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مسؤول إذاعة ياسر عرفات الذي يحارب مستوطنتين في مثل عمره

عندم���ا تهاجم���ان أراض���ي وبي���وت 
األهالي إلحراق األخضر واليابس.

اإلصابة
يوم السبت كان أس���امة يلعب في 
بيت جده، عندما استغاث أهالي الجزء 
الجنوبي من القرية  لمساعدتهم في 
صد المستوطنين الذين هاجموا أحد 
البي���وت وب���دؤوا بتكس���يرها قبل أن 

ينتقلوا لبيت آخر.
يقول أس���امة: "أطلق المسجد نداء 
الصوت،  مكب���رات  عب���ر  االس���تغاثة 
فتوجهت أنا وأصدقائي س���ريعا نحو 
المكان، كان مستوطنو" ايش كودش" 
و"كي���دا" ق���د أجهزوا عل���ى بيت عبد 
المجيد حس���ن، قب���ل أن ينتقلوا الى 
بيت جبال���ي أبو ريدة، فبدأنا بصدهم 
الجن���ود  بالحج���ارة، عنده���ا حض���ر 

لحمايتهم وأطلقوا علينا الرصاص".

أح���د  "حذرن���ي  الطف���ل:  ويتاب���ع 
أصدقائي أن جنديا يصّوب بندقيته 
نح���وي وعندم���ا تنبه���ت ل���ه أطلق 
الرص���اص المعدن���ي وأص���اب عيني 

اليسرى وأنا أنظر إليه".
رغم تحذيرات والديه الدائمة بعدم 
الذهاب لالش���تباك مع المستوطنين 
وترك المهمة لمن هم أكبر منه سنا، 
الس���يما أنه أصي���ب الع���ام الماضي 
برصاص���ة معدنية في بطن���ه، إال ان 
المعروف بطاعته وأدبه، يصّر  أسامة 

على عصيانهم في هذا األمر.

"يفور الدم في رأسي"
يقول: "عندما أسمع أن المستوطنين 
هاجموا أحد بيوت القرية يفور الدم في 
رأسي، وأشعر أن بيتنا سيكون التالي".

وإذا  س���يتقدمون،  تراجعن���ا  "إذا 
بيتي،  المس���توطنون  خفت سيسرق 

مثلم���ا س���رقوا أرض ج���دي وأقام���وا 
عليها مستوطناتهم"، يواصل الطفل 
حديث���ه رغم أن عمه يق���وم بإعطائه 

الدواء.
التصريح  أس���امة  عائل���ة  تنتظ���ر 
لدخول الق���دس، وفي األثناء تنهمك 
في مهمة اختيار من سيرافق الطفل، 
فوال���ده ممن���وع أمني���ا ألن���ه أصيب 
الع���ام الماض���ي برصاصة بي���ده إثر 
المواجهات مع المستوطنين، وكذلك 
عمه، وذهاب األم يعني ترك س���بعة 
أطف���ال أكبره���م في الثالثة عش���رة 

يتدبرون أمرهم بأنفسهم. 
عندما يفتح أس���امة ش���باك غرفته 
صباحا يرى مستوطنة "ايش كودش" 
الت���ي تأسس���ت ع���ام 2000 وب���ؤرة 
استيطانية اخرى هي "كيدا" تأسست 
عام 1997، وكلتاهما ال تبعد عن غرفة 
نوم���ه اكثر م���ن 500 مت���ر، ويتجمع 

اإلصابة لم تفقد أسامة ابتسامته الدافئة.

كتبت نائلة خليل:

يقولون العيون هي شباك الروح، 
 للطفل أس���امة 

ً
لك���ن عينًا واح���دة

 لتب���وح بكل 
ً
حس���ن كان���ت كافية

األم���ل واألل���م وخطط المس���تقبل 
لهذا الطفل الذي ق���رر أن  يحارب 
مس���توطنة في مثل عم���ره تجثم 
على مرمى بص���ره، قبل أن يصيب 
اليس���رى  عينه  االحت���الل  جن���ود 

برصاصة معدنية.
فمنذ أس���بوع يرقد أس���امة )15 
عامًا( في مش���فى رفيدي���ا بعد أن 
أصابته رصاصة معدنية مباش���رة 
التي  في عينه خالل االش���تباكات 
إثر هجوم  القرية مؤخرًا  شهدتها 
مستوطنين من بؤرة "إيش كودش" 
القري���ة  أراض���ي  عل���ى  المقام���ة 

المصادرة.

