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غزة- الراأي - اآالء النمر
وق��ع امل�ضجد االأق�ضى اأخريًا يف قب�ضة قوات 
االحت��ال "اال�ضرائيل��ي"، عل��ى اإث��ر ذل��ك 
فق��دت وزارة االأوق��اف االأردني��ة ال�ضيطرة 
بالكام��ل عل��ى امل�ضج��د االأق�ض��ى ب مفاتي��ح 
اأبوابه، وعلي��ه ُمنع رفع االآذان لليوم الثالث 
عل��ى الت��وايل مبنع امل��وؤذن واالإم��ام وامل�ضلي 
واحلار���س واملرابط واملرابط��ة وكبري ال�ضن 
م��ن اأن تخط��ي ق��دم اأي واحد منه��م اأعتاب 
باحت��ه، هذا ما كان اآخر م��ا ورد عن امل�ضجد 
االأق�ض��ى بعد اإغاقه وفر�س �ضيطرة جنود 

االحتال على اأركانه.
ويف تق��دم خط��ري م��ن نوع��ه مل ي�ضب��ق واأن 
ح�ض��ل يف امل�ضجد االأق�ض��ى، وذلك مب�ضادرة 
مفاتي��ح اأب��واب امل�ضجد االأق�ض��ى الداخلية 
والتع��دي  بع�ضه��ا،  وحتطي��م  واخلارجي��ة 
بج��راأة على كل املمتل��كات اجلانبية امل�ضجد 
االأق�ضى وفر�س ال�ضيطرة الع�ضكرية عليها.

منذ عام 67
املقد�ضي��ة واملرابط��ة عل��ى اأب��واب امل�ضج��د 
االأق�ض��ى هن��ادي حل��واين، مل تتح��رك من 
اأم��ام اأب��واب امل�ضجد االأق�ض��ى مبرافقة ثلة 
من املرابط��ن واملرابط��ات وحرا�س امل�ضجد 
االأق�ض��ى لثاث��ة اأي��ام عل��ى الت��وايل، على 
الرغ��م م��ن اأن اأبوابه��ا مقفل��ة ب�ضا�ض��ل من 

حديدية ثقيلة.
حل��واين نع��ت خ��ذالن امل�ضج��د االأق�ضى من 
القري��ب قب��ل البعي��د، اإال اأنه��ا مل تتوق��ف 
ع��ن منا�ض��دة اأه��ل املقد���س من الن��زول اإىل 
االأبواب واإقامة ال�ض��اة اأمامه��ا حتى تعود 
امل��اآذن ترفع اأ�ض��واتها معلن��ة "اهلل اأكرب" ب� 

االأق�ضى". يف  �ضلي  "انزل 
ومل تتوان��ى حلواين واملرابط��ن اأمثالها عن 
ن�ضرة امل�ضجد االأق�ضى باأج�ضادهم العارية، 
فا ميتلكوا يف جعبتهم اأي اأنواع ال�ض��اح، اإال 
اأنه��م حمل��وا يف ثنايا روحهم �ض��اح االإميان 
و�ض��اح العقي��دة الت��ي تر�ض��خت يف ج��ذور 
روحهم باأن امل�ض��جد االأق�ضى وحتريره وعد 

االآخرة.
وبده�ض��ة ت��وايل التح��ركات �ض��د امل�ض��جد 
االأق�ض��ى، تق��ول حل��واين "لل��راأي" :"ه��ذا 
ال�ض��باح بلدية االحتال ت�ض��ع يدها عنوة 

االأق�ض��ى،  امل�ض��جد  �ض��احات  جمي��ع  عل��ى 
وتر�ض��ل  �ض��يارات نظاف��ة وع��دد كب��ري م��ن 
عمال النظاف��ة اليهود لتنظيف ال�ض��احات، 
وه��ذا االأمر يح�ض��ل الأول م��رة منذ احتال 

االق�ضى عام 1967".
وتتابع املرابط��ة حلواين :"يف هذه االأثناء 
يكن�س ع�ض��رات من عمال النظافة ح�ض��ريا 
من اليه��ود وبع�ض��هم متدين��ون حميط قبة 
ال�ض��خرة امل�ض��رفة وينظفون اآثار التحطيم 
والتفتي���س ونب���س القمام��ة وبقاي��ا طع��ام 
ع�ض��رات اجلنود اأمام امل�ضلى القبلي ولديهم 

." امل�ضجد  داخل  يف  بلدية  �ضيارات   7
باح��ات  يف  واملرابط��ة  ال�ض��حفية  وعلق��ت 
عبداللطي��ف  لطيف��ة  االأق�ض��ى  امل�ض��جد 
عل��ى تط��ور اخلطر ال��ذي يلحق يف امل�ض��جد 
االأق�ض��ى من تركيب لاأب��واب االإلكرتونية، 
باأنها �ضابقة خطرية جدا من نوعها �ضتحّجم 
دخ��ول امل�ض��لن واملرابط��ن واحلرا���س اإىل 

الباحات.
وع��رب حلواين ب��ذات اخل�ض��و�س :" بوابات 
الكرتونية لتفتي�س كل وارد لاأق�ض��ى، فهذا 
اإذالل وهوان وما حركنا �ضاكنا وما قمنا مبا 

هو واجب علين��ا، خذلناك وخناك وبعناك 
فم��ا ن�ض��رناك م�ض��جدنا وال دافعنا عنك بل 
بكينا عليك وتباكينا من ثم �ض��متنا وذهبنا 

وانتهى االأمر".
ال�ضحفية عبد اللطيف كان اأب�ضط ما طالبت 
به اأهل مدينة القد�س ومن ا�ض��تطاع النزول 
والو�ض��ول اإىل اأبواب امل�ضجد االأق�ضى فقط 
ال�ض��اة على العتبات واالأبواب، كي ال يبقى 

وحيدًا بعيدا عن اأعن حمبيه.
وال ي�ض��تطيع اجلميع الو�ض��ول اإليه، خا�ضة 
يف مث��ل هك��ذا ظروف �ض��عبة للغاية، فيكون 
اأ�ض��د  والتحجي��م  والتفتي���س  الت�ض��ديد 
اأ�ضعافًا حلرمان امل�ضجد االأق�ضى من حمبيه 

