التي تصدر 

عن السلطات التي أنشأها الدستور".
وأضاف، ان الدستور يعد تعبيرا دقيقا عن 
بحقوقها  التمتع  في  املقهورة  الشعوب  رغبة 
وحرياتها وعدم العودة إلى عصور الظلم ثانية، 
خاصة وأنها عانت الكثير من ظل إحتالل غاشم 
أو حكم فردي ديكتاتوري، ولن يتحقق وجود 
الرقابة الدستورية احملايدة إال بوجود دستور 
الى  القضاء.وأشار  القانون، وإستقالل  وسيادة 
إن الفقه الدستوري أثار عاصفة من اخلالفات 
التعريف  ب���ني  م���ا  ال��دس��ت��ور  ت��ع��ري��ف  ح���ول 
أن  موضحا  امل��وض��وع��ي،  وال��ت��ع��ري��ف  الشكلي 
تلك  أو  الدستورية  القواعد  يحصر  الشكلي 
ذات الطابع الدستوري في نطاق ضيق للغاية 
القانونية  القواعد  ونص�وص  بأحكام  محدد 

املعنى  أما  الدستورية،  الوثيقة  في  املوجودة 
القانونية  القواعد  الى  املوضوعي فهو ينظر 
الدولة من  العامة في  السلطات  التي تنظيم 
حيث كيفية تكوينها واختصاصاتها وكيفية 
وحدودها  االخ��ت��ص��اص��ات  ل��ه��ذه  م��ب��اش��رت��ه��ا 
وض��واب��ط��ه��ا، ك��ذل��ك ع��الق��ة س��ل��ط��ات الدولة 

ببعضها وعالقتها باملواطنني.
ملراقبة  املخولة  اجلهة  ان  الدبك  د.  وذك��ر 
الدستورية  احملكمة  هي  القوانني  دستورية 
"املجلس  ال������دول  ب��ع��ض  ف���ي  ت��س��م��ى  م���ا  أو 
ال���دس���ت���وري"، م��ش��ي��را ال���ى أن ال��رق��اب��ة على 
أولهما  ت��ت��خ��ذ ش��ك��ل��ني  ال��ق��وان��ني  دس��ت��وري��ة 
رقابة سابقة عن طريق معاينة مدى تطابق 
القوانني للدستور قبل إصدارها، وثانيها رقابة 
الحقة بعد أن تصبح نافذة، مؤكدا أن الرقابة 
احملكمة  قانون  في  القوانني  دستورية  على 
طريق  ع��ن  ي��ت��م  الفلسطيني  ال��دس��ت��وري��ة 

ال��دع��وى األص��ل��ي��ة م��ن امل��ت��ض��رر م��ن القانون 
املطعون بعدم دستوريته، أو عن طريق الدفع 

أو اإلحالة أو التصدي.
على  القضائية  الرقابة  فاعلية  أن  وبني، 
هذه  إستقاللية  تتطلب  القوانني  دستورية 
اجلهة من ناحية التكوين واالختصاص، مؤكدا 
أن الرقابة هي ضمان للحقوق واحلريات العامة 
وفقا ملبدأ املساواة وسيادة القانون، على عكس 
املهمة  ه��ذه  تتولى  التي  السياسية  الرقابة 

هيئة سياسية.
وفي نهاية اللقاء، أوصى الطلبة املشاركون 
وسيادة  الدستورية  الرقابة  إدخ��ال  بأهمية 
هذه  وط��رح  ال��دراس��ي��ة،  املناهج  ف��ي  القانون 
دورات  وعقد  اإلع���الم،  وس��ائ��ل  ف��ي  املواضيع 
محكمة  إنشاء  وض��رورة  للمحامني  تدريبية 
اجلهاز  استقاللية  على  والتأكيد  دستورية، 

القضائي.

خالل لقاء باجلامعة العربية األمريكية ....

التأكيد على دور احملكمة الدستورية في حماية حقوق اإلنسان وحرياته 

الثانوية  النجاح  مدرسة  نظمت  البيرة-  
عنوان:  حت��ت  الثامن  العلمي  امل��ع��رض  ام���س، 
"ابداعات علماء صغار"، برعاية ايوب عليان، 
الله  رام  حملافظة  والتعليم  التربية  م��دي��ر 
والبيرة، ورمضان فنون، رئيس قسم العالقات 
العامة واالعالم في الوزارة، وحضرت االفتتاح 

اميان حمايل، مديرة املدرسة اإلسبانية.
العلمية  املعروضات  بتنوع  املعرض  ومتيز 
وباالفكار  امل���درس���ة،  ط��ال��ب��ات  ن��ف��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 

االبداعية املقدمة.
امل��ع��رض على  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  تقتصر  ول���م 
الدوائر العلمية، وامنا تعداها ليشمل مختلف 
الدوائر في املدرسة، وقد تفقد املعرض عدد من 
احملكمني القادمني من مؤسسات علمية عليا، 
األمريكية،  ب��ارد  وجامعة  بيرزيت،  كجامعة 
وأثنى احملكمون على ما شاهدوه من ابداعات 
ميكن تطويرها لتصبح مخترعات يستفيد 

منها اجلميع.

