
7محليات 6 9 5 د  لعــد ا  -  2 0 1 7 /4 /2 3 حــد  ال ا
Sunday  23  April  2017 -  No. 7695 10

 عصابات القتل تهبط من التالل
نابلــس- وفا- بســام أبو الرب- ســاعات تقضيها 
المســنة بديعــة حمــدان (72 عاما)، فــي حديقة 
منزلهــا الخلفيــة الكائن فــي بلدة حــوارة جنوب 
نابلــس، تحاول خاللها العناية بما تجود به أرضها 

من خيرات.
مساء أمس أثناء وجود المواطنة حمدان في حديقة 
منزلها، هبط مئات المستوطنين من التالل القريبة 
على حديقتها، دون أن تعلم بوجودهم فهي تعاني 
من ضعف في السمع والبصر، فما كان منهم إال أن 
اعتدوا عليها عقب اقتحام المنزل وأصابوها بجروح 
خطيرة في الرأس نقلت على إثرها إلى مستشفى 

رفيديا بمدينة نابلس.
أحمــد نجــل المواطنــة حمــدان قال إن عــددا من 
المستوطنين اقتحموا المنزل وألقوا الحجارة صوب 
والدته، ومــع حرارة الجو وصعوبة وصول طواقم 

اإلسعاف نزفت دما كثيرا.
وأضاف أن منزل والدته يتعرض لكثير من اعتداءات 
المستوطنين «بما يقارب مرة في األسبوع»، إضافة 

للمنازل المتواجدة في محيطه.

وأشــار إلى أن قوات االحتالل حضرت للمكان بعد 
أن نفذ المســتوطنون هجومهم ودمروا عددا من 

المنازل وحطموا نوافذها.
ريــف نابلــس الجنوبــي شــهد تصديــا لهجــوم 
المستوطنين صباحا في بلدة عوريف، األمر الذي 
أدى إلى اندالع مواجهات أسفرت عن إصابة أربعة 
شــبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ثم 
عــاود المســتوطنون هجومهم مســاء على بلدة 
حوارة، ما أدى إلى إصابة المسنة حمدان، والشاب 

أحمد عودة.
الشاب عودة أكد أنه تلقى اتصاال من ابنة شقيقه، 
وهي تصرخ وتستنجد عقب هجوم المستوطنين 

الذين فاق عددهم الـ200 مستوطن.
وقــال: «لحظــة وصولــي إلــى المنزل الــذي يقع 
غربــي البلــدة وعلى قمة الجبــل، كان هناك عدة 
مستوطنين مقنعين، هاجموا المنزل بالحجارة ما 

أدى إلصابتي بحجر في الرأس».
هــذه المشــاهد والممارســات تعيــد إلــى أذهان 
الفلسطينيين ما كانت تقوم به عصابات «الهاغانا»، 

التي نفذت اعتداءات كثيرة بحق الفلســطينيين، 
حيث شــهد عام 1937 هجوما علــى حافلة تابعة 
لشــركة الحافالت الوطنية الفلسطينية، أدى إلى 

استشهاد ثالثة من ركابها الفلسطينيين.
وفي العام التالي، ألقت العصابات اليهودية قنبلة 
على حافلة عربية في المدينة المقدســة ما أسفر 
عــن استشــهاد ثالثة من ركابهــا، وإصابة آخرين 
بجروح، وبعد ثالثة أيام من هذه الجريمة، اقترفت 
العصابــات جريمــة أخــرى بإلقاء متفجــرات على 
حشد من المقدسيين عند باب الخليل، ما أدى إلى 
استشهاد عشــرة منهم، وفي عام 1939 هاجمت 
عصابــات الهاغانا اإلرهابية منطقــة باب العمود 
فــي القدس، وقام أحــد أفرادها بإلقاء برميل من 
المتفجرات من ســيارة مســرعة وســط حشد من 
المقدسيين، ما أدى إلى استشهاد ستة منهم وجرح 

20 آخرين.
وقــال مســؤول ملف االســتيطان شــمال الضفة 
الغربيــة، غســان دغلــس إن مســألة اســتهداف 
المدنيين واالعتداء عليهــم داخل منازلهم، «يعد 

أمرا خطيرا وهو يأتي من خالل أوامر من قادة 
المســتوطنين وجيش االحتــالل، وواضح أن 
لديهم أوامر بالقتل، خاصة بالتزامن مع حالة 
التضامن مع األسرى المضربين عن الطعام».