في انتظار التصريح
الضم���ادة الطبي���ة غط���ت عينه 
ابتسامته  لكن  بالكامل،  اليس���رى 
وصوته الدافئ كانا كفيلين بجذب 
انتباه جمي���ع زوار الغرفة )7( في 
نابلس،  بمدينة  رفيديا  مستشفى 
لم يبد أس���امة ساخطًا أو شاكيًا من 
إصابته التي تركت عينه في وضع 
صحي ح���رج، يس���تدعي نقله إلى 
مستشفى العيون في  القدس في 
أق���رب وقت، لكن أقرب وقت مرتبط 
بتصري���ح احتاللي لدخول المدينة 

المقدسة.
أس���امة يكبر مس���توطنة "ايش 
ك���ودش" بعامي���ن، والت���ي تعني 
"النار المقدسة"، أسسها  بالعربية 
مس���توطنون متطرفون عام 2000، 
وه���و ف���ي مث���ل عمر مس���توطنة 
المس���توطنتين  وكلت���ا  "كي���دا"، 
اس���تغاثة  بنداء  لدي���ه  مرتبط���ة 
يطلقه أهالي القرية عبر المس���جد 

أهالي  لمهاجمة  معا  مستوطنوها 
قريته، أما ش���رق القري���ة فتجثم 
مس���توطنة" مجداليم" التي تعود 

للعام 1981.
"المس���توطنات ف���ي كل م���كان 
تتمدد مثل س���رطان تريد أن تأكل 
القري���ة، لي���س لدينا خيار س���وى 
يق���ول  المس���توطنين"،  مقاوم���ة 
الطفل بكلمات  تبدو أكبر من عمره، 
لك���ن بعد حديث قصير معه يدرك 
من يسمعه أن يمتلك وعيا وثقافة 

تفوقان عمره.
وال���ده  دف���ع  الماض���ي  الع���ام 
مدخرات���ه م���ن مهنة البن���اء التي 
يعمل فيها، ليش���تري ل���ه تذكرة 
المتحدة األميركية،  للواليات  سفر 
ليس���افر الى عمه في والية أوهايو 

بهدف تقوية لغته اإلنجليزية.
والتاريخ،  الجغرافي���ا  "س���أتعلم 
وسأتحدث اإلنجليزية بطالقة، هذا 
م���ا أخطط لعمله في المس���تقبل"، 

يقول أسامة بصوت عذب.

اإلذاعة المدرسية
يفتقد أسامة شقيقاته الخمس، 
وخصوصًا لي���ان ورزان، واللعب في 
شوارع قصرة، لكن اكثر ما يضايقه 
هو اش���تياقه لإلذاعة المدرس���ية، 
فهو المس���ؤول عنها في مدرسته 
"الش���هيد ياس���ر عرف���ات"، فقبل 
إصابت���ه كان اس���امة يع���د يوميا 
برنامج اإلذاعة، فإضافة إلى ثقافته 
العام���ة واجتهاده في المدرس���ة، 
 عذبا لإلنشاد واألذان، 

ّ
يمتلك صوتا

حيث يطيب له أن يأخذ مكان جده 
الشيخ يوسف ليؤذن من وقت آلخر 

في مسجد القرية.
ويختم الطفل قائاًل "أثناء وجودي 
ف���ي المستش���فى س���أعد برنامج 
اإلذاعة المدرس���ية للشهر القادم، 

لدي الكثير من الوقت هنا".

أريحا: كلية العلوم الشرطية 
تخّرج دورة "مكاتب بال ورق"

أريح���ا � "األي���ام": احتفل ف���ي كلية فلس���طين للعلوم 
الش���رطية بأريح���ا، أمس، بتخري���ج ال���دورة التخصصية 
المتقدمة في علوم الحاس���وب "مكات���ب بال ورق"، بحضور 

مدير الكلية المقدم حقوقي زاهر صباح.
وذكر بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الش���رطة 
أن الدورة ج���اءت في إطار تطوير قدرات الضباط ومرتبات 
الشرطة، وتطبيقا لرؤية قيادة الشرطة بالوصول إلى شرطة 
رقمي���ة، وإدارة المكاتب والفروع والمراس���الت إلكترونيًا، 
ودون استخدام الورق نهائيًا، وأنه شارك في هذه الدورة 
التي استمرت 4 أيام، 13 صف ضابط من مختلف اإلدارات 
والمحافظات، وحاضر فيها مصم���م التعليم اإللكتروني، 