وم�ضليه.
وا�ض��تجابة لطل��ب مدي��ر امل�ض��جد االأق�ض��ى 
ال�ضيخ عمر الك�ضواين الذي تقدم به لقوات 
االحتال ع�ض��رات املرات، �ُض��مح له بدخول 
امل�ضجد االأق�ض��ى ملدة ع�ضر دقائق يف �ضاعة 

متاأخرة من الليل جتاوزت الواحدة ليًا.
ال�ض��يخ ك�ضواين قال :"اأخذت جولة ق�ضرية 
ج��دًا يف باح��ات امل�ض��جد االأق�ض��ى، منظ��ره 
م��وؤمل ج��دًا ب��ا اأذان وب��ا مرابط��ن وب��ا 
م�ض��لن، اجلنود ميرحون بداخل��ه وياأكلون 
الطع��ام واأ�ض��وات ال�ض��حكات ال�ض��اخبة مل 
تخر�س من اأفواههم ال�ضاخرة باأنهم وحدهم 
داخل �ضاحاته، وهذا اخلطر بعينه" ،منوها 
اإىل اأن احلط��ام والتك�ض��ري يف الباح��ات على 

حاله دون احرتام لقدا�ضة املكان.
وفر�ض��ت �ض��لطات االحت��ال اغاقا �ض��امًا 
على امل�ض��جد االق�ض��ى من��ذ �ض��باح اجلمعة 
عقب عملية ا�ض��تباك م�ضلح ا�ضت�ضهد خالها 
ثاثة �ض��بان م��ن ام الفحم وقتل �ض��رطين 

ا�ضرائيلين.
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أوصال المقدسيين تتقطع قسرًا عن المسجد األقصى

ويعتم��د االحتال لفر�س �ض��يطرته 
 6 املب��ارك  االأق�ض��ى  امل�ض��جد  عل��ى 
فر���س  حماول��ة  اأبرزه��ا  ممار�ض��ات 
نف�ض��ه م�ضرًفا على امل�ض��جد االأق�ضى، 
ع��رب  امل�ض��جد  يف  وج��وده  ويثب��ت 
االقتحامات �ض��به اليومّية لاأق�ضى، 
وعمله على تخ�ضي�س اأوقات حمددة 

لليهود لكي يقتحموا فيها امل�ضجد.
كما وي�ض��عى االحتال ع��زل مكونات 
حظ��ر  ع��رب  امل�ض��جد،  ع��ن  الدف��اع 
"املرابط��ن  تنظيم��ي  اأ�ض��ماه  م��ا 
 ،8/9/2015 يف  واملرابط��ات" 
كان��ت  الت��ي  العل��م  حلق��ات  ومعه��م 
ُتعقد يف م�ضاطب االأق�ضى وباحاته، 
وحظر 17 موؤ�ض�ض��ة تابع��ة للحركة 
يف  ال�ض��مايل  اجلن��اح   - االإ�ض��امية 
يف   1948 ع��ام  املحتل��ة  االأرا�ض��ي 

.17/11/2015
االأق�ض��ى  اقتح��ام  ويراف��ق  كم��ا 
اعت��داءات عدي��دة، يف حق امل�ض��لن 
واملرابطن وحرا�س االأق�ض��ى، اأهمها 
واالأق�ض��ى،  القد���س  ع��ن  )االإبع��اد 
والغرام��ات  ال�ض��اة،  م��ن  ومنعه��م 
املالي��ة، وال�ض��جن(، وم��ا يرافق ذلك 
من تعنيف ج�ضدي ونف�ضي والتي تعد 
من اأ�ض��د ممار�ض��ات االحتال لفر�س 

�ضيطرته على امل�ضجد االأق�ضى.
القد���س  موؤ�ض�ض��ة  موق��ع  وبح�ض��ب 
االأع��وام  وخ��ال  فاإن��ه  الدولي��ة 
ال�ض��ابقة كان��ت االقتحامات تتوقف 
خ��ال اأيام الع�ض��ر االأواخر من �ض��هر 
رم�ض��ان، ولكنه��ا خ��ال ع��ام 2016 
ا�ض��تمرت يف حماول��ة لفر���س واق��ع 

جديد على االأق�ضى.
ويقوم االحتال من �ضمن ممار�ضاته 
رواد  م��ن  الفل�ض��طينين  باإبع��اد 
االأق�ض��ى ملُ��دٍد ت��رتاوح ب��ن 3 اأي��ام 
و6 اأ�ض��هر، م��ع اإمكاني��ة جتديد هذه 
الفرتات بن��اء على قرار من �ض��لطات 

االحتال.
كم��ا ويعرق��ل االحتال عم��ل دائرة 
القد���س  يف  االإ�ض��امية  االأوق��اف 
االأق�ض��ى  امل�ض��جد  مب��اين  لرتمي��م 
اآيل��ة  جلعله��ا  و�ض��يانتها،  املب��ارك 

لل�ضقوط اأو غري قابلة لا�ضتخدام.

فقد السيطرة
 مدير امل�ض��جد االأق�ض��ى ال�ض��يخ عمر 
الك�ض��واين، اأك��د اأن االأوقاف �ض��تفقد 
ب�ض��كل  "االأق�ض��ى"  عل��ى  ال�ض��يطرة 
كام��ل اإن مل ياأخ��ذ املجتم��ع ال��دويل 
دوره لوق��ف هذه االإجراءات، م�ض��ريا 

اأج��رت  االحت��ال  �ض��رطة  اأن  اإىل 
عملي��ات تفتي���س وا�ض��عة يف امل�ض��جد 
االأق�ضى تخللها تك�ضري الأبواب وعبث 
يف حمتويات��ه، ع��اوة عل��ى تفتي���س 

م�ضجد قبة ال�ضخرة 5 مرات.
 وبن الك�ضواين اأنه وبعد االإجراءات 
التي اتخذها االحت��ال بعد العملية 
البطولي��ة اأ�ض��حى امل�ض��جد االأق�ض��ى 
فارغ��ا م��ن امل�ض��لن وه��ي ر�ض��الة اإىل 
كل الع��امل العرب��ي واالإ�ض��امي ب��اأن 
ل��ه،  يح�ض��ل  مم��ا  يبك��ي  االأق�ض��ى 
فاالحتال اأمع��ن فيه واأمعن يف ظلمه 