ودعــا دغلــس المواطنين إلى أخــذ الحيطة 

والحــذر «فهنــاك توقعــات بتصاعد هجمات 
المستوطنين في الساعات المقبلة»، مؤكدا أن 
لجان الحراسة قامت بواجبها و»لوال تصديها 
لربما كان هناك شــهداء بين المواطنين في 

حوارة وعوريف».

 «القدس المفتوحة» تشارك بندوة في جامعة الزرقاء بعنوان «القدس بين األديان والتاريخ» 
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- تحدث أ. د. 
يونــس عمرو رئيــس جامعــة القدس 
المفتوحــة، وأ. د. اخليــف الطراونة من 
كلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية، 
عن مدينة القدس بين األديان والتاريخ، 
وفي ندوة حوارية أعدتها جامعة الزرقاء 
ضمن جلســات المؤتمــر العربي األول: 
للجامعــات  المجتمعيــة  «المســؤولية 
العربية»، الــذي عقدته جامعتا القدس 
المفتوحــة والزرقــاء األردنيــة. وتولى 
إدارة الجلسة أ. د. محمود الوادي رئيس 

جامعة الزرقاء.
وحضــر الندوة مجموعة مــن المهتمين 
القادمين إلــى األردن من مختلف الدول 
العربيــة، كمــا حضرهــا نائبــا رئيــس 
الجامعة للشؤون المالية د. عصام خليل، 
وللشــؤون اإلدارية د. مــروان درويش، 
ومختلف المحاضرين والمهتمين بالتاريخ 
بجامعــة الزرقــاء، وعدد مــن الجامعات 

األردنية.
وافتتح الندوة أ. د. محمود الوادي، مشيرا 
إلى أن العرب ما زالوا يستشعرون الحزن 
واأللــم منذ احتالل القدس وفلســطين 
حتــى اليــوم، وارتبطت مدينــة القدس 
بالهاشــميين ارتباطــا وثيقــا بالعصــر 
الحديــث، ارتباطــا بالرابــط التاريخــي 
والدينــي حيث أوجد الهاشــميون عقدا 
شرعيا وأخالقيا بينهم وبين المقدسات 

اإلسالمية والمسيحية.
وتطــرق أ. د. خليــف الطراونة األســتاذ 
بكلية العلوم التربوية بالجامعة األردنية، 
ورئيــس الجامعة األردنية ســابقا، الى 
الجانــب العاطفــي واالرتبــاط األردني 

بالقــدس، ومن يقرأ تاريخ القدس يجد 
أن المدينــة كتــب عليهــا أن تبقى تحت 
االحتــالالت المختلفــة آخرهــا االحتالل 

اإلسرائيلي.
وأوضــح أن مــا يميــز الســرد التاريخي 
لمــا تعرضــت لــه القــدس أن المزاعم 
اليهودية اإلســرائيلية لوجود اليهود في 
القــدس غيــر صحيحــة، فقــد تواجدوا 
بفترات مختلفة في القدس ولكن التعداد 
الســكاني لهم لــم يتجاوز ألف نســمة 
فقط خالل مختلف الحقب التاريخية قبل 