ومشرف دورات الحاسوب الرائد سامر مهنا.
وأش���ار المقدم صباح إل���ى أن الكلية أطلقت العديد من 
البرام���ج التدريبي���ة والتخصصية المتقدم���ة منذ بداية 
العام الحالي، وهي تخطط إلطالق برامج أخرى أكثر تقدمًا، 
تهدف لتأهيل طواقم الشرطة وصقل خبراتهم في كافة 
المجاالت الش���رطية و اإلدارية ولتقديم الخدمة المميزة 

للمواطنين.
م���ن جهته، بين الرائد مهنا أن المش���اركين في الدورة 
حصلوا على ش���هادة في رخصة قيادة الحاسوب الدولية 
وتطبيقاتها على ش���بكة الش���رطة الجديدة، وأن أهداف 
ه���ذا البرنام���ج التعريف باالتص���ال الكتاب���ي وتحقيق 
انس���ياب وتبادل المعلومات بين مختل���ف فروع اإلدارات 

الفرعية والدوائر العامة المركزية.
وأوض���ح أن المش���اركين تعرفوا على أن���واع االتصاالت 
وإعدادها إلكترونيًا، وفهم النظام الجديد الذي تستخدمه 
الشرطة )الشبكة والمستخدمون(، واألرشفة وتطبيقاتها 
إلكترونيًا، ومعايير تمرير المراس���الت وتقديم التقارير 

والرد عليها.
وقال مهن���ا: "من خالل بيئة تعليمية وتدريبية واقعية 
ونظ���ام محاكاة مع���د خصيصا في مختبر الحاس���وب في 
الكلية، طبق المتدربون جميع التطبيقات اإللكترونية من 
خالل نظام التشغيل والبرامج المكتبية وإدارة الحسابات 

على ارض الواقع".

لمناسبة يوم المرأة 

"شمس" يطالب بتغيير التشريعات التي تنتقص من حقوقها
جنين - "األيام": شدد مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 
"شمس"، أمس، على ضرورة مالءمة التشريعات المحلية القائمة 
م���ع المعايير الدولية لحقوق اإلنس���ان، وقيام دولة فلس���طين 
بتغيير التشريعات المنتقصة من حقوق المرأة، واالنضمام إلى 

المعاهدات الدولية والتصديق عليها ورفع التحفظات عنها.
وطال���ب بإدخ���ال االتفاقي���ات والمعاه���دات الدولي���ة ذات 
الصل���ة لمنه���اج الكليات األمني���ة والش���رطية، وتطوير آليات 
رفع الش���كاوى، وإعداد خطة عمل وطني���ة لتنفيذ القرار "1325" 
والقاضي بمس���اعدة المؤسس���ات المحلية والدولية والباحثين، 
واألخ���ذ بعين االعتب���ار االحتياجات الخاصة للنس���اء في المدن 
والق���رى والمخيمات واألس���يرات، واآلثار المدم���رة الناجمة عن 
االنفصال وافتراق األس���رة، وآثار الحواجز الت���ي تعيق الحركة 
والتنقل، والجدار العازل على صحة المرأة النفس���ية والجسدية، 

والوضع االقتصادي، وفرص الحصول على التعليم.
ودعا إلى تجديد المناهج التعليمية على أس���اس نوع الجنس 
لمعالجة الص���ور النمطية الس���لبية عن الم���رأة، والتركيز على 
أهمية دور وس���ائل اإلعالم والجامعات في تس���ليط الضوء على 
الق���رار "1325" ف���ي المناهج المقررة في مركز دراس���ات المرأة، 
وبرنامج حقوق اإلنسان، وتشجيع الدراسات واألبحاث المتعلقة 

بذلك.
جاء ذلك، في بيان صحافي أصدره مركز "ش���مس" لمناس���بة 
الثامن م���ن آذار يوم المرأة العالمي، حيا فيه تنامي مس���اهمة 
الم���رأة العربية ف���ي مختلف الميادي���ن ومش���اركتها الفاعلة 
في مس���يرة التغيي���ر، دون أن تمنعها التقالي���د المحافظة من 

المشاركة في دعم الثورات العربية.