للم�ض��جد االأق�ض��ى، فم��ا ج��رى لي���س 
حج��ة اأن يغل��ق امل�ض��جد للبح��ث ع��ن 
قائ��ا:" ال�ض��احات  وتاب��ع  �ض��راب". 
فارغ��ة م��ن امل�ض��لن وكل ب��اب يوج��د 
ال�ض��رطة  م��ن   3 م��ن  اأك��ر  علي��ه 
االإ�ضرائيلية، وكل ما يف عيادة امل�ضجد 
مبعر على االأر�س، جميع اخلزائن يف 

امل�ضجد االأق�ضى القدمي مفككة".
من جانبها حذرت الهيئات االإ�ض��امية 
وامل�ض��يحية يف القد���س املحتل��ة، م��ن 
مطالب��ن  القائ��م،  الو�ض��ع  خط��ورة 
ال��دول العربي��ة واالإ�ض��امية حتم��ل 

م�ض��ئولياتها للجم حكوم��ة االحتال 
التي اأو�ضلت امل�ضجد االأق�ضى اإىل هذه 

احلالة.

 األوقاف األردنية تحذر 
االأوق��اف  وزارة  ح��ذرت  جهته��ا،  م��ن 
االإ�ض��امية  واملقد�ض��ات  وال�ض��وؤون 
ال�ض��لطات  مت��ادي  م��ن  االأردني��ة، 
غ��ري  انتهاكاته��ا  يف  االإ�ض��رائيلية 
امل�ض��بوقة حلرم��ة امل�ض��جد االأق�ض��ى 
العن��ف  احت��واء  بحج��ة  املب��ارك 

والتوتر.
واأف��اد وزي��ر االأوق��اف االأردين وائل 
�ض��لطات  ب��اأن  بي��ان،  يف  عربي��ات، 
تتحم��ل  االإ�ض��رائيلي  االحت��ال 
م�ض��وؤولية تزايد التوت��ر والعنف يف 
القد���س ب�ض��بب ت�ض��عيد االنته��اكات 
التي ارتكبتها هي واملتطرفون اليهود 
بحق امل�ض��جد االأق�ض��ى اأخريا، مبينا 
امل�ض��جد  اإغ��اق  يرف���س  االأردن  اأن 
االأق�ض��ى ومنع اإقامة �ض��اة اجلمعة 

فيه، حتت اأي ظرف.
و�ض��دد عربي��ات عل��ى اأن ه��ذا االأمر 
ي�ض��كل حدث��ا خطريا وغري م�ض��بوق، 
موؤكدا اأنه اعتداء على حرية اإقامة 
ال�ضعائر، م�ض��ريا اإىل اأن االإ�ضاءة اإىل 
االأديان اأو اأتباعها هو الذي قاد عرب 
التاريخ اإىل حروب دينية و�ضراعات 

ح�ضدت املاين من الب�ضر.
ال�ض��اأن  يف  املخت���س  ق��ال  ب��دوره، 
اإن  عبي��دات  را�ض��م  االإ�ض��رائيلي 
اأن  يري��د  االإ�ض��رائيلي  االحت��ال 
يبن �ضيا�ض��يًا واإعامي��ًا كل ما يحدث 
بالقد���س من اأح��داث وعملي��ات، هي 
خدمة مل�ض��اريعها وخمططاتها، الفتًا 
اإىل اأنه خمطط ا�ضرتاتيجي مدرو�س 
من قبل حكومة االحتال لل�ض��يطرة 
ومدين��ة  االإبراهيم��ي  احل��رم  عل��ى 
القد���س كاملة، على اأن تبقي القد�س 
عا�ضمة لدولة اإ�ضرائيل موحدة غري 
قابلة للتق�ض��يم، ومبوافقة 80 ع�ضو 

من الكني�ضت.
وتاب��ع عبي��دات عل��ى �ض��فحته على 
الفي���س ب��وك : "االحت��ال ي�ض��تغل 
حال��ة ال�ض��عف لل�ض��عب الفل�ض��طيني 
واالنق�ض��ام واحلالة العربية املنهارة 

ب�ضكل غري م�ضبوق".
 ون��وه اإىل اأن االحت��ال يح��اول اأن 
االأق�ض��ى  امل�ض��جد  �ض��احات  يخ��رج 
م��ن قد�ض��يته، باعتب��ار اأنه��ا تابع��ة 
ل��وزارة  ولي���س  االحت��ال  لبلدي��ات 
االأوق��اف الفل�ض��طينية، والعم��ل على 
م��ن  االإ�ض��امية  االأوق��اف  جتري��د 
يلج��اأ  ورمب��ا  االإداري��ة،  م�ض��وؤوليتها 
الإجراءات جديدة كونه ي�ضيطر على 

مفاتيح القد�س.
واأ�ض��ار عبي��دات اإىل اأن ح��االت عبث 
وتدمري يف امل�ض��جد االأق�ض��ى، ليبحث 
اأن  اأج��ل  م��ن  وخم��ارج  مداخ��ل  ع��ن 
يقيم �ض��يئًا ما يف مكان معن بامل�ض��جد 
مو�ض��حًا  الرحم��ة،  ب��اب  خ�ضو�ض��ًا 
اأن االحت��ال م�ض��تمر يف اإجراءات��ه 

و�ضيا�ضاته يف مدينة القد�س.

