
Sunday  17 November 2013 االحد  2013/11/17 10 محليات

> منطقة سكنية ممتازة        > شقق مبساحات مختلفة            > البيع عظم ومشطب
للمراجعة : رام الله - شارع االرسال - مجمع ربحي احلجة التجاري - ط6  

هاتف : 2973288   جوال 0599431991      0597777704

احجز شقتك  اآلن ... مع

مشروع جديد

www.ribhihajjeh.com     زوروا صفحتنا االلكترونيةribhihajjeh     زورونا على الفيسبوك

اسكان اسطنبول
ربحي الحجة للعقارات ... في

تقســيط مباشر من صاحب المشروع  

ي��ق��ع امل���ش���روع في 
م����ن����ط����ق����ة س���ط���ح 
م���رح���ب���ا ب��ال��ق��رب 
م��ن ش��رك��ة ترست 
ل��ل��ت��أم��ن  وي��ب��ع��د 
م��ت��رًا   30 م��س��اف��ة 
ع�����������������ن ش�����������������ارع 
ال������ق������دس، ح��ي��ث 
ت���ت���م���ي���ز ال���ش���ق���ق 
عصري  بتصميم 
وح����رف����ي م��ت��م��ي��ز  
خالبة   وب��اط��الل��ة 
وخ�����دم�����ات ت��ل��ب��ي 
متطلبات  جميع 
وط���������م���������وح���������ات 
س��������اك��������ن��������ي��������ه��������ا
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تشمل سكان الضفة حاملي التصاريحع

 )ما عدا ايالت(
 اسعار خاصة للمجموعات

شركة ابراهيم عبيد
للسياحة والسفر

امكانية التقسيط حتى

 10 دفعات بواسطة فيزا كارد

: Facebook (االحالم للسياحة والسفر)زوروا صفحتنا على
Email: nt_london@hotmail.com امكانية  الدفع بواسطة

 - 0522751758 - 0522284294 - 0522861339 - 026272101 - 026288445 - 0572553821
للحجز واالستفسار :  القدس - شارع صالح الدين - عمارة صندوقة

جميع الرحالت للعائالت فقط

بالباص  بتاريخ  11/23 + 11/30

فندق استرافيلج 4 جنوم  ديلوكس  
4 ليال 5 أيام   مع فطور وعشاء

ايـــــالت

1200 شيكال

ايـــــالت

999 شيكال

فندق كيسار 4 جنوم
ليلتن 3 أيام  مع افطار وعشاء

  بالطائرة  بتاريخ    11/23 + 11/30

950 دوالرا

اسطنبول + 
بورصــــــة

7 ليال - 8 ايام مع افطار 
كل يوم اثنن

260 شيكال 
مع وجبة غداء

احلمة + طبريا انطاليا
كل يوم جمعة كل خميس وأحد

4 ليال 5 أيام
3 ليال 4 أيام

شامل جميع الدخوليات

بالباص من القدس الى تل ابيب وبالقطار من تل ابيب 
جبل  في  التلفريك  ورك��وب  حيفا  زي��ارة  ثم  نتانيا  ال��ى 
الكرمل وزيارة حديقة البهائين وشاطىء حيفا ثم الى 

عكا لركوب السفينة.       كل يوم جمعة

220 شيكل

رحلة اجلمهور
399 شيكل

ايالت

شامل الطائرة والعودة بالباص مع فطور 
وعشاء 11/23 + 11/30

ليلة ويومن
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مطلوب سكرتيرة للمكتب

"صابرين" تستعرض برنامج 
"الموسيقى للجميع" للعامين المقبلين

ص�������اب�������ري�������ن  م���������ؤس���������س���������ة  ع�����������ق�����������دت  ال�������������ل�������������ه-  رام 
للتطوير الفني أمس، ورشة عملها السنوية، 
اس�����ت�����ع�����رض�����ت ف�����ي�����ه�����ا خ�����ط�����ة ب������رن������ام������ج امل����وس����ي����ق����ى 
للجميع، وذلك يف مقرها برام الله، بحضور 
ال�����رب�����ي�����ة  وزارة  ال��������رن��������ام��������ج  ب�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذ  ش������رك������ائ������ه������ا 
وال��ت��ع��ل��ي��م ووك���ال���ة ال���غ���وث وامل��ع��ه��د ال��روي��ج��ي 
ل��������ل��������ع��������روض امل������وس������ي������ق������ي������ة ري�����ك�����س�����ك�����ون�����س�����رت�����ن�����ه، 

واملمثلية الرويجية داعمة الرنامج.
وت���م���ح���ورت ال����ورش����ة ح�����ول أرب����ع����ة م���ح���اور، 
شملت التدريب واألندية والعروض واإلنتاجات 

الفنية والتعاون املشرك يف تنفيذ الخطة.
وق��د تناولت ن��اه��دة غطاس رزم��ة التدريب 
وال��ت��ي ج����اءت وف���ق منهجية م��ت��ك��ام��ل��ة، تدمج 
تعليم املوسيقى واملجتمع املحيل ونشر الثقافة 
امل����وس����ي����ق����ي����ة، يف ح������ن ع��������رض ف����ن����ان����و امل����ؤس����س����ة 
الخطة الطموحة لتعليم ثالث آالت موسيقية 
هي القانون والعود والكمان يف نوادي صابرين 
املوسيقية األرب��ع��ة م��وزع��ة ع��ى ع��دة مديريات 