وصرحت عايدة حماد، املدير العام ملدارس 
ال��ن��ج��اح، ب���أن امل��ع��رض ج���اء جت��س��ي��دًا لرؤية 
والتطبيق،  امل��م��ارس��ة  على  القائمة  امل��درس��ة 
للعلوم. ال��ن��ظ��ري  ب��امل��ف��ه��وم  االك��ت��ف��اء  وع����دم 

الجناح  ال���الزم  ال��دع��م  ك��ل  قدمت  االدارة  وان 
امل��ع��رض،ك��ي ي��ظ��ه��ر ب��ال��ص��ورة ال��الئ��ق��ة التي 

نتوخاها جميعًا.
وأض��اف��ات حماد ان ه��ذا امل��ع��رض ق��د وجه 
احل��ف��اظ على  ب��ض��رورة  للمجتع احمللي  رس��ال��ة 

البيئة، فشعار "نحو عالم اخضر" الذي اتخذه 
امل��ع��رض، ل��م ي��ك��ن ع��ب��ث��ًا، وإمن���ا ج���اء ليحض 
أصدقاء  ل��ي��ك��ون��وا  واأله���ال���ي  الطلبة  اجل��م��ي��ع 
لبيئتهم ومحيطهم. وشكرت حماد كل من ساهم 

في هذا املعرض اعدادًا وتنفيذًا واشرافًا.
وق���د ح��ض��ر احل��ف��ل ع���دد كبير م��ن اهالي 
سرورهم  ب��ال��غ  ع��ن  اع��رب��وا  ال��ذي��ن  الطالبات 
وت��ق��دي��ره��م ل��ل��م��س��ت��وى ال��ع��ال��ي ال����ذي بلغه 

املعرض.

مدرسة النجاح تنظم معرضا علميا
 لطلبتها بعنوان "ابداعات علماء صغار"

املركز  في  انطلق  غيث-  غيث   - اخلليل 
اخلليل  لبلدية  التابع  الفلسطيني  الكوري 
برنامج املسعف الصغير بالتعاون مع جمعية 
ف���ي اخلليل  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي  ال���ه���الل األح���م���ر 
الشريف  ل��ؤي  بحضور  طفال،   60 مبشاركة 
مم��ث��اًل ع��ن دائ����رة االس���ع���اف وال���ط���وارئ في 
اخلليل وسعيد اخلطيب مشرف املركز الكوري 
مدير  اقنيبي  محمد  واالستاذ  الفلسطيني 

املدرسة الكورية الفلسطينية للبنني. 
ناقاًل  ب��احل��ض��ور  اخلطيب  سعيد  ورح���ب 
حتيات رئيس بلدية اخلليل خالد العسيلي 
ومدى اهتمامه بالبرامج التي تسعى لزيادة 
املعرفة احلياتية لألطفال من خالل البرامج 
املعدة لذلك لرقي بالشريحة االوسع واالكبر 
مثمنًا  الفلسطيني،  امل��ج��ت��م��ع  ش��رائ��ح  ب��ني 
اخلليل  بلدية  ب��ني  م��ا  ت��رب��ط  ال��ت��ي  العالقة 

بالدور  مشيدًا  الفلسطيني،  األحمر  والهالل 
ال��ب��رن��ام��ج في  امل��ش��ارك��ون ف��ي  ال���ذي سيلعبه 
خ��دم��ة ذات��ه��م وع��ائ��الت��ه��م وم��دارس��ه��م بعد 
ام��ت��الك��ه��م ل��ل��م��ه��ارة وامل��ع��ل��وم��ة ح���ول علوم 
ال��ت��ي تعنى ب��ال��ت��ع��ام��ل مع  االس��ع��اف األول����ى 
أوقات  ف��ي  الطلبة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  االص���اب���ات 
من  وغ��ي��ره  ال��ب��رن��ام��ج  أن  معتبرًا  مختلفة، 
على  بالفائدة  ستعود  التدريبية  البرامج 

املركز الكوري الفلسطيني والهالل األحمر
 يُطلقان برنامج املسعف الصغير

العديد من فئات املجتمع والذي يأتي ضمن 
بلدية  تنفذها  التي  التدريبية  السياسة 
تعنى  وال��ت��ي  املختلفة  مراكزها  ف��ي  اخلليل 

بزيادة املعرفة واملهارة لفئة األطفال . 
واس��ت��ع��رض ض��اب��ط االس��ع��اف ف��ي الهالل 
البرنامج  ال��ش��ري��ف  الفلسطيني  األح��م��ر 
ال��ت��دري��ب��ي ال���ذي اع���د ل��ل��م��ش��ارك��ني، وال���ذي 
األولي  اإلسعاف  مببادئ  التعريف  سيشمل 
واهدافه وصالحيات املسعف والصفات التي 
يجب  التي  واخل��ط��وات  املسعف،  بها  يتحلى 
يتعرض  والتي  الطوارئ  حاالت  في  اتباعها 
لها العديد من الطلبة واالطفال في حياتهم 