6 ممارسات يستخدمها االحتالل لفرض سيطرته على األقصى
القد�س املحتلة- الراأي- عبد اهلل كر�ضوع

ك�ضفت اإجراءات �ض��لطات االحتال االإ�ضرائيلي 
�ضد امل�ض��جد االأق�ضى، باأن هناك خمططًا قدميًا 

جديدًا تقوم بتنفيذه م�ضتغلة اأية ظروف.
ويعي���س امل�ض��جد االأق�ض��ى بع��د عملي��ة عائل��ة 

االحت��ال  يفر�ض��ه  جدي��دًا  واقع��ًا  جباري��ن 
االإ�ضرائيلي من حماولة فر�س �ضيطرته املطلقة 
على امل�ض��جد حيث اتخذ العديد من االإجراءات 
والتي كان اأبرزها اغاق للم�ض��جد اأمام امل�ض��لن 
ومن��ع اإقامة االأذان وتركي��ب بوابات اإلكرتونية 

والتي تعترب هي االأوىل منذ احتال املدينة عام 
م.  1967

امل�ض��جد االأق�ض��ى ق��دم جمازي��ًا التعزي��ة لاأمة 
العربي��ة واالإ�ض��امية بوفاة نخوته��ا التي تقف 

�ضامتة اأمام انتهاك االحتال بحقه.
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غزة-الراأي-فل�ضطن عبد الكرمي
يلج��اأ الكثري من املواطنن بغزة اإىل اأماكن 
اأخ��رى بديل��ة لبح��ر غ��زة املل��وث باملي��اه 
العادم��ة، وذل��ك يف حماول��ة للبح��ث ع��ن 
الرفاهي��ة والتغيري خا�ض��ة يف ظل ارتفاع 
درج��ات احل��رارة وحال��ة ال�ض��جر واملل��ل 
الت��ي ي�ض��عر به��ا االأه��ايل يف ظ��ل انقطاع 

التيار الكهربائي ب�ضكل متوا�ضل.
اإليه��ا  يلج��اأ  الت��ي  االأماك��ن  اأه��م  وم��ن 
ال�ض��ياحية  املنتجع��ات  ه��ي  املواطن��ن 
ب�ضبب وفرة النظافة والرتتيب واالأجواء 
اجلميلة والهادئة واملنع�ض��ة التي تبعدهم 
عن اأجواء احل�ض��ار وت�ض��ديد اخلناق على 
غزة واحلدي��ث يف االأزمات املتاحقة على 

القطاع.

متنفس بديل
اإن  اللخ��اوي:"  عم��اد  املواط��ن  ويق��ول 
املنتجع��ات ال�ض��ياحية بغ��زة وخا�ض��ة يف 
ظل الظروف التي نعي�ض��ها يف ظل احل�ض��ار 
اخلان��ق تبق��ى املتنف���س االأول واالأخ��ري، 
فه��ي نظيفة وجميل��ة املناظ��ر، ويكفي اأن 
الواحد منا ين�ضى همومه وم�ضاكله وهموم 
الوط��ن والنا���س"، مو�ض��حا اأن��ه �ض��يذهب 
عق��ب اأيام قليلة برفق��ة عائلته اإىل اأحد 
املنتجع��ات م��ن اأج��ل الرتفي��ه والتخفيف 

عن النف�س .
هن��اك  اأن  لل��راأي،  حدي��ث  يف  ويوؤك��د 
منتجع��ات فيه��ا كل اخلدم��ات م��ن ملع��ب 
مع�ض��ب وانرتن��ت، ونظيف��ة وتبع��ث عل��ى 

بع��د عي��د  زادت  اأ�ض��عارها  لك��ن  ال�ض��رور، 
 600 اإىل  �ض��يكل   500 ب��ن  م��ا  الفط��ر 
�ضيكل، يف وقت كانت االأ�ضعار قبل العيد ما 

بن 250 �ضيكل اإىل 350 �ضيكل.
وبالرغ��م م��ن ارتف��اع اأ�ض��عار الدخول اإىل 
املنتجعات ال�ض��ياحية بغ��زة، اإال اأن هناك 
اقباال ب�ضكل كبري عليها من قبل املواطنن 
وخا�ض��ة  الكب��رية،  والعائ��ات  العادي��ن 
بع��د تلوث �ض��اطئ بحر غ��زة ودخول مياه 

ال�ضرف ال�ضحي اإليه.
ال�ض��اب موؤم��ن م�ض��تهى ه��و االآخ��ر يذهب 
اأي�ضا اإىل املنتجعات مع اأ�ضدقائه من اأجل 
ال�ض��باحة والرتفيه وال�ض��عور ب��اأي تغيري، 
لكنه يذهب مرة اأو مرتن يف العام ب�ض��بب 
التكلف��ة املالي��ة الكب��رية. يق��ول م�ض��تهى 
للراأي:" الظروف املعي�ض��ية واالجتماعية 
وتكالي��ف  ج��دا،  وقا�ض��ية  �ض��عبة  بغ��زة 
الذهاب للمنتجع مكلفة ولكن يف حال كان 
الع��دد كب��ري فيمكن هنا لل�ض��خ�س الواحد 
اأن يغط��ي تكاليف��ه"، م�ض��ريا اإىل اأن��ه قام 
با�ض��تئجار منتجع وا�ض��ع ب�600 �ض��يكل يف 
منطق��ة الزوايدة بخانيون�س جنوب غزة، 
ومت تق�ضيم االيجار على عدد 34 �ضيكل.

أسباب كثيرة
للج��وء  تدفع��ه  الت��ي  االأ�ض��باب  وع��ن 
للمنتجع��ات الرتفيهي��ة، ي�ض��يف:" هناك 
اأ�ض��باب كث��رية وخا�ض��ة بغزة، مث��ل تلوث 
مي��اه البحر بن�ض��بة عالية ج��دا، ووجود 
اأماك��ن ترفيهية داخل املنتج��ع مثل ملعب 

الطائ��رة والتن���س، واأي�ض��ا وج��ود اأماك��ن 
لا�ض��تجمام والراح��ة ودورات مي��اه، اإىل 
الكامل��ة  جان��ب احل�ض��ول عل��ى احلري��ة 
داخل املنتجع بعيدا عن �ضو�ضاء البائعن 
واالأطفال، كما يوجد م��كان لطهي الطعام 

وانرتنت ب�ضكل كامل ".
واملي��اه  املنتج��ع  بنظاف��ة  يتعل��ق  وفيم��ا 
ال�ض��اب م�ض��تهى  ف��اإن  املتواج��دة داخل��ه، 
وقب��ل كل زي��ارة للمنتج��ع يق��وم قبل يوم 
واحد بتو�ض��ية �ض��احب املنتجع ب�ض��رورة 
تغي��ري املي��اه وجتديده��ا، فاالأم��ر ال يخلو 
م��ن وج��ود تلوث ب�ض��بب تواف��د الكثري من 
امل�ضتجمن . ورغم اأن الدخول اإىل املنتجع 
في��ه دون  ي��وم كام��ل  ال�ض��ياحي وق�ض��اء 
اإزع��اج، مكل��ف جدا لكنه يعترب اأف�ض��ل من 
الذهاب للبح��ر واال�ض��تحمام فيها وبذلك 
ي�ضيب االن�ض��ان مر�س يكلفه حياته كلها، 

