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الكلية العصرية
رام الله - تلفون: 2967021 – فاكس: 2967025

info@mcc.edu.ps :بريد الكتروني

الكليـــــــــــــة العصريــــــــــــة  
 )27( عاما من العطاء املتواصل  1983-2010م

تخصصات مختارة بعناية فائقة ... طريقك لضمان وظيفة او عمل عند التخرج 
إعالن عن بدء تقدمي طلبات االلتحاق

للفصل الدراسي األول من العام األكادميي 2010 / 2011
الثانوية  الدراسة  امتحان  في  الناجحني  الطلبة  ألبنائنا  والتبريكات  التهنئة  آيات  بأسمى  العصرية  الكلية  تتقدم 
طلبات  قبول  ب��اب  فتح  عن  فيها  والتسجيل  القبول  دائ��رة  وتعلن  مشرقا،  مستقباًل  لهم  وتتمنى  كافة،  بفروعه  العامة 

االلتحاق للفصل الدراسي األول من العام األكادميي 2010 / 2011 في تخصصات الكلية العصرية املختلفة:

التنفسية،  الرعاية  الصحية،  الرقابة  واالنعاش،  التخدير  الصيدلة،  التمريض، 
 ، الرقابة الصحية، العالج الطبيعي، الصحافة واالعالم، القانون »مساعد عدلي« 
االدارة، احملاسبة، العلوم املالية واملصرفية، البرمجيات وقواعد البيانات، التربية.

الله  وتزف الكلية للطلبة بشرى تأسيس )مجمع العصرية الصحي( »مقابل مجمع فلسطني الطبي/ مستشفى رام 
متنح  برامج  العتماد  موافقة  على  للحصول  العالي  التعليم  ل��وزارة  اعتماد  طلبات  تقدمي  على  عاكفة  وهي  احلكومي«  

الدرجة اجلامعية االولى )البكالوريوس( وستعلن عن ذلك في حينه  
يتم استالم طلبات االلتحاق من دائرة القبول والتسجيل لقاء رسم قدره )160( شيكل غير مستردة في حرم الكلية 
الثامنة صباحًا  الساعة  ، من   2010/7/26 ، اعتبارا من صباح يوم االثنني املصادف  العصرية الصحي  الواقع في مجمع 

وحتى الساعة الرابعة ما عدا أيام اجلمع، كما ويستوفى ) 60( شيكل رسم امتحان قبول. 
الوثائق املطلوبة: صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة ، صورة مصدقة عن شهادة امليالد  ، صورة عن الهوية 

الشخصية، صورة عن هوية ولي االمر ملن يرغب بتقدمي طلبات للمنح والقروض ، أربع صور شخصية. 

دائرة القبول والتسجيل   

ز8/3)27( إعــــــــــــــــــــــــــالن 
تعلن مؤسسة املرحوم رشيد خليل عريقات ملساعدة الطلبة اجلامعيني في محافظة 
املنح للطلبة اجلامعيني في احملافظة للعام  أريحا عن بدء استالم الطلبات لتقدمي 

الدراسي اجلديد  2010 / 2011  و ذلك حسب الشروط التالية: 
أن يكون الطالب في السنة اجلامعية الثانية فما فوق. 1 .

. أن ال يقل معدله التراكمي عن 75 % . 2
أن يكون مقيمًا في محافظة أريحا. 3 .

أن ال يتلقى أي مساعدة  من جهة أخرى. 4 .

الدراسة للعام 2010/ 2011 و لن يتم اإلعالن في شهر كانون الثاني” فصلي  سيغطي  اإلعالن  “ هذا 

آخر موعد الستالم الطلبات هو 2010/8/10. يرجى عدم مراجعة املؤسسة على أن 
يتم إبالغ الطلبة املقبولني هاتفيًا.