اليومية.
يلعبها  التي  االدوار  الشريف  واستعرض 
قسم االسعاف في الهالل األحمر الفلسطيني 
تدخاًل  تستدعي  التي  للحاالت  لالستجابة 
جل��ه��از االس��ع��اف وال���ط���وارئ واخل��ب��رات التي 
ميتلكها طاقم الهالل، واستعرض الشعار الذي 
حتملة اجلمعية بايجاد مسعف في كل بيت 
من اجل املساندة في بلسمة معاناة اجلرحى 
واملرضى واهمية زيادة اعداد املدربني الذين 
يساندون في تقدمي اخلدمة للمواطنني في 
املعلومة التي ميتلكونها حتى وصول خدمات 

االسعاف لهم. 
بلدية  في  واألنشطة  املراكز  مدير  وأك��د 
اخلليل محمود أبو صبيح مدى أهمية هذه 
في  املجتمعية  املراكز  تقدمها  التي  البرامج 
املفاهيم  تعمل على ترسيخ  والتي  البلدية، 
األساسية باحلياة وتعلمها منذ الصغر، حتى 
يستفيدوا منها األطفال اآلن وفي املستقبل، 
ش���اك���رًا ال���ه���الل األح���م���ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي على 

تعاونهم احلثيث مع بلدية اخلليل.

جنني - تقرير: علي سمودي - حقق العرض 
االول لفرقة "وطن على وتر" الذي حمل عنوان 
امام جمهور جنني  كبيرا  املنع" جناحا  "بعد 
ال��ذي ع��اش على م��دار ساعة ونصف حلظات 
امتزجت فيها الصور واملشاهدات بني جنبات 
اجلديدة  ادارت��ه��ا  وع��دت  التي  جنني  سينما 
على لسان املدير العام للعالقات العامة ميساء 
االسير جمهور احملافظة مبوسم صيف ثقافي 
حافل باحملطات االبداعية التي تدعم مسيرة 

الوعي الوطني والثقافة امللتزمة الهادفة.
اح���ي���اء لذكرى  ث��ق��اف��ي��ة  ام��س��ي��ة  ف��ب��ع��د 
ال���راح���ل م��ح��م��ود دروي������ش، ك����ان امل���وع���د مع 
الذي  وال��ف��ن  واالب����داع  الفلسطينية  الفرقة 
عوض،  منال  فراجني،  عماد  الفنانون  قدمه 
خ��ال��د امل��ص��و وال����ذي اذه���ل اجل��م��ه��ور بعرضه 
الفني الساخر والناقد واحملفز جليل الشباب 
الوضع  انتقدت  التي  االغنيات  شاركها  الذي 
اروق����ة املصاحلة،  ال��س��ي��اس��ي وم���ا ي��ج��ري ف��ي 
الصعبة  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ظ��روف  اه��م��ال  دون 
وفئة  الشباب  جيل  على  حت��دي��دا  وتاثيرها 
ف��ي حياة  م����رورا مب��ح��اور مهمة  اخل��ري��ج��ني، 
الشعب الفلسطيني وخاصة املفاوضات وجتربة 
رافقها احلديث  املسلمني في احلكم،  االخ��وان 
عن الزعماء العرب، وصوال لقضية املنع للفرقة 
والربيع العربي والعديد من املواضيع الساسية 

االجتماعية بشكل كوميدي.
سبب التسمية

مسرحية "بعد املنع" من تاليف مجموعة 
"وطن على وتر"، جرى عرضها حتى اليوم في 9 
محافظات في الضفة الغربية بعدما صدر قرار 
بحظر عرض اعمالها في تلفزيون فلسطني، 
قالت  املسرحية  ورسالة  التسمية  سبب  وعن 
الذي  املوقف  الفنانة عوض: "االسم جاء من 
تعرضنا له كفنانني بعد منعنا من البث على 
تلفزيون فلسطني، ورسالتنا احلفاظ على حقنا 
والتعبير، ورسالتنا كفنانني  الراي  في حرية 
الفلسطيني  وال��واق��ع  ال��ش��ارع  هموم  ننقل  ان 
بصورته احلقيقية على املسرح الننا لن نتخلى 
وبناء  والتعبير  ال���راي  حرية  ف��ي  حقنا  ع��ن 

االنسان واملجتمع".
املسرحية  "في  فقال:  فراجني  الفنان  اما 
املنع وكنا صريحني  استخدمنا جتربتنا بعد 
في تقدمي رسالتنا ورؤيتنا التي تنحاز لشعبنا 
حتى  االط���راف  لكل  ان��ت��ق��ادات  وجهنا  لذلك 
املصداقية  وه��ذه  جتربتنا  واق��ع  من  النفسنا 
نظرتنا  يؤكدان  وجناحا  ق��وة  العرض  تعطي 
ومعبر  اصيل  فن  تقدمي  وهي  املسرح  لرسالة 
الفن ليس للضحك  التغيير، الن  يساهم في 
نحو  وال��ت��ح��رك  للتفكير  دع����وة  ب���ل  وامل�����رح 

التغيير".

