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تربوية
"التربية" ومنظمة دولية توقعان
 مذكرة لتنفيذ مشروع صحي 

الهدمي: قطاع التعليم بالقدس على رأس اهتمامات الحكومة

الرتبية  وزارة  ال��������ل��������ه-وّق��������ع��������ت  رام 
وال�����������ت�����������ع�����������ل�����������ي�����������م وم����������ن����������ظ����������م����������ة "ت���������������ش���������������زيف" 
والصرف  امل��������ي��������اه  م�������ج�������ال  يف  ال������ع������ام������ل������ة 
الصحي،امس، مذكرة تفاهم لتعزيز 
ال�����ت�����ع�����اون م������ن خ��������ال م������ش������روع )أيدي 
م������ن أج�������ل ال�����ص�����ح�����ة(، وال�����������ذي سينفذ 
يف 30 م����درس����ة، ب��ت��م��وي��ل م���ن الوكالة 

السويسرية للتنمية والتعاون.
وتهدف املذكرة إىل تحسني جودة 
امل������ي������اه وال�������ص�������رف ال����ص����ح����ي يف امل���������دارس 
غ����ر امل���ش���ب���وك���ة ب��ش��ب��ك��ة امل����ي����اه العامة، 
ب�����ه�����دف ت����ط����وي����ر وت����ن����ف����ي����ذ ن����ه����ج توعوي 
اليدين  ن�����ظ�����اف�����ة  ع�����م�����ي ش������ام������ل ح����������ول 
والحفاظ عىل املياه وامل��راف��ق الصحية 

يف املدارس.
ووق������������ع امل��������ذك��������رة ال������ت������ي ج���������رت بمقر 
ال����ل����ه، الوكيل  ال�����������وزارة يف م���دي���ن���ة رام 

ن���اف���ع ع���س���اف، وم����ن ج���ان���ب "تشزيف" 
رئ����ي����س ال���ب���ع���ث���ة يف ف��ل��س��ط��ني سيموين 

بالبوين.
وأش������������ار ال������ط������رف������ان إىل أه����م����ي����ة هذه 
الطلبة  م����������ه����������ارات  ت����ن����م����ي����ة  يف  امل����������ذك����������رة 

املختلفة بما يشمل الصحة النفسية 
محورية  م����������ؤك����������دي����������ن  وال����������ج����������س����������دي����������ة، 
ال��ش��راك��ة وال���ت���ع���اون ع���ر ت��ن��ف��ي��ذ برامج 
ت����ع����زي����ز مرتكزات  م���م���اث���ل���ة م�����ن ش����أن����ه����ا 

الصحة بشكل شمويل.

القدس-أكد وزير شؤون القدس فادي الهدمي، أن قطاع 
التعليم يف املدينة عىل رأس اهتمامات الوزارة والحكومة، 
ملا له من أهمية اسرتاتيجية عىل واق��ع ومستقبل القدس 

كعاصمة للدولة الفلسطينية.
وقال وفق بيان صادر عن ال��وزارة، امس، "اعتدنا قبل 
ب�����دء ك����ل ع�����ام درايس ج���دي���د أن ت����ح����اول س���ل���ط���ات االحتال 
وع��ر شتى ال��ط��رق ف��رض امل��ن��ه��اج التعليمي اإلس��رائ��ي��ي عىل 
مدارسنا، ويف كل عام تواجه هذه املحاوالت برفض رسمي 

وشعبي ومن املدارس نفسها".
وأض���اف: "م��ا يختلف ه��ذا ال��ع��ام ع��ن ال��س��ن��وات السابقة 
ه�������و أن س�����ل�����ط�����ات االح��������ت��������ال أخ�����������ذت م����ن����ح����ى ال����ت����ص����ع����ي����د عر 
قراراتها الجائرة واملرفوضة واملدانة ضد الكلية اإلبراهيمية 

ومدارس اإليمان".
وت��اب��ع:"ن��ح��ن ن���رى يف ق����رار االح���ت���ال اإلس��رائ��ي��ي محاولة 
ل��ف��رض امل��ن��ه��اج اإلس��رائ��ي��ي ع��ىل امل�����دارس يف ال��ق��دس املحتلة 

