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جانب من المؤتمر.

جانب من التكريم.

خالل مؤتمر علمي بغزة 

الدعوة الستثمار القرارات الدولية والتأكيد على 
الوحدة الوطنية لمواجهة االنتهاكات االسرائيلية 

غــزة– الحيــاة الجديدة– نفوذ البكــري- اكدت 
فعاليــات حقوقيــة واكاديميــة ودينية اهمية 
االسراع في انهاء االنقسام واستعادة الوحدة 
الوطنية واســتخدام كافة الوسائل القانونية 
للحصــول على االســتقالل وتقريــر المصير 
مع ضرورة بناء اســتراتيجية وطنية لمواجهة 
المتغيــرات الدوليــة ومالحقة اســرائيل في 
المحاكم الدولية وحماية القدس والمقدسات 
االسالمية والمسيحية من الجرائم االسرائيلية 
واالستفادة من المواثيق الدولية لدعم الحقوق 
الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية للشعب 
الفلســطيني ودولتــه المســتقلة وعاصمتها 

القدس.
جــاء ذلك فــي المؤتمر العلمي الــذي نظمته 
جامعة غزة امس بالتعاون مع الهيئة المستقلة 
لحقوق االنسان والمعهد الفلسطيني لالتصال 
والتنمية تحت عنوان االنتهاكات االســرائيلية 
وتأثيرها على دولة فلســطين لحماية حقوق 
االنســان بمشــاركة العديــد مــن الفعاليــات 

االكاديمية والدينية والحقوقية.
وفي الجلسة االفتتاحية للمؤتمر القى رئيس 
المؤتمــر االكاديمــي د. ســهيل ديــاب عميد 

البحث العلمي للدراسات العليا كلمة اكد فيها 
ان المؤتمــر يأتي في ظــروف بالغة الدقة ما 
يتطلــب اســتعادة الوحدة الوطنيــة لمواجهة 
تلك االنتهاكات وتعزيز ثقافة حقوق االنسان.

وشــدد د. عبد الجليل صرصور رئيس جامعة 
غــزة فــي كلمته على ضــرورة االســراع في 
استعادة الوحدة الوطنية وال سيما ان اسرائيل 
تســعى الى فصل غزة عن الضفة واستغالل 

االنقسام الداخلي.
وفي نفس الجلســة االفتتاحيــة تحدث ايضا 
الحقوقي عصــام يونس مفوض عام الهيئة 
المســتقلة لحقوق االنســان عــن االنتهاكات 
المنظمة التي يرتكبها االحتالل وتساهم في 
تغييــب العدالة جراء عدم مالحقة ومحاســبة 
االحتالل في المحاكم الدولية ويدفع الضحايا 

الثمن الباهظ جراء ذلك.
امــا االعالمــي فتحــي صبــاح مديــر المعهد 
الفلســطيني لالتصــال والتنمية فتطرق الى 
جرائم االحتالل بحــق المدنيين والصحفيين 
مشــيرا الى ضرورة االســتفادة من القوانين 
الدولية لتوفير الحماية للشــعب الفلسطيني 
ووقف االنتهاكات االسرائيلية لحقوق االنسان.

«مدى» يكرم شهداء الصحافة الفلسطينية في مسيرة العودة
غزة- الحيــاة الجديدة- عبد الهــادي عوكل- كرم 
المركز الفلســطيني للتنميــة والحريات اإلعالمية 
«مــدى»، امس، لمناســبة اليــوم العالمــي لحرية 
الصحافة، عوائل الصحفيين الشهداء الذين ارتقوا 

خالل تغطيتهم لمسيرة العودة شرق قطاع غزة.
جاء ذلك، خالل االحتفال الســنوي الذي نظمه مدى 
تحــت عنــوان: «»ال للقيــود علــى حريــة االعالم» 
بمدينة غزة، بمشــاركة حشد كبير من اإلعالميين 
الصحفيــة  المؤسســات  والصحفييــن، وممثلــي 
وممثلي منظمات حقوق اإلنسان، ونقابة المحامين، 

ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشــار منســق مركــز مدى فــي قطاع غــزة أحمد 
ابراهيــم حمــاد إلــى أن التعــاون مع المؤسســات 
اإلعالمية المختلفة لتنظيم هذه الفعالية هو داللة 
رمزية لتضامن المركز مع الصحفيين والعاملين في 
مجــال اإلعالم ضد االنتهاكات التي تقترف بحقهم 