االحتالل اإلسرائيلي.
وقــال أ. د. الطراونــة: إن ضعــف العرب 
والمسلمين في المنطقة العربية وتواجد 
الغرب واحتالله للبلدان العربية أســهم 
فــي إعادة زيــادة التواجــد اليهودي في 
المدينــة المقدســة، وبدأت زيــادة عدد 
السكان في المدينة خالل القرن الماضي 
بشــكل كبير، وتكلــل ذلك بصدور وعد 
بلفــور واتضاح المؤامــرة حول القدس 
وفلســطين، انطالقاً من أبعاد سياسية 
ودينيــة لكل من يبحث عن موطئ قدم 

في فلسطين.
 وقــال أ. د. الطراونــة: إن المســؤولية 
المجتمعيــة التي يعقــد المؤتمر حولها 
تتطلــب من الجميــع خصوصا العرب أن 
ينفقوا بشــكل أكبر علــى القدس، فما 
يخصص للقــدس 900 مليون شــيقل 
ســنويا من العرب والمســلمين للقدس 
فــي حين ترصــد بلديــة االحتــالل (8) 
مليار شــيقل ســنوياً لتهويــد القدس، 
وكذلك الفهــم العام لعامل الوقت بيننا 
وبينهم يختلف وهم متفقون عليها في 

التخطيط واالســتفادة من عامل الوقت 
لخدمة إسرائيل.

وشدد أ. د. الطراونة على ضرورة تمكين 
المواطن المقدســي للثبات على أرضه، 
مشــيرا إلى العديد من المبــادرات التي 
يجري العمل عليها في األردن من خالل 
مؤسســات التعليم العالي ومؤسســات 
لتثبيــت  والهادفــة  المدنــي  المجتمــع 
المقدســين علــى أراضيهــم والتصدي 

إلجراءات االحتالل الهادفة لترحيلهم.
وقــال أ. د. عمرو: إن اليهود اعتدوا على 
كل شــيء، إما بالتحريــف أو التزوير أو 
االنحــراف به قــوال وعمالً، مشــيراً إلى 
ضرورة عدم اعتمــاد بعض المرجعيات 
التاريخيــة المتوفرة والهادفة لتشــويه 
المدينة وأصولها وجذورها، ألن الحقائق 
العلميــة ثابتة حول عروبة القدس، كما 
شكك بالروايات اإلسرائيلية حول حقيقة 
الوجود العبراني في فلسطين ألن بعض 
الباحثيــن قالــوا بوجودهم فــي أطراف 

العراق وآخرين قالوا في اليمن.
وأكد أنــه ال ارتباط بين اليهودية كدين 
ومدينة القدس وأن االدعاءات االحتاللية 
الصهيونية التي تساق اليوم حول أحقية 
اليهود بامتالك القدس وإدارتها ما هو إال 
تباك على مجد احتاللي ضائع وال أساس 
عقدي لذلك في الديانة اليهودية، مؤكداً 
أن عالقــة اليهــود بالقدس كانــت دوماً 
عالقــة احتالل حربــي وال ارتبــاط بين 

اليهودية كديانة وبين مدينة القدس.
وأشار إلى أن ارتباط المسلمين بالقدس 
عقدي وتعبدي في آن، مبيناً أن من ينكر 
حادثة اإلســراء والمعراج مثال يخرج من 

الديــن، كما أن قبلة المســلمين األولى 
كانت نحو القدس.

وأشار إلى أن ارتباط المسيحيين بالقدس 
هــو عقــدي كذلــك ألنهم يؤمنــون أن 
عيسى عليه الســالم صلب فيها وصعد 
إلــى الســماء منها وســيعود يومــا إليها 

ليصلح حال البشرية.
أمــا فيمــا يتعلــق باليهــود فــال يوجــد 
أي ارتبــاط عقــدي فــي الديانــة وبين 
القدس، وال تســتند الحركة الصهيونية 
االســتعمارية اليــوم إلى االدعــاء بحق 
اليهــود في القدس ســوى التباكي على 
خراب الهيكل المزعوم، مبينا أن لليهود 
هيكلين األول هدمه األشوريون والثاني 

