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ب��ي��ت ل��ح��م - م���راس���ل "ے" ال���خ���اص- ح��ق��ق م��ه��رج��ان ل��ي��ايل ب���رك سليمان 
، ن����ج����اح����ا ب�����اه�����را يف م����وس����م����ه األول ب���إس���ت���ض���اف���ت���ه ك����وك����ب����ة م�����ن ال����ف����ن����ان����ن ال����ع����رب 

والفلسطينين . 
واختتم املهرجان بسهرة فنية أحيتها الفنانة العربية الكبرية أصالة نصري 

، وسط أجواء حماسية ومميزة جمعت الكل الفلسطيني .
وقدمت نصري ، العديد من األغ��اين العربية والرتاثية والوطنية، وعرض 
فلكلوري فلسطيني برفقة فرقة "أوتار" بقيادة املايسرتو يعقوب االطرش التي 

لطاملا تميزت يف املحافل املحلية والعربية.
ويف ه����ذا ال���س���ي���اق، ق����ال ج�����ورج ب���س���وس م���دي���ر ع����ام ق��ص��ر امل���ؤت���م���رات ، م��دي��ر 
امل���ه���رج���ان ، أن ق��ص��ر امل���ؤت���م���رات وب���ال���ت���ع���اون م���ع ش���رك���ائ���ه ، اس���ت���ط���اع ت��ن��ف��ي��ذ ه��ذا 
املهرجان بجهود كبرية ومساع ضخمة، وحقق يوم االفتتاح الهدف املرجو منه 

برسم البسمة عىل وجوه االف املواطنن الذين حضروا الحفل  .
واض������اف ب���س���وس ، ان���ه���ا امل�����رة االوىل ال���ت���ي ي��ح��ي��ي ف��ي��ه��ا ال��ف��ن��ان��ون ح��ف��ا ب��ه��ذه 
ال��واج��ه��ة ال��ح��ض��اري��ة وال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة يف رس��ال��ة م��ن ب��ي��ت ل��ح��م وف��ل��س��ط��ن اىل 

العالم، يف هذا املوقع التاريخي الذي يزيد عمره عىل االلفي عام.
وقال املهندس رائد عثمان ، ان املستوى الذي ظهر به املهرجان ، هو دليل 
واض����ح ع���ىل ت��م��ي��زه ب��ج��ه��ود ال��ج��ه��ات ال��راع��ي��ة وط���واق���م ال��ع��م��ل ال��ت��ي ع��م��ل��ت عىل 
مدار الساعة لضمان توفري االجواء النموذجية للحضور، مما يؤكد ان هنالك 
مؤسسات اعامية فلسطينية ق��ادرة عىل انتاج اضخم الحفات الفنية، عىل 

الرغم من العرثات التي تعرتض عمل املؤسسات االعامية الفلسطينية.
م����ن ج��ان��ب��ه��ا ع�����رت ال���ف���ن���ان���ة أص����ال����ة ن���ص���ري ع����ن س���ع���ادت���ه���ا يف ه�����ذه امل���ش���ارك���ة 
خ����ص����وص����ا وان امل�����ه�����رج�����ان ي���ح���م���ل ع����ن����وان����ا وط����ن����ي����ا ك�������ون امل�����وق�����ع ي����ت����ع����رض ل��ه��ج��م��ة 

استيطانية تهدد وجوده وهويته الفلسطينية، وان مشاركة الفناننن العرب 
باملهرجان تمثل فرصة لنقل الثقافة والرتاث الفلسطيني إىل العالم العربي.

وق����ال����ت ن���ص���ري ، ان م��ش��ارك��ت��ه��ا يف ه�����ذا امل���ه���رج���ان ارج������ع ل���ه���ا ح���ن���ن دم��ش��ق 
وتجولها يف أروقة بيت لحم أعاد إىل ذاكرتها أسواق سوريا.