نبض الشارع
وقال فراجني: "الكوميديا الساخرة مؤثرة 
والذعة ولها تاثير كبير في اوروبا والغرب النه 
وهذاما  وفصيل،  لشخص  مواربة  فيها  ليس 
للتغيير  كوميديا  فلسطني  ف��ي  اليه  نسعى 
وال��ت��ص��ح��ي��ح ووض����ع ال��ن��ق��اط ع��ل��ى احل����روف 
التغيير  رس��ال��ة  وت��ك��ري��س  ال��ف��ك��ر  وص��ن��اع��ة 
للحرية  اك��ب��ر  م��س��اح��ة  وال��ت��ع��ب��ي��ر الع���ط���اء 
مؤخرا  شملت  امل��ض��اي��ق��ات  الن  التعبير  ف��ي 
الراي  حرية  سوى  نقبل  ولن  صحفيني  حتى 

والتعبير".
الفنان املصو فقال: "رسالة املسرحية،  اما 
ان الفرقة مستمرة في مسيرتها ورسالتها رغم 
أي ظرف، واننا قادرون على التحدي حتى لو 
نتواصل  حتى  وال��ش��وارع  االزق���ة  ف��ي  عرضنا 
"فاملسرح  واض����اف:  شعبنا"،  ش��رائ��ح  ك��ل  م��ع 
هي  ورسالتنا  الفلسطيني  الصوت  صدى  هو 

مسرحية "بعد املنع" حتقق جناحا كبيرا على خشبة سينما جنني

الفنان عماد فراجني: رفضنا عرضا قدمته دولة عربية النتاج عمل 
تلفزيوني لنا ورسالتنا تقدمي فن معبر يساهم في التغيير

نبض الشارع".
ملاذا املصاحلة ؟

ب��داي��ة امل��س��رح��ي��ة ك��ان��ت ع��رض��ا الغنية 
القدس  ف��ي  ص��وره��ا  التي  داري  احمد  الفنان 
وتطرقت ملوضوع املصاحلة، وعن اسباب اختيار 
امل��ص��احل��ة ك��م��دخ��ل، وق��ال��ت ال��ف��ن��ان��ة عوض: 
دعمنا  اوال  لهدفني  جرى  االغنية  "استخدام 
للفنانني الفلسطينيني واعطائهم مساحة في 
الفنية من خالل  واعمالهم  ابداعاتهم  عرض 
العروض املسرحية الن هناك فنانني مبدعني 
غنوا وانزلوهم عن املسرح ولم تصل رسالتهم 

احلقيقية".
ال��ث��ان��ي رغبتنا  ال��س��ب��ب  "ام����ا  واض���اف���ت: 
والرسالة  ال��ف��ك��رة  اي��ص��ال  ف��ي  ال��ت��ن��وي��ع  ف��ي 
اغان تختزل  املصاحلة وغيرها،  اغنية  لذلك 
الفنانني  ه���ؤالء  ووج���ود  ال��ش��ارع،  يعيشه  م��ا 
واعمالهم يعزز صوتنا كفنانني نعبر عن نبض 
الشارع فاملسرح واالغنية والكلمة يلتقون في 
نفس الهم والهاجس، ومن هنا اخترنا ان نبدا 
حظيت  والتي  املعبرة  االغنية  بهذه  عرضنا 

بنجاح كبير".

قضايا ساخنة
ونصف، ضجت مدرجات  مدار ساعة  على 
الثناء  وع���ب���ارات  بالتصفيق  ج��ن��ني  سينما 
واالعجاب للعرض االمر الذي اعتبرته الفنانة 
عوض: " تعبيرا عن جناحنا في التعبير عن 
الكثير من القضايا التي لم يتمكن الشعب من 
التعبير عن موقفه منها، بل وهناك جهل في 
كيفية مسارها لذلك عرضنا اكثر من قضية 
وخفاياها،  وعبثيتها  املفاوضات  ومشاهد عن 
في  امل��ع��دوم  واالف��ق  البطالة  ملشاكل  وتطرقنا 
السياسي وهموم طالب اجلامعات  الوضع  ظل 

ومشاكلهم".
اجلراح  فتحنا  واع��ت��زاز  "بفخر  واض��اف��ت: 
قالب  في  ال��واق��ع  وقدمنا  امللفات  في  ونبشنا 
كمسرح فكاهي الن قصص املسرح تطرح الواقع 
ولن تكون صادقة اذا ابتعدت عنه او جتاهلته 

او تالعبت به".
املفاوض الفلسطيني

وردا على سؤال مراسلنا "الم يكن العرض 
قاسيا على املفاوض الفلسطيني؟" قال الفنان 
كان  الفلسطيني  املفاوض  "بالعكس  فراجني: 
قاسيا علينا وعلى مستقبلنا واطفالنا، لذلك 
كفى،  الفلسطيني  اجلمهور  مع  نقول  ان  اراد 
وهذه رسالة بحد ذاتها نوجهها كفنانني وكجزء 
من الشعب الفلسطيني لنطالب باعادة النظر 

شعبنا  وخيارات  واملقاومة  املفاوضات  نهج  في 
الذي ال يستحق سوى االفضل".