تربية وتعليم ووكالة الغوث.
ويف هذا السياق أشار الفنان وسام مراد إىل 
منهج التعليم والتدريب يف ال��ن��وادي سيكون  
ب���ع���ي���دا ع����ن ال���ط���ري���ق���ة ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م، 
حيث سيتم استخدام طرق أكرث إبداعية من 
خ���الل منهج تجريبي ت��الئ��م اآلالت الشرقية، 
وال����ت����ي ي���ك���ون ل����الرت����ج����ال وامل����ح����اك����اة دور رئ��ي��س 
ف��ي��ه��ا، ب���وج���ود م��ن��ه��ج ن���ظ���ري ي��س��ه��ل ت��ط��ب��ي��ق��ه، 
م���ض���ي���ف���ا أن������ه س���ي���ت���م ت���أه���ي���ل وت������دري������ب امل��ع��ل��م��ن 

باستمرار.
ث�����م ت�����ح�����دث ف����ن����ان����و ص����اب����ري����ن ع�����ن ال�����ع�����روض 

امل�����وس�����ي�����ق�����ي�����ة، ب�����ع�����د أن ق��������ام��������وا ب�����ع�����رض�����ه�����ا أم��������ام 
ال������ش������رك������اء، وه��������ي ع��������رض "ال������ص������دي������ق������ان" ال������ذي  
ي��ه��دف إىل إب����راز ال���ف���ارق ب��ن اآلالت املوسيقية 
ال���ب���ي���ئ���ة  م������ن  ال���ح���ق���ي���ق���ي���ة واألدوات واألص����������������وات 
املحيطة، وعرض بال وي الذي يقوم عى دمج 
امل��وس��ي��ق��ى ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة كموسيقى 
ش����رق����ي����ة، وامل����وس����ي����ق����ى ال����روي����ج����ي����ة ك��م��وس��ي��ق��ى 
غ������رب������ي������ة، م��������ن ب����������اب ال�����ب�����ح�����ث ع��������ن ع��������ن ال������ج������ذور 
امل������ش������رك������ة ب�������ن ث������ق������اف������ات ال������ع������ال������م امل����وس����ي����ق����ي����ة، 
وع������رض "ث������الث م����ع آالت" ال������ذي ج�����اء ل��ت��ث��ب��ي��ت 
امل�������������ادة امل����وس����ي����ق����ي����ة ال������ت������ي ت������ع������رض ل�����ه�����ا ال�����ط�����الب 
خالل السنة الدراسية من أجل تعزيز مفهوم 

املوسيقى والربية املوسيقية بشكل عام.
وق���د راع����ى م��خ��رج��و ال���ع���روض ال��ث��الث��ة إث���ارة 
ال����ت����ش����وي����ق وامل�����ت�����ع�����ة ل��������دى ال����ط����ل����ب����ة، م������ن خ����الل 

تقديم العروض من خالل الشكل الدرامي.
يف ح�������ن اس������ت������ع������رض ج������������ورج غ�������ط�������اس  م���ن 
م���ج���ل���س إدارة م���ؤس���س���ة ص����اب����ري����ن اإلن����ت����اج����ات 
ال���ف���ن���ي���ة ل���ل���م���ؤس���س���ة، يف س����ي����اق م���ن���ظ���م���ة ف��ن��ي��ة 
تربوية شاملة. وكان محمود عيد مدير دائرة 
النشاط الثقايف يف وزارة الربية قد استعرض 
تنفيذ برنامج املوسيقى يف املدارس، والنوادي 
املوسيقية، مستعرضا اإلن��ج��ازات واملعيقات. 
أما مراد عبد الغني من دائرة اإلشراف فتحدث 
ع������ن إم����ك����ان����ي����ات ت����ط����وي����ر ال�����رب�����ي�����ة امل����وس����ي����ق����ي����ة يف 

حصص الفنون.
م�����ن ج���ه���ت���ه���ا ق�����دم�����ت س����م����ر ج�����ر م�����ن وك����ال����ة 
ال��������غ��������وث ورق��������������ة ح�����������ول ت������وظ������ي������ف امل������وس������ي������ق������ى يف 
مدارس الوكالة بنابلس، مستعرضة طاقات 

املوسيقى يف التعليم، لجعله أك��رث تشويقا، 
وزي�������������������ادة ب�����ه�����ج�����ة ال������ط������ل������ب������ة، وت�����ن�����م�����ي�����ة ق������درات������ه������م 
التعبرية، وح��ل مشكالت نفسية وسلوكية 

لدى الطلبة بالتعاون مع املرشد الربوي.
أم���������ا ال�����خ�����ب�����ر ال������روي������ج������ي ت���������وم ج�����راف�����ي�����ل م���ن 
امل��������ع��������ه��������د ال�����������روي�����������ج�����������ي ل����������ل����������ع����������روض امل������وس������ي������ق������ي������ة 
ريكسكونسرتنه، فقد رأى أن ه��ن��اك ض��رورة 
الس���ت���م���رار ال���رن���ام���ج م���ن ح��ي��ث ت��وس��ي��ع ال��رب��ي��ة 
امل���وس���ي���ق���ي���ة، وف������ق م�����ا ي���ت���م إن�����ج�����ازه م�����ن ت��ع��ل��ي��م 
وت����دري����ب يف ال���ص���ف���وف م����ن األول ح���ت���ى ال���راب���ع 
األس������ايس. وق����ال أن إض���اف���ة ت��ع��ل��ي��م ال���ع���زف يف 
ال��ن��وادي خطوة مهمة م��وازي��ة مل��ا يتم إن��ج��ازه، 
خصوصا يف سياق تطوير امل��واه��ب املوسيقية. 
وقد أبدى جرافيل سعادته الستمرار الشراكة 
املوسيقية التي امتدت  عشر سنوات، مشجعا 
الربوين والفنانن لتطوير الفنون يف املدارس، 
خصوصا أن األمم املتحدة أعلنت عام 2015 عاما 

