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بحضور لفيف من الفنانني من الوسطني 
العربي واليهودي، ومجموعة كبيرة من 
األه��ل وامل��ع��ارف واألص��دق��اء، افتتحت 
م��س��اء اجل��م��ع��ة، ال��ف��ن��ان��ة س��ه��ى م��رع��ي، 
اب��ن��ة ق��ري��ة امل��ش��ه��د، م��ع��رض��ه��ا ال��ف��ن��ي 

معلقة"  "ج��س��ور  امل��م��ي��ز 
في جاليري مركز محمود 
درويش الثقافي في مدينة 
املعرض  وأقيم  الناصرة، 
بلدية  رئيس  رع��اي��ة  حت��ت 
ال����ن����اص����رة ع���ل���ي س����ام، 
وع����رض����ت ف���ي���ه ال��ف��ن��ان��ة 
سهى مرعي مجموعة من 
والتي  املميزة  الرسومات 
ابدعت في رسمها وعبرت 

والقصص  املواضيع  مختلف  عن  فيها 
في  ومبتكر  مميز  أس��ل��وب  مستخدمة 

الرسم وتناسق األلوان وطرح األفكار.
كلمتها  في  رحبت  مرعي  سهى  الفنانة 
خال افتتاح املعرض باحلضور وعبرت 
عن شكرها لهم، مؤكدة على اتباع الفن 
بشكل  ال��ط��اق��ات  وتفريغ  للحوار  كلغة 

ايجابي، وشكرت كل من يدعمها. 
يذكر ان الفنانة سهى مرعي، تعمل في 
مهنة التدريس كمعلمة للعلوم، وهي أم 
خال  م��ن  ال��رس��م  أح��ب��ت  أوالد،  لثاثة 

والدها الذي اكسبها هذه الهواية، حيث 
الثاني  املعرض  ك��ان رس��ام��ا، وه��ذا هو 
قد  ك��ان��ت  ح��ي��ث  م��رع��ي،  س��ه��ى  للفنانة 
أقامت معرضها األول في العام املاضي.
وت��ق��ول ال��ق��ن��ان��ة س��ه��ى م��رع��ي: "ال��ف��ن 
بواسطة  للتعبير  وسيلة  هو  حياتي  في 
األلوان، أعبر فيه عن فكر أمومة، انوثة 
امل��رأة  أن��ا  مشاعر.  طفولة، 
األم شاكرة على نعمة أنني 
خلقت أنثى. طفولتي كانت 
بداية في البلدة القدمية في 
الناصرة، هناك خلقت حيث 
خلقت أمي، فاطمة املميزة، 
سنوات   6 بجيل  وب��ع��ده��ا 
حيث  املشهد  لقرية  انتقلنا 
ال���ف���ن���ان حسني  ول����د أب����ي 
م����رع����ي، إح������دى ل��وح��ات��ه 
ال��ذي  بيتنا  لنسكن  امل��ع��رض،  ف��ي  ه��ن��ا 
وطبيعية  خضراء  مساحات  على  يطل 
خابة". وأضافت: "أشجع كل انسان 
م��ع ط��اق��ة احل��ب واالب���داع  أن يتواصل 
إلى  الروح من دونها نتحول  فهي غذاء 
"زومبي" ننفذ املهام. الثقافة أوال والفن 
أعمدة  على  يرتكز  ال  الذي  والفن  ثانيا، 
هو  والروحانيات  املعرفة  وحب  الثقافة 
تلد  احلقيقية  الثقافة  بنظري،  ميت  فن 

فناً، الفن هو خلق وجتدد".
يشار إلى ان املعرض يستمر حتى تاريخ 

بنظري" ميت  فن  هو  والروحانيات  املعرفة  وحب  الثقافة  أعمدة  على  يرتكز  ال  الذي  "الفن  مرعي:  سهى  *الفنانة 

ث�����������ق�����������اف�����������ة وف����������������������ن ي���������ن���������ت���������ق���������ل م�����������������ن اآلب���������������������������������اء إل����������������������ى األب��������������ن��������������اء

التاسعة صباحا حتى  ايام االثنني من  05.12.17. وباالمكان زيارته 
حتى  صباحا  التاسعة  من  السبت  حتى  الثاثاء  واي��ام  عصرا،  الثالثة 

السابعة والنصف مساًء.