أحرقه الرومان إن صحت روايتهم.
 وأشار إلى أن الحفريات الصهيونية في 
المدينة المقدســة اليوم ما هي إال بحث 
عبثــي عن مجد احتاللي زائل وال عالقة 
للديانــة اليهوديــة بها، مشــيراً إلى أن 
المســلمين والعرب يحترمون اليهودية 
كديانة حيث يقف المســلمون إلى جانب 
داود اليهودي باعتباره نبيا من أنبياء اهللا 
في مواجهة جالوت رغم انه فلسطيني، 
في إشــارة إلــى أن العقيدة اإلســالمية 
والمســلمين عموما يحترمون الديانات 
األخــرى وهو مــا ال تقــوم بــه الحركة 
الصهيونيــة االســتعمارية التــي تركز 
على مرحلة تاريخية واحدة من القدس 
قبــل ثالثــة آالف عــام وتتجاهــل باقي 
تاريخ المدينة الذي يمتد ألكثر من ستة 
آالف عام. وأشــار إلــى أن العبرانيين لم 
يرتبطوا بالقدس ســوى كمحتلين غزاة 

وليسوا أصحاب هذه األرض.

وحذر أ.د. عمرو المؤرخين والمثقفين من 
الوقوع في بعض الروايات اإلســرائيلية 
مثــل القــول إن أصــل الفلســطينيين 
مــن جزيــرة قــرب اليونــان، مؤكــدا أن 
كلمــة الفلســطينيين تعني بالســامية 
«الفالحــون» وهم أصحاب هذه األرض 
واســتوطنوا المثلــث الزراعي األوســط 
من فلسطين وكافة المناطق الساحلية، 
مبينا أن العبرانيين رغم كونهم محتلين 
لم يتمكنوا من السيطرة سوى على جزء 
من المناطــق الجبلية وأقاموا مملكتهم 
فيها ولــم يتمكنوا من االســتيالء على 
الفلســطينيين  قــوة  الســهل بســبب 

وبأسهم.
وبين أ. د. عمرو أن القدس اليوم تحتاج 
إلــى أمرين: األول يتمثل بإدراك اليهود 
أنفســهم بأنه ال حق لهــم في القدس 
وانهم مهما فعلوا من إجراءات تهويدية 
واحتاللية فيها فإن مصيرها الزوال، ألن 
عجلة التاريخ تدور وراية الحق ستنتصر 

في نهاية المطاف.

واألمر الثاني هو أن يدرك الفلسطينيون 
أوالً والعــرب والمســلمون ثانيــاً أهمية 
العودة إلى الصواب وإنهاء االنقســامات 
كــي نوحــد جهودنــا لنصــرة المدينــة 

المقدسة.
ونبــه أ. د. يونس عمرو إلى أن الصراع 
الحقيقي في القــدس اليوم هو صراع 
ديموغرافي، لذلك ال بد من توفير كافة 
ســبل الدعم ألهلها وســكانها، مطالباً 
األمتيــن العربيــة واإلســالمية بتوفير 
الدعم المالي بال حدود ودون بخل ألهل 
القدس لتمكينهم من الصمود في وجه 

المخططات االستعمارية.
كما فند أ. د. عمرو االدعاءات اإلسرائيلية 
بمــا يتعلــق بالمدينة المقدســة وبين 
الروابط ما بين اإلنســان الفلســطيني 
والعربي المســلم والمســيحي مع هذه 
البقعــة من األرض وقدســيتها الدينية 
كجزء أصيل من العقيدة، وكذلك الرابط 
القومي العربي والوطني الفلســطيني 
والرابط الروحي والوجداني تجاه القدس.

