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املدارس العربية تستعد
الحتضان الطالب وبدء العام
الدراسي بعد عيد االضحى

3

مع افتتاح السنة الدراسية في البالد  :تخ ّوف من
تشويشات في املواصالت العامة بسبب عيد األضحى

من عماد غضبان مراسل صحيفة بانوراما

من املتوقّع أن حتصل تشويشات في املواصالت
ال �ع��ام��ة اب� �ت���داء م ��ن ي� ��وم غ ��د اجل �م �ع��ة امل ��واف ��ق
 ، 1.9.2017وهو يوم افتتاح السنة الدراسية
في البالد  ،ولغاية يوم االثنني ،وذلك بسبب عطلة
عيد األضحى املبارك حيث أن ما يقارب % 40
من سائقي احلافالت في البالد هم من املسلمني
ويخرجون لعطلة العيد  .ومن أجل ذلك وبسبب
النقص في السائقني  ،يتم تقليص ساعات سفر
احلافالت وتتغيّر ساعات انطالقها من احمل ّطات.
م��ن جانبها  ،أع�ل�ن��ت وزارة امل��واص�ل�ات ب ��أ ّن عيد
األض �ح��ى امل��ب��ارك س�ي�ح��ل ه ��ذه ال�س�ن��ة ف��ي نهاية
األس �ب��وع  ،وم��ن ه�ن��ا ل��ن ي�ط��رأ تغيير م�ل�ح��وظ في

املواصالت العا ّمة ال في األيام األولى من العيد وال
في يومي األحد واالثنني .
وم��ع ذل��ك  ،ف��ي أع �ي��اد امل�س�ل�م�ين تسمح ال� ��وزارة
بتقليص  % 10م��ن خ��دم��ات امل��واص�لات العا ّمة .
وأعلنت ش��رك��ات امل��واص�لات العا ّمة ف��ي مواقعها
ع�ل��ى شبكة االن �ت��رن��ت ع��ن ت�غ�ي�ي��رات م�ت��و ّق�ع��ة في
س��اع��ات س�ف��ر احل ��اف�ل�ات  ،ف�ش��رك��ة م�ت��روب��ول�ين
أص ��درت اع�لان��ا للركاب ج��اء فيه  " :بسبب عيد
األض �ح��ى ستحصل ت�غ�ي�ي��رات ف��ي س��اع��ات سفر
خطوط الشركة ".
وشركة " نتيف اكسبرس " أعلمت ال��رك��اب عن
امكانية حصول تشويشات بسبب عطلة العيد بينما
لم تصدر شركات " ايجد " و " دان " و " أفيكيم"
و "سوبرباس" أي اعالن بهذا اخلصوص   .

تعيني املربية مها يحيى مديرة
للمدرسة الثانوية في كفر قرع

عائلة من سخنني جتهز قرطاسية وكتب اوالدها في احدى املكتبات
تستعد امل ��دارس العربية لفتح أب��واب�ه��ا واستقبال
طالبها  ،في أول ايام العام الدراسي الذي يبدأ عقب
انتهاء عطلة عيد االضحى املبارك  ،وذلك يوم الثالثاء
القادم .5.9.2017
من جانبه  ،قال كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة
امل�ع��ارف لالعالم العربي ان "ع��دد ط�لاب امل��دارس
يبلغ  2,272,000طالبا  ،فيما يبلغ ع��دد العاملني
في جهاز التعليم  ، 180,000ويبلغ عدد الطالب من
الوسط غير اليهودي  551,000طالب وطالبة ".
يشار ال��ى أن العام ال��دراس��ي سيفتتح في الوسط
ال ��درزي ي��وم االث�ن�ين امل��واف��ق  11.9.2017بسبب
عطلة عيد األضحى وعيد النبي سبالن .
من جانبه  ،قال وزير التعليم نفتالي بينت ُ " :يفتتح
العام الدراسي في ظل برامج ها ّمة كبيرة وسا ّرة.

أري��د أن أهنئ الطالب واأله��ل والعاملني في جهاز
التعليم مبناسبة افتتاح ال�ع��ام ال��دراس��ي اجل��دي��د .
أمت �نّ��ى للجميع ع��ام��ا م��ن العمل والنشاط واملتعة
في العمل التربوي  .أنتم الطالب واملعلّمني العمود
الفقري للمجتمع االسرائيلي  .جهاز التعليم يتق ّدم
نحو األمام " .
يذكر أن عدد الطالب الذين سيدخلون الصف االول
هذا العام يبلغ نحو  163ألفا  ،بينما يبلغ عدد طالب
صفوف الثاني عشر نحو  123,500طالبا .
من ناحيته  ،قال املدير العام لوزارة التعليم شموئيل
أبواب  " :نحو  2.2مليون طالب ينتظرون بانفعال
شديد افتتاح العام الدراسي  .طالب دولة اسرائيل
س �ي �ل �ت �ق��ون ب �ج �ه��از ت�ع�ل�ي��م م �ت�لائ��م م ��ع م�ت�ط�ل ّ�ب��ات
القرن الـ." 21 

أع �ل��ن احمل��ام��ي ح �س��ن م�ح�م��د ع�ث��ام�ن��ة  ،رئ�ي��س
مجلس محلي كفرقرع  ،في بيان أصدره  ،مطلع
األس �ب��وع ،ووص�ل��ت لصحيفة ب��ان��ورام��ا نسخة
عنه ،ان��ه ق��رر تعيني املربية مها يحيى  ،مديرة
مل��درس��ة اح�م��د عبد ال�ل��ه يحيى ال�ث��ان��وي��ة  ،خلفا
للمدير املتقاعد املربي هاشم عبد الباقي.
وقال عثامنة ف��ي بيانه  " :على اث��ر االجتماع
اجلماهيري في مركز احلوارنة االسبوع املاضي
ب�خ�ص��وص ت�ع�ي�ين م��دي��ر ل�ل�م��درس��ة ال �ث��ان��وي��ة ،
والذي متخض عنه قبول اقتراح رئيس املجلس
بتشكيل جلنة توصية وال�ت��ي تشكلت م��ن 14
عضوا وعضوة من اهلنا الكرام  ،ميثلون غالبية
شرائح املجتمع القرعاوي  ،استغل هذه املناسبة
التقدم لهم جميعا باسمي وباسم اهلنا الكرام
بالشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد الداء
املهمة التي اوكلت اليهم ".
واض� ��اف ع�ث��ام�ن��ة  " :اللجنة قدمت توصياتها
لرئيس املجلس احمللي االحد بعد ان قامت بفحص
ومقابلة عشرة من املرشحات واملرشحني الذين

ت � �ق� ��دم� ��وا ل� �ه ��ذه
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مها يحيى
ي�ح�ي��ى ال�ث��ان��وي��ة
للعام الدراسي ." 2018-2017
واسترسل عثامنة يقول في البيان  " :بعد التوكل
على الله سبحانه وتعالى ومتحيص االم��ور مع
االخذ بعني االعتبار جميع الظروف واالعتبارات
ف �ق��د ق� ��ررت ت�ع�ي�ين امل��رب �ي��ة م �ه��ا ي�ح�ي��ى م��دي��رة
للمدرسة للسنة الدراسية ." 2017-2018
كما جاء في البيان أن " املجلس احمللي سيقوم
بإصدار مناقصة في ربيع  2018لوظيفة مدير
للمدرسة الثانوية ".

بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى ...
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