روح  تسودها  احتفالية  بأجواء  االخير  الثاثاء  يوم  أجريت 
الدميقراطية العالية انتخابات مجلس الطاب والشبيبة البلدي 
في شفاعمرو. وشارك في عملية االقتراع الهيئة العامة التي 
لديها احلق بالتصويت واملكونة من 44 ممثا من 14 مدرسة 
فوق االبتدائي ومن مؤسسات شبابية  في شفاعمرو. وفازت 
املدرسة  من  حسنني  تسنيم  الطالبة  املجلس  رئيسة  مبنصب 
الطالبة  الرئيسة  نائب  مبنصب  وفازت  )ب(.  البلدية  الشاملة 
شيماء ابو العا من مدرسة الرواد. وفازت مبنصب سكرتيرة 
الطالبة رمزية عبد من املدرسة الشاملة )ب( وفازت  املجلس 
من  حمود  ابو  سهيلة  الطالبة  املجلس  باسم  الناطقة  مبنصب 

املدرسة الشاملة )أ(. 
رئيس  مبشاركة  البلدية  دار  مبنى  في  االنتخابات  وأجريت 
كمال  السيد  البلدية  عام  ومدير  عنبتاوي  امني  املربي  البلدّية 
، وأش��رف على  م��راد ح��داد  السابق  البلدية  شوفانية وعضو 
في  الشبيبة  وح���دة  م��دي��ر  عليها  والعمل  االن��ت��خ��اب��ات  تنظيم 
البلدية االستاذ صابر يوسفني وموجهة جلنة الطاب السيدة 

اصالة ابو رعد. 
وشكر صابر يوسفني مركزي التربية االجتماعية من املدارس 
املختلفة الذين شاركوا وراقبوا سير االنتخابات ،وأعرب عن 
فرحته مبشاركة الطاب في هذه التجربة املهمة والتي بدورها 
ترسل رسالة هامة للمجتمع الشفاعمري بان هذه االنتخابات 
كانت نزيهة وبعيدة عن املظاهر السلبية. وشكر اجلميع على 

الروح املعنوية العالية واألجواء االنتخابية الرائعة. 
رئيس بلدية شفاعمرو املربي امني عنبتاوي قدم تهانيه للفائزات 
في االنتخابات وشكر كل من عمل على سير االنتخابات ومن 
شارك بها. وأضاف : "انتم الشبيبة مستقبل هذا البلد وكلي 
املشترك  العمل  خ��ال  م��ن  تستحقه  م��ا  لبلدنا  نحقق  ان  أم��ل 

ان��������������������ت��������������������خ��������������������اب��������������������ات  ال����������������ط����������������ال����������������ب����������������ة ت������������س������������ن������������ي������������م ح�������������س�������������ن�������������ن رئ�����������ي�����������س�����������ة
ف������������������ي ش���������ف���������اع���������م���������رو ال��������������ب��������������ل��������������دي  ال������������������ط������������������اب وال�����������ش�����������ب�����������ي�����������ب�����������ة  مل����������ج����������ل����������س   
*ال�������ط�������ال�������ب�������ات ي����ك����ت����س����ح����ن امل������ن������اص������ب ال������ق������ي������ادي������ة ف��������ي امل�����ج�����ل�����س وه�������������ذا م�����ب�����ع�����ث ف�����خ�����ر واع��������ت��������زاز
ع���ل���ى  امل�������ل�������ق�������اة  امل�������س�������ؤول�������ي�������ة  ح������ج������م  "اع���������������ي   : ح�����س�����ن�����ن  ت�����س�����ن�����ي�����م   - امل�����ن�����ت�����خ�����ب�����ة  *ال�������رئ�������ي�������س�������ة 
ص����ي����ان����ت����ه����ا" وع�����ل�����ي�����ن�����ا  م�����ن�����ه�����ا  ن����ت����ن����ف����س  ال�������ت�������ي  ال��������رئ��������ة  ه��������ي  ش������ف������اع������م������رو  ان  وأؤك����������������د   ، ع������ات������ق������ي 
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وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر 
عن مدرسة البشائر األهلية للعلوم في سخنني جاء فيه 
ما يلي: "عادت مؤّخرا إلى الباد الّطالبة يافا نّصار من 
الصّف العاشر بعد مشاركتها في مؤمتر دولي للّسام، 