الوجلي/ عمارة  في  الواقع  املؤسسة  مقر  من  الطلبات  على  احلصول  ميكنكم       
صباحًا  التاسعة  الساعة  من  اجلمعة  يوم  عدا  ما  يوميًا  األول  الطابق  عمان/  شارع 
وحتى الساعة الواحدة ظهرًا. كما ميكنكم احلصول على الطلبات من خالل موقعنا 

االلكتروني التالي :

www.rashidareikatfund.ps

اعد النظر في اسلوب
 افطارك وطعامك ومتتع بسحر املكان.

مطعم وكوفي شوب بأسلوب عصري 
للباحثني عن التميز جلسة هادئة وطعام لذيذ وجتربة فريدة

New in Jerusalemجديد في القدس !!

* وجبات افطار / اومليت - توست
* ساندويشات توست / اجبان

* ساندويشات باردة
* بيتزا بكل األحجام

* سلطات / عربية - يونانية - تونا
* كرواسون - بوريكس -جاتوه

* ميلكشيك - قهوة - آيس كوفي

* Breakfast Meals/Omelette - Toast
* Toasted Sandwiches-Cheese
* Cold Sandwiches
* Pizza - All Sizes
* Salads/Arabic-Greek-Tuna
* Croissant - Bourekas - Cake
* Milkshake - Coffee - Ice Coffee

ز8/3)39(

استعداد تام القامة احلفالت 
اخلاصة لغاية 25 شخصًا

القدس - شارع علي بن 
ابي طالب رقم 9 مقابل 

مدرسة دار االوالد
02-6263344 

Private Events
Up To 25 Person

Jerusalem 
Ali bin abi taleb St.9

02-6263344

ز8/3)18( اعــــــــــــــــالن
عن قطع التيار الكهربائي

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الساعة  
الثامنة صباحًا وحتى الساعة  الرابعة عصرًا يوم االربعاء 2010/8/4 عن 

املناطق التالية من منطقة بيت حلم : 

خربة الدير / تقوع االرزة واملصابيح / كيسان / الرشايدة / حرملة / 
ابو جنيم / بدفلوح رخمة / اجزاء من واد شاهني / رفيديا / عقاب / 

زعترة / رأس الواد / العساكرة / الفرديس / مضخة املجاري اجلنوبية 
/ املستشفى العسكري - حرملة / بئر مياه الرشايدة / بئر مياه حرملة / 

بئرة مياه زعترة واملناطق احمليطة بها.
التحويالت  بأعمال  الشركة  قيام  عن  الناجت  االجراء  هذا  عن  الشركة  تعتذر 

والصيانة على شبكات الضغط العالي املزودة لتلك املناطق.

دائرة العالقات العامة

ز8/3)25(

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني
فرع نابلس

 مناشـــدة
قال تعالى:

» مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 
مائة حبة والله يضاعف ملن يشاء« صدق الله العظيم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
 تتقدم جمعية الهالل االحمر الفلسطيني بنابلس من كافة االخوات واالخوة مواطني 
املدينة والقرى املجاورة واملخيمات بالشكر والتقدير والعرفان على دعمهم ومساندتهم 
قمة  في  اجلمعية  وضعت  التي  الثقة  هذه  نشأتها،  منذ  بثقتهم  تتمتع  التي  جلمعيتهم 
عطائها في املجاالت اخلدماتية املختلفة التي تقدم للمواطنني ) الصحة وتعليم وتاهيل 
واالسعاف  املسنني  ورعاية  واحلركية  والسمعية  العقلية  االعاقة  مجال  في  املعاقني 

والطوارئ.....الخ( .
 ان اجلمعية التي  اعتادت ان تلجأ حلضراتكم طلبًا لدعمها حتى تتمكن من االستمرار 
في تقدميها للخدمات املشار اليها اعاله ، تناشد جميع االخوات واالخوة املبادرة بالتبرع 
للجمعية مبا جتود به انفسهم السيما في هذه الظروف العصيبة التي القت على اجلمعية 
اعباًء اضافية تتمثل بتقدمي خدمات مميزه كمًا ونوعًا في نفس الوقت التي انحسرت فيه 
امكانية االستمرار بتأدية هذه اخلدمات بحجمها  الواردات بشكل بات يؤثر سلبًا على 