على حد تعبري ال�ضاب.
وتف�ض��ل رب��ة البي��ت اأم اأحم��د حج��ازي، 
برفق��ة  املنتجع��ات  اإىل  الذه��اب  اأي�ض��ا 
�ض��ديقاتها م��ن اأج��ل اخل��روج م��ن اأجواء 
البي��ت ال��ذي اأف�ض��ده ع��دم و�ض��ول التيار 
الكهربائ��ي ب�ض��كل جيد، وارتف��اع درجات 
احلرارة . تقول اأم اأحمد للراأي:" اإن اأكر 
ما تف�ض��له خال ذهابها اإىل املنتجعات هو 
اله��دوء وال�ض��كينة والراح��ة بعي��دا ع��ن 
اأجواء احل�ض��ار وانقطاع الكهرباء املتكرر، 
اإىل جانب وجود النظافة التامة"، موؤكدة 
اأنها ت�ضعر وكاأنها يف منزلها من حيث توفري 
الكثري من اخلدمات واالحتياجات، واأي�ضا 

عدم وجود �ضجيج".

ارتفاع تلوث البحر
م��ن جانب��ه، يوؤك��د عطية الرب�س م�ض��ئول 
املخترب البيئي يف �ضلطة جودة البيئة باأن 
اأزم��ة الكهرب��اء  املتفاقم��ة بغزة ت�ض��ببت 
يف ع��دم الق��درة عل��ى ح��ل م�ض��كلة املي��اه 

العادمة بال�ضكل ال�ضحيح.
اإن  لل��راأي:"  حدي��ث  يف  الرب���س  ويق��ول 
تفاق��م اأزم��ة الكهرباء اأدى اإىل ت�ض��ريف 
نحو 110 األف لرت مكعب من مياه ال�ض��رف 
ال�ض��حي يومي��ا اإىل �ض��اطئ البح��ر ب��دون 
معاجلة"، مو�ض��حا اأن �ضلطة جودة البيئة 
حذرت م��ن ال�ض��باحة يف املي��اه امللوثة من 

اأجل احلفاظ على �ضحتهم و�ضامتهم.
واأظهرت نتائج الفح�س اجلديد يف (يوليو 
�ض��اطئ حمافظات  2017 ) جل��ودة مياه 
غ��زة ارتفاع ن�ض��بة ط��ول ال�ض��اطئ امللوث 
بدرجة كبرية، حيث و�ضلت اىل 73% من 

طول ال�ضاطئ الكلي.

لجنة رقابية
من جهته يقول رئي�س ق�ض��م مراقبه املياه 
اإن  الطيب��ي:"  خال��د  ال�ض��حة  وزارة  يف 
هناك دور رقاب��ي يقومون به بالتعاون مع 
البلديات ووزارة ال�ض��ياحة ووزارة احلكم 
املحلي، ومت ت�ض��كيل جلنة حديث��ا ملتابعة 
برئا�ض��ة  ال�ض��باحة  حمام��ات  ومراقب��ة 
وزارة ال�ض��حة وع�ض��وية وزارة ال�ض��ياحة 
اأن اللجن��ة تق��وم  والداخلي��ة"، مو�ض��حا 

مبتابعة امل�ضابح وال�ضاليهات.
حديث��ه  يف  الطيب��ي  ذك��ره  م��ا  ووف��ق 

لل��راأي، ف��اإن وزارته بداأت تعط��ي انذارات 
واإخط��ارات الأ�ض��حاب منتجع��ات بغ��زة ال 
تلتزم بال�ضروط ال�ضحية مثل تغيري املياه 
وكلورتها، منوها اإىل اأن امل�ض��ابح العامة ال 

يوجد فيها اأي م�ضاكل.
وخا�ض��ة،  عام��ة  م�ض��ابح  بغ��زة  وتنت�ض��ر 
وامل�ض��ابح العام��ة يت��م مراقبته��ا م��ن قبل 
ومتابع��ة  جي��دة  ب�ض��ورة  ال�ض��حة  وزارة 
امل�ضاكل فيها ويتم اغاق امل�ضابح املخالفة 
فيها، فيما �ض��تكون امل�ض��ابح اخلا�ضة �ضمن 

جلنة معينة، ح�ضب ما ذكر الطيبي.
قب��ل  م��ن  �ض��كاوي  اأي  و�ض��ول  وح��ول 
خمالف��ة  ب�ض��اأن  امل�ض��تجمن  املواطن��ن 
الطيب��ي:"  ي�ض��يف  املنتجع��ات،  بع���س 
و�ض��عنا ارقاما عل��ى الفي�س وموق��ع وزارة 
ال�ض��حة وبع�س املكاتب املنت�ض��رة التخاذ 
االج��راءات الازم��ة الأي م��كان يخال��ف 
ال�ض��روط ال�ضحية"، م�ض��ريا اإىل اأن هناك 
م�ض��ابح خا�ض��ة عندما يت��م مراقبتها فاإن 
اأ�ض��حابها يقول��ون باأنه��ا تدخ��ل يف ملكهم 
اخلا�س، وه��ذه من اأهم العراقيل اأمام دور 

وزارة ال�ضحة .
جدير بالذكر اأن منظمة ال�ض��حة العاملية 
WHO تذكر يف م�ضادرها ذات العاقة 
ب��اأن ال�ض��باحة يف مي��اه ملوث��ة بال�ض��رف 
ال�ضحي تت�ضبب يف حدوث التهابات اجلهاز 
العي��ون  والتهاب��ات  العل��وي  ي  التنف���س 
واالآذان وجتوي��ف االأن��ف واجللد اإ�ض��افة 
اىل التهاب��ات اجلهاز اله�ض��مي ملن يبتلعون 

هذه املياه اأثناء ال�ضباحة.