للثقافة والفنون.
يف ه�������ذا ال����س����ي����اق أك���������دت ري�����م�����ا ت����������ادرس م��ن 
امل�����م�����ث�����ل�����ي�����ة ال�������روي�������ج�������ي�������ة ع���������ى م������أس������س������ة ال�����رب�����ي�����ة 
امل��وس��ي��ق��ي��ة داخ�����ل امل��������دارس، وت����دري����ب معلمي 

املوسيقى لتطوير أدائهم.
ي�����ذك�����ر أن ب�����رن�����ام�����ج امل����وس����ي����ق����ى ل���ل���ج���م���ي���ع ه��و 
ع���������ب���������ارة ع���������ن ش���������راك���������ة ب���������ن م������ؤس������س������ة ص�����اب�����ري�����ن 
وامل��������ع��������ه��������د ال���������روي���������ج���������ي ل��������ل��������ع��������روض امل�����وس�����ي�����ق�����ي�����ة 
ال��رب��ي��ة والتعليم،  ري��ك��س��ك��ون��س��رت��ن��ه، ووزارة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م�����دارس وك���ال���ة غ���وث وتشغيل 
الالجئن الفلسطينين وم��دارس البطريركية 
الالتينية بدعم من مكتب املمثلية الرويجية.

افتتاح الدورة الثالثة ألسبوع الفيلم
 القصير "شورتات" بفيلم "اسماعيل"

ضمن مهرجان "شاشات" 

االغاثة الطبية في غزة
 تعرض أفالما وثائقية نسوية 

غ����زة - ع����الء امل���ش���ه���راوي - ن��ظ��م��ت جمعية 
االغ�����اث�����ة ال���ط���ب���ي���ة ع������دة ل�����ق�����اءات ل����ع����رض أف�����الم 
وثائقية قام بإعدادها مجموعة من املخرجات 
ال��ش��اب��ات يف الضفة الغربية وق��ط��اع غ��زة من 
خالل مشروع " مخّلفات السينمايئ " الذي 
تنفذه مؤسسة " شاشات "بدعم من االتحاد 
االوروبي ومؤسسة "هريش بول" وذلك يف 
ق���اع���ة م���رك���زه���ا ب��ع��زب��ة ب��ي��ت ح���ان���ون ب��م��ش��ارك��ة 
وح�������ض�������ور ال�������ع�������ش�������رات م�������ن ال�������س�������ي�������دات ورب����������ات 
ال���ب���ي���وت وال���ن���اش���ط���ات امل���ت���ط���وع���ات وخ���ري���ج���ون 

وخريجات جامعيات.
ففي ال��ع��رض االول، وال���ذي حمل عنوان 
"ري����ف ب���األس���ود" ت��ن��اول��ت م��ن خ��الل��ه امل��خ��رج��ة 
"فداء نصر" ظاهرة "حرق النفايات" بالقرب 
من املناطق املأهولة بالسكان وبن البساتن 
الزراعية يف قرى وبلدات الضفة الغربية وما 
ل����ه م����ن ت����داع����ي����ات خ����ط����رة ع����ى ص���ح���ة ال���ن���اس 

والبيئة.
وب���ي���ن���ت امل���خ���رج���ة "رن������ا م���ط���ر" ال���ت���ي ب���دوره���ا 
أدارت ن����ق����اش����ا م������ع امل�����ش�����اه�����دي�����ن م��������دى اه���م���ي���ة 
هذه االعمال الفنية التي تسلط الضوء عى 
ق��ض��اي��ا ه��ام��ة يف مجتمعنا وك��ي��ف��ي��ة مساهمة 
ه��ذه االع��م��ال يف تحويل ثقافة املجتمع نحو 
االفضل سيما وانها تتناول القضايا املطروحة 

بأبعادها املختلفة .
أم�����ا ال����ع����رض االخ������ر ك�����ان ب���ع���ن���وان "أوالدي 
حبايبي" للمخرجة فادية صالح الدين تناول 
ق��ض��ي��ة "س���ي���دة ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة" ت��ح��دت ال��ظ��روف 
االج��ت��م��اع��ي��ة وت��غ��ل��ب��ت ع���ى اع��اق��ت��ه��ا ال��ح��رك��ي��ة 
واس�����ت�����ط�����اع�����ت ان�������ج�������اب اط�������ف�������ال اص�������ح�������اء وان�����ه�����ا 
قادرة عى رعايتهم وتوفر االجواء املعيشية 

املناسبة لهم دون أي تقصر بحقهم.
وع���ق���ب ال���ع���رض، اف��ت��ت��ح��ت م��ي��س��رة ال��ل��ق��اء 
" ن�������ائ�������ل�������ة ع�������ي�������ى " ن�������ق�������اش�������ا م����������ع امل������ش������اه������دي������ن 

وامل����������ش����������اه����������دات ال���������ذي���������ن ب����������دوره����������م أك�����������������دوا ع���ى 
ض�������رورة االه���ت���م���ام ب���األش���خ���اص ذوي االع���اق���ة 
وم�����ن�����ه�����م االن���������������اث ب�����م�����ا ي����م����ك����ن����ه����ن م��������ن ال����ع����ي����ش 
واالن����������خ����������راط ب����امل����ج����ت����م����ع أس�����������وة ب�����ب�����اق�����ي أف�����������راده 
وال���ت���م���ت���ع ب��ح��ق��وق��ه��م وح���ي���ات���ه���م ال���ت���ي ك��ف��ل��ت��ه��ا 