على الصعيدين الفلسطيني واإلسرائيلي.
ودعــا إلــى محاســبة قتلــة شــهداء الصحافة في 
فلســطين، منوهــا إلــى أن اليوم العالمــي لحرية 
الصحافة يأتي وصحافيو غزة ممنوعون من أبسط 
حقوقهــم في التنقلِ والســفر، وهذا يتنافى وكلَّ 
القوانيــنِ والمعاييــرِ الدوليــة، إضافــة للعديد من 
اإلعالمييــن الجرحــى الذين أصيبــوا خالل عملهم 
الصحفي ومعيقات االحتالل تحول دون اســتكمال 

عالجهم.
وأوضــح أنــه وبمــوازاة ذلك فــإن مرتكبــي جميع 
االعتداءات التي تستهدف الصحافيين في فلسطين 
ما زالوا بمنأى عن أي مساءلة، مضيفاً أنه باستشهاد 
الصحافي أحمد أبو حسين يرتفع عدد الصحافيين 
الذين استشــهدوا علــى أيدي قــوات االحتالل منذ 
مطلــع العام 2000 في الضفة الغربية وقطاع غزة 

إلى 43 صحافياً.
ويساهم المشروع في تعزيز الحماية للصحافيين، 
حيــث تم التعــاون مع مكتــب محاماة فــي الضفة 
الغربيــة وفــي قطــاع غــزة لتقديم االستشــارات 
القانونية للصحافيين الفلســطينيين على خلفية 
االنتهــاكات مــن جانب، كما ويقــوم بالمرافعة في 
حاالت التقاضي لضمان الحق في المحاكمة العادلة 
وانهــاء االفالت مــن العقاب وتعويــض الصافيين 

المتضررين.
واســتعرضت الصحفية اسراء البحيصي وهي من 
الصحافيــات اللواتي تعرضــن لالنتهاكات من قبل 
قوات االحتالل خالل عملها الصحفي أثناء التغطية 
اإلعالميــة لمســيرة العودة العديد مــن االنتهاكات 

التي تعرضت لها.
وأكدت أن الصحافيات الفلسطينيات توجهن للعمل 
في مجاالت كانت تحســب من اختصاص زمالئهن 
الرجــال ليلعبن دورهن الحقيقي ويمثلن ولو جزءا 
بسيطا من نفوذ السلطة الرابعة، فباشرن بالعمل 
فــي الميدان وخاصة في المناطق الســاخنة والتي 
يوجد فيها احتكاك مباشــر مع االحتالل وكانت لهن 
فيــه نجاحات، حيــث تركت العديد مــن الصحفيات 

أسماءهن وبصماتهن في الميدان.
واعتبر مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان عصام 
يونس أن اســتهداف قــوات االحتــالل للصحفيين 
والعامليــن في الحقــل اإلعالمي، يشــكل انتهاكاً 
خطيراً لحقوق اإلنسان، حيث يحمي اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنســان والعهد الدولــي الخاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية الحــق في الحياة والســالمة 
البدنيــة، ويكفالن حرية عمل الصحافة ووســائل 

اإلعالم ويحظران التعرض لها أو عرقلة عملها.
وطالــب يونــس بإجراء تحقيق فــي مقتل كل من 
الصحافي ياسر مرتجى والصحافي أحمد أبو حسين، 
في سياق السعي لمجابهة سياسة اإلفالت من العقاب 
ولتعزيــز تمتع المدنيين الفلســطينيين بالحماية.

وقال مدير شــبكة المنظمات األهلية الفلسطينية 

أمجد الشوا: إن العالم يحيي يوم الصحافة العالمي 
في وقت يعاني أبناء شعبنا األمرين جراء ممارسات 
االحتالل في ظل فشــل المجتمع الدولي حتى اآلن 
في محاسبة ومساءلة االحتالل على انتهاكاته بحق 
المدنيين الفلسطينيين في مسيرة العودة السلمية.

وشــدد على ضــرورة الحــوار الدائم بيــن مختلف 
أطــراف العمــل اإلعالمــي، داعيــا لوجــود قانــون 
لنقابة الصحفيين يتم وضعه ومناقشــته من قبل 
اإلعالمييــن أنفســهم، كما طالــب بإتاحة الفرصة 
لجميع وســائل اإلعالم للعمل بشــكل حر. ورأى أن 
مشــكلة اإلعالم الفلســطيني بدأت عندما انساق 
اإلعالمي وراء السياسي، مطالبا بالعمل خالل الفترة 
المقبلة على إيجاد ما سماه ثقافة اإلعالم الوطني.