بسب توفر كافة الخدمات

المنتجعات السياحية بغزة..متنفس بديل لتلوث البحر 

تفوق رغم الدمار
وبالرغ��م من هدم املن��زل، اإال اأن االحتال عجز 
عن ك�ض��ر اإرادة ابنة تلك العائل��ة جواهر يون�س 
اأب��و �ض��اهر والت��ي ت�ض��كن يف منطق��ة املع��ري يف 
اأق�ض��ى الق��رارة بخانيون���س جن��وب غ��زة، فق��د 
ا�ض��تطاعت اأن تتفوق بنج��اح يف الثانوية العامة 
مبعدل %97.9 واأن حت�ضل على املرتبة الثالثة 

على م�ضتوى مديرية �ضرق خانيون�س.
تقول الطالبة جواهر يف حديث للراأي:" احلمد 
هلل كث��ريا وال��ذي مل ي�ض��يع تعبي ب��دون فائدة، 
وقد ا�ض��تطعت بعزميتي واإ�ضراري وثقتي بنف�ضي 
اأن اأجنح وبتفوق، واأن اأح�ضل على املرتبة االأوىل 

على مدر�ضتي بخانيون�س".
وه��دم منزل جواهر بالكام��ل يف العدوان االأخري 
عل��ى غ��زة، مما ا�ض��طرها لل�ض��كن م��ع عائلتها يف 
خيم��ة بانتظ��ار بن��اء بيته��م والذي ب��داأ والدها 
يف بنائ��ه قب��ل �ض��هرين بع��د معان��اة طويل��ة م��ع 

امل�ضئولن عن اإعادة االأعمار.
وع��ن كيفي��ة درا�ض��تها بالرغم من وجود ع�ض��رة 
اأف��راد من عائلتها معها وانقطاع الكهرباء ب�ض��كل 
املدر�ض��ة  م��ن  اأع��ود  متوا�ض��ل، ت�ض��يف:" كن��ت 

واأجل�س على باب املنزل يف الهواء الطلق، ومن ثم 
اأبداأ يف الدرا�ض��ة بحيث ال اأ�ضعر بحرارة ال�ضم�س 
امللتهبة اأو اأ�ضمع اأي �ضجيج"، مو�ضحة اأن والديها 
مل يق�ضرا، وكان لهما دور كبري يف تهيئة الظروف 

املنا�ضبة لدرا�ضتها رغم تدمري منزلهم.
اأن  وع��ن حياته��ا اجلامعي��ة، تفك��ر جواه��ر يف 
تلتح��ق بتخ�ض���س املحا�ض��بة، اإال اأنها مل حت�ض��م 

اأمرها بعد ب�ضاأن ذلك التخ�ض�س.
وت�ض��كل اأزمة انقط��اع التيار الكهربائي ل�ض��اعات 
طويلة متتد اإىل اأكر من 16 �ض��اعة- ماأ�ضاة على 
طلبة الثانوية العامة، لكن رغم ذلك فقد ح�ض��د 
الكث��ري من الطلبة بغزة مع��دالت مرتفعة جعلت 
الظروف ال�ض��عبة التي م��ر بها القطاع دافًعا نحو 

التفوق والنجاح.

منزل مدمر ولكن؟
م��ن جهته يو�ض��ح والده��ا يون�س اأبو �ض��اهر، اأنه 
قام ببن��اء منزله حديث��ا واأنهم �ض��كنوا فيه بعد 
تاأدي��ة ابنته المتحانات الثانوية العامة اأي منذ 
�ض��هر تقريبا، واأنه مل يح�ضل على بيت باالإيجار 
من اأي جهة كانت، مما ا�ض��طره لل�ض��كن يف غرفة 

من الزينكو وهي اأ�ضبه بخيمة موؤقتة.
وعن معاناة ابنته يف درا�ضتها ب�ضبب هدم منزلهم، 
يق��ول يف حديث لل��راأي:" اإن ابنته جواهر كانت 
جتل�س اأمام املنزل ب�ض��بب وج��ود الهدوء والهواء 
الطل��ق من اأجل الدرا�ض��ة، وبالرغم م��ن ذلك اإال 
انه��ا كان��ت االأمور مت��ر عليها ب�ض��عوبة �ض��ديدة، 
اإعي��اء كث��رية ا�ض��طررنا معه��ا  وم��رت بح��االت 
الأخذها للم�ضفى، لكن واحلمد هلل مرت على خري 

و�ضام".
وي�ض��عر والد جواهر بالفرحة وال�ض��عادة لتفوق 
ابنته بهذا املع��دل الكبري ويعتربه جناحا باهرا، 
واإجن��ازا فائقا يف ظل م��ا عانته عائلت��ه الكبرية 
ب�ض��بب ه��دم منزله��م، بالرغ��م م��ن حماوالت��ه 
والهادئ��ة  الكامل��ة  االأج��واء  توف��ري  وزوجت��ه 

البنتهم.
�ض��عور الفرح الكبري كان من ن�ض��يب ع��م الطالبة 
جواهر، حيث عقب �ض��ماع خرب جناح ابنة اخيه 
يف الثانوة العامة وح�ض��ولها عل��ى معدل مرتفع، 
قام بن�ضر تهنئة على موقع التوا�ضل االجتماعي 
في���س ب��وك اأعرب في��ه عن فخ��ره بنج��اح ابنة 
العائل��ة الت��ي رفع��ت راأ�ض��هم عالي��ا رغ��م املعاناة 

والظروف القاهرة.
يقول ع��م الطالبة كامل اأبو �ض��اهر:" اأن تدر�س 
طالب��ة يف خيم��ة م�ض��رتكة م��ع اأ�ض��رة مكونة من 
ع�ض��رة اأفراد وتنجح فقد يكون ه��ذا اأمرًا عاديًا 
لاأ�ض��ر الفل�ض��طينيىة، ولكن اأن تتفوق وحت�ض��ل 
و�ضط هذه الظروف على %97.9، وتكون االأوىل 
عل��ى مدر�ض��تها والثالث��ة عل��ى م�ض��توى مديرية 
االإ�ض��رار  روح  يعك���س  فه��ذا  خانيون���س،  �ض��رق 
والتح��دي التي يتمتع بها ال�ض��عب الفل�ض��طيني"، 
معربا عن �ض��عادته الغامرة بنج��اح ابنة العائلة 
املبدعة واملتفوقة التي حتدت ال�ض��عاب فتفوقت 

