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املدرسة  ومعلمي  لطالب  احتجاجية  وقفة  السبت،  أقيمت، 
شعارات  برفع  قاموا  والذين  كفركنا،  بلدة  في  ج  االبتدائية 
تنبذ العنف وتدعو للتسامح واحملبة، بعد االعتداء على مدير 
الطالب  املدرسة نصر خطيب واح��راق سيارته. كما وهتف 
"ال للعنف" لزرع القيم الطيبة واألمل من جديد في نفوس 
قيمة  لتذويت  صفيّة  فعاليات  تنظيم  ومّت  وامل���ارة.  الطالب 

التسامح ونبذ العنف.

م��ك��ات��ب "ك���ل ال���ع���رب" - 
الناصرة

أقدم مجهولون فجر اجلمعة 
املاضية على اضرام النيران 
بسيارة املربي نصر خطيب 
ج  االبتدائية  املدرسة  مدير 
أحلق  وقد  كفركنا.  بلدة  في 
احلريق عن اضرارا جسيمة 
ح���ي���ث اح���ت���رق���ت ال���س���ي���ارة 
وام����ت����دت ال���ن���ي���ران ل��ت��ط��ال 
سيارة اخرى للجيران. وقد 
باشرت الشرطة التحقيق في 

مالبسات احلادث.

موقع  مراسل   - عطا  أب��و  إبراهيم  م��ن: 
العرب وصحيفة كل العرب

شهدت املدارس فوق االبتدائية في كفرقرع 
لقرار  تلبية  وذلك  شامال  إضرابا  الثالثاء 
منظمة املعلمني فوق االبتدائية لواء املثلث 
االع��ت��داء على  الشمالي وذل��ك بعد ح��ادث 

احد املعلمني في ثانوية كفرقرع.
هذا وقد اصدر احملامي حسن محمد عثامنة 
رئيس مجلس محلي كفرقرع بيانا اعالميا 
اعلن من خالله استنكار املجلس احمللي ملا 
واعتداء  عنف  اعمال  من  املدرسة  شهدته 
على طالب ومعلمني مشيرا الى أن "مثل 

هذه االعمال قد تخطت كل اخلطوط احلمراء 
،املجلس احمللي لم ولن يسمح باملّس بأمن 
وسالمة الطالب واملعلمني وسمعة املدرسة 
ك��ل ما  املجلس احمل��ل��ي سيعمل  ف��إن  ل��ذا   ،
بوسعه ملتابعة االمر وأخذ كل اإلجراءات 
التي شهدتها  العنف  بأعمال  قام  ضد من 

املدرسة".
ال��ك��رام الخ��ذ دور  ودع���ا عثامنة "االه���ل 
فاعل في تربية االبناء وضبط تصرفاتهم 
عامة  التربوية  املؤسسات  مع  والتعاون 
ل��ل��ت��ش��دي��د ع��ل��ى س��ل��وك��ي��ات االب���ن���اء منذ 

خطواتهم االولى في املسيرة التعليمية".

اح����������������������������������������راق س��������������������ي��������������������ارة امل�����������������������رب�����������������������ي  ن��������������ص��������������ر خ���������ط���������ي���������ب- 
ك������ف������رك������ن������ا ف���������������ي  ج  االب������������ت������������دائ������������ي������������ة  امل�����������������درس�����������������ة  م������������دي������������ر 

وق����ف����ة اح���ت���ج���اج���ي���ة ل��ل��م��درس��ة 
االب���ت���دائ���ي���ة ج ب���ع���د االع����ت����داء 
ع����ل����ى م����دي����ره����ا ن����ص����ر خ��ط��ي��ب

ع���ث���ام���ن���ة ب���ع���د اض��������راب امل�����������دارس: االع����ت����داء 
ع���ل���ى امل���ع���ل���م���ن ه����و ت���ع���د ل���ل���خ���ط���وط احل���م���راء

األوراق النقدية الجديدة إلسرائيل من
السهل فحصها بأنها آمنه
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 تدخل في هذه األيام للتداول األوراق النقدية الجديدة من فئة 20 و 100 شيكل جديد.
يوجد في األوراق النقدية مجموعة متنوعة من عالمات االمان المتقدمة، والتي تستطيعون رؤيتها، تشعرون بها بأيديكم أو اكتشافها عند إمالة الورقة النقدية. يدعوكم بنك إسرائيل 

للتعرف على األوراق النقدية الجديدة والتعرف على عالمات اآلمان المدمجة فيها.