مختلف القوانن.
وت�������ط�������رق امل�����ن�����اق�����ش�����ون اىل م���������دى م���س���اه���م���ة 
م�����ث�����ل ه���������ذه االع��������م��������ال يف ت�����ع�����زي�����ز م�����ك�����ان�����ة امل���������رأة 
خاصة اذا كانت من ذوات االعاقة باإلضافة 
اىل مطالبتهم ب��ن��ش��ره��ا وع��رض��ه��ا يف مختلف 
واملؤسسات  والشبابية  النسوية  التجمعات 
واملدارس واملعاهد والجامعات لحشد الدعم 
و ال����ت����أي����ي����د ل����ق����ض����اي����ا امل�����������رأة م������ن ذوات االع�����اق�����ة 
وت����ع����م����ي����م ال�����ث�����ق�����اف�����ة ال�����ت�����ن�����وي�����ري�����ة يف م���ج���ت���م���ع���ن���ا 
الفلسطيني مطالبن بضرورة تفعيل القوانن 
الخاصة بحقوقهم و العمل عى حمايتهم و 

توفر ظروف اجتماعية امنة و كريمة لهم.

افتتاح معرض "تسامح " الثامن في رام الله
رام الله- افتتح يف قاعة املركز الثقايف األملاين الفرنيس يف املدينة ، مساء امس ، ، معرض "تسامح 

" الثامن، الذي يستمر حتى يوم غد االثنن .
وتضمن املعرض، الذي جاء بالتزامن مع االحتفال باليوم العاملي للتسامح الذي صادف امس ، 

العديد من الرسومات التي تعر عن التسامح يف مجتمعنا الفلسطيني.
وقال رئيس مجلس إدارة مركز رام الله للدراسات وحقوق اإلنسان يوسف الريماوي، إنه للعام 
الثامن عى التوايل يقيم املركز املعرض الخاص باليوم العاملي للتسامح، مشرا إىل أن إقامة املعرض 

تأيت بهدف نشر قيم ومبادئ التسامح ليس فقط محليا، وإنما عربيا أيضا.
وأوضح الريماوي أن معرض تسامح هو تقليد سنوي يقوم به املركز، حيث يتم العمل مع عدد 
من الفنانن واملصممن الشباب، سواء باملشاركة يف ورشات العمل الخاصة بالفنانن أو من خالل 
تصميم ملصقات ورسم اللوحات وغرها من األنشطة التي تحاول توظيف الفن يف خدمة نشر فكرة 
التسامح بن البشر. وتابع ، أن املعرض هذا العام يضم مجموعة من اإلبداعات الفنية، خطتها أيادي 

فنانن شباب وضعوا نصب أعينهم تعميم فكرة التسامح بأدوات مختلفة للجمهور.
إىل ذلك، قالت كلر ديبوي من املركز الثقايف الفرنيس األملاين، إن املركز يشعر بالشرف الستضافته 

املعرض، خصوصا أنه يدعو للتسامح بن بني البشر.
من جانبها، قالت الفنانة وفاء الطريفي، إنها تشارك يف املعرض بلوحة فنية حول القتل عى خلفية 
الشرف، مضيفة أن عدد النساء اللوايت قتلن خالل العام الجاري بسبب ذلك وصل إىل 26 امرأة .

بمناسبة اليوم العالمي للتسامح

مركز "شمس" يؤكد على 
أن التسامح هو الوجه اآلخر 

للعدالة االنتقالية
جنن – عيل سمودي - أكد مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس" ، أنه وعى 
مر التاريخ كثراً ما تعرضت الدول السيما تلك التي تتميز بتنوعاتها االثنية والقومية والدينية 
والسياسية املتعددة إىل أزمات ومشاكل ال حصر لها، تركت أثارها السلبية عى نسق العالقات 

الداخلية لهذه الدول، وأضفت عى حركتها الخارجية نوعاً من االرتباك والتعرث.
واضاف " بيد أن هذه الدول سرعان ما تداركت أوضاعها، فيتكاتف أبناؤها ويتناصروا فيما 
ب��ي��ن��ه��م للتخلص م���ن ه���ذه أالزم�����ات وامل��ش��اك��ل ، وك����ان ذل���ك يف األغ���ل���ب ع���ر االح��ت��ك��ام إىل ص��وت 
العقل ال���ذي ي��دع��و إىل تبني القيم واملفاهيم ال��ت��ي تتقبل العيش امل��ش��رك م��ع وج���ود االخ��ت��الف 
والتباين"، مؤكدا ان التسامح كان  يف طليعة هذه القيم ، منوها اىل إن هذه الحقيقة التاريخية 
تنطبق وعى ن�حو كبر عى املشهد الفلسطيني، الذي يعاين من اختالالت سياسية ومجتمعية 
خ���ط���رة، ت��ش��ر إىل وج����ود ب�����وادر أزم����ة ح��ق��ي��ق��ي��ة أخ����ذت ت��ن��خ��ر يف ال��ن��س��ي��ج االج��ت��م��اع��ي وال��س��ي��ايس 
الفلسطيني، إذ تسود ثقافة املوت ولغة االحراب ومنطق العنف وفتوى التكفر وأيديولوجيا 

االنقالب وروح اإلقصاء .
ج����اء ذل����ك ع���ر ب���ي���ان ص��ح��ف��ي أص������دره م���رك���ز إع�����الم ح���ق���وق اإلن����س����ان وال���دي���م���ق���راط���ي���ة "ش��م��س" 
، ب��م��ن��اس��ب��ة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ت��س��ام��ح، ال����ذي اع��ت��م��ده امل��ؤت��م��ر ال��ع��ام لليونسكو يف دورت����ه الثامنة 