وكانت مثااًل للفتاة الفل�ضطينية املكافحة.
ويوؤك��د يف حديثه للراأي، اأن جن��اح جواهر ميثل 
روح التحدي ومواجهة ال�ضعاب والتغلب عليها يف 

ظل املعاناة.
الثانوي��ة  امتحان��ات  يف  النج��اح  ن�ض��بة  وبلغ��ت 
بزي��ادة   .67.24% بلغ��ت  الع��ام  ه��ذا  العام��ة 
%2.58 ع��ن الع��ام املا�ض��ي، يف ح��ن كان عدد 
امل�ض��جلن هذا العام 72 األف و65 م�ضرتكا، تقدم 
منه��م لامتح��ان 70 األف��ا و237 م�ض��رتكا، جنح 

منهم 47 األفا و903 م�ضرتكن.

المتفوقة "أبو ضاهر".. 
على أطالل منزلها المدمر خطت حكاية نجاحها

غزة-الراأي-فل�ضطن عبد الكرمي
خيمة �ضغرية م�ضقوفة باألواح من الزينكو 
امللته��ب م��ن ح��رارة اجلو..واأكيا�س دقيق 
مكون��ة  املدخل..وعائل��ة  تغط��ي  فارغ��ة 

اأن  الظ��روف  �ض��اءت  اأف��راد  ع�ض��رة  م��ن 
تدفعه��م لل�ض��كن داخل تل��ك اخليمة التي 
له��ا  املخرتق��ة  ال�ض��م�س  ح��رارة  األهب��ت 
اأج�ض��ادهم، فيت�ض��بب العرق معها بغزارة، 

فمنزله��م الوحي��د واملاأوى الب�ض��يط الذي 
كان يجمعه��م ق��د هدمته طائ��رات احلقد 
ال�ض��هيونية يف العدوان االأخري على قطاع 

غزة �ضيف عام 2014.
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تقرير أخبار
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ابني الطالب / ابنتي الطالبة:                        
لتح�ضن املعدل يف دورة اأغ�ضط�س:

 اأنت �ضيد قرارك ولكن:
قبل اأن تتخذ قرارك باختيار 

مباحث لتح�ضن املعدل يف دورة 
اأغ�ضط�س.

عليك ارتداء القبعات ال�ضت 
لت�ضاعدك يف التفكري للو�ضول 

للقرار ال�ضليم. 
ارتِد القبعة البي�ضاء ) احلقائق 

والتفكري املو�ضوعي( :
ت�ضاعدك القبعة البي�ضاء يف 

الوقوف على املعلومات والبيانات 
واحلقائق ذات العاقة باملو�ضوع 

وتتعرف الهدف والدافع وتقف 
على االأ�ضباب التي دعتك لتح�ضن 

جمموعك.
ارتِد القبعة احلمراء : اإياك اأن 
تقدم على اتخاذ قرارك نتيجة 
م�ضاعر اأو انفعاالت اإيجابية اأو 

�ضلبية �ضواء اأكنت حزينا اأم �ضعيدا  
فاإن اآفة الراأي الهوى .

ارتِد القبعة ال�ضفراء)الفوائد 
املحا�ضن والفر�س (  :

املرتتبة على قرارك، ورمبا اأبرز 
الفر�س يتمثل يف اأنك بحاجة 

لزيادة الن�ضبة املئوية والتي يكون 
لها اأثر اإيجابي يرتتب عليه حتقيق 

رغبتك بدخول جامعة حمددة 
اأو تن�ضيق معن ي�ضرتط ن�ضبة 

حمددة. 
عليك اأن ت�ضت�ضري من هم اأكر منك 

خربة من ذوي االخت�ضا�س ، وال 
خاب من ا�ضت�ضار.

ارتِد القبعة ال�ضوداء) امل�ضاوئ 
والتهديدات( :

احر�س واأنت تتخذ قرارك اأن 
تدر�س امل�ضاكل واالأ�ضرار املرتتبة 
على قرارك والتي رمبا من اأبرزها 
احت�ضاب درجة دورة )اآب ( والتي 

توؤدي لر�ضوبك يف املادة اأو انخفا�س 
درجتك االأ�ضا�ضية.

ارتِد القبعة اخل�ضراء ) البدائل 
والتنبوؤ بالنتائج املتوقعة(:

 تريث وال تت�ضرع  ثم فكر وقارن 
بن االإيجابيات وال�ضلبيات، واطرح 

البدائل املتوقعة وا�ضتح�ضر 
النتائج املرتتب���������������������ة على 

قرارك.
ارتِد القبعة الزرقاء: ) حتكيم 

االأفكار املطروحة(
فكر فيما فكرت واتخذ قرارك وال 

ترتدد وتوكل على اهلل.

ارشادات لطلبة 
الثانوية العامة 

الذين يرغبون في 
تحسين معدالتهم

د. فتحي سليمان كلوب 
مدير عام اإلدارات التربوية

بقلم : 

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قالوني��ا اأو كالونيا وهي قرية فل�ض��طينية من قرى القد�س 
املحتل��ة ع��ام 1948، وتعت��رب االآن �ض��احية من �ض��واحي 

القد�س الغربية.
تق��ع اإىل ال�ض��مال الغربي من مدينة القد���س، وتبعد عنها 
ح��وايل 7 ك��م، ويبل��غ متو�ض��ط ارتفاعه��ا 650 م، وتق��وم 
القري��ة عل��ى بقع��ة )مو�ض��ه( الكنعاني��ة وتعن��ي خروج، 

وتعد قالونيا حتريف لكلمة )كولونيا( الاتينية ومعناها 
م�ضتعمرة.