وتضمــن االحتفاليــة عــرض الفيلــم الوثائقــي 
«صحافيــون تحت النــار» من انتــاج مركز «مدى» 
الذي يتضمن مشــاهد حية لبعــض ما تعرضت له 
المؤسسات اإلعالمية والصحافيين خالل العدوان، 
فضــال عن شــهادات عدد مــن الصحافييــن الذين 
كان بعضهم ضحايا لهــذه الجرائم والظروف التي 
عملوا في ظلها خالل العدوان باإلضافة إلى عرض 
«برومو» خاص بالشهيدين ياسر مرتجى وأحمد أبو 

حسين، وتم تكريم عائلتي الشهيدين.

«القدس المفتوحة» و«تونس االفتراضية» تناقشان تطوير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- عقــدت جامعة القدس 
المفتوحــة وجامعــة تونــس االفتراضيــة اجتماعاً 
مرحلياً لعرض ما تم إنجازه في مشــروع «تطوير 
تعليم اللغــة العربية للناطقيــن بغيرها» الممول 
مــن منظمة الفضــاء الرقمــي المفتــوح من أجل 
المتوسط (e-OMED)، ولالطالع على ما أنجز في 
المشــروع ولعرض الخطط المستقبلية، وذلك في 
مقر رئاســة الجامعة بمدينة رام اهللا، وعبر نظام 
الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس) مع الجامعة 
االفتراضيــة في تونــس، يوم الخميــس الموافق 

3-5-2018م.
وقــال أ. د. ســمير النجــدي نائــب رئيــس جامعــة 
القــدس المفتوحــة: إن القــدس المفتوحة جامعة 
تتبنــى فلســفة التعليــم المفتــوح، وتطبق نظام 
التعليــم المدمــج، الــذي يعتمــد علــى الجمع بين 
اللقاءات الوجاهية واإللكترونية، وهي جامعة تمتاز 
بانتشــارها في مختلف أرجاء الوطن لتكون قريبة 
من الطالب، وبها ســبع كليات، ونحو (30) تخصصاً 
تطرحها الجامعة، وما يقارب (60) ألف طالب، وهي 

تعمل فقط داخل فلسطين.
وأشار د. محجوب العوني رئيس الجامعة االفتراضية 
في تونس، إلى إن الجامعة تهدف إلى تكوين شبكة 
عالقات واسعة تضم الجامعات في محيط المتوسط 
وشــمال أفريقيا والمغرب العربي، وهي مســتعدة 
للتعاون مع جامعة القــدس المفتوحة فيما يخص 

اإلدارة اإللكترونية والخدمات االجتماعية.
وقال مدير مركز التعليم المستمر  محمود الحوامدة 

إن عقد هذه الورشــة جاء في إطار اهتمام القدس 
المفتوحة بموضوع اللغــة العربية لغير الناطقين 
بها، الذي يجب أن يأخذ حقه. وتطرق إلى التحديات 
التــي واجهت المشــروع، ومن بينهــا توفير التميل 

الالزم له.
وقال مديــر مركز التعليم المفتــوح بهاء ثابت: إن 
المشــروع ينفذه مركزا التعليم المفتوح والتعليم 
المســتمر، ويقــوم علــى تطويــر منهــاج تدريبي 
مكون من (6) وحدات تعليمية لتعليم اللغة العربية 
للناطقيــن بغيرها، ويقدم للمتعلمين على شــكل 
مساقات رقمية ذكية.وقدمت منسقة المشروع رندة 
عبد الحي عرضاً حول تفاصيل المشروع والتحديات 
التي واجهها المشــروع، ومنها عدم منح تأشــيرات 
دخول لفلسطين، ما أوجب تنفيذ الدورات عن بعد، 

حيــث تــم تنفيــذ (4) دورات تدريبيــة بالتعاون مع 
جامعة تونس االفتراضية اســتهدفت خبراء المادة 

العلمية والمصممين التعليميين والمطورين.
كما تحدت د. محمود ربايعة وصبا فرحانة من طاقم 
المشــروع عــن تطوير المحتوى، مشــيرين إلى أن 
المشــروع حقق أهدافه بالتعرف إلى مناهج تأليف 
اللغة العربية عبر اإلطارين المشتركين الفرنسي 
واألميركــي، وتزويد بعض أعضاء هيئة التدريس 
باالســتراتيجيات الحديثــة لتعليــم اللغــة العربية 
للناطقين بغيرها.ثم تحدث المدرب التونســي من 
جامعــة تونس اإلفتراضية د. طارق أحمد بوعتور، 
عــن منهجية إعــداد المادة التدريبيــة بالتعاون مع 
المجلس األوروبي المشــترك، التي تتألف من ستة 

مستويات.