والعشرين، باريس، 16 تشرين الثاين يف العام 1995 .
وش��دد املركز عى االح���رام والقبول بتنوع واخ��ت��الف ثقافات عاملنا، وه��و ليس مجرد واجب 
أخالقي ولكنه أيضا ضرورة سياسية وقانونية، وهو فضيلة تجعل السالم ممكنا عاملياً، وتساعد 
بالتايل عى استبدال ثقافة الحرب بثقافة السالم، وقال "ان التسامح هو مفتاح حقوق اإلنسان 
والتعددية والديمقراطية، وتطبيقه يعني ضرورة االعراف لكل شخص بحقه يف حرية اختيار 
معتقداته والقبول بان يتمتع اآلخر بالحق نفسه، مما يعني انه ليس هناك حق لفرد بأن يفرض 
آرائه عى اآلخرين" ، واضاف "إن التسامح ونشر قيم الديمقراطية وثقافة حقوق اإلنسان يعد 

مطلباً ملحاً ملواجهة انتشار قيم التعصب والكراهية والعنف واإلرهاب.
وأوض��ح مركز "شمس" أن��ه كلما غابت ثقافة اإلق���رار بالتعدد واالخ��ت��الف والتكافؤ والحوار 
واملشاركة داخل  املجتمع، إال ويتسع املجال أكرث أمام ظاهرة عدم التسامح، ويالحظ يف الدول 
املتخلفة عى الخصوص ومنها املغرب، أن سلوك األفراد والجماعات مازال متأثرا إىل حد بعيد 
بثقافة التسلط والهيمنة، وادعاء امتالك الحقيقة، ألن الربية العائلية ما زالت تقوم يف الغالب 
عى سلطة األب ووجوب طاعته، وعدم املشاركة من طرف باقي أفراد األسرة فيما يقرره، واكد 
أن الربية يف املدرسة ما زالت تقوم عى التلقن، وتصور املعلم بأنه ال ينطق إال بالحقيقة، وال 

يفوه إال باملسلمات التي ال تحتاج إىل نقاش، وال تقبل رأيا مخالفا.
واش�������ار اىل ان  ال���ن���ش���اط ال���دي���ن���ي ل��ب��ع��ض ال���ج���م���اع���ات ي���ق���وم ع����ى ال���ت���ش���دد وال���غ���ل���و وال���ت���ط���رف، 
وتكفر م��ن ال يشاطرونهم نفس األف��ك��ار امل��ت��ط��رف��ة، واالب��ت��ع��اد ع��ن امل��ج��ادل��ة بالتي ه��ي أحسن، 
والتنكر لالجتهاد؛ وكذلك بالنسبة للطقوس التقليدية للعمل باإلدارات ومؤسسات الشغل 
بمختلف أنواعها وأحجامها ما زالت � رغم وجود قوانن حديثة � تضع املسؤول أو رب العمل يف 
موقع ) املعلم ( واملوظفن بجميع مستوياتهم أو املستخدمن والعمال يف موقع )املتعلمن ( 
الذين ما عليهم إال تنفيذ التعليمات واألوامر، والويل والثبور ملن يحاول إبداء أفكار تناقض أو 
تعارض أو تنتقد ما يراه أو يقوله املسؤول، أو يحاول تنبيهه إىل خطئه، أو تجاوزه لصالحياته 
، وك��ذل��ك ف���إن ال��س��ل��وك ال��س��ي��ايس ك��ث��را م��ا ي��ق��وم ع��ى إق��ص��اء امل��ع��ارض��ة أو تحجيمها، وتغييب 
املمارسة الديمقراطية السليمة، ولو كانت هناك مؤسسات تمثيلية شكلية ؛ فكل هذه العوامل 

واملؤشرات تهيئ الربة الخصبة لنمو ظواهر التعصب والتشدد وعدم التسامح.
وأكد مركز "شمس" عى أن التسامح هو وحده الذي يضمن بقاء اإلنسانية طاملا كان التنوع 
واالختالف هو أمر مالزم للوجود اإلنساين وسنة كونية ال مناص عنها، وقال " إن حرص إعالن 
امل��ب��ادئ عى تعريف التسامح بنفي الفهم املغلوط عنه فهو ال يعني ع��دم امل��ب��االة وه��و ال يعني 
قبول كل يشء دون أي تحفظ، بل هو يعني اح��رام التنوع الذي يزخر به هذا العالم وقبوله 

والتصالح معه، وهو يف جوهره "اعراف بحقوق اإلنسان لآلخرين"
واض��اف :" إن التسامح ال يعني الشعور بالالمباالة تجاه اآلخ��ري��ن، وال يستبطن قبول كل 
املعتقدات وك��ل أن��م��اط السلوك دون أي تحفظ، وه��و ال يعني ت��دين ال��ت��زام امل��رء بمعتقداته أو 
تهاون عزمه، والتسامح ال يعني االستعالء، وال يحمل يف طياته أي��ة دالل��ة عى أن الشخص 

املتسامح أرفع مرتبة من أي شخص". 
 ودعا مركز "شمس" إىل  ضرورة العمل عى الصعيد التعليمي للتبشر بجوهر التسامح 
وضرورته،  اذ ينبغي أن يكون واضحا للجميع أن التسامح ضرورة لبقاء اإلنسانية وتطورها، وهو 
مطلوب يف هذا الوقت أكرث من أي وقت مىض خاصة وأن العالم يزداد اتساعا وثراء وتنوعا كل 
يوم بل كل ساعة، وكما توجد تحديات حقيقة أمام سيادة معاين التسامح تعكسها الضغوط 
االقتصادية واالجتماعية املتزايدة إال أنه باملقابل توجد فرص كبرة لصالحه أهمها ثورة االتصاالت 