ومحاولة إلماء الرواية اإلسرائيلية بالقوة".
وأش����ار ال��ه��دم��ي إىل أن م��ا ج���رى ض��د ال��ك��ل��ي��ة اإلبراهيمية 
ومدارس اإليمان هو مقدمة لفرض القرارات الجائرة ذاتها 

عىل باقي املدارس يف املدينة.
وقال: "يحاولون من ناحية فرض منهاج محرف يشوه 
الهوية الوطنية الفلسطينية أو يشطبها ضمن إطار سلسلة 
ط����وي����ل����ة م������ن ال�����خ�����ط�����وات ألس������رل������ة امل�����دي�����ن�����ة أو ب�����ف�����رض املنهاج 

اإلسرائيي بديا للمنهاج الفلسطيني".
وأض��اف: "أعلنا يف امل��ايض ونجدد إعاننا اآلن ونلتزم أن 
ي���ك���ون م��وق��ف��ن��ا ب��امل��س��ت��ق��ب��ل ب��ال��رف��ض امل��ط��ل��ق مل���ح���اوالت تمرير 

املنهاج املحرف أو املنهاج اإلسرائيي".
وت���اب���ع ال���ه���دم���ي:"إن امل���ح���اوالت امل��ح��م��وم��ة ل��ف��رض املنهاج 
املحرف أو فرض املنهاج اإلسرائيي هي بمثابة إعان حرب 

ع���ىل ال��ه��وي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ل���ل���م���دارس الفلسطينية 
باملدينة".

واعترت وزارة شؤون القدس اإلجراءات التي شرع بها 
االح����ت����ال، ع��ش��ي��ة االن���ت���خ���اب���ات اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة، ض���د ع����دد من 
املدارس يف املدينة املحتلة محاولة إلماء الرواية اإلسرائيلية 

بالقوة.
م���������ح���������اول���������ة مكشوفة  ه�����������ي  ي���������ج���������ري  م�����������ا  أن  ع�����������ىل  وش������������������دد 
ومرفوضة ومدانة لتشويه التاريخ الفلسطيني واستبداله 
بالرواية اإلسرائيلية، وهو ما استدعى تحركا عىل مختلف 

الساحات.
وق�����ال:"وج�����ه�����ن�����ا رس�����ال�����ة إىل أك�������ر م�����ن 40 ق���ن���ص���ا عاما 
وس���ف���را يف ف��ل��س��ط��ني ل��ل��ت��ح��رك ال���س���ري���ع ع���ر حكوماتهم 
ل��ل��ض��غ��ط ع���ىل ح��ك��وم��ة االح���ت���ال ل���وق���ف ه����ذه اإلجراءات 
ال��ع��دوان��ي��ة املنافية لكل ق����رارات الشرعية ال��دول��ي��ة، التي 
ت����ؤك����د أن ال�����ق�����دس م���ح���ت���ل���ة وج�������زء ال ي���ت���ج���زأ م�����ن األرايض 

الفلسطينية املحتلة".
وأضاف:"تم التحرك مع وزارة الخارجية املغرتبني ومن 
خ���ال���ه���ا م����ع ج���ام���ع���ة ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة وامل����ؤس����س����ات الدولية 
لسرعة التحرك إلدانة ورفض القرارات اإلسرائيلية الجائرة 

املرفوضة واملدانة".
تتواىن  ل��������ن  ال��������ق��������دس  ش�������������ؤون  وزارة  أن  ال������ه������دم������ي  وأك�������������د 
وس���ت���واص���ل ت��ح��رك��ات��ه��ا ع���ىل م��خ��ت��ل��ف األص����ع����دة إلدان������ة هذه 
ال���ق���رارات ال��ج��ائ��رة، وامل��ط��ال��ب��ة ب��وق��ف ال��ت��دخ��ل اإلس��رائ��ي��ي يف 

القطاع التعليمي الفلسطيني باملدينة.
وأشاد بوقوف املقدسيني، طابا وأولياء أمور ومدارس 
وم������ؤس������س������ات وق�����ان�����ون�����ي�����ني، ص����ف����ا واح������������دا يف م�����واج�����ه�����ة هذه 
املحاوالت اإلسرائيلية، معترا أنه استفتاء عىل رفض املنهاج 

اإلسرائيي والتمسك باملنهاج الفلسطيني.