وك��ان��ت أص��ال��ة ن��ص��ري ، ق��د زارت ال��رئ��ي��س م��ح��م��ود ع��ب��اس يف م��ق��ر ال��رئ��اس��ة 
يف رام ال��ل��ه، ووض��ع��ت إكليا م��ن ال��زه��ور ع��ىل ض��ري��ح الشهيد ال��رئ��ي��س ال��راح��ل 
ياسر عرفات، كما أجرت العديد من الجوالت يف شوارع فلسطن معربة عن 

سرورها العميق بهذه الزيارة.
وق��ال��ت ن��ص��ري ، ان ال��وج��ود ق��ي فلسطن ك���ان حلما بالنسبة ل��ه��ا وتحقق 
اخ����ريا، وان��ه��ا س��ع��ي��دة ج���دا ب��ه��ذه ال���زي���ارة، ق��ائ��ل��ة : ان فلسطن م��ن اك���رث ام��اك��ن 

العالم روحية.
واكدت نصري يف مؤتمر صحفي ،  انه ورغم املعاناة التي يكابدها الشعب 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي ج���������راء االح������ت������ال ، اال ان�����ه�����ا مل����س����ت يف ه�������ذا ال����ش����ع����ب ان�������ه ي��س��ت��ح��ق 

الحياة.
وقالت انها انبهرت بمسرح مهرجان برك سليمان ، مشرية اىل كم املعدات 
الهائلة والتقنيات الفنية الكبرية التي كانت موجودة ومتوفرة بشكل ملحوظ 

يف فلسطن وغري موجودة يف اغلب دول للعالم.
ويف سياق آخ��ر، وضمن الشأن ال��س��وري ، اك��دت انها فنانة وسطية وانها 
بجانب الثورة السورية والشباب السوري الوسطي املتعلم والوطني واملثقف، 

مطالبة بدولة ديمقراطية مدنية سورية. 
ودعت اصالة نصري ، كافة الفنانن العرب لزيارة فلسطن ولم الجميع 

الفلسطيني الذي يعاين ويات االحتال وممارساته .

اختتام مهرجان ليالي برك سليمان الرمضاني االول بنجاح الفت

أصالة: كان حلمي زيارة فلسطين
أكثر أماكن العالم روحانية

تصوير: محمود عليان بيت لحم  - جانب من املؤتمر الصحفي للفنانة السورية اصالة نصري يف قاعة املؤتمرات امس. 

الزجل الشعبي فن قائم بذاته 
تزيده الموسيقى قوة 

 سلفيت - عبدالقادر عقل / املنهل للصحافة واالعام - الزجل الشعبي أو ما يعرف ب�"الحّداية" 
لوحة مميزة من لوحات الرتاث الفلسطيني، التي رسمها األجداد ونقلوها لألحفاد، واحتفظت 
بمامحها وألوانها لقرون طويلة فغدت كاملوناليزا يف العراقة واألص��ال��ة، وم��ع إطالة موسم 
األع���راس ت��رز أن��غ��ام ال��زج��ل الشعبي م��ن جديد ع��ىل الواجهة الفلسطينية، ورغ��م بقاء الزجل 
راسخاً إال أنه يشهد حاالت مد وجزر مع تقدم السنن، حتى أن البعض يرى بأن الحاجة ملواكبة 
روح العصر أص��اب��ت ال��زج��ل يف مقتل فأوجعته، يف ح��ن ي��رى آخ���رون ب��أن ال��زج��ل َم��ع��ن م��اء ال 

ينضب، وسيبقى محتفظاً ببصمته املميزة لألعراس الفلسطينية يف املستقبل.
 الفنان ش��ادي البوريني ي��رى ب��أن الحفات الزجلية القديمة التي تتكون من شاعرين إثنن 
وسماعات غدت اليوم "شبه منقرضة"، ولم تعد موجودة إال يف بعض القرى التي تعد عىل 
األصابع، وبالنسبة للحّداية كفن يشري البوريني بأنه شهد تطوراً، وصفه بالنقلة النوعية عر 
مرافقة املوسيقى له، ودمجها فيه ضمن مقامات وطبقات وألحان معينة، وحول دور املوسيقى 
يف انتشار ال��زج��ل الشعبي يؤكد الفنان ب��أن دم��ج املوسيقى بالزجل وّس��ع م��ن نطاق شهرته يف 
كافة محافظات الوطن، حيث يقول : أهلنا يف بيت لحم، والخليل، وغزة، وغريها من املناطق 
عرفوا الحّداية حديثا، عقب دمجها باملوسيقى ، ويعزو سبب ذلك إىل أن تطويرها جعلها مرنة 
ومناسبة ملعظم األذواق، إضافة لتناولها مواضيع تعر عن نبض الشارع، ويرى بأن الحفاظ 