ورأى أن مش���اركتها لعبت دورا مهم���ا في فرض التغيير على 
المنظم���ات الدولية والرأي الع���ام العالمي ودفعه إلى االعتراف 
بمكانتها ودورها، بعد أن كانت النظرة السابقة تشوبها الكثير 

من السلبية وااللتباس.
واعتبر أن هذا االعتراف يش���كل دليال على بوادر تحول داخل 
المجتمعات العربية على طري���ق العمل من أجل إحقاق الحقوق 
المدني���ة للمرأة ومس���اواتها مع الرجل، والتخل���ي عن الهيمنة 

االستبدادية الذكورية في الدول العربية.
وأضاف البي���ان: إن تهميش المرأة والتنكر لحقوقها ال يعني 
التنكر ألبس���ط مقومات المجتمعات الحديثة فحس���ب، بل هو 
تنك���ر للتنمية والتق���دم والتط���ور، وانتصار لقوى سياس���ية 
واجتماعية تتمس���ك بثقافة بالية عملت في الس���ابق وما زالت 
تعم���ل باتجاه عدم نيل المرأة حقوقه���ا، بهدف توفير الفرصة 
لإلبق���اء على البناء السياس���ي الفاش���ل القائم عل���ى الوصاية 
واالس���تبداد والديكتاتورية التي ما زالت تفرض سطوتها على 

غالبية البلدان العربية.
ودعا مركز "ش���مس"، األس���رة الدولية إلى ض���رورة إلزام دولة 
االحت���الل باحترام القانون الدولي المنطبق على حقوق النس���اء 

والفتيات وحمايتهن وخاصة باعتبارهن مدنيات.
وطال���ب، بض���رورة تعزي���ز مش���اركة الم���رأة في الس���فارات 
والقنصلي���ات واألح���زاب السياس���ية والهيئ���ات المحلية وكل 
مكونات النظام السياسي، وضمان المشاركة الفاعلة للمرأة على 
قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار على جميع المستويات، 
باعتبار ذلك أمرا أساسيا لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة 

والسالم والديمقراطية. 

طوباس: الشرطة المدرسية تبدأ 
التطبيق العملي لتنظيم حركة السير

طوب����اس - "األيام": باش����رت الش����رطة المدرس����ية في 
محافظة طوباس، أمس، في نشر دوريات السالمة العامة 
في عدد من الش����وارع والمفترقات، وذلك بالتنسيق مع 

شرطة المحافظة.
وذكر بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة، 
أن الشرطة المدرس����ية انبثقت من منطلق نشر التوعية 
المروري����ة لدى فئات مختلفة من طلبة المدارس، وتعزيز 
ودعم عمل ش����رطة الم����رور فيما يتعل����ق بتنظيم حركة 
السير أمام المدارس، ولما في ذلك من تخفيف الحوادث 
المروري����ة وتس����هيل عملية الدخول والخ����روج من وإلى 

المدرسة.
وأضاف، إن تم نش����ر عدد من طلبة الشرطة المدرسية 
من طالبات مدرس����ة الحاجة نبيهة المصري من اللواتي 
تدربن على القيام بالتعامل مع المش����اة والمركبات في 
الطري����ق وخاصة أثناء خروج ودخ����ول الطالبات من وإلى 

المدارس.
وأش����ار، إل����ى أن مجموعة م����ن طالبات المدرس����ة بدأن 
التطبي����ق العملي لتنظيم حركة الس����ير ودخول الطالب 
إلى المدرسة، ما ساهم إلى حد كبير في سالسة الحركة 

المرورية  للطلبة والمركبات.
وقال مدير ش����رطة المحافظ����ة، المقدم حقوقي مقداد 
سليمان، إن الش����رطة المدرسية تش����كل ثمرة للتعاون 
المش����ترك والبن����اء بين مديريت����ي الش����رطة والتربية 
والتعليم، وضمن خطة التوعية التي وضعتها الش����رطة 
والتربية له����ذا العام للوقاية من حوادث الطرق ونش����ر 
الوعي الم����روري للحد م����ن ظاهرة الح����وادث، ولتحقيق 
السالمة المرورية على الطريق، وخاصة التي تقع بالقرب 
من الش����وارع الرئيس����ة، وذل����ك لخلق جو من الس����المة 
المروري����ة، إضافة إلى جعل كل طالب ش����ريكا فاعال في 

حفظ األمن والنظام العام.