فندق الرياض
وتوقف العرض مطوال امام الربيع العربي 
ال����ذي ج��س��دت��ه ف��ق��رة حت���ت ع���ن���وان "فندق 
الرياض للزعماء الشاردين والي بدهم يشردوا" 
ال���ع���رب ونظرتهم  احل���ك���ام  م���ن  وال�����ذي س��خ��ر 
الفنان  ق��ال  القضية  ه��ذه  وح���ول  لشعوبهم، 
املصو: "كانت من اهم فقرات العرض لتعريف 
وسائل  تتناقلها  لم  حقيقية  بصورة  اجلمهور 
االع����الم ال��ت��ي ان��ت��ق��دن��ا دوره����ا اي��ض��ا، ونحن 
ان يكبر  املفروض  الفندق من  ان  على قناعة 
الديكتاتوية  االنظمة  زعماء  كل  به  ليلتحق 
ابناؤنا في نظام  ان يعيش  العرب الننا نريد 

حر ودميقراطية وكرامة في بالدهم".
احالمنا  "ه���ذه  ع���وض:  الفنانة  واض��اف��ت 
ول��ك��ن م���ع ه���ذه االن��ظ��م��ة ال��ف��اس��دة ال ميكن 
العربي  ال��رب��ي��ع  ن��دع��م  نحن  ل��ذل��ك  حتقيقها 
لهم،  كي يوضع حد  املوعد  ح��ان  ان��ه  ونعتقد 
الستقبال  مفتوح  ال��ري��اض  ف��ن��دق  وبالتالي 
ال��زع��م��اء ال���ي ب��ده��م ي��ش��ردوا ح��ت��ى تتخلص 

الشعوب منهم".

الربيع العربي
وع��ب��ر ال��ف��ن��ان امل��ص��و ع��ن ت��ف��اؤل��ه بالربيع 
الطفالنا  "سيضمن  ق���ال:  ك��م��ا  الن���ه  ال��ع��رب��ي 
انظمة  ب��دون  وط��ن عربي حر  في  يعيشوا  ان 
ف���اس���دة"، ام���ا ال��ف��ن��ان��ة ع���وض ف��ق��ال��ت: "انا 

مؤمنة
بالربيع العربي فاهم شيء انه كسر حاجز 
اخل�����وف، ص��ح��ي��ح ان����ه مي���ر مب��رح��ل��ة صعبة 
ويتعرض لدخالء يحاولون االساءة له، ولكنها 
العربية  اجلماهير  دام���ت  وم��ا  حت��ول  مرحلة 
بعد  ول��و  حتى  ستصل  اخل��وف  حاجز  كسرت 

سنوات".
ام���ا ال��ف��ن��ان ف��راج��ني ف��ق��ال: "ام��ل��ن��ا كبير 
ارسلنا  ل��ذل��ك  ال��ع��رب��ي��ة  وال��ش��ع��وب  ب��ال��رب��ي��ع 
املشوار  ملواصلة  وتاييد  دع��م  رسالة  بعرضنا 
حتى يكتمل حلمنا العربي في وطن حر مفتوح 

بال تبعية او قيود".
املسرحية واحلياء

رغ�����م اس���ت���خ���دام ال���ع���دي���د م����ن االل���ف���اظ 
البعض واعتبرها  انتقدها  التي  واملصطلحات 
خدش للحياء، لزم اجلمهور مقاعدهم وتابعوه 
والتقدير  االع��ج��اب  وس��ط  مشهد  اخ��ر  حتى 
نسائي  العرض متيز بحضور جمهور  ان  علما 
واسع، وقالت الفنانة عوض ردا على ذلك: "لم 

ولن نتعرض لقيمنا واخالقنا يوما ولن نسمح 
البلد ولسنا  م��ن ه��ذه  ب��خ��دش احل��ي��اء الن��ن��ا 
غرباء، وتربينا نفس التربية ونعتز بالعادات 
والفكر والتقاليد، ولكن احيانا ننقل تعبيرا او 
مصطلحا يستخدمه العامة كجزء من حياتنا 

بطريقة كوميدية".
ليش  الكلمات  ه��ذه  "استخدام  واض��اف��ت: 
بل  واالع���راف  االخ��الق  او خروجا عن  خدشا 
ال��واق��ع، ون��ح��ن االحرص  ه��و تعبير ع��ن ه��ذا 
على استخدام املصطلحات في املوقع املناسب 

ومراعاة اجلميع ".
ليست قطر

انه بعد  الفنان فراجني "للقدس"،  واف��اد 
فلسطني  ت��ل��ف��زي��ون  ف��ي  ال��ع��رض  م��ن  منعهم 
انتاج  مت��وي��ل  عربية  دول���ة  عليهم  ع��رض��ت 
واض����اف:  ح��ل��ق��ة،   30 م��ن  ت��ل��ف��زي��ون  مسلسل 
تلفزيون خاص  الذي قدمه  العرض  "رفضنا 
اراد  وه��ي ليست قطر الن��ه  دول��ة شقيقة  في 
ان يقيد حريتنا ويتحكم بتفاصيل العرض 
وافق  ف��ق��د  احل��ل��ق��ات بشكل ج��زئ��ي،  واخ��ت��ار 
بحماسة على كل ما ينتقد السلطة الوطنية 
ن��ص��وص تتعلق  ق��رر ح��ذف  وال��ق��ي��ادة ولكنه 
وما  ل��ه��ا  امل��ؤي��دة  وال����دول  املسلمني  ب���االخ���وان 