عىل الزجل الشعبي منوط بمدى االهتمام االعامي والثقايف.
 الزجال الشعبي نظام سلمان ي��رى ب��أن كل امل��ح��اوالت الهادفة لتهميش الزجل أو إقصائه 
س��ت��ب��وء ب��ال��ف��ش��ل، ألن���ه ف��ن ث��اب��ت ق��ائ��م ب��ذات��ه، وي��ح��ايك م��ش��اع��ر ال��ج��م��اه��ري وأح��اس��ي��س��ه��ا، محركاً 
ال���ع���اط���ف���ة وال���ح���ن���ن ف��ي��ه��ا الش����ع����وري����اً، وي����دل����ل ال���س���ل���م���ان ع����ىل ذل�����ك ب��ال��ت��ف��اع��ل ال���ك���ب���ري ال������ذي ي��ب��دي��ه 
الجمهور مع أي سهرة زجلية، وال ينكر أن املوسيقى الحديثة قد اقتطعت حيزاً ال يستهان به 
من وقت الزجل خال األعراس الفلسطينية، لكنه يرى أنها لم تلغ الزجل الشعبي بل أعطته 

زخماً قوياً عندما رافقته.
"ال���زج���ل وامل��وس��ي��ق��ى ت���وأم���ان" ب��ه��ذه ال��ك��ل��م��ات ب���دأ ال���ع���ازف م��ق��ب��ل ع����واد ح��دي��ث��ه ع��ن م���دى تأثري 
املوسيقى الحديثة عىل الزجل الشعبي الرتايث، وأشار عواد إىل أن الزجل الشعبي ليس نرثاً، 
بل عبارة عن ك��ام مقفى وم���وزون، وأبسط أشكال ال��وزن وج��ود اإلي��ق��اع، واملوسيقى أساسها 
اإليقاع، وبالتايل فإن مرافقة املوسيقى للزجل أمر بديهي طبيعي، يزيد الزجل قوة وشعبية، 
ويرى العازف بأن قرار املحافظة عىل الزجل منوط بالزجالن الشعبين داعياً إياهم إىل استمرار 
التغني باأللوان الرتاثية الفلسطينية والتقليل ما أمكن من األغاين الحديثة الهابطة التي تفتقر 

للمعنى.

فعاليات لألطفال
في مسرح »الحكواتي«

القدس – نظم املسرح الوطني الفلسطيني »الحكوايت« امس  وامس االول  فعاليات لاطفال 
, ضمت مهرجن  باالضافة اىل عروض سحرية ومسرحية , بمشاركة فرق من عدة مناطق يف 

الوطن , ومنها فرقة احىل عالم وفرقة شبابيك ومسرح السرية ومسرح جبينة .
 وشارك يف الفعاليات اطفال من مختلف االعمار باإلضافة اىل امهات وآباء , والقت  اعجاب 

وترحيب الحضور .
وقال مدير املسرح "محمد حايقة" :  انه سيتم تنظيم فعاليات ُمشابهة لهذا النشاط ضمن 

مهرجان الدمى التاسع عشر , الذي سيتم تنفيذه يف شهر تشرين االول من هذا العام .