التي جعلت الفرق بن "املحيل" والعاملي" مجرد "نقرة كما جاء يف رسالة األمن العام اليوم.
 ودعا املركز  العتبار اليوم فرصة للجميع شعوبا وأمما وحكومات ومجتمع مدين ومؤسسات 
أه��ل��ي��ة وط��ن��ي��ة وم��ح��ل��ي��ة إلدراج م��ع��اين ال��ت��س��ام��ح ض��م��ن أن��ش��ط��ت��ه��ا وب��رام��ج��ه��ا وخ��ط��ط��ه��ا م���ن أج��ل 
عالم أفضل ترجح فيه فرص السالم والتعاون والتحاور وقبول اآلخر وتتقلص فيه مساحات 
االصطراع واالحراب واإلقصاء والتعصب، وليكن حاضرا يف أذهاننا جميعا أن التسامح -وهو 
القيمة التي ما خال منها مذهب أو معتقد أو دين أو ثقافة- ليس مجرد مانع للحروب والعنف، 

بل هو أيضا حافز لإلبداع واالبتكار والتجديد واالكتشاف.
وش�����دد م���رك���ز" ش���م���س" ع���ى ض�������رورة  ال����وق����وف يف وج����ه االن���ت���ه���اك���ات امل���ت���واص���ل���ة واالع�����ت�����داءات 
الصريحة واملسترة عى حقوق اإلنسان الفردية والجماعية  وسياسات التميز ضد املرأة وضد 
الطفل واألقليات، ودعا إىل تعلم ونشر مجموعة القيم التي يسودها التسامح كنهج حضاري 
يقيض بمنح اآلخ��ري��ن حرية التعبر عن اآلراء واألف��ك��ار املغايرة وض���رورة العيش وفقاً للمبادئ 
وامل����ع����ت����ق����دات امل���ت���خ���ال���ف���ة وامل���خ���ت���ل���ف���ة ، واىل ال�����ح�����وار ب����ن األف���������راد وال����ج����م����اع����ات وال�����ق�����وى ال��س��ي��اس��ي��ة 
واملجتمعية والديانات وذلك إليماننا الراسخ باعتباره أفضل الوسائل لحل الخالفات واملشاكل 
واملنازعات  فهو من ضروريات الحياة ومن أهم وسائل االحرام وتبادل املنافع وصواًل لرسيخ 
مبادئ ومفاهيم امل��س��اواة بن البشرية وبما سيعكسه من نتائج ايجابية عى التعايش بسلم 
وتسامح وحل املشاكل العالقة  وأن ممارسة التسامح واح��رام حقوق اإلنسان ال تعني تقبل 
ال��ظ��ل��م أو ت��خ��يل امل����رء ع��ن م��ع��ت��ق��دات��ه أو ال��ت��ه��اون ب��ش��أن��ه��ا  وإن��م��ا اإلق�����رار ب��األخ��ر وان آراء ال��ف��رد ال 

تفرض باإلكراه .
وأكد مركز "شمس" أن التسامح ركيزة املجتمع التعددي، وأن إقامة مجتمع تعددي يقر 
ال��ح��ري��ات األس��اس��ي��ة ل��س��ائ��ر األف�����راد وال��ج��م��اع��ات، وي��ض��م��ن ح���ق ال��ج��م��ي��ع يف امل��ش��ارك��ة يف ال��ح��ي��اة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، يقتيض أساساً ترسيخ قيم التسامح يف العالقات 
التي تربط بن مكونات املجتمع، وخلق األجواء املالئمة لتكريس السلوك التصالحي، أو ما يعر 
عنه بالتوافق والرايض، لجعل كل الطاقات تسر يف اتجاه إيجابي، يحول دون ضياع الجهد، 
وإهدار الزمن يف التنافر واملصادمات واملعاكسات التي ال طائل من ورائها، وال تستفيد منها أي 

جهة، بل تؤدي إىل الجمود، وإعاقة النمو والتطور. 
وق����ال " إذا ك��ان��ت ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ه���ي ال��ن��ظ��ام ال����ذي ي��ق��وم ع���ى اإلدارة ال��ع��ادل��ة ل��ل��ت��ع��دد داخ���ل 
املجتمع، عن طريق مؤسسات تمثيلية يتم التوافق عى قواعد تعاملها، فإن التسامح يكون 
بمثابة ركنا أساسيا يف تحقيق ال��ه��دف املتوخى م��ن ال��ت��واف��ق، وه��و ال��وص��ول إىل ال��ح��دود الدنيا 
لضمان رضا كل األط��راف، األم��ر ال��ذي يتعذر تحقيقه يف حالة تمسك كل طرف بموقف جامد 

تجاه اآلخرين.