 ما هو أول قرار اتخذته رئيسة بلدية البيرة المؤقتة؟؟

برلمان طالبي يتسلم مهام بلدية البيرة ليوم
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
محمد مسالمة- دقت الساعة 
الثامنــة، وتســلمت ثلــة من 
بنــات مدرســة الفجر ســدة 
الحكــم فــي بلديــة البيرة، 
في مراســم رسمية بحضور 
رئيس البلدية م. فوزي عابد، 
الذي قلد الطالبة مايا سلهب 
رئاســة البلدية، وبدأ يوضح 

لها مهامه.
خمس عشــرة طالبة، وزعت 
على دوائر واقســام البلدية، 
في نشــاط تعليمي ألعضاء 
فــي  الطالبــي  لبرلمــان  ا
المدرســة، مــن خالله تقوم 
مهــام  باســتالم  الطالبــات 
تتمثــل  فيمــا  الموظفيــن، 
التدريبي  العمــل  مخرجــات 
في أن يتعرفن الطالبات على 
طبيعة عملهن في البرلمان 
بشكل عملي، وبذلك وزعت 
األقســام  علــى  الطالبــات 
بحسب المهام المنوطة بهن 
فــي لجان البرلمان، بحســب 
ما تقول المرشــدة التربوية 

منال سعادة.
أول قــرار تتخــذه الرئيســة 

المؤقتة 
تجلــس الطالبة مايا ســلهب 
بكل ثقة على مكتب رئاسة 
البلديــة، وتخاطــب وســائل 
اإلعالم التي حضرت لتغطية 
الحدث بكل جدية، وتقول إن 
أول قرار لها تتخذه وهي على 
كرسي رئيس البلدية، إقرار 
يوم عمل تطوعــي جماعي 
لكافة مؤسسات مدينة البيرة، 
وخصوصاً طلبــة المدارس، 
في يومٍ ســمته «يوما سنويا 
حرا»، يجتمع فيه المئات من 

الطلبة ورؤســاء المؤسسات 
لتنفيــذ نشــاطات المنهجية 
وتطوعيــة خدماتيــة لكافة 

فئات المواطنين.
ويرى رئيس البلدية م. فوزي 
عابــد، ان الفعاليــة تجســد 
مستقبالً يشارك فيه الشباب 
فــي ادارة البلديــات، واليوم 
بمثابة يــوم تدريبي بامتياز 
لتعليم الطالبات على كيفية 
قيادة العمل البلدي، وتفعيل 
دورهم في خدمة المواطنين 
فــي النشــاطات الخدماتيــة 

واالدارية.
وأوضح لـ «الحياة الجديدة» أن 
الصباح بدأ بمراسيم تسليم 
مجموعة الطالبات مهامهن، 
فيمــا بــدت عليهــن عالمات 
الحيوية والنشــاط والقابلية 
الستيعاب العمل، مشيراً إلى 
أن البلديــة تتبنــى سياســة 
توظيــف الطاقات الشــبابية 
مــن جانــب، وتحــرص على 
تقديم الخدمات اللوجســتية 
ــم  للمؤسســات عندمــا تنظّ

نشــاطات تطوعية للشــباب 
في مختلف مؤسسات البيرة، 
مثل نشــاطات: شباب البيرة 
وجمعيــات  البيــرة  وابنــاء 
البيرة كجمعية لفتا الخيرية 

وغيرها.
وقال: إن البــاب مفتوح أمام 
المؤسسات االخرى للتدريب 
فــي  العمــل  قيــادة  علــى 
البلديــة، ولكن فــي مواعيد 
محــددة، «ترتيــب التدريــب 
لــه اجــراءات معينــة ويكون 
في أيــام وســاعات بحيث ال 
المواطنين،  تتعطل مصالح 
وكذلــك مصالــح البلديــة». 
وأضاف: ان الموظفين خالل 
التدريب يبقون على مقربة 
مــن الطالبــات؛ ألن عملهــن 
يكون تدريبي بامتياز ويحتاج 

للتوجيه المستمر.
لـــ «الحيــاة  وتحدثــت مايــا 
الجديدة» عن عمل البرلمان 
الطالبي في مدرسة الفجر، 
وقالت: إنــه يتكون من لجان 
اجتماعية وثقافية ويســاعد 