 ج������ن������ن - ع��������ي س��������م��������ودي - ط�������ال�������ب م�������رك�������ز إع��������������ام ح�������ق�������وق اإلن�������س�������ان 
وال���دي���م���ق���راط���ي���ة "ش���م���س" ب����اح����رتام ح���ق���وق ال���ش���ب���اب م���ن خ����ال ال��ع��م��ل 
ع��ىل إض��اف��ة ت��ع��دي��ات خ��اص��ة ب��ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات التشريعية واملحلية 
بما يضمن إش���راك الشباب انتخاباً وترشيحاً ،وب���دور أك��ر ملؤسسات 
املجتمع املدين تجاه الشباب والشابات ، وصياغة إسرتاتيجية وطنية 
ي��ش��ارك��ون يف رس��م معاملها داع��ي��ا الحكومة لتشجيع وت��ب��ن��ي  امل��ب��ادرات 
الشبابية وإي��ج��اد ف��رص عمل وال��ح��د م��ن البطالة، واستثمار وتفعيل 
وسائل اإلعام املختلفة لتوجيه الشباب والشابات، ومطالبة القطاع 
ال�����خ�����اص ل���ل���م���س���اه���م���ة ب���ف���ع���ال���ي���ة يف دع������م ب�����رام�����ج امل����س����ؤول����ي����ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

والشبابية .
 وشدد املركز يف بيان صحفي بمناسبة اليوم العاملي للشباب يف 12 

آب املعتمد من الجمعية العامة لألمم املتحدة  عام 2000.

وأوض��ح املركز أن مشكلة البطالة هي مشكلة اقتصادية، كما هي 
نفسية، واجتماعية، وأمنية، وسياسية يف آن واحد، وتؤكد اإلحصاءات 
أن هناك ع��ش��رات اآلالف م��ن العاطلن ع��ن العمل ال��ذي��ن يعانون من 
الفقر والحاجة والحرمان، وتخلف أوضاعهم الصحية، أو تأخرهم عن 

الزواج وتكوين األسرة، أو عجزهم عن تحمل مسؤولية أسرهم. 
 وقال املركز أن غالبية الشباب ال يثقون يف البناء السيايس والحزبي 
الذي أصبح بالنسبة لهم غري قابل للتغيري واإلصاح ، كما أن إدراك 
الشباب ألهمية املشاركة يف الحياة السياسية ضئيلة للغاية رغم الدعاية 
املكثفة من أجهزة اإلعام ودعا إىل ضرورة تكثيف الجهود إلقناع الشباب 
بضرورة املشاركة يف الحياة العامة، مبينا إن هذا يفرض عىل املسؤولن 
وامل��ه��ت��م��ن ب��ال��ع��م��ل م���ع ال��ش��ب��اب ت��وف��ري ب���رام���ج خ��اص��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة ب��ض��رورة 

مشاركتهم يف الحياة السياسية .

مركز "شمس" يدعو الحترام حقوق الشباب

- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الحكومة اللبنانية بدأت 
منذ ال��س��ادس م��ن آب ال��ج��اري ، بمنع دخ��ول الفلسطينين القادمن 

من سوريا، مما ُيعتر انتهاكا اللتزاماتها الدولية.
وق������ال ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ان وف���ق���ا ل����� "ه���ي���وم���ن راي����ت����س ووت�������ش" ، إن���ه���م���ا ك��ان��ا 
ضمن مجموعة تتكون من قرابة مائتي طالب لجوء فلسطيني ُمنعوا 
من اجتياز ال��ح��دود بعد أن ق��ام األم��ن العام اللبناين بتغيري سياساته 
بشكل فجايئ يف السادس من آب الحايل ، تجاه الفلسطينين الذين 

يسكنون يف سوريا.
 وق����ال ج���و س���ت���ورك، ن��ائ��ب امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��س��م ال���ش���رق األوس����ط 
وشمال أفريقيا يف "هيومن رايتس ووتش": "كيف للبنان أن يدير ظهره 
ألشخاص يائسن فقدوا منازلهم وأقاربهم وأرزاقهم، وفّروا بحياتهم 
م��ن منطقة ح���رب؟ ي��ج��ب ع��ىل ل��ب��ن��ان أن ال ي��دف��ع��ه��م ل��ل��ع��ودة إىل مكان 

ربما تكون فيه سامتهم وحياتهم معرضة للخطر".
وقبل ان��دالع الثورة السورية يف آذار 2011، كانت سوريا ت��ؤوي قرابة 