احلالي، كما بات يخشى معه اللجوء لتقليص هذه اخلدمات او الغاء بعضها .
على  حفاظًا  للجمعية  التبرع  املواطنني  يناشدون  االدارية  الهيئة  واعضاء  رئيس   ان 
استمرارية عملها ومنعًا من احتضان الشوارع واالزقة لالطفال املعاقني االمر الذي اليرضاه 

املواطن النابلسي .
 والله من وراء القصد

 د.شاهر اخلياط  
نائب رئيس الهيئة اإلدارية
جلمعية الهالل االحمر الفلسطيني 
فرع نابلس

اعــــــــــــــــالن
عن قطع التيار الكهربائي

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الساعة  
الثامنة صباحًا وحتى الساعة  الثالثة بعد الظهر،  عن املناطق التالية من 

منطقتي  بيت حلم ورام الله : 
)1( االثنني  2010/8/2م )من منطقة بيت حلم ( :

العبيدية / دار صالح / بئر مياه دار صالح / الشواورة  .
)2( الثالثاء   2010/8/3م )من منطقة رام الله  ( : 

سلواد / يبرود 
التحويالت  بأعمال  الشركة  قيام  عن  الناجت  االجراء  هذا  عن  الشركة  تعتذر 

والصيانة على شبكات الضغط العالي املزودة لتلك املناطق.

دائرة العالقات العامة

ز8/1)6(

املطران منيب يونان في تصريحات لـ  ے:

االحتاد اللوثري العاملي يدعم احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني
العالقات املسيحية - اإلسالمية عميقة وتاريخية وخلدمة اإلنسانية 

وجه دعوة الى توني بلير ليزور اخلليل...

القائم بأعمال محافظ اخلليل يبحث مع نائب مركز 
جنيف سبل تعزيز سيادة القانون في احملافظة

 . د  اخلليل  محافظ  باعمال  القائم   اخلاص-التقى  ے  اخلليل-ملراسل 
سمير ابو زنيد نائب مركز جنيف نيكوال ماسون واعضاء مركز " شمس " وذلك 
واملجتمع  احمللي   املجتمع  مع  اللقاءات  خــالل  من  آليه  التوصل  مــامت  ملناقشة 
املدني واالجهزة االمنية  في محافظة اخلليل حول اليه وأهمية تعزيز القانون 
في احملافظة . في بداية اللقاء رحب د. ابو زنيد باحلضور واستمع منهم لشرح 
التي مت  العمل  ورشــات  من خالل  اليها  التوصل  التي مت  النتائج  مفصل حول 
واملؤسسات  املدني  املجتمع  تنفيذها في احملافظات مع شخصيات مختلفة من 
وبعض  واجلامعات  النسوية  واملنظمات  احلكومية  غير  واملنظمات  اخليرية 
املؤسسات االعالمية وايضا االجهزة االمنية وجلان املصاحلة احمللية في املدينة 
والتي كانت ابرز محاورها العقبات التي تعترض سيادة القانون واملجاالت التي 
يحتاج فيها القانون الى تعزيزه. من جانبه  أكد د . أبو زنيد على أهمية تعزيز 
ثقافة القانون  لدى املواطنني وتعزيز العالقة فيما بينهم وبني  رجل األمن وفتح 
املجال للحوار وإيجاد آليات وبرامج من اجل تعزيز سيادة القانون في املنطقة 

من خالل تبادل املعلومات.
املــدارس من  العمل مع  واقترح د.أبــو زنيد على نائب مركز جنيف ضــرورة 
خالل التوعية والتثقيف مبفهوم القانون واملواطنة الصاحلة من خالل تشكيل 

مجالس من املجتمع احمللي تتضمن طلبة ومدارس وأساتذة بحيث تدعم سيادة 
القانون وبسط األمن واألمان . وأبدى الضيوف إعجابهم بالفكرة ووعدوا مبتابعتها  
. وفي سياق آخر وجه د.أبو زنيد دعوة رسمية إلى  توني بلير ممثل الرباعية 
لزيارة محافظة اخلليل لإلطالع على آخر التطورات االقتصادية واالنتهاكات 
االستيطانية  الــبــؤر  على  واطــالعــه  احملافظة  فــي  االسرائيلية  واالعـــتـــداءات 