ال����ق����دس املفتوحة،  اح���ت���ف���ل���ت ج���ام���ع���ة 
أمس، بتخريج الفوج الخامس والعشرين 
"ف�����وج ع��َل��م��ن��ا ع����ّزن����ا" ب��ف��روع��ه��ا يف قلقيلية 
وجنني وطوباس والخليل والقدس، كل 
عىل ح��دة، بحضور محافظي املحافظات 
ممثلني عن الرئيس محمود عباس راعي 
ومباركته  ت����ح����ي����ات����ه  ن����اق����ل����ني  االح������ت������ف������االت، 
ل��ل��ط��ل��ب��ة ال���خ���ري���ج���ني، ك���م���ا ت����ح����دث مديرو 
الفروع وممثلو مجالس الطلبة والطلبة 

املتفوقون.   

قلقيلية .. 
ونظم فرع قلقيلية حفل تخريج الفوج 
الخامس والعشرين تحت عنوان )علمنا 

عزنا(، داخل الحرم الجامعي.  
وحضر الحفل ممثل الرئيس محافظ 
ق���ل���ق���ي���ل���ي���ة ال��������ل��������واء راف�����������ع رواج���������ب���������ة، ومدير 
ف��رع الجامعة د. عطية مصلح، ومديرو 
واألمنية  ال����رس����م����ي����ة  امل������ؤس������س������ات  وم����م����ث����ل����و 
واألهلية، وشخصيات اعتبارية، وممثلو 
والهيئتان  ال���������وط���������ن���������ي،  ال�������ع�������م�������ل  ف�������ص�������ائ�������ل 
األك���ادي���م���ي���ة واإلداري����������ة، وج���م���ع م���ن أهايل 
ال���خ���ري���ج���ني وط���ل���ب���ة ال����ج����ام����ع����ة، ومجلس 

الطلبة. 
وأش�����������ار د. م����ص����ل����ح، يف ك���ل���م���ة رئيس 
الجامعة أ. د. سمر النجدي، بعد نقل 
ت��ح��ي��ات��ه وم��ب��ارك��ت��ه ل��ل��خ��ري��ج��ني وذويهم، 
نحو  دائ���������م���������اً  س�����ع�����ت  "ال������ج������ام������ع������ة  أن  إىل 
ال�����ت�����ق�����دم وال�������رق�������ي، ف����ق����د واك������ب������ت التطور 
وافتتحت  وال������ت������ك������ن������ول������وج������ي������ا  وال���������ح���������داث���������ة 
تخصصات حيوية تحايك حاجة الطلبة 
وسوق العمل املحي والعربي والدويل، 
وان��ط��ل��ق��ت اآلن ن��ح��و ال��ع��ومل��ة والتدريس 
ال��دويل، حيث تم اع��رتاف وزارة التعليم 
بالتعليم  ال������ع������ل������م������ي  وال��������ب��������ح��������ث  ال����������ع����������ايل 
اإلل�������ك�������رتوين، وه�������ذا ب���������دوره س������وف يخدم 
أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية يف 

الوطن العربي والشتات".  
وهنأ اللواء رواجبة، الطلبة الخريجني 
ت�����ح�����ي�����ات الرئيس  ل�����ه�����م  وذوي���������ه���������م، ون������ق������ل 
م�������ح�������م�������ود ع����������ب����������اس، م����������ع����������راً ع����������ن اع����������ت����������زازه 
بجامعة القدس املفتوحة ملا لها من دور 

ريادي ووطني كبر.  
وأش���������ارت ال���ط���ال���ب���ة مل���ي���س زي�����د يف كلمة 
املجلس القطري، إىل أن جامعة القدس 
منظمة  م������ؤس������س������ات  ت�����������اج  درة  امل������ف������ت������وح������ة 

التحرير الفلسطينية.  
وألقت الخريجة دانية بستان، األوىل 
عىل الفرع، كلمة الخريجني التي وجهت 
لزمائها  ورس������������ال������������ة  دع�����������������وة  خ�������ال�������ه�������ا  م�����������ن 

الخريجني والخريجات.

)25( الـ  بتخريج فوجها  المفتوحة" تحتفل  "القدس 
 في فروع قلقيلية وجنين وطوباس والخليل والقدس

"القدس املفتوحة" يف 
العاصمة تخرج طلبتها .. 