«المطلع» ينظم فعاليات توعوية حول نظافة األيدي لضمان رعاية آمنة
القــدس المحتلة- الحياة الجديــدة- نظمت وحدة 
األمراض السارية والمعدية في مستشفى األوغستا 
فكتوريا/ المطلع، وبإشــراف لجنة مكافحة العدوى 
فعاليــات صحيــة لعــام (2018)، بعنــوان «بأيدينا 
نحميكم من تسمم الدم»، وذلك لتوعية العاملين 
الصحييــن والمدراء والمرضى ومرافقيهم بأهمية 
نظافة األيدي للحد من انتشار الجراثيم وحمايتهم 

من األمراض المعدية، وتسمم الدم.
لع» في بيان أمس، أن هذه الفعاليات  وأوضح «المطَّ
تأتــي لمناســبة الحملة الســنوية لمنظمة الصحة 
العالميــة في الخامس من أيــار من كل عام، حول 
«نظافــة األيدي» بعنوان «أنقــذوا األرواح.. نظفوا 

أيديكم لرعاية آمنة».

وأوضح رئيس قســم األمــراض المعدية ورئيس 
لجنــة مكافحــة العدوى فــي المستشــفى د. علي 
ســباتين، أن لجنــة مكافحة العــدوى وبالتعاون مع 
الطواقم الطبية في مختلف أقســام المستشــفى، 
وإدراكا بأهمية االلتزام بنظافة األيدي، باعتبارها 
أهم وسيلة تحد وتمنع من انتشار األمراض وتسمم 
الدم، استطاعوا رفع مستوى االلتزام بغسل االيدي 
إلى %95 في جميع األقسام، ما كان له األثر المباشر 
على خفض نســبة االلتهاب بتسمم الدم المقرون 
بالقسطرة الوريدية في كافة األقسام، ووصلنا إلى 
نســبة صفر% من االلتهابات المتعلقة بالقســطرة 

البولية ألكثر من سنة كانجاز يفتخر به.
وأشــارت المستشــارة الصحيــة دينا ناصــر إلى أن 

المستشــفى يحرص ســنويا على إحيــاء فعاليات 
صحية وأهمها حول نظافة األيدي بمشــاركة كافة 
العاملين، منوهة إلى أن أهمية هذه الفعاليات في 
المستشــفى تكمن في أن نكون جزءا من نشــاط 
عالمي في مواجهة األمراض المكتسبة في المرافق 

الصحية.
وأكد د. نضال السيفي المدير الطبي في المستشفى 
أهميــة نظافة األيدي والتــزام العاملين من أطباء 
وممرضيــن وخدمات مســاندة بالحفــاظ على جو 
ومحيــط نظيــف وخالٍ مــن الجراثيــم واألمراض، 
مشيرا إلى أن هذه الفعاليات هي من أجل التوعية 
والحفاظ على ســالمة المرضى األمــر الذي يهمنا 

جميعا في المستشفى.

ورشة في «المقاصد» حول توحيد العالقة االرتباطية للصحة النفسية
القــدس المحتلــة- الحيــاة الجديدة- عقد قســم 
الخدمة االجتماعية في مستشفى المقاصد الخيرية 
اإلســالمية ورشــة تناولــت تفعيــل دور الخدمــات 
االجتماعيــة والنفســية فــي المستشــفى، وآليــة 
التحويل من األقسام الطبية والتمريضية للحاالت 
التي تحتاج إلى تدخل االختصاصيين االجتماعيين 

والنفسيين للتخفيف عن المرضى.
وخــالل اللقاء تحــدث أحمد جاد اهللا رئيس قســم 
الخدمــة االجتماعيــة عــن أهميــة القيــام بالدور 
التكاملي مع األقســام الطبيــة المختلفة، وأهمية 
إيجاد آلية لتحويل الحاالت االجتماعية المقيمة في 