اجلديدة في احملافظة  .
كما اجتمع القائم بأعمال محافظ اخلليل مع رئيس الهيئة االهلية لدعم 
البلدة القدمية اللواء محمد أمني اجلعبري ونائب رئيس اجلمعية د. فواز أبو 
خلف وأمني الصندوق صالح الشعراوي لالطالع على وضع اجلمعية وأنشطتها 
وبحث سبل إعادة احلياة  إلى البلدة القدمية ودعوة املواطنني إلى فتح احملالت 

وإحيائها. 
القائمني  على  وأثنى  الهيئة  تقدمها  التي  بــاالجنــازات  زنيد  أبــو  د.  وأشــاد  
عليها  قائال "  أن عمر الهيئة قصير لكن اجنازاتها كثيرة " ودعاهم إلى تكثيف 
جهودهم من اجل التخفيف من معاناة سكان البلدة القدمية وتعزيز صمودهم 
في  االستيطان  مواجهه  في  الهيئة  تقدمها  التي  واألنشطة  البرامج  خالل  من 

البلدة القدمية.

االحتفال بانتخاب شاهر سعد نائبا 
لرئيس االحتاد الدولي لنقابات العمال 

فلسطني  لنقابات عمال  العام  االحتاد  احتفل  الكتوت-  نابلس- غسان 
في مختلف محافظات الضفة والقدس وغزة بانتخاب األمني العام لالحتاد 
الدولي  االحتـــاد  لرئيس  نائبا  سعد  شاهر  فلسطني  عمال  لنقابات  الــعــام 
لنقابات العمال احلرة في العالم )ITUC(، مبشاركة مئات العمال والعامالت 
والنقابيني الذين قدموا من معظم محافظات الوطن. وحضر االحتفال الذي 
أقامه االحتاد مبتابعة اللجنة النقابية العليا لتكرمي سعد، كل من محافظ 
نابلس العميد جبرين البكري ونائبه وعضو اللجنة املركزية حلركة فتح 
الهادي  املكتب السياسي حلزب الشعب عاصم عبد  العالول وعضو  محمود 
وعضو املجلس الثوري حلركة فتح سمور النتشة ونائب األمني العام الحتاد 
النقابات راسم البياري وأعضاء األمانة العامة واللجنة التنفيذية لالحتاد 
في  األمنية  األجهزة  وقــادة  يعيش  عدلي  املهندس  نابلس  بلدية  ورئيس 
احملافظة. وبدأ احلفل بتالوة آيات من القران الكرمي تالها النقابي سائد 
كساب ومن ثم النشيد الوطني الفلسطيني ونشيد العمال والوقوف وقراءة 

الفاحتة على أرواح شهداء الوطن واحلركة العاملة والنقابية.
وتخلل مهرجان التكرمي عدد من الكلمات ألقاها احملافظ البكري والعالول 
هنأوا  نابلس،  بلدية  ورئــيــس  الوطنية،  الــقــوى  عــن  ممثال  الــهــادي  وعبد 
فيها سعد مبنصبه اجلديد، مؤكدين ان انتخابه على مستوى دولي نائبا 
لرئيس االحتاد الدولي للنقابات العمالية في العالم مفخرة لكل فلسطني 
وعمالها وللعرب عموما، خاصة وان ذلك يأتي في ظل الهجمة اإلسرائيلية 
محافظات  وباقي  القدس  في  واملزارعني  والعمال  املقدسات  ضد  العدوانية 
الوطن، مؤكدين الدور الكبير الذي يلعبه االحتاد العام للنقابات على كافة 
املستويات العربية والدولية واحمللية خلدمة قضايا شعب وعمال فلسطني. 
والهدايا  واألوســمــة  الـــدروع  عشرات  االحتفال  خــالل  سعد  شاهر  منح  ومت 
التقديرية من قيادة االحتاد وفروعه ومن الضيوف واحلضور.وتخلل االحتفال 
عروض فنية ودبكة شعبية لفرقة جامعة النجاح الوطنية، والفنان الشعبي 

محمد ابو الناجي.