وت��ح��ت رع��اي��ة ال��رئ��ي��س م��ح��م��ود عباس 
"أب���و م����ازن"، أق��ي��م يف محافظة القدس، 
حفل تخريج الفوج الخامس والعشرين 
ب�������ح�������ض�������ور ممثي  )ف�����������������وج ع�����ل�����م�����ن�����ا ع������������زن������������ا(، 
امل��ح��ل��ي��ة واألم���ن���ي���ة واملجتمعية  امل���ؤس���س���ات 

يف املحافظة، وأهايل الخريجني.  
وح����ض����ر ال����ح����ف����ل م���م���ث���ل ال����رئ����ي����س نائب 
محافظ محافظة القدس عبد الله صيام، 
ب���ال���ن���ي���اب���ة ع����ن امل���ح���اف���ظ ع����دن����ان غ���ي���ث الذي 
أب��ع��دت��ه دول����ة االح���ت���ال ق���س���راً ع���ن الضفة 
الغربية، ومدير فرع الجامعة يف القدس 
د. أسعد العويوي، وممثل هيئة شؤون 
األس������������رى وامل������ح������رري������ن أ. ح����س����ن ع����ب����د ربه، 
الرسمية  امل������ؤس������س������ات  وم����م����ث����ل����و  وم��������دي��������رو 
واألم��ن��ي��ة واأله��ل��ي��ة، وشخصيات اعتبارية 
ودينية، وممثلو فصائل العمل الوطني، 
وال��ه��ي��ئ��ت��ان األك���ادي���م���ي���ة واإلداري���������ة، وجمع 
م����ن أه������ايل ال���خ���ري���ج���ني وط���ل���ب���ة الجامعة، 

ومجلس الطلبة. 
رئيس  ب���������اس���������م  ت������رح������ي������ب������ي������ة  ك������ل������م������ة  ويف 
الجامعة، رح��ب د. ال��ع��وي��وي بالحضور، 
معلناً "احتفال جامعة القدس املفتوحة 
بتخريج كوكبة جديدة من أبنائها يف الفوج 
ال�����ذي آث������رْت أْن ُت���ْط���ِل���َق ع��ل��ي��ه اس����م "علمنا 
الوطنية  ال�����ح�����ال�����ة  م�������ع  ان�����س�����ج�����ام�����اً  ع��������زن��������ا"، 
ال���ع���ام���ة امل��ت��م��ث��ل��ة ب���ال���ص���م���ود أم������ام الهجمة 
االس���ت���ي���ط���ان���ي���ة ال����ش����رس����ة وال����ت����ح����دي����ات التي 

يواِجُهها قطاع غزة ومدينة القدس". 
وألقت الخريجة نسرين ابداح، كلمة 
ال������خ������ري������ج������ني وج�������ه�������ت م���������ن خ������ال������ه������ا دعوة 
ورس����ال����ة ل��ط��ل��ب��ت��ن��ا يف ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة. ثم 
أل����ق����ت ال���ط���ال���ب���ة ب�������راء ج����اب����ر ك���ل���م���ة املجلس 
القطري نيابة عن رئيس مجلس القدس 
ل���ل���ط���ل���ب���ة للخريجني  ن���������زار ق�����ري�����ع، م����ب����ارك����ة 

وذويهم حفل تخرجهم.   

الخليل .. 
ال����ق����دس املفتوحة  واح���ت���ف���ل���ت ج���ام���ع���ة 
الخامس  ال�������ف�������وج  ب����ت����خ����ري����ج  ال�����خ�����ل�����ي�����ل،  يف 
والعشرين، باإلضافة إىل تخريج كوكبة 
م������ن األس�����������رى داخ����������ل ال�����س�����ج�����ون، بحضور 
م���م���ث���ل ال�����رئ�����ي�����س م����ح����اف����ظ ال����خ����ل����ي����ل اللواء 
جرين البكري، ومدير فرع الخليل أ. د. 
إب���راه���ي���م ال���ش���اع���ر، وم���دي���ر ف����رع ب��ي��ت لحم 
د. م��ح��م��د ذوي�����ب، وم���دي���ر ف���رع دورا أ. د. 
ن��ع��م��ان ع���م���رو، وم���دي���ر ف����رع ي��ط��ا د. أكرم 
ال�����ق�����واس�����م�����ي، ب�����اإلض�����اف�����ة إىل ال�����ع�����دي�����د من 
الشخصيات االعتبارية وممثي املؤسسات 

املدنية واألمنية واألهلية والخاصة.  