رام الله- افتتح مسرح وسينماتك القصبة 
يف رام ال������ل������ه، م�����س�����اء أم����������س، ال�������������دورة ال���ث���ال���ث���ة 
م��ن أس��ب��وع ال��ف��ي��ل��م ال��ق��ص��ر "ش���ورت���ات 2013"، 
بالعرض األول يف فلسطن لفيلم "اسماعيل" 
ل��ل��م��خ��رج��ة ن������ورا ال���ش���ري���ف وال�������ذي ي���ت���ح���دث ع��ن 
الفنان الفلسطيني الراحل اسماعيل شّموط. 
وتقدم املخرجة يف 28 دقيقة لوحة مستوحاة 
من يوم يف حياة الفنان شّموط وال��ذي يحيك 
معاناته وهو شاب يعيل أسرته بعد تهجرهم 
ألح����د م��خ��ي��م��ات ال��ل��ج��وء ع����ام 1948، ل��ك��ن��ه مع 
ذل�����ك ي��ح��ل��م ب��ال��س��ف��ر اىل ال���ع���اص���م���ة االي��ط��ال��ي��ة 
روم���ا ليتعلم ال��رس��م ه��ن��اك. ك��ع��ادت��ه، يذهب 
ذات صباح ومعه أخاه األصغر جمال ليبيعا 
امل���ع���م���ول ال�����ذي ي��ص��ن��ع��ه اىل ال���ج���ن���ود امل��ص��ري��ن 
وامل������س������اف������ري������ن م����ح����ط����ة ال������ق������ط������ار يف خ����ان����ي����ون����س. 
وبعد خروجهما من املحطة وخ��الل سرهما 
يف ال�����ط�����ري�����ق ي�����ق�����ع�����ان يف ح�����ق�����ل ل������أل������غ������ام. ه�����ذه 
اللحظات التي يقابل فيها "اسماعيل" املوت 
وجها لوجه ومحاولته الحثيثة للنجاة بنفسه 
وب���أخ���ي���ه "ج�����م�����ال"، ت��ع��ك��س ال�������روح ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة 
ل��ل��ف��ن��ان ال���راح���ل ش���ّم���وط وال�����ذي ت���ويف ع���ام 2006 

عن عمر يناهز 76 عاماً. 
وتواصلت األمسية بعرض الفيلم ال��روايئ 
الفلسطيني االسباين "مات وجهي" من بطولة 
واخراج رمزي مقديس. ويعرض الفيلم قصة 
ش����اب ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ي��ع��ي��ش يف رام ال���ل���ه، ينتظر 
وصول حبيبته من اسبانيا، ولكن األمور تتغر 
عقب االجتياح االسرائييل للضفة الغربية عام 
2002 واعالن الجيش االسرائييل لحظر التجول 
وق����ص����ف����ه ل���ل���ح���ي ال���������ذي ي���س���ك���ن ف�����ي�����ه. وي���ع���ك���س 
الفيلم يف 13 دقيقة التفاعالت النفسية لبطل 
ال���ف���ي���ل���م رم��������زي م����ق����ديس وال���������ذي ي���ع���ي���ش امل�����وت 

واالنتظار معاً.
ال����ف����ي����ل����م  ع�������������رض  ال����������ي����������وم األول  ك�������م�������ا ش�������ه�������د 
الوثائقي ال��س��وري "خطوة بخطوة" للمخرج 
اسامة محمد والذي انتج عام 1978. ويعكس 

ال����ف����ي����ل����م ص��������ور ال�����ح�����ي�����اة يف امل�����ن�����اط�����ق ال����ري����ف����ي����ة يف 
سوريا ومعاناة السكان وظروفهم االقتصادية 
ال���ص���ع���ب���ة وت��������دين م���س���ت���وى ال���ت���ع���ل���ي���م وال���س���ع���ي 
ال�����������دائ�����������م اىل م�����������غ�����������ادرة ال����������ري����������ف وال���������ه���������ج���������رة اىل 
امل��������دي��������ن��������ة. وي��������ت��������ن��������اول م�����ح�����م�����د يف ف�����ي�����ل�����م�����ه ال���������ذي 
ع�����رض يف م���ه���رج���ان ب����رل����ن ال���س���ي���ن���م���ايئ ال�����دويل 
ع����ام 2012، االي���دل���وج���ي���ات ال��دي��ن��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة 
ال����ت����ي ت����ح����اص����ر س����ك����ان ال�����ري�����ف وال�����ت�����ي ت��ج��ع��ل��ه��م 
مفتونن بالسلطة القائمة مما يدفع العديد 
م���ن ال��ش��ب��ان اىل االل��ت��ح��اق ب��ال��ج��ي��ش. وت��م��ي��زت 
األمسية بعرض الفيلم الروايئ "عقارات األمة" 
للمخرجة الفلسطينية الريسا صنصور والذي 
ي���س���ت���ك���ش���ف  ي������ع������رض ألول م���������رة يف ف����ل����س����ط����ن. 
ال��ف��ي��ل��م ب��ط��ري��ق��ة م���رح���ة وس���اخ���رة ح���ال ع��م��ودي��ا 
لقيام دولة فلسطينية: ناطحة سحاب واحدة 
ض��خ��م��ة ل��س��ك��ن ج��م��ي��ع ال��ش��ع��ب الفلسطيني. 
ويقدم الفيلم عى مدار 9 دقائق الحياة املرفة 
التي يمكن أن يعيشها الفلسطينيون اذا تطبق 
ه���ذا ال���ح���ل!. وح����از ال��ف��ي��ل��م ع��ى ع���دة ج��وائ��ز يف 

مهرجانات سينمائية عاملية.
واختتمت األمسية بعرض الفيلم الفرنيس 
"وح������دن" ل��ل��م��خ��رج��ة ن���ورم���ا م����ارك����وس. وق��ص��ة 
الفيلم مستوحاة من قصيدة للشاعر اللبناين 
ط�������������الل ح��������ي��������در وك������ت������ب������ه������ا م��������ب��������اش��������رة ب�������ع�������د ف����ش����ل 
ع����م����ل����ي����ة ف�����دائ�����ي�����ة ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة وغ����ن����ت����ه����ا امل����ط����رب����ة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ف����روز. ك��م��ا أن ال��ف��ي��ل��م ي��ت��ن��اول قصة 
الناشطة الفرنسية فرانسوا املناصرة للقضية 
الفلسطينية وال��ت��ي التقتها املخرجة يف أواخ��ر 
ال�����ث�����م�����ان�����ي�����ن�����ات، ق�����ب�����ل أن ت����ق����ت����ل ه���������ذه ال����ن����اش����ط����ة 
يف ال���ب���ح���ر خ������الل ع��م��ل��ي��ة ف����دائ����ي����ة ض����د ال��ج��ي��ش 