ضّم العديد من اجلمعيّات من مختلف أنحاء العالم".
يافا  الّطالبة  مع  أجريناه  حديث  "وفي  البيان:  وأض��اف 
مهنّئني إّياها بسامة العودة إلى الباد سألناها عن هذه 
اظن  لي  "بالنسبة  وقالت:  نوعها  من  الفريدة  التّجربة 
ألك��ون  اختياري  عند  كانت  ل��ي  جتربة  أفضل  ب��داي��ة  ان 
ضمن مجموعة تتألّف من ثمانية اشخاص لتمثّل جمعية 
مقر  في  أقيم  الذي  املؤمتر  في   Debate For Peace
االحتاد األوروبي في بروكسل- بلجيكا. وخال املؤمتر 
م��واض��ي��ع، لكن  ع���دة  ع���دة جمعيات وط��رح��ت  ش��ارك��ت 
املوضوع الرئيسي الذي متحور عليه املؤمتر كان الصراع 

اإلسرائيلي الفلسطيني".
في  مشاركتي  من  األربعة  األّي��ام  هذه  "خ��ال  وتابعت: 
املؤمتر اكتسبت فعا افضل جتربة أمّر بها في حياتي وأّن 
التواجد في االحتاد األوروبي في سن صغيرة ومعرفة كم 
لدينا من قدرة كبيرة ان نحدث تغييرا، وان نلهم العديد من 
الّشخصيّات الّرفيعة هو امر رائع. اليوم تبلورت في عقلي 
فكرة افضل عما يحدث حولي، جتربة مثيرة لزيادة الوعي 

و لتعزيز الثقة في النّفس والثقافة".
الّطالبة  مشاركة  أّن  اإلش��ارة  "وجت��در  البيان:  واختتم 
الّا  النّشاطات  ضمن  تأتي  املؤمتر  ه��ذا  في  نّصار  يافا 
منهجيّة الّتي تقوم بها مدرسة البشائر األهليّة للعوم في 
املتّحدة حيث  الّدوليّة وبرعاية األمم  سخنني في احملافل 
يقوم األستاذ صاح فقرا بتركيز وتنسيق هذه األنشطة 
، وبدوره فقد أثنى األستاذ أمير احلاّج مدير عام املدرسة 
على هذا اإلجناز الّرائع للّطالبة يافا نّصار ، الّذي حملت 
في  حتّى  وحضورها  املدرسة  جناحات  ل��واء  خاله  من 
احملافل الّدوليّة، وشكر األستاذ صاح نّصار على الّدعم 
في  خّفاقة  البشائر  راي��ة  تبقى  كي  واالهتمام  واملواكبة 

جميع امليادين" إلى هنا نّص البيان.

واجلماعي يداً بيد. نريد من الشبيبة اليوم ان 
ومؤمنه  وقدراتها  بنفسها  واثقة  قوية  تكون 

بانتمائها لبلدها.
والطلبة  الثاثة  باملناصب  الفائزات  وشكر 
املصوتني الذين منحوهم الثقة وأكدت. رئيسة 
على  حسنني  تسنيم  الطالبة  اجلديد  املجلس 
حرصها للعمل خلدمة شباب املدينة ،وشكرت 
عبيد   ابو  راوي  الطالب  باملنصب  سبقها  من 
مضيفًة : "كلنا معاً بيد واحدة سنصل ألعلى 
املراتب وسنعمل من اجل كل هدف وضعناه 
)بازل( مختلفة  اج��زاء  جميعنا  اعيننا.  نصب 

وعندما نتشارك مع بعض نكّون صورة جميلة 
وناجحة ".  وأضافت :"اعي حجم املسؤولية 
، وأؤكد ان شفاعمرو هي  امللقاة على عاتقي 
الرئة التي نتنفس منها وعلينا صيانتها ، وعلينا 
صيانة احلركة الطابية وتسلم املهام القيادية 
، انا دائما اؤكد اننا ابناء مجتمع واحد وعلينا 
اننا ننتمي  ابدا  ان نكون موحدين وال ننسى 
لشعب فلسطني العظيم وواجبنا تنمية الروح 
الوطنية في نفوس طابنا وسأعمل على رفع 
حتقيق  حتى  ومتابعتها  امللحة  القضايا  شأن 

االفضل لنا جميعا". 

الفنانة سهى مرعي

جانب من املشاركني في املعرض

والدا الفنانة تتوسطها صورة رسمها الوالد لزوجته في سنوات الستني

رئيس البلدية امني عنبتاوي يبارك للفائزات والى جانبه تسنيم حسنني