واس��ت��ه��ل ال��ح��ف��ل أ. د ال��ش��اع��ر كلمته، 
بالنيابة عن رئيس الجامعة، مرحباً باسم 
مجلس األم��ن��اء وأس����رة ال��ج��ام��ع��ة، رئيساً 
وأك��ادي��م��ي��ني وإداري������ني وط��ل��ب��ة، بالحضور 
شاكراً حضورهم ومشيداً بدور الجامعة 
الوطني واألكاديمي واالجتماعي، ومعراً 
ع��ن تقديره ل��دور القيادة الفلسطينية يف 

تأسيسها وتطويرها.  
البكري،  ج������ري������ن  ال���������ل���������واء  ت������ح������دث  ث�������م 
ن��اق��ًا ت��ح��ي��ات ال��رئ��ي��س م��ح��م��ود ع��ب��اس إىل 

الخريجني وذويهم وإدارة الجامعة،.  
وع������������������������رت ال����������ط����������ال����������ب����������ة امل����������ت����������ف����������وق����������ة ره���������������ام 
ال�������زع�������رتي، األوىل ع������ىل ف�������رع ال����خ����ل����ي����ل، يف 
كلمة الخريجني، ع��ن سعادتها العارمة 
ومشاعرها التي ال ترتجم بكلمات، وهنأت 

زماءها بالتخرج.  
ويف ختام الحفل الذي توىل عرافته أ. 
ماجد أبو ريان، تا املساعد األكاديمي يف 
الفرع أ. جواد أبو صبيح أسماء الخريجني. 
ويف ختام االحتفال، تا املساعد األكاديمي 
ن�����ص ق���������رار التخرج،  أ. ج���������واد أب�������و ص���ب���ي���ح 
وت����ب����ع����ه ق������������راءة األس�������م�������اء م������ن ق����ب����ل رئيس 

القبول والتسجيل واالمتحانات.  

طوباس ..
ال����ج����ام����ع����ة يف طوباس  ف��������رع  واح�����ت�����ف�����ل 
ب���ت���خ���ري���ج ف������وج "َع����َل����ُم����ن����ا ِع������ُزن������ا"، يف ساحة 
األمن الوطني يف طوباس، بمشاركة كل 
م����ن م���ح���اف���ظ م��ح��اف��ظ��ة ط����وب����اس واألغوار 
ال��ش��م��ال��ي��ة ال���ل���واء ال���رك���ن ي��ون��س العايص، 
م��م��ث��ًا ع��ن ال��رئ��ي��س، ود. ف��خ��ري دويكات 
م����دي����ر ف������رع ج���ام���ع���ة ال����ق����دس امل���ف���ت���وح���ة يف 
ط������وب������اس، وأم��������ني س�����ر إق���ل���ي���م ح����رك����ة فتح 
اإلقليم،  وأع�������ض�������اء  ص������واف������ط������ة،  م����ح����م����ود 
ومديري  ال���������وط���������ن���������ي،  ال�������ع�������م�������ل  وف��������ص��������ائ��������ل 

واألهلية  ال����رس����م����ي����ة  امل�����ؤس�����س�����ات  وم����م����ث����ي 
البلدية  امل�������ج�������ال�������س  ورؤس�������������������اء  واألم��������ن��������ي��������ة، 

والقروية واللجان الشعبية.  
يف ال���ب���داي���ة، ن��ق��ل م��دي��ر ف����رع الجامعة 
د. ف��خ��ري دوي��ك��ات للحضور تحيات أ. د. 
س���م���ر ال���ن���ج���دي رئ���ي���س ال���ج���ام���ع���ة، وبارك 
للخريجني تخرجهم، وأب���رق رس��ال��ة حب 
ووف����اء إىل أه��ل��ن��ا ال��ص��ام��دي��ن ال��ص��اب��ري��ن يف 
ال�����ق�����دس ال����ش����ري����ف وغ��������زة ه����اش����م ونابلس 
وج��ن��ني ويف أرج����اء وط��ن��ن��ا ال��ح��ب��ي��ب كافة، 

وترحم عىل أرواح شهداء الوطن.  
وت����رح����م ع���ض���و م��ج��ل��س أم����ن����اء جامعة 
السراحنة،  امل���ف���ت���وح���ة د. س��ع��ي��د  ال����ق����دس 
ع���ىل أرواح ال���ش���ه���داء، ث���م ه��ن��أ الخريجني 
ل��ه��م مستقبًا زاه�����راً يف  وذوي���ه���م، متمنياً 

