
 تفـوز بجائـزة أفضـل معّلم على مستـوى العالـم
معلمــة فلسطينّيــة

فازت المعلمة الفلسطينية حنان الحروب، كـأفضل معّلم 
مؤسسة  فوزها  عن  أعلنت  حيث  العالم،  مستوى  على 
خالل   2016  /  3  /  3 ا�حد  يوم  البريطانية،  فاونديشن  فاركي 

حفل تم تنظيمه في مدينة دبي ا�ماراتية. 

مئات  وتابعه  وعربي،  ودولي  رسمي  بحضور  الحفل  وأقيم 
وزارة  نصبتها  ضخمة،  عرض  شاشة  عبر  الفلسطينيين 
والبيرة،  ا¤  رام  ومحافظة  الفلسطينية  والتعليم  التربية 

في دوار الشهيد ياسر عرفات وسط رام ا¤.

الحروب وصلت إلى هذه المرتبة بمنهجية "الحد من العنف"، 
هذا  خالل  من  استطاعت  حيث  ونتعّلم"،  "نلعب  وأسلوب 
والتعليم  التربوية،  وا�خالق  القيم  غرس  ا�سلوب 
في  عملها  ثمار  فقطفت  للطلبة،  القّيم  ا�كاديمي 

سلوكياتهم، وفقا للمؤسسة التي منحتها الجائزة. 

بمدرسة  ا�ساسي،  الثاني  الّصف  طلبة  الحروب  وتدّرس 
سمية خليل بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.   

                                                                                            
المعلمة  اختارت  قد  فاونديشن  فاركي  مؤسسة  وكانت 
الحروب خالل شباط الماضي ضمن أفضل عشرة معلمين 
لتكون  النهائية  للمرحلة  ذلك  أهلها  العالم،  مستوى  على 

ا�فضل على مستوى العالم. 

هنا  "من  النتائج  إعالن  عقب  لها  كلمة  في  الحروب  وقالت 
ظروفًا  نعيش  أننا  فلسطين،  معلمي  من  رسالة  أبعث 
يحاصرنا  الذي  العنف  ونعيش  االحتالل،  ظل  في  استثنائية 
في  غاية  ومهمتنا  التعليمّية،  الزوايا  كافة  إلى  ويتسّرب 

التعقيد لنخّلص طالبنا من العنف". 

وأضافت "نريد �طفالنا العيش بحرية وسالم كباقي أطفال 
المعّلم  عام  العام  هذا  يكون  أن  إلى  داعية  العالم"، 

الفلسطيني. 

في  ا�مل  يزرعون  فلسطين  "معلمو  الحروب  وتابعت 
الفلسطيني  الشاعر  كلمات  مستذكرة  أطفالنا"،  نفوس 
الراحل محمود درويش "على هذه ا�رض ما يستحق الحياة".

نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
نيسان 2016،  ا�صدار ا�ول



للمخرج الفلسطيني نورس أبوصالح
ِمعطــف كبيــر الحجــم

ا�فالم  من  الحجم)  كبير  (معطف  فيلم  يعد 
المتميزة التي قدمها للجمهور المخرج الفلسطيني 
القضية  الفيلم  يتناول  حيث  أبوصالح،  نورس 

الفلسطينية بين عامي 1987 إلى عام 2006. 

كان  مهرجان  في  مشاركته  إثر  اشُتهر  وأبوصالح 
السينمائي عن فيلمه القصير (هدنة) ضمن عروض 

المهرجان في زاوية ا�فالم القصيرة.

في  الحجم)  كبير  (معطف  بفيلمه  أبوصالح  وشارك 
كفيلم  أمستردام  في  لÉفالم  فلسطين  مهرجان 
االفتتاح، حيث أنه فيلم درامي طويل مدته 124 دقيقة 
واستمرت   2013 بداية  مع  تصويره  انتهى  والذي 
وتم  تقريبًا،  سنة  لمدة  والتلوين  المونتاج  عمليات 

إطالقه في عام 2015 في عّمان.

وبفضل تمّيز الفيلم ما 
تزال عروضه قائمة حتى 

ا�ن في العديد من 
الفعاليات في ا�ردن، حيث 

تم إنتاجه بمشاركة 
مجموعة من النجوم 

الفلسطينيين 
وا�ردنيين.
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تم إعداد هذه النشرة من قبل جمعية كلنا لفلسطين