 بلغت م�ض��احة اأرا�ض��يها 4844 دومنا، وحتيط بها اأرا�ضي 
ق��رى دير يا�ض��ن، بيت اك�ض��ا، لفتا، ع��ن كارم، الق�ض��طل، 
بيت نقوبا، وبيت �ض��وريك، وقدر عدد �ض��كانها عام 1922 
ح��وايل)549( ن�ض��مة، ويف ع��ام 1945 ح��وايل )910( 

ن�ضمة.
 وتعت��رب القرية ذات موقع 

اأثري يحت��وي عل��ى انقا�س بناء 
معق��ود، وحتي��ط بالقرية من ال�ض��مال 
)خرب��ة بي��ت م��زة( وبه��ا اآث��ار حملة، 
ال�ض��خر، وبجواره��ا  ومغ��ر منق��ورة يف 
اآث��ار  وت�ض��م  طلم��ة(  بي��ت  )خرب��ة 

واأنقا�س. 
قامت املنظمات ال�ضهيونية امل�ضلحة بهدم 

القرية وت�ضريد اأهلها البالغ عددهم عام 
1948 حوايل )1056( ن�ضمة، وكان ذلك 

يف 1948.4.12، و�ض��م ال�ض��هانية بع���س 
اأرا�ض��ي القرية اإىل م�ض��تعمرتي )موت�ضا(، 

و)موت�ضا عيليت( املقامتان بجانب القرية، 
وقد اأقيمت م�ض��تعمرة موت�ضا يف القرن 

اأثناء القتال  19، وق��د دمرت 
بن �ض��كانها والفل�ضطينن عام 
1929، فاأعيد بناوؤها و�ضميت 

موت�ض��ا  اأي  حتتي��ت"  "موت�ض��ا 
التحتا، وذلك عام 1930.

 ويف عام 1933 اأقيمت "موت�ض��ا 
عليت"، وقد هجرت امل�ض��تعمرتان اأثناء حرب 1948، ثم 
اأعيد تاأهيلها، ويف عام 1956 اأقاموا على اأرا�ض��ي القرية 
م�ض��تعمرة )مف�ضرت برو�ض��امي(، ويبلغ جمموع الاجئن 

من هذه القرية يف عام 1998 حوايل )6483( ن�ضمة.
ث��م   ،1956 يرو�ض��االمي" ع��ام  "مف�ض��رت  اإن�ض��اء  بع��د   
�ض��مها الحقًا اإىل م�ض��تعمرة " معوز ت�ض��يون" التي �ض��يدت 
القد���س  يف  �ض��احية  ت�ض��كان  مع��ًا  وهم��ا   ،1951 ع��ام 

ت�ضمى"مف�ضريت ت�ضيون".
 يوجد بالقرية منازل ال تزال قائمة ي�ضكنها يهود، كما اأن 

هناك بقايا لكني�س اأن�ضئ عام 1871 م.

غزة- الراأي - اآالء النمرقالونيا قضاء القدس
عل��ى قل��ب رجل واح��د يق��ف مئ��ات املقد�ض��ين اأمام 
البوابات االإلكرتونية، وقوفهم لي�س فارغا، بل ميتلئ 
باإق��ام ال�ض��لوات اخلم�س واإ�ض��غال ما بينه��ا بالتكبري 
والرك��ون  للخ�ض��وع  الراف�ض��ة  والهتاف��ات  والتهلي��ل 

مل�ضببات الذل والهوان.
لثالث��ة اأي��ام اأغلقت ق��وات االحتال اأبواب امل�ض��جد 
االأق�ض��ى واأخل��ت من بداخل��ه من مرابطن وم�ض��لن 
واأئم��ة وم�ض��لمن، عاث��ت خاله��ا بداخل��ه فا�ض��دًا، 
ون�ضبت يف �ضاحاته اأبوابًا اإلكرتونية فاح�ضة للمواد 
املعدني��ة، ويف اأمكان خفية خمبئ��ة وزعت الكامريات 
وهياأته الإدخال املرابطن اإىل ما اأ�ض��به بقف�س مكبل 

يخ�ضع للح�ضار.
هذه املرة قرر املقد�ضيون الوقوف بكلمة واحدة اأمام 
باب االأ�ض��باط ال��ذي تلي��ه اأبواب��ًا اإلكرتونية تفت�س 
وتفح���س الداخ��ل عربه��ا ق�ض��رًا، ورغم ا�ض��تياقهم 
لعن��اق قبة ال�ض��خرة وم�ض��جدهم اإال اأنهم ق��رروا اأن 
يتعامل��وا بح��زم مع اأخطر مرحلة ممك��ن اأن متر على 
امل�ضجد االأق�ض��ى املبارك بك�ضر اأجنحة احل�ضار التي 
متار�س �ضدهم و�ضد م�ضجدهم لكبح جماح املنتف�ضن 

يف اأروقته على الظلم.

أبعاد خطيرة
يف  االإ�ض��امي  وال��رتاث  املخطوط��ات  مدي��ر  ويذك��ر 
امل�ض��جد االأق�ض��ى ر�ض��وا عمرو اأن مثل تلك البوابات 
ن�ضبت قبل خم�س �ضنوات، واأن ال�ضمود املقد�ضي جنح 
يف اإزالته��ا ع��ام 2015 من حميط امل�ض��جد، وت�ض��بب 
ذل��ك باإحب��اط �ض��ديد للم�ض��توى ال�ضيا�ض��ي واالأمني 

والديني ال�ضهيوين.
وا�ضت�ض��هد عم��رو بنج��اح املقد�ض��ين يف اإزال��ة غرف 
حرا�ض��ة م�ض��تحدثة للجن��ود على البواب��ات، ويومها 
ع��ددا  اأق��ل  القد���س  اأه��ل  م��ن  له��ا  الراف�ض��ون  كان 
يف املي��دان، ورمب��ا اق��ل وعي��ا بخطورته��ا املرحلي��ة 
وامل�ض��تقبلية اإال اأنه��م جنح��وا رغم ذلك يف اإف�ض��الها، 
وانه��ارت بعده��ا تدريجيا قوائم االبع��اد االنتقائية 

الظاملة للن�ضاء وغريهن.

وح��ذر عم��روا م��ن م��دى خط��ورة تركي��ب البوابات 
بقول��ه  والدخ��ول عربه��ا،  له��ا  املقد�ض��ين  ور�ض��وخ 
اأنه��ا مته��د الإنه��اء اآخ��ر مظاه��ر الو�ض��اية العربي��ة