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي 
االستقالل والشارقة اإلماراتية

عت كلية القانون والعلوم الشرطية في جامعة االستقالل، 
ّ
أريحا � "األيام": وق

وكلية القانون في جامعة الشارقة اتفاقية للتعاون العلمي والقانوني بينهما.
ووقع االتفاقية ممثاًل عن جامعة االس���تقالل د. محمد نهاد الش���اللدة عميد 
كلي���ة القانون والعلوم الش���رطية، في حين وقعها عن الط���رف اآلخر د.عدنان 
الس���رحان وذلك في مكتبه بالش���ارقة بحض���ور نائب مدير جامعة الش���ارقة 

األكاديمي.
وتنص االتفاقية على اقامة عالقات تعاون في الميادين العلمية والقانونية 
والثقافية وفتح قنوات اتصال بين الكليتين لتيسير تبادل المعرفة العليمية 

والقانونية وتنمية ارتباطهما االكاديمي والقانوني.
وتقضي االتفاقية بتش���جيع الخبرات في ميادي���ن التعليم والبحث العملي 
والثقافة العامة وتس���هيل تبادل الطلبة واالساتذة والباحثين بين الكليتين 

وتشجيع المشاركة في مشاريع وبرامج البحث والتطوير.

جنين: وفدان من "فتح" يزوران 
الشرطة الخاصة ودائرة التأمين

جني���ن � "األيام": زار وف���دان من حركة فتح ف���ي مدينة جنين، أمس، مقر الش���رطة 
الخاصة، ودائرة التأمين الصحي في المدينة.

واجتمع الوفد، مع مدير الش���رطة الخاصة، الرائد أس���امة زعرور، والذي تس���لم مهام 
عمله، مؤخرا، حيث أش���اد أمين سر حركة فتح، فراس أبو الوفا، بالدور المهم الذي تقوم 
به الشرطة الخاصة ضمن المنظومة الش���رطية واألمنية في الحفاظ على النظام واألمن 

العام، وسرعة التدخل في حل الشجارات والمشاركة في كافة فعاليات المحافظة.
من جهته، تحدث منسق الفعاليات في الحركة، محمود كايد، عن الفعاليات الرياضية 
الذي تعتزم الحركة تنظيمها في الس���ادس عشر من نيسان المقبل، لمناسبة الذكرى 

السنوية الستشهاد أمير الشهداء، خليل الوزير "أبو جهاد".
بدوره، ثمن زعرور هذه الزيارة، مؤكدا إصرار جهاز الش���رطة على االستمرار في نهجه 
الهادف إلى الحفاظ على أمن وسالمة المواطنين وممتلكاتهم في محافظة جنين التي 
قال، إنها عانت لس���نوات طويلة من وضع اقتصادي صع���ب، وأنت تحت وطأة االنفالت 
األمن���ي، ولكن بتضاف���ر جهود الجميع وتعاونهم مع المؤسس���ة الش���رطية واألمنية، 

أصبحت هذه المحافظة عنوانا لألمن واألمان والقانون.
على صعيد آخر، زار وفد من حركة فتح في إقليم جنين، رئس���ه أمين سر الحركة، عطا 
أبو ارميلة، وضم هيئة مكتب اإلقليم، دائرة التأمين الصحي الحكومي، حيث اجتمع مع 
مدير التأمين، بس���ام مقالدة وبحث معه طبيعة الخدمات الذي تقدمها الدائرة، ومدى 
حاجة المواطني���ن للتأمين، وخاصة أصحاب األمراض المزمن���ة واألمراض التي تتطلب 

تكاليف عالج باهظة.

مشاركات في لقاء بجنين 
يناقشن قضايا تهم الطالبات

جنين - "األيام": ناقش���ت مش���اركات في لقاء مفتوح � نظمته 
مدرسة بنات الشهيد قدورة موسى األساسية في مدينة جنين، 
أمس، � بين إدارة المدرس���ة والهيئة التدريس���ية واإلرش���ادية 

وأمهات الطالبات، قضايا متعددة تهم طالبات المدرسة.
وأش���ادت مديرة المدرسة، س���هاد س���مودي، بتلبية أمهات 

الطالبات دعوة اإلدارة، وحرصهن على المشاركة في هذا اللقاء.
وتناولت س���مودي، موضوع التحصيل الدراسي لدى الطالبات، 
ودور األه���ل في رف���ع مس���توى التحصيل من خ���الل المتابعة 
المس���تمرة للنتائج، وتفعيل التواصل بين البيت والمدرسة في 

متابعة النتائج، وزيادة دافعية الطالبات نحو التعلم.
من جهتها، تناولت مس���ؤولة اللجنة الصحية في المدرس���ة، 
مجدولين الس���عدي، العادات الغذائية السليمة وغير السليمة 

والتي تتبعها الطالبات في المدرسة والبيت.