على حــل مشــاكل الطلبة، 
ومســاعدة االدارة في ضبط 
المدرســة، حتى يسود جول 

العدالة والمساواة.
20 آذار تأسس البرلمان

آذار  مــن  العشــرين  فــي 
الماضــي، افتتحــت صناديق 
االقتــراع في مدرســة الفجر 
في البيــرة النتخاب البرلمان 
الطالبي، وفازت مايا سلهب 
برئاسته، وفي غضون ذلك، 
تســلم البرلمان قــرار البدء 
بممارســة مهامه مــن ادارة 
المدرسة بعد تقسيم اللجان، 
مؤسســات  يخاطــب  وبــدأ 

المدينة.
وقالــت المرشــدة التربويــة 
في المدرســة منال ســعادة: 
«بعــد اجتمــاع البرلمــان مع 
رئيس البلدية تقرر أن يكون 
يــوم الثاني والعشــرين من 
نيسان يوما برلمانيا يتسلم 
الطلبــة فيــه مهــام رئيس 
البلديــة والدوائــر المختلفة 
في البلديــة بالتطبيق على 

عمل البرلمان المقسم الى 
اللجان المطلبية واالجتماعية 
والثقافيــة والماليــة، حتــى 
يتســنى لهم معرفة طبيعة 
عمل اللجــان من خالل عمل 

دوائر ومرافق البلدية».
وأضافت لـ «الحياة الجديدة» 
أن فكــرة التدريب في بلدية 
البيــرة أن البرلمان الطالبي 
يمثل الطلبة، والبلدية تمثل 
المدينــة،  المواطنيــن فــي 
وحتــى يمارســوا تجربتهــم 
فــي البرلمــان الطالبي، تم 
التنسيق مع البلدية ليكونوا 
أمام مهام تقوي شخصيتهم 
وتوضــح لهم مبــادئ العمل 
في اللجــان، وكذلــك العبء 
الذي يقع علــى البلدية تجاه 
المواطنين. وأشارت إلى األثر 
االيجابي الذي تتلقاه الطالبة 
جراء المشاركة في التدريب، 
وأن تسلم المهام في البلدية 
يعني الكثير للطلبة، ويعني 
أنهم صاروا محل مسؤولية، 
«وعلى ســبيل المثال عندما 
تتخــرج مايــا وزميالتها من 
المدرســة للجامعــة، يكــون 
لديهــن خبــرة فــي تجربــة 
ماذا يعنــي برلمــان طالبي 
ومجلــس طلبة ومســؤولية 

تجاه المواطنين».
عمــل البرلمانــي الطالبــي 
في مدرســة الفجر، محاولة 
البرلمــان  عمــل  لمحــاكاة 
البلــدي فــي مدينــة البيرة، 
فالمســؤولية تجــاه األفــراد 
هي محــور العمــل، ووقوف 
المســؤول عنــد واجباته في 
خدمة المواطن هي أســاس 

العمل.

 العالم نايفة يبحث مع جامعة القدس التعاون البحثي
القدس المحتلة- الحياة الجديدة- بحث عالم 
الذرة الفلســطيني، مخترع علــم تكنولوجيا 
النانــو الدكتور منير نايفة، مع رئيس جامعة 
القــدس ا.د عماد ابو كشــك، أمس، في حرم 
الجامعة بابوديس، تعزيز التعاون البحثي مع 
جامعة القــدس التي تحتضن مركــز «النانو 
تكنولوجــي» الوحيد في المنطقــة العربية، 
والذي يقوم بأبحاث خاصة في مجال معالجة 

امراض السرطان.
وقدم كشك للضيف لمحة عن جامعة القدس 
من حيث النشأة والتطور والبرامج األكاديمية 
التي تطرحها للدارســين فيها، اضافة الى ما 
تقوم به جامعة القدس من ابحاث في المجال 
الصيدالنــي والكيميائي، وترافق ذلك بجولة 
في مختبرات الجامعة المختلفة وخاصة مختبر 
النانو تكونولجي الذي اكد ابو كشــك ان هذا 
المختبــر يعــد االول من نوعة فــي المنطقة 