المستشفى لقسم الخدمة االجتماعية.
فيما تنــاول د. محمد خواجــا اختصاصي األمراض 
النفســية في مستشــفى المقاصــد أهمية توحيد 
العالقة االرتباطية للصحة النفسية في المستشفى 
ال ســيما في قســم الطوارئ، موضحا أن دور هذه 
الوحدة يتمثل في تقديم العناية بالصحة النفسية 
لألشــخاص الذيــن يتــم عالجهــم مــن األمراض 

العضوية داخل المشافي العامة.
وأشار الخواجا إلى الدراسات التي أثبتت أن التكاليف 
الزائــدة التــي تنجم عن زيــادة فتــرة المكوث في 
المستشــفى في مستشفى تبلغ سعته 500 سرير 

تقــدر بحوالي 25 مليون دوالر ســنوياً، مضيفا أن 
إنشــاء وحــدة العالقة االرتباطية النفســية في أي 
مستشفى ستسهم في التقليل من هذه التكاليف 
إلــى حد كبير، كما تســهم في ضمان تقديم عالج 

أفضل للمريض.
واســتعرضت د. أنوار أبو هنــود محاضرة بعنوان 
«العــالج النفســي»، آليــات التدخــل مــع الحاالت 
المحولة من أقسام المستشفى إلى قسم الخدمة 
االجتماعيــة والعيــادة النفســية، وطــرق العالج 
النفسي، كما عرضت نماذج لحاالت في مستشفى 

المقاصد.

افتتحت معرضا للمكتبات المدرسية

م مهرجانها  تربية قلقيلية تنظّ
السنوي بعنوان «لعيون القدس نغني»

الحيــاة الجديدة-  قلقيلية- 
اختتتمــت مديريــة التربيــة 
والتعليم في قلقيلية، أمس، 
فعالياتها السنوية بمهرجان 
«لعيون القدس نغني» نظم 
فــي قاعــة النخيــل بمدينة 
قلقيلية، وذلــك تحت رعاية 
وزير التربية والتعبيم العالي 
د. صبــري صيــدم، ومحافظ 
محافظة قلقيلية اللواء رافع 

روجبة.
وشارك في المهرجان: صادق 
خضور مدير عام النشــاطات 
الطالبيــة فــي وزارة التربية 
العالــي، وعضــو  والتعليــم 
المجلس الثوري لحركة فتح 
بيــان طبيب، ومديرة التربية 
والتعليم العالي نائلة فحماوي 
عودة، وعدد من المسؤولين.

وأشاد المحافظ رواجبة بأداء 
مديريــة التربيــة والتعليــم 
والمدارس بهيئاتها التدريسية 
والطلبــة علــى زرعها للقيم 
الوطنية لدى الطلبة بالموازاة 
مع العلم واالبداع، مضيفا ان 
االحتفــال الذي حمــل عنوان 
«لعيون القــدس نغني» هو 
افضــل ما يمكن ان نغرســه 
في اذهــان وضمائر أطفالنا، 
وهذا هــو الضمانــة الكبرى 
والرد على كافــة المهاترات، 
بان القدس العاصمة األبدية 
للشــعب الفلســطيني وهي 

بوابة األرض الى السماء.
وأكــد رواجبــة، ان القــدس 
ســتبقى عصيــة علــى كل 
محاوالت التهويد، معربا عن 
فخره بصالبة قائد المسيرة 
الرئيس محمود عباس األمين 
والمحافظ على الثوابت رغم 

كل التحديات.
عــام  مديــر  نقــل  بــدوره 
النشاطات الطالبية تحيات د. 
صبري صيدم وزيــر التربية 
العالــي، مشــيدا  والتعليــم 
باإلنجازات التي تحققت على 
مستوى المحافظة قائال «ان 
مديريــة التربيــة والتعليــم 
استطاعت ان تتسيد اإلنجازات 
واالبداعــات التربويــة علــى 
مســتوى الوطــن هــذا العام 

بكم ابداعاتها وانجازاتها».
مــن جانبها، قالــت فحماوي: 
«نلتقي اليوم من اجل حصاد 

ثمرة االنشطة الطالبية، وهي 
حصيلــة عــام زاخــر بالعمل 
والجــد والعطــاء واإلنجازات 
النوعيــة للمديريــة، تجلــى 
فيه ابــداع أبنائنا الطلبة في 
المجاالت الثقافيــة والعلمية 
والفنيــة والرياضية، وحلقوا 
بانجازاتهــم علــى مســتوى 
الوطــن العربي والمســتوى 
الوطني وقريبا على المستوى 