وركزت، على أهمية الغذاء في بناء الجس���م السليم وانعكاس 
ذلك إيجابا على تحصيل الطالب���ات، باإلضافة إلى قضايا تخص 

المرحلة العمرية.
وتناول���ت المرش���دة التربوية، أس���ماء أبو الهيج���اء، موضوع 
الضغوط النفس���ية التي تمر بها الطالبات في المراحل العمرية 
المختلفة، ومخاطر اإلنترنت "التنمر"، وركزت على ضرورة متابعة 
ومراقبة األمهات للطالبات أثناء اس���تخدام وسائل التكنولوجيا 

الحديثة. 
وطرحت األمهات، استفسارات حول قضايا متعلقة بالطالبات 
تمت مناقش���تها والرد عليها، وعبرن ع���ن أملهن في تكرار مثل 
هذه اللق���اءات لما لها من أثر إيجابي عل���ى الطالبات واألمهات 
على حد سواء، وأهميتها في التواصل والتنبه لكثير من القضايا 

التي تمس حياة بناتهن علميا وسلوكيا ونفسيا.

جنين: "التربية" و"البلدية" تقومان 
بجولة تفقدية لعدد من مدارس المدينة

جني���ن - "األيام": تفقدت مدي���رة التربية والتعليم في 
محافظة جنين، س���الم الطاهر، ورئي���س البلدية، وليد أبو 
مويس، أمس، عددًا من م���دارس المدينة، بهدف االطالع 

عن كثب على أحوالها والتعرف إلى أبرز احتياجاتها.
وش���ارك في الجولة التفقدية إضافة إلى رئيس البلدية 
ومديرة التربي���ة، عضوا المجلس البل���دي، محمد علي أبو 
مرار، والمهندس أيمن الظاهر، ومدير العالقات الداخلية 
في البلدية، س���مير أبو الرب، إضافة إل���ى النائب اإلداري 
لمديرة التربية، محمد األزهري، ورئيس قس���م العالقات 

العامة في المديرية، عال القاسم.
ورحبت الطاهر، بمبادرة رئيس البلدية لتفقد المدارس، 
وذل���ك في إط���ار التواصل بي���ن المجلس البل���دي ولجنة 
ضريب���ة المعارف ومديرية التربي���ة والتعليم، بما يعمل 
على تكامل العمل وتوفي���ر احتياجات المدارس من بنية 
تحتية وصيانة وتجهيزات، م���ا يمكن هذه المدارس من 

توفير بيئة تعليمية تربوية مالئمة لطلبتها.
ووعدت مدي���رة التربية، بتزويد لجن���ة ضريبة التربية 
والتعلي���م والتي يرئس���ها رئيس البلدي���ة، باحتياجات 
المدينة من مدارس جديدة واحتياجات المدارس القائمة 

من متطلبات مختلفة.
بدوره أش���اد رئي���س البلدية، ب���دور مديري���ة التربية 
والتعليم في رفد المجتمع بالمتعلمين الذين يس���همون 
في رفعة ش���أن البلد، وأثن���ى على التع���اون القائم بين 

البلدية والمديرية في مختلف المجاالت.
وأبدى أبو مويس، اس���تعداد البلدي���ة لتقديم ما يلزم 
للمدارس م���ن احتياجات عل���ى صعيد البني���ة التحتية 

وغيرها، وذلك بإشراف مديرية التربية.
وش���ملت الجولة التفقدية، زيارة مدارس بنات الزهراء 
األساس���ية الثانية، وبنات اإلبراهيمي���ن، وذكور الكرامة 

األساسية الثانية، وذكور عز الدين األساسية.

جانب من الجولة التفقدية.

جانب من تنظيم حركة السير أمام إحدى المدارس، في طوباس.