وفد برملاني برازيلي زار مركز ابو جهاد 
للحركة األسيرة ومركز القدس للدميقراطية

فــي جامعة  األســيــرة  لــشــؤون احلــركــة  ابــو جهاد  وفــد برملاني برازيلي مركز  زار   - ابــو ديــس   
القدس.

 وكان في استقباله مدير عام املركز فهد ابو احلاج الذي رحب بالوفد وشرح له معاناة اسرانا 
البواسل في السجون االسرائيلية.

 ورافق ابو احلاج الوفد البرملاني البرازيلي خالل جولته في املتحف.
من ناحية اخرى استقبل مركز القدس للدميقراطية وحقوق اإلنسان الوفد البرازيلي .

اإلدارة  وأعضاء مجلس  ابو هالل  للمركز احملامي علي  العام  املنسق  الوفد  استقبال  وكان في 
الدكتورة فدوى اللبدي والدكتور عبدالله ابو هالل ودمية السمان واملديرة التنفيذية للمركز 

احملامية سوزان قريع.

القدس -خالد عمار - أكد املطران الدكتور منيب اندريه يونان رئيس االحتاد 
اللوثري العاملي على عمق العالقات املسيحية االسالمية التي وصفها بالتاريخية 
الله  محبة  هو  الدين  ان جوهر  مبينا   ، االنسانية  القضايا  في خدمة  وتصب 
ومحبة االنسان . وأعرب عن أمله ان يلعب انتخابه رئيسًا لهذا املنبر الهام في 
ترسيخ العدالة وان يحقق الشعب الفلسطيني حريته واستقالله ويقيم دولته 
املستقلة حسب الشرعية الدولية ، مبينًا ان هذا هو املوقف التاريخي لالحتاد 
اللوثري  العاملي  الذي يؤمن في حل الدولتني على اساس الشرعية الدولية وان 
تكون القدس للشعبني ولالديان الثالث . وقال ل " القدس " انني اشكر جميع 
الكنائس في االحتاد اللوثري الذي يحتضن 145 كنيسة موزعة في 79 بلدًا تضم 
أكثر من 70 مليون مسيحي ، موضحًا ان هذه هي  اول مرة ينتخب فيها مسيحي 
عربي ملنصب الرئيس  وهذا هو دعم للمسيحية العربية ليس فقط في فلسطني 
بل في كل انحاء العالم العربي واالسالمي، كما انه يعزز الدور الذي تلعبه الكنيسة 
العربية في احلوار بني االديان وتعظيم القواسم املشتركه التي تعمل من اجل 

ارساء التسامح والعيش املشترك والعدالة والسالم واملصاحلة .
واضاف " نحن نرى في االحتاد اللوثري ان القدس التي ارسلت بدورها االنبياء 
الى العالم حاملني رسالة االنسانية واحملبة والعدالة ال تزال تستطيع ان ترسل 

رجاالتها ونساءها ليحذوا  حذو رسالة الرسل ، ولذلك فان هذا املنصب يضعني 
كمطران عربي مسيحي كأحد رؤساء الكنائس املؤثرة في العالم  .

وقال نحن ايضًا  نخدم ونعمل حملاربة الفقر في العالم ونعمل في39 بلدًا مع 
جميع االديان كما هو احلال في موريتانيا و فلسطني من خالل املستشفيات " 
كاملطلع " في القدس و املراكز املهنية و املدارس اللوثرية االخرى ،  الن ما يهمنا 
هو متكني االنسان ليقف على رجليه والنهاء الظلم واملعاناة وبناء مجتمع 