االسرائييل.
ويف ختام العروض، دار نقاش بن الحضور 
وم��ن ضمنهم امل��خ��رج رم��زي مقديس واملخرج 
ج�����ورج خ��ل��ي��ف��ي وع�����دد م���ن ال��ف��ن��ان��ن وامل��ث��ق��ف��ن 
وع�����ش�����اق ال���س���ي���ن���م���ا ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ن واألج������ان������ب. 
ويف كلمة قصرة سبقت عروض أفالم اليوم 

األول، ق���������ال م������دي������ر ع���������ام م������س������رح وس���ي���ن���م���ات���ك 
القصبة الفنان جورج ابراهيم أنه جرى اختيار 
األفالم املشاركة بعناية كبرة حيث تم اختيار 
م��ج��م��وع��ة م���ن األف�����الم الفلسطينية وال��ع��رب��ي��ة 

والعاملية املتميزة. 
وأض���������اف:"ل���������ق���������د اخ�������رن�������ا م������وض������وع������اً س����اخ����ن����اً 
ل���أس���ب���وع ه����و ت���أث���ر ال���رب���ي���ع ال���ع���رب���ي ع����ى ح��ي��اة 
ال���ف���رد يف ال������دول ال���ع���رب���ي���ة، وب���رك���ي���ز ك��ب��ر عى 
ال��������ث��������ورة ال�������س�������وري�������ة، ال������الج������ئ������ن ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ن 
يف س����وري����ا، ال���الج���ئ���ن ال���س���وري���ن يف م��خ��ي��م��ات 

اللجوء يف الدول املجاورة". 
وش�����ك�����ر ج����������ورج اب�����راه�����ي�����م م����ؤس����س����ة ك�����ون�����راد 
اديناور ستيتفتنغ  االملانية عى دعمها لتنظيم 
األس��������ب��������وع ل�����ل�����ع�����ام ال�����ث�����ال�����ث ع�������ى ال���������ت���������وايل، ك���م���ا 
شكر جامعة النجاح الوطنية، مركز القطان 
للطفل يف غ��زة، املسرح الوطني الحكوايت يف 
ال������ق������دس وك�������ل م������ن س�����اه�����م وع�����م�����ل ل�������رى ه����ذه 
ال��ت��ظ��اه��رة ال��ف��ن��ي��ة ال���ن���ور. وي���ش���ارك يف األس��ب��وع 
40 فيلما ق��ص��را م��ن فلسطن وس���وري���ا وليبيا 
واألردن وأمل��ان��ي��ا وف��رن��س��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا وال��والي��ات 
املتحدة واليابان، تتنوع مواضيعها بن الوضع 
السيايس يف سوريا، الهوية واالنسان يف ظل 

الحرب واألزمات، وغرها.
ويتواصل األسبوع حتى العشرين من شهر 
ت���ش���ري���ن ث������اين ال������ج������اري، ح���ي���ث ت����ج����ري ع�����روض 
األفالم يف رام الله والقدس ونابلس. وتعرض 
أف�������الم األس�����ب�����وع يف غ������زة يف ال�����ف�����رة ب�����ن ال���ث���اين 
والرابع من شهر كانون أول القادم. ويقام عى 
هامش األسبوع ورشة عمل حول خصوصيات 
الفيلم القصر يقدمها املخرج والفنان جورج 
خليفي من الناصرة، حيث سيتم استعراض 
ونقاش لخصوصيات الكتابة القصرة للروايئ 
خاصة، وذلك بعد حوار سريع حول العناصر 
األساسية للسيناريو بشكل عام، وللوضعيات 
واألح���اس���ي���س ال��رئ��ي��س��ي��ة ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا أب��ط��ال 

األفالم.

بلدية الزبابدة والكاريتاس تناقشان 

مشروع توسعة شبكة المياه
الزبابدة – ناقش املهندس مطيع دعيبس رئيس بلدية الزبابدة واملهندس داود شاهن رئيس 
قسم الهندسة يف البلدية م��ع وف��د م��ن مؤسسة الكاريتاس ض��م رودري��ك��و سايز م��ن كاريتاس 
اسبانيا وداود فواضلة من كاريتاس القدس حول مشروع توسعة شبكة املياه يف البلدة والذي 

ستموله كاريتاس اسبانيا بمتابعة وتنفيذ من كاريتاس القدس.
ورح��ب م. دعيبس بالوفد ش��اك��را لهم اهتمامهم بالزبابدة وتقديم ال��دع��م لتنفيذ املشاريع 

متمنيا لهم االستمرار يف دعم الزبابدة يف كافة املجاالت لتقديم خدمة أفضل للمواطنن.
ومن جانبه ، شكر سايز وفواضلة بلدية الزبابدة عى حسن االستقبال وتمنيا للبلدة وأهلها 

مزيد من التقدم والنجاح واالزدهار.
وقدم املهندسن دعيبس وداود نبذة عن مشروع توسعة شبكة املياه يف البلدة وأهميتها مع 
االمتداد العمراين املتطرد يف الزبابدة قبل أن يناقش الجميع كافة التفاصيل املتعلقة باملشروع 
حيث ستقدم كاريتاس اسبانيا مبلغ )135000( ماية وخمسة وثالثون ألف يورو يف حن ستساهم 

البلدية بعشرة باملئة إلتمام توسعة شبكة املياه.