العربية.
واكد نايفة استعداده التام للتعاون مع جامعة 
القدس فــي المجال البحثي، مشــيرا الى انه 
يؤســس لفرع جديد في علم الكيمياء يدعى 
«كيميــاء الذرة المنفردة»، والذي يمهد بدوره 
لطفــرة طبيــة تســهم في عــالج العديد من 
األمراض، حيث يتيــح هذا اإلنجاز بناء أجهزة 

ومعــدات مجهريــة ال يزيد حجمهــا على عدة 
ذرات، ممــا يمكنهــا مــن الولــوج في جســم 
اإلنسان والسير داخل شرايينه والوصول إلى 

أعضائه الداخلية.
وولد العالم نايفة عام 1945 بقرية شــويكة 
في محافظــة طولكــرم، ويحمــل الدكتوراة 
مــن جامعة ســتانفورد األميركيــة في مجال 
الفيزياء الذرية وعلوم الليزر، ويشــغل حالياً 
منصب بروفيسور الفيزياء في جامعة إلينوي 
في أوربانا وهو مؤســس شــركة «نانو ساي 
أدفاندس تكنولوجي» ورئيسها وحاصل على 
براءة اختراع في صنع جزيئات النانو سيليكون.

ونشــر نايفة ما يزيد علــى 180 مقاال وبحثا 
علميا، وشــارك مع آخرين فــي إعداد وتأليف 
العديد من الكتب عن علوم الليزر والكهربية 

والمغناطيسية.
وقبيــل زيارته لجامعــة القدس منحه رئيس 
نجمــة  عبــاس،  محمــود  فلســطين  دولــة 
االســتحقاق لدولة فلســطين، وذلــك تقديراً 
إلسهاماته في خدمة البشرية ومكانته العلمية 
الرفيعــة، وتثمينــاً ألعماله التي رفعت اســم 
فلسطين عالياً، مما شكل نموذجاً ألبناء شعبه 
الذي يســتحق أن تكون له دولة تليق بنضاله 

وعطائه».

 دائرة شؤون الالجئين توزع مكافآت مالية 
على الطالب المتفوقين بمدارس القطاع

الجديــدة  الحيــاة  رفــح – 
أعلــن  القصيــر-  نــادر   –
التنفيــذي بدائــرة  المديــر 
شــؤون الالجئين بغزة زياد 
توزيــع  عــن  الصرفنــدي 
مكافأة مالية لـعشــرة آالف 
طالب وطالبة متفوقين في 
مدارس األونروا في القطاع.

وأكــد الصرفنــدي علــى أن 
شــؤون الالجئيــن بمنظمة 
التحريــر برئاســة د.زكريــا 

األغا وبتعليمات من الرئيس 
محمــود عبــاس أبــو مازن، 
تقوم للســنة السابعة على 
مكافــأة  بتوزيــع  التوالــي 
المتفوقين  ماليــة للطلبــة 
من الصف الرابع حتى التاسع 

بمدارس األونروا.
وبيــن الصرفنــدي أن عدد 
شــملتهم  الذيــن  الطلبــة 
المكافــأة بلــغ هــذا العــام 
عشــرة آالف طالــب وطالبة 

مــن قطاع غــزة منهم 500 
طالب وطالبة من العائدين 
مــن ســوريا وليبيــا واليمن 

والعراق.
وشــدد الصرفنــدي على أن 
عملية التوزيع تأتى تحفيزا 
قيــن  للمتفو تشــجيعا  و
المبلــغ  أمــا  والمتفوقــات، 
الســنوي المخصــص مــن 
دائرة شــؤون الالجئين فقد 
بلغ هذا العام مليون شيقل. 

المسنة بديعة حمدان على سرير الشفاء بعد اعتداء المستوطنين عليها.          (وفا)

متحدثون في الندوة

الوفد الطالبي خالل تسلمه مهامه المؤقته