ينتقد االنقسام وحماس".
واضاف: "رسالتنا الفن حرية بال حدود او 
هوامش ومهما واجهنا من صعوبات لن نتخلى 
عن افكارنا وهويتنا الوطنية والتزامنا بشعبنا 

وقضيتنا".
مسلسل على اليوتيوب

واكد الفنان فراجني ان الفريق انهى اعمال 
ع��ن��وان "وط���ن على  اجل��دي��د حت��ت  مسلسله 
يوتيوب" والذي سيعرض عبر هذه الطريقة 
تلفزيون  ف��ي  الفنية  اعمالهم  حظر  بسبب 
تلفزيوني  عمل  "املسلسل  وق���ال:  فلسطني، 
مصور من تاليفنا وتبرع منا جلمهورنا احلبيب 
الذواق واملشتاق لهذه االعمال الفنية الهادفة 
واجتماعية  سياسية  قضايا  تناقش  ال��ت��ي 

عربية وفلسطينية".
واض���اف: "م��ع اس��ت��م��رار منعنا م��ن تقدمي 
االساليب  ن��س��ت��خ��دم  ان  ح��ق��ن��ا  م��ن  اع��م��ال��ن��ا 
اجلديدة في عالم الفن والسينما والتكنولوجيا 
التمسك  على  تاكيدنا  م��ع  رسالتنا  الي��ص��ال 
بحقنا بالعرض عبر شاشة تلفزيون فلسطني 
الذي هو ليس ملك الحد وامنا ملك للشعب 

الفلسطيني".
ردود فعل

العامة  العالقات  مدير  قالت  جانبها،  من 
االسير:  م��ي��س��اء  ج��ن��ني  سينما  جمعية  ف��ي 
"ان العرض كان ناجحا ومشجعا لنا لنواصل 
تنفيذ مشروعنا الثقافي الذي يشمل املزيد 
الشرائح  ك��اف��ة  تستهدف  ال��ت��ي  ال��ب��رام��ج  م��ن 
والثقافية  الوطنية  القضايا  ف��ي  وخ��اص��ة 

واالنسانية".
وقال الصحفي طارق سويطات: "ان العرض 
رائع وعبر عن صورة وصرخة كل فلسطيني 

ونفخر بوجود فن وطني معبر."
اما خبيرة التجميل جنود الكايد فقالت: 
بهذه  م��س��رح��ي��ا  ع��رض��ا  اش���اه���د  م���رة  "الول 
واقعنا  خاطبت  ال��ت��ي  االب��داع��ي��ة  اللمسات 
وجسدته وترجمت الكثير من االالم والهموم 
والتي تؤكد التطور الكبير الذي حققه املسرح 
الفلسطيني وفنانيه الن هناك حاجة ماسة 
لؤي  اجلامعي  الطالب  وق��ال  ال��ف��ن��ون"،  لهذه 
طافيش: "املسرحية جسدت كل ما يدور في 
واقعنا وهي محطة هامة لفتح افاق التفكير 
ام���ام ج��ي��ل ال��ش��ب��اب ال���ذي ب��ح��اج��ة لتوجيه 

وارشاد وتوعية ".

اخلليل - مراسل القدس اخلاص- شرعت 
اخلليل  جنوب  والتعليم  التربية  مديرية 
التعليمية  للوسائل  معارض  سلسلة  بتنفيذ 
للمرحلة األساسية من الصف األول األساسي 
على  موزعة  معارض   8 وتشمل  الرابع  وحتى 
خطة  ضمن  املديرية  تشملها  التي  امل���دارس 
مركزيا  ومعرضا  األق���ران(  )إش���راف  عناقيد 
القدس  مع جامعة  بالتعاون  دورا  في مدينة 

املفتوحة.
وحت�����وي امل���ع���ارض م��ج��م��وع��ة ك��ب��ي��رة من 
إثراء  ف��ي  تساهم  ال��ت��ي  التعليمية  ال��وس��ائ��ل 
األساسية،  املرحلة  لصفوف  التربوي  املنهاج 
لوحات،   : بالتنوع من  الوسائل  حيث تتميز 
الكتروني،  تعليم  تربوية،  العاب  مجسمات، 
عمل  وأوراق   ، وكتابًة  رسما  مجسمة  قصص 
متضمنة عنصر التشويق في الوانها وطريقة 
صنعها وخصوصا للمشاهد، ومتيزها مبرحلة 

الطفولة األساسية من حيث اإلعداد، املشاركة، 
العرض.