500 ألف الجئ فلسطيني، بعضهم ُولد وكُر هناك.
وم�������ن ب�����ن ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ن ال����ع����ال����ق����ن يف ال������ح������دود ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ع����ائ����ات 

بأكملها، وأطفال، وشيوخ، وأشخاص مرىض، أمىض بعضهم ليلته يف 
املنطقة الفاصلة بن املركزين الحدودين للبلدين خوًفا عىل سامتهم 

إذا عادوا إىل سوريا، دون مأوى ودون دورات مياه.
وكان لبعضهم أقارب يف انتظارهم يف لبنان، بينما يقول آخرون إن 
منازلهم يف سوريا تعرضت للتدمري أثناء الحرب، أو أنهم ال يمتلكون 

املال الازم للعودة إىل منازلهم، حتى وان كان ذلك آمًنا.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" ، إن عىل الحكومة اللبنانية أن ُتلغي 

عىل الفور قرارها بمنع دخول الفلسطينين القادمن من لبنان.
وق���ال أح��د الفلسطينين العالقن ع��ىل ال��ح��دود ل��� "ه��ي��وم��ن رايتس 
ووتش" إن حرس الحدود اللبناين قالوا له ولطالبي لجوء فلسطينين 
آخ��ري��ن ك��ان��وا ب��ان��ت��ظ��ار ال���دخ���ول، يف ال���س���ادس م��ن آب ال��ح��ايل ، ح��وايل 
الساعة السادسة و45 دقيقة مساًء، إنهم تلقوا أمًرا من مكتب األمن 

العام اللبناين بعدم السماح ألي فلسطيني بدخول الباد.
وب��ع��د ه���ذا اإلع������ان، ل���م ُي��س��م��ح ب��ال��دخ��ول إال للفلسطينين ال��ذي��ن 
لهم زوجات أو أمهات لبنانيات، أو الذين يحملون تذاكر سفر بالطائرة 

تثبت أنهم سيعودون.

"هيومن رايتس ووتش": لبنان منع دخول
 الالجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا

البرية - وفا– تنظم بلدية البرية ومحافظة رام الله والبرية وبالتعاون 
م����ع ال����ق����وى ال���وط���ن���ي���ة واالس����ام����ي����ة ال����ي����وم ، وق���ف���ة اح��ت��ج��اج��ي��ة يف م���ي���دان 
فلسطن يف مدخل املدينة الشمايل، يتخللها عقد مؤتمر صحفي، رفضا 

لقرار االحتال بإغاق مكب النفايات املركزي التابع لبلدية البرية.
وناشدت البلدية يف بيان صحفي امس، كافة املؤسسات الرسمية 
واألهلية وسكان املدينة بضرورة الوقوف والتصدي لهذا القرار الخطري 

الذي يفاقم األزمات البيئية والصحية يف املدينة.  
وك��ان��ت ق��وات االح��ت��ال ق��د اغلقت املكب امل��رك��زي للنفايات االرب��ع��اء 
املايض بالسواتر الرتابية ومنعت البلدية من استخدامه، االمر الذي بدأ 

يتسبب يف انتشار املكبات العشوائية يف املدينة.
وت���دع���ي اس���رائ���ي���ل ان اس���ب���اب ب��ي��ئ��ي��ة وراء اغ�����اق امل���ك���ب يف ح���ن تنفي 
البلدية ذل��ك م��ؤك��دة ان الس��رائ��ي��ل دواف���ع استيطانية توسعية اخ��رى، 
حيث تفيد الدراسات البيئية ان املكب مطابق للمعايري البيئة ويصلح 
ل��اس��ت��خ��دام، م��ش��رية أن ه��ذا م��ا أك���ده أي��ض��ا الخبري البيئي االس��رائ��ي��ي ' 