العالمي».
وتضمــن المهرجــان فقرات 
فنية متنوعــة، قدمتها فرقة 
عزف المديرية، من مدرستي 
ذكور الرازي األساسية وذكور 
السالم الثانوية، وفقرة غناء 
(العــودة اكيــد) لفرقــة بنات 
جيــوس الثانويــة، وعــرض 
«نعيــش وتحيا فلســطين» 
لفرقــة بنــات عــزون عتمــة 
للدبكــة  وفقــرة  الثانويــة، 
الشعبية لفرقة مدرسة ذكور 
جينصافوط الثانوية، وفقرة 
«يــا قدس يا بوابة الســماء» 
بأداء جميع الفرق المشاركة، 
واختتــم المهرجــان بتكريم 

المدارس الفائزة.
في سياق آخر، نظمت مديرية 
تربية في محافظة قلقيلية، 
معرضا للمكتبات المدرســية 
تنــا  «مكتبا عنــوان  تحــت 
تربويــة  آفــاق  المدرســية 

نشطة».
عــدة  المعــرض،  وتضمــن 
عــرض  ولوحــات  فقــرات 
إضافــة لعــروض محوســبة 
عن مبادرات مكتبية متميزة.

المديــر  المعــرض  وافتتــح 
العام لإلدارة العامة للتقنيات 
جيــا  لو تكنو و يــة  بو لتر ا
المعلومــات م. جهــاد دريدي 
ومديــرة التربيــة والتعليــم 
العالي نائلــة فحماوي عودة 
ورئيس مجلس قروي عزون 
عتمــة جمال أيــوب، ورئيس 
مجلس قروي ســنيريا مؤيد 
اعمر، وأنور ريان مدير مديرية 
الثقافة ومديرة مكتبة بلدية 
قلقيلية لينا شــاور، ورئيس 
قســم التقنيات التربوية في 
خالد جبر وموظفي القســم، 
وحنان عياد منسقة المكتبات، 
وسهير يوسف مديرة مدرسة 
عزون بيــت اميــن الثانوية، 

وحشــد من مديري ومديرات 
المكتبات  المــدارس وأمنــاء 
المدرســية وطلبــة من لجان 
أصدقــاء المكتبة المدرســية 
في مدراس محافظة قلقيلية.

وتحدث المديــر العام لإلدارة 
العامــة للتقنيــات التربويــة 
وتكنولوجيا المعلومات جهاد 
دريدي عن اســتعداد الوزارة 
لدعــم أي مبــادرة جــادة في 
تفعيل المكتبات المدرســية، 
شاكرا مديرة التربية والتعليم 
وقســم التقنيــات التربويــة 
ومنسقة المكتبات على هذا 

العمل المتميز. 
وشــكرت فحمــاوي مدير عام 
التقنيات التربوية على دعمه 
الثقافــي  التربــوي  للحــراك 
للمكتبات المدرســية، وكافة 
األنشطة التي تتعلق بالتقنيات 
التربوية، وشــكرت المدرسة 
الحاضنــة للمعرض ومجلس 
عــزون عتمــة علــى حفــاوة 
الضيافة واالستقبال وأشادت 
بنشــاط وتفعيــل المكتبــات 
المدرسية البارز شاكرة قسم 
المكتبات  التقنيات ومنســقة 
المدرســية علــى جهودهــم 
فــي  االبداعيــة  وأفكارهــم 
تفعيــل المكتبات المدرســية 

في مدارس المديرية.
منسقة المكتبات حنان عياد، 
أشــارت الــى انه شــارك في 
المعــرض 30 مدرســة مــن 
جميــع المراحــل الدراســية، 
وشملت مشــاركاتهم لوحات 
عــرض لفعاليــات وأنشــطة 
مكتباتهــم المدرســية طيلة 
الحالــي  الدراســي  العــام 
موضحــة بالشــرح والصــور 
مســابقات ورحــالت وندوات 
تهم  كا ر مشــا و لطلبــة  ا
لمختلفــة  ا ت  ســبا لمنا با
واإلذاعة المدرســية وغيرها 
انجــازات  لعــرض  إضافــة 
الطلبة المتنوعة كالقصص 
المترجمة والتقارير الصحفية 
كتابــة  وســجالت  وأبحــاث 
ابداعية وترميم وتجليد كتب 
بطريقــة إبداعيــة وغيرها. 
وتم في نهاية اللقاء تم توزيع 
الشهادات والدروع التكريمية 
المســتضيفة  الجهــات  على 

والمشاركة.