مركزية  خطة  ضمن  العمل  ه��ذا  وي��أت��ي 
اش���رف عليها  األس��اس��ي��ة،  للمرحلة  م��وح��دة  
هليل  أب��و  أ.ف����وزي  والتعليم  التربية  م��دي��ر 
ونائباه اإلداري والفني ورئيس قسم اإلشراف 
إعداد  ومعدة  مشتركة  وبجهود  وال��ت��دري��ب، 
حيث  منطقة،  ك��ل  منسقي  قبل  م��ن  عمليا 
جنحت املعارض في حتفيز معلميها والقائمني 
عليها في استنباط وسائل  تعليمية جديدة 
وإبداعات  أف��ك��ار  ط��رح  ف��ي  تساعد  ومتميزة 
الشريفة  املنافسة  خلق  على  تعمل  خالقة 
التدريسية  الهيئات  وأع��ض��اء  امل��ن��اط��ق  ب��ني 

واإلدارية.
وأطلق أبو هليل على هذا العام الدراسي عام 
املرحلة األساسية في إنتاج الوسائل التعليمية، 
مشيرا الى أن املعارض لم تقتصر على إعداد 

الوسائل بل مت اجناز كتيبات متخصصة بأوراق 
عمل للمرحلة األساسية مراعية كافة األسس 
وأنها  والتنفيذ  اإلع���داد  آل��ي��ة  ف��ي  واملعايير 
أعطت صورة مشرفة للمديرية واجنازاتها التي 

نالت رضى املجتمع احمللي ومؤسساته.
والتدريب  اإلش�����راف  ق��س��م  رئ��ي��س  وأك����د 
أ.محمد رصرص على أهمية الوسائل التعليمية 
في  الطلبة،كذلك  لدى  املفاهيم  تثبيت  في 
اإلش��راف باألقران  تنمية قدراتهم، وثمن دور 
من  السلسة  هذه  اجن��از  في  املناطق  ومنسقي 
أتاحت  ال��ت��ي  وال��ت��رب��وي��ة  العلمية  امل��ع��ارض 
واملعارف  اخلبرات  لتبادل  للمعلمني  الفرصة 
والعمل بروح الفريق، وبث التنافس الشريف 
بينهم الذي ساهم في عرض اجنازات علمية 
وت��رب��وي��ة ع��ب��رت ع��ن م���دة اه��ت��م��ام معلمي 
وشبه  احملسوسة  بالوسائل  األساسية  املرحلة 

احملسوسة.

من جهتها، أشادت مشرفة املرحلة األساسية 
داخل  العمل  فريق  بجهد  الرجعي   أ.س���وزان 
مؤكدة  البناء،  والتعاون  وخارجها   املديرية 
إلى ترك بصمات معنوية  املعارض تهدف  أن 
الوسائل  ال����دراس����ي،وان  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  وم���ادي���ة 
التدريس  في  فاعلة  ض��رورة  لها  التعليمية 
وإضافة عناصر جديدة له تضمن وصوله إلى 
أذهان الطلبة بشكل واضح وذلك الن إشراك 
أكثر من حاسة في التعليم يساعد على ثبات 
وبقاء املادة التعليمة أكثر مساهمًة في اختصار 

الوقت إليصال املعلومة.
معارض  سلسلة  أن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم��ن 
الوسائل التعليمية مت تنفيذ جزء بسيط منها 
واجلزء األخر في مرحلة االستعداد للتنفيذ 
في املناطق اجلغرافية التي تشملها املديرية 
ومنها املعرض األكبر واملركزي في مدينة دورا 

بالتعاون مع جامعة القدس املفتوحة.

إطالق سلسلة معارض للوسائل 
التعليمية في "تربية" جنوب اخلليل

"مجموعة  وقعت   - سمودي  علي   - جنني 
اتفاقية  ام����س،  الفلسطينية"  االت���ص���االت 
منحة مشروع تزويد ذوي االحتياجات اخلاصة 
"اجلليل  جمعية  م��ع  الصناعية  ب���االط���راف 
في  اخل��ي��ري��ة"  املجتمعي  والتأهيل  للرعاية 
ج��ن��ني، وذل���ك ف��ي إط���ار دع���م ج��ه��ود املجتمع 
األشخاص  احتياجات  توفير  في  الفلسطيني 
األطراف  يستخدمون  الذين  حركيا  املعاقني 

واجلبائر  ال��ط��ب��ي��ة  واالح����ذي����ة  ال��ص��ن��اع��ي��ة 
قانون  ب��ن��ود  م��ع  بها مب��ا ينسجم  وت��زوي��ده��م 
حقوق املعاقني رقم )99/4( وحتقيق املناصرة 
املجتمعية لقضاياهم االنسانية ضمن قضايا 

الشأن العام.
ووقع االتفاقية مدير عام العالقات العامة 
عماد  الفلسطينية  االت��ص��االت  مجموعة  في 
ابو  ال���رازق  عبد  اجلليل  جمعية  وع��ن  اللحام 

الهيجاء رئيس اجلمعية.
مجموعة  اهتمام  م��دى  على  اللحام  واك���د 
ومن  الفلسطيني  املواطن  بقضايا  االتصاالت 
جاهده  تسعى  وان��ه��ا  االع��اق��ة،  قضايا  ضمنها 
لسد احتياجات اإلنسان الفلسطيني في اطار 
اخلدمات التي تضمن لهم حياة افضل في كافة 