خدمة وطنهم.  
وخ�������ال ك���ل���م���ة م���م���ث���ل ال����رئ����ي����س، رحب 
اللواء يونس العايص بالحضور، ناقًا لهم 

تحيات الرئيس محمود عباس. 
ال�����ع�����ي�����ل�����ة رئيس  أب����������و  أي�������م�������ن  ك�����ل�����م�����ة  ويف 
م���ج���ل���س ات�����ح�����اد ال����ط����ل����ب����ة، ه����ن����أ الخريجني 
املجلس  دور  ع����������ن  وت����������ح����������دث  وذوي�������������ه�������������م، 
وال����ح����رك����ات ال���ط���اب���ي���ة يف ت��ن��ظ��ي��م األنشطة 
والفعاليات الوطنية والتثقيفية للطلبة.  
وخ�����ال ك��ل��م��ة ال��خ��ري��ج��ني ال���ت���ي ألقتها 
الطالبة املتفوقة ياسمني مساعيد، األوىل 
ع���ىل ال���ف���رع، ه��ن��أت ال��خ��ري��ج��ني وذويهم، 
وت���ح���دث���ت ع����ن ت���ج���رب���ة االل����ت����ح����اق بجامعة 

القدس املفتوحة.  

جنني .. 
وتحت رعاية الرئيس محمود عباس، 
ن��ظ��م ف���رع "ال���ق���دس امل��ف��ت��وح��ة" يف جنني، 
حفل تخريج الفوج الخامس والعشرين، 
يف مدرج قرية حداد السياحية، بحضور 

م���ح���اف���ظ م���ح���اف���ظ���ة ج���ن���ني ع���ط���وف���ة اللواء 
أكرم الرجوب، ممثاً عن فخامة الرئيس، 
ود. سهيل أبو ميالة مدير فرع الجامعة يف 
جنني، وق��ي��ادة األج��ه��زة األمنية وممثلني 
ع����ن����ه����ا، وأم����������ني س������ر ح�����رك�����ة ف����ت����ح ع����ط����ا أبو 
رميلة، ورئيس لجنة أصدقاء الجامعة، 
وم���ف���ت���ي ال�����ق�����وات امل���س���ل���ح���ة ال���ش���ي���خ محمد 
ص������اح "أب�������و س����ع����ي����د"، وأع�����ض�����اء الهيئتني 
الطلبة  وذوي  واإلداري������������������������ة،  األك������ادي������م������ي������ة 
الذين استشهدوا خ��ال العام الدرايس، 
وذوي األسرى الخريجني، ومجلس اتحاد 
الطلبة، وحركة الشبيبة الطابية، وأهايل 

الخريجني.  
ويف كلمة رئيس الجامعة أ. د. سمر 
النجدي، التي ألقاها نيابة عنه مدير فرع 
جنني د. أبو ميالة، رحب فيها بالضيوف 

الكرام، مرتحماً عىل أرواح الشهداء.  
ك���م���ا ت���ح���دث د. أب�����و م���ي���ال���ة ع����ن صمود 
أسرانا البواسل يف السجون الصهيونية، 
املفتوحة  ال���������ق���������دس  ج������ام������ع������ة  أن  م����������ؤك����������داً 
"حريصة عىل استكمال أسرانا تعليمهم 
البكالوريوس  م������رح������ل������ت������ي  يف  ال������ج������ام������ع������ي 

واملاجستر داخل معتقات االحتال.  
 من جانبه، نقل املحافظ اللواء أكرم 
الرجوب، تحيات ومباركة الرئيس محمود 

عباس، للطلبة الخريجني وذويهم.  
وأل�����ق�����ى رئ����ي����س م���ج���ل���س ات�����ح�����اد الطلبة 
م���ح���م���د ال����س����ع����دي، ك���ل���م���ة ب����اس����م مجلس 
ع�������ىل أرواح  ال�����ط�����ل�����ب�����ة ال�������ق�������ط�������ري، م������رتح������م������اً 
شهداء الوطن وخص الشهداء من طلبة 
فرع جنني.   ويف كلمة الخريجني، تحدثت 
الطالبة املتفوقة أسيل العبيس نيابة عن 

الخريجني. 