مدني معاصر يحترم كل انسان ويعطي كل ذي حق حقه .
ووصف احلوار املسيحي/ االسالمي بانه في احسن حال وان  جوهر الدين 
هو محبة الله ومحبة االنسان مؤكدًا عمق هذه العالقات املتميزة  والتاريخية 
خلدمة كافة القضايا االنسانية ، مشددًا على ان احلوار بني االديان يجب ان 
يحارب مختلف انواع التطرف والتعصب . الى ذلك كان  املطران يونان الذي 
انتخب رئيسًا لالحتاد اللوثري العاملي في اجتماعات اجلمعية احلادية عشرة 
التي عقدت مؤخرًا هو اول عربي يتبوأ هذا املنصب في دورته الثانية عشرة 
منذ تأسيس االحتاد في العام 1947 وأكد على مواقفه الداعمة لالنسانية 
خالل احتفال عاملي كبير القى التقدير والترحيب بهذه اخلطوة التي شكلت 

دعماً لفلسطني واملنطقة بشكل عام. 

 دراسة للبروفيسورة أفنان دروزه حول
 العملية التعليمية في مدارس نابلس

نابلس- عماد سعاده - أعدت البروفيسورة أفنان دروزه، احملاضرة في كلية التربية في 
جامعة النجاح الوطنية دراسة حول مدى ممارسة معلمي ومعلمات مدارس مدينة نابلس 

لعمليات تصميم التعليم بصورة منوذجية. 
 وتوصلت دروزة في دراستها الى ان املعلمني واملعلمات سواء في مدارس احلكومة أو املدارس 
بلغت  ممتازة  بنسبة  الــدروس  تصميم  بعمليات  يقومون  الدولية،  الغوث  لوكالة  التابعة 

)90.4%( مع تفوق أداء معلمي الوكالة على أداء معلمي احلكومة.
املعلمني يضعون خططا تدريسية جيدة وبنسبة ) %88.8(  أن  الدراسة    كما وجدت 
وخاصة فيما يتعلق بوضع األهــداف، حيث تبني أنهم يضعون اهدافا جيدة تتوفر فيها 

مواصفات الهدف اجليد من حيث التنوع والشمول.  
واشارت الدراسة الى أن املعلمني يراعون عمليات االنسجام واالتساق بني عناصر خطتهم 
التعلمية  األهــداف  بانسجام  يتعلق  فيما  وخاصة   )%89.4( مرتفعة  بنسبة  التدريسية 
مع احملتوى التعليمي، وانسجام الوسائل التعليمية مع نفس احملتوى ، حيث بلغت نسبة 

االنسجام لهذين البندين )%92(. 
وكتابيا معا وال يكتفون  الــدروس ذهنيا  املعلمني يقومون بعملية حتضير  ان  ووجــدت 
بكتابتها فقط على الورق دون التفكير فيها. وأن أكثر ما يقوم به املعلمون كان التحضير 

اليومي أكثر من التحضير الشهري أو السنوي. 
ولم جتد الدراسة فروقا دالة إحصائيا في أداء املعلمني الذكور واملعلمني اإلناث، أو بني 
ذوي التخصص العلمي واألدبي، أو بني املعلمني حديثي العهد في التدريس والقدامى؛ إال 
أنها وجدت فرقا إحصائيا باعتبار عامل عدد الدورات التدريبية التي يتلقاها املعلم في 
أثناء اخلدمة، حيث كان أداء املعلمني الذين تلقوا عددا أكبر من الدورات التأهيلية املتعلقة 
بوضع األهداف وأساليب التدريس أعلى من أداء نظائرهم الذين تلقوا عددا أقل من هذه 

الدورات أو لم يتلقوا أية دورة.
 واستنتجت دروزه من هذه الدراسة أن املعلم الفلسطيني غير مقصر في عمله وهو يقوم 
بتحضير دروسه والتخطيط لعملية التدريس بنسبة ممتازة تفوق غيره من املعلمني في 
بالد أخرى، وأن أي ضعف للعملية التعليمية قد يعود إلى عوامل أخرى يجب بحثها في 
دراسات أخرى الحقة، كنمط اإلدارة في املدرسة، ووضع املعلم االقتصادي، والشعور باالنتماء 

والرضى الوظيفي وغيرها من العوامل ذات العالقة.