محافظات الوطن.
ادارة  ت��ق��دي��ر  ع��ن  اجلمعية  رئ��ي��س  وع��ب��ر 

واسرهم  االع��اق��ة  ذوي  واالش��خ��اص  اجلمعية 
بجهود  سعادتهم  بالغ  احمللي  املجتمع  وممثلي 
تامني  في  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة 
احتياجات االشخاص ذوي االعاقة من االطراف 
يؤكد  ذل��ك  ان  موضحا  ج��ن��ني،  محافظة  ف��ي 
متثل  الفلسطينية  االت��ص��االت  مجموعة  ان 
النموذج االفضل للقيم الفلسطينية االهلية 

في دعم احتياجات املواطن وقضايا املواطن.

توقيع اتفاقية في جنني لتزويد ذوي االعاقة باألطراف الصناعية 

اخلليل – مراسل "القدس" اخلاص- إحتفلت مدرسة بيت أمر الثانوية للبنني بتكرمي طلبتها 
املتفوقني بحضور مدير التربية والتعليم شمال اخلليل بسام طهبوب والنائب اإلداري بالل أبو 
اسنينة ورئيس قسم العالقات العامة واإلعالم طلب أبو صبيح  ومجلس أولياء األمور وعدد من 

شخصيات ووجهاء البلدة . 
وبدأ احلفل بتالوة آيات من القرآن الكرمي ثم عزف السالم الوطني.

وفي كلمته رحب علي عقل مدير املدرسة باحلضور،  شاكرا مجلس أولياء األمور على جهودهم 
في دعم املسيرة التربوية وحاثا الطلبة على اجلد واالجتهاد في إمتحان الثانوية العامة والتحلي 
باألخالق احلسنة مذكرا بفضل العلم والعلماء، كما شكر معلمي املدرسة الذين بذلوا جهودا كبيرة 

في خدمة املسيرة التعليمية . 
من جانبه شكر طهبوب املدرسة إدارة ومعلمني وطالبا ، وأوضح نظام الثانوية العامة املقترح 
حاثا الطلبة على التفوق وأضاف: إن طلبتنا يعانون من ممارسات االحتالل اعتقاالوإبعادا كما 
حدث مع طلبة هذه املدرسة وغيرهم ، حيث قرر االحتالل إبعاد ستة منهم 20 كيلو مترا عن أماكن 
سكناهم كشرط لإلفراج عنهم، متحدثا عن السياسة القمعية ضد األسرى كحرمانهم من تقدمي 
الدولية،  والقوانني  العالي، متجاوزة بذلك األعراف  العامة ومواصلة تعليمهم  الثانوية  إمتحان 
مطالبا منظمات حقوق اإلنسان والطفل بالقيام بدورها في الدفاع أطفال فلسطني ومتكينهم 

من نيل حقوقهم الترفيهية والتعليمية .
وفي مدرسة حلحول الثانوية للبنات شكرت مديرة املدرسة ماجدة عابد مدير التربية واملجتمع 
احمللي ومجلس أولياء األمور واملعلمات والطالبات وبلدية حلحول على جهودهم ، ومتنت لطالبات 

الثانوية العامة التوفيق والتفوق هذا العام.
من جهته دعا جميل أبو عالن في كلمة مجلس أولياء األمور احلضور إلى بذل املزيد من اجلهود  
لتطوير املسيرة التعليمية وحتسني البيئة املدرسية ودعم الطلبة ماديا ومعنويا لتذليل العقبات 
التي تواجه  املسيرة التربوية.  وفي ختام احلفل مت توزيع الهدايا على املعلمات والطالبات املتفوقات 

من قبل مجلس أولياء األمور وجلنة بناء مدارس حلحول. 

مدرستا بيت أمر وحلحول الثانويتان تكرمان طلبتهما املتفوقني 

تربية شمال اخلليل تنفذ العديد من األنشطة 
اخلليل – مراسل القدس اخلاص - نفذت مديرية التربية والتعليم شمال اخلليل العديد من 
األنشطة ، حيث قام النائب الفني في املديرية محمد الفروخ بتوزيع املوظفني على كافة املدارس 
أوال ونوبا وخ��اراس وبيت أمر وحلحول والعروب  وشيوخ  في بني نعيم والشيوخ وسعير، وبيت 
التدريسية،  الفعاليات كتكرمي الطلبة املتفوقني والهيئات  العروب، والتي قامت  بالعديد من 

وأقامة املعارض الفنية والعلمية اضافة الى األنشطة الطالبية املتنوعة .
وقام مدير التربية والتعليم بسام طهبوب يرافقه النائب اإلداري بالل أبو اسنينة ورئيس 
شاركوا  حيث  املديرية  م��دارس  على  بجولة  صبيح  أب��و  طلب  واإلع���الم  العامة  العالقات  قسم 
في  واملعلمات  واملعلمني  الطلبة  وتكرمي  املعارض  وزي��ارة  والغناء  كالدبكة،  أنشطتهم  في  الطلبة 

بعض املدارس.   