دان��ي��ي��ل مورغنشترين' ال���ذي ق��ال ان امل��ك��ب يصلح لاستخدام لخمسة 
ع��ش��ر س��ن��ة ق���ادم���ة. وك���ان���ت ال��س��ل��ط��ات االس��رائ��ي��ل��ي��ة ق���د ت��ق��دم��ت ب��اق��رتاح 
لتوسعة مكب النفايات يف العام 2011 كونه مؤها لذلك، لكنها ناقضت 
نفسها باالدعاء بأنه أصبح غري مؤها خال هذه املدة الزمنية القصرية.  
مدير دائ��رة الصحة والبيئة يف البلدية د. اياد دراغمة أوضح ب��دوره ان 
البلدية كانت قد تقدمت بخطة عمل لرتميم املكب واستعماله بطريقة 
م��ه��ن��ي��ة، اال ان��ه��ا رف��ض��ت م���ن ق��ب��ل االح���ت���ال االم����ر ال����ذي ي��ك��ش��ف ن��ي��ت��ه يف 

االستياء عىل املكب.
واثناء زيارة ميدانية للمكب قبيل اغاقه اكد وزير البيئة د. يوسف ابو 
صفية ان مكب نفايات بلدية البرية مطابق للمعايري البيئية والصحية، 

وان قرار االحتال التعسفي بإغاقه له خلفيات اخرى.
وأضاف أبو صفية ان االحتال ال يستمع للغة العلم والعقل بهذا 
ال���ق���رار غ��ري امل����رر ال����ذي س��ي��ح��دث ازم����ات وم���ك���اره بيئية وص��ح��ي��ة خ��ط��رية. 

مؤكدا ان جميع الخيارات تدرس اليوم للتصدي لهذا القرار. 

وقفة احتجاجية ومؤتمر صحفي اليوم
رفضا الغالق مكب البيرة المركزي

ال���ق���دس – م��ن��ى ال��ق��واس��م��ي - ق��ام��ت ج��م��ع��ي��ة ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر األي��ت��ام 
بالقدس ، بتوزيع مابس ج��دي��دة ع��ىل 30 طفا وطفلة بمناسبة عيد 

الفطر .
ويأيت ذلك ، ضمن نشاطات الجمعية التي قامت خال شهر رمضان 
الفضيل بالعديد من النشاطات أهمها توزيع وجبات اإلفطار اليومية 

والطرود الغذائية وأقامت مأدبة إفطار لأليتام وأمهاتهم .
وق��������ال رئ����ي����س ال���ج���م���ع���ي���ة ص����ال����ح ال�����ف�����اخ�����وري ، أن ال���ج���م���ع���ي���ة ق���دم���ت 
وج�����ب�����ات إف�����ط�����ار ي���وم���ي���ة ط��������وال ش���ه���ر رم�����ض�����ان ل����ع����ش����رات األي������ت������ام واألس������ر 
الفقرية بالقدس ، بترع من هيئة األعمال الخريية االماراتية وجمعية 

القدس للتنمية .
واضاف " كما قدمت الجمعية خال شهر رمضان ، طرودا غذائية 

لعدد من أسر األيتام بترع من جمعية القدس للتنمية ، وأقمنا إفطارا 
جماعيا بمناسبة شهر رمضان الفضيل ."

وق�����دم ال���ف���اخ���وري ، ت��ه��ان��ي��ه ب��م��ن��اس��ب��ة ع��ي��د ال��ف��ط��ر ل��ل��م��س��ل��م��ن ع��ام��ة 
وعائات األيتام خاصة ، موضحا أن توزيع املابس عىل األطفال األيتام 

ادخل الفرحة اىل قلوبهم .
وأشار اىل أن الجمعية تعمل بشكل متواصل من أجل تحسن وضع 
أسر األيتام عىل الصعيد الرتبوي واالجتماعي واالقتصادي ، وال يقتصر 

عملها عىل شهر رمضان وإنما سيتواصل عىل مدار العام .
واهاب الفاخوري باملجتمع املقديس ، الوقوف اىل جانب الجمعية 
وم����س����ان����دت����ه����ا ودع�����م�����ه�����ا م����ع����ن����وي����ا وم�������ادي�������ا ل����ت����ق����دي����م ال�����خ�����دم�����ات ل����ع����ش����رات 

األيتام . 

بمناسبة العيد ....

جمعية تنمية وتطوير األيتام بالقدس
توزع المالبس على 30 طفال