بلدية نعلني تكرم خريجي اجلامعات وطلبة "التوجيهي" وأوائل املدارس
الله - ملراسل "الــقــدس" اخلــاص - نظمت  رام   
الــبــلــدة  نــعــلــني احــتــفــاال تــكــرميــيــا لطلبة  بــلــديــة 
والبلدات املجاورة الناجحني في امتحانات الثانوية 
وأوائل مدارس  واملعاهد  اجلامعات  العامة وخريجي 
حتت  وذلــك   ،  2009/2010 الــدراســي  للعام  البلدة 
وبحضور  والتمويل  للتجارة  اإلسكان  بنك  رعاية 
ومديرية  والتعليم  التربية  مديرية  عن  ممثلني 
ممزق  ابراهيم  وهيثم  احملافظة  في  احمللي  احلكم 
ممثال عن البنك وممثلني عن الدفاع املدني والهالل 
االحمر الفلسطيني الى جانب رئيس البلدية امين 
االداريـــة  والهيئات  البلدي  املجلس  واعــضــاء  نافع 
والــتــدريــســيــة واملــؤســســات واألطـــر احمللية واهــالــي 
الطلبة.  ووصف رئيس البلدية في كلمة ترحيبية 
باحلضور االحتفال بأنه عرس للعلم والعلماء تنظمه 
الطلبة  وهنأ  الــتــوالــي  على  الــرابــع  للعام  البلدية 
املكرمني وذويه والهيئات االدارية والتدريسية كما 
شكر املؤسسات الداعمة للطلبة وعلى رأسها الرئاسة 

للحاصلني  االول  القسط  تبنت  التي  الفلسطينية 
املــاضــي وبنك  الــعــام  فــي  على معدل 90% فما فــوق 
االسكان الذي يرعى هذا االحتفال للعام الثالث على 
التوالي وكذلك راتب شكري اخلواجا الذي تبرع بالف 
دينار اردني العلى خمسة معدالت من ابناء البلدة 
الــذي تبرع  اللطيف ســرور  العام وخليل عبد  لهذا 
بالف دينار للمتفوقني في العام القادم.  وفي كلمة 
مديرية التربية والتعليم نقل محمد سرور تهاني 
املديرية ووزارة التربية والتعليم للطلبة الناجحني 
ولذويهم كما شكر جنود التربية من مدراء ومعلمني 

اصحاب الفضل في اجناح املسيرة التربوية.
 مـــن جــانــبــه نــقــل هــيــثــم مـــزق حتــيــات املــديــر 
االقليمي لبنك االسكان محمود التكروري للناجحني 
وذويهم مؤكدا على الدور الريادي للبنك في دعم 
مسيرة العلم والتعليم كأحد ركائز البناء واالستثمار 
في هذا الوطن.  وهنأ اهالي نعلني بتشغيل الصراف 

اآللي التابع لبنك االسكان في البلدة.

 كما نقلت مديرة مدرسة بنات نعلني الثانوية 
اميان الشايب في كلمتها تهاني مدراء ومعلمي مدارس 
البلدة للناجحني واملكرمني وذويهم وشكرت الرئاسة 
املتواصل  الــوزراء على دعمها  ورئاسة  الفلسطينية 
ملسيرة العلم والتعليم.  كما عبر الطالب املتفوق براء 
عبد احلليم ثابت في كلمة باسم املكرمني عن شكره 
هذا  وتنظيم  اجناح  في  التي ساهمت  اجلهات  لكل 

املهرجان وعلى رأسها بلدية نعلني وبنك االسكان.
 كما ثمن جهود املعلمني واملدراء ووزارة التربية 
الثانوية  امتحان  امتــام  اجــل  من  البلدي  واملجلس 
املعلمني  تكرمي  مت  االحــتــفــال  نهاية  وفــي  الــعــامــة. 
وتكرمي  البلدة  في  العامة  واملؤسسات  املتقاعدين 
مزق  مصطفى  ابــو  احلــاج  السابق  البلدية  موظف 
العامة واجلامعات  الثانوية  الناجحني في  والطلبة 

واملدارس.
 وتخلل احلفل فقرات فنية ملتزمة.