"تربية طولكرم" تكّرم المشاريع الفائزة 
بمسابقة معرض العلوم والتكنولوجيا 

طولك���رم � "األيام": كّرم���ت مديرية التربي���ة والتعليم 
في محافظة طولكرم، أمس، أفضل عش���رة مش���اريع على 
مس���توى المديرية، في مسابقة معرض فلسطين للعلوم 
والتكنولوجي���ا 2013، وذل���ك  خالل حف���ل أقيم في قاعة 
المديرية، بحضور النائب الفني نزيه نصر الله، ورئيس���ة 
قس���م العالقات العام���ة في المديرية أس���مهان عزوني، 
ورئيس قس���م التقنيات والحاسوب ومنسق المشروع في 
محافظ���ة طولكرم عمار عواد، وعدد من رؤس���اء األقس���ام 

والموظفين أعضاء لجنة المديرية المتابعة للمشروع.
وش���دد مدير التربية أيوب عليان على أهمية ترس���يخ 
ثقافة البحث العلمي وأسلوب حل المشكالت بين الطلبة، 
واالبتع���اد عن الط���رق التقليدية في التعلي���م ومواكبة 

األساليب الحديثة. 
من جهته، قال نصر الل���ه: إن الطالب هو محور العملية 
التعليمي���ة، مثمن���ًا جهود المدارس التي ش���اركت وكل 
من س���اهم بتنفيذ المش���اريع مؤكدا أهمية االس���تمرار 

والمتابعة لهذا النهج التربوي الناجح. 
وقدم ع���واد لمحة عن آلية التحكيم وفرز المش���اريع، 

مبين���ًا أنه تم ف���رز المش���اريع المتقدم���ة وعددها 34 
مش���روع، ثم ت���م اختيار أفضل عش���رة مش���اريع منها 
وبعد ذلك وقع االختيار على أربعة مش���اريع للمشاركة 
على مستوى الوزارة، والمنافسة للمشاركة في مسابقة 
انتل الدولية للعل���وم والتكنولوجيا، وقال: سيش���ارك 
على مس���توى الوزارة كل م���ن المش���اريع التالية، فتح 
باب المنزل باس���تخدام الهاتف الخليوي للطالبة آية أبو 
صفا من مدرس���ة بنات دير الغصون الثانوية وبإشراف 
المعلمة نسرين خضر، ومراقبة تسرب الغاز في المنازل 
للطالب���ة ليندا عمر من مدرس���ة بنات فرع���ون الثانوية 
وبإش���راق المعلمة وئام العلي، والري الذكي للطالبتين 
رغد عودة وحسنية الحاج قاسم من مدرسة بنات عمر بن 
عبد العزيز الثانوية وبإشراف المعلمة سوزان الخاروف، 
وس���اعة يد لألصم للطالبة ورد زنديق من مدرس���ة بنات 
أبي سلمى الكرمي األساس���ية العليا وبإشراف المعلمة 

سحر حميدي.
وف���ي خت���ام االحتفال ت���م توزيع الجوائز وش���هادات 

التقدير على الطالبات والمعلمات والمدارس الفائزة.

"بديل" يصدر العدد 52
 من دوريته "حق العودة"

رام الل���ه - "األيام": أص���در المركز الفلس���طيني لمصادر حق���وق المواطنة 

والالجئي���ن )بديل(، أم���س، العدد 52 من جريدته حق الع���ودة، حمل العنوان: 

"الفلس���طينيون داخل الخط األخض���ر، 65 عاما في مواجه���ة التهجير، العزل 

والتمييز العنصري". 

وجاء الع���دد في 24 صفحة، اش���تملت على 17 مقااًل رك���زت في محتوياتها 

على ش���بكة العناوين المرتبطة بخصوصية مواجهة آلة االستيطان والتهجير 

المستمر داخل الخط األخضر.

وتطرق���ت المقاالت إلى الس���ياق التاريخي للمنظوم���ة القانونية لموضوعة 

األراضي في داخل الخط األخضر.

واش���تمل العدد على أكثر من مقال يتناول اإلطار القانوني لمعاملة االسرى 

والمعتقلين الفلس���طينيين إلى جانب صفحة تعريف باألس���ير المضرب عن 

الطعام سامر العيساوي، وقضية استشهاد عرفات جرادات. 

وركز العدد على تضاعف التركيز والنجاح لحملة مقاطعة إس���رائيل إقليميًا 

ودوليًا، وكذلك اش���تمل على التقارير الصحافي���ة التي تغطي اصدارات مركز 

بديل وأنشطته على مدار الشهرين األخيرين.

وتضمن العدد أيضًا مجموعة من الكتابات األدبية ما بين شعر وقصة قصيرة، 

كما تضمن العدد النص الكامل إلعالن جائزة العودة السنوية للعام 2013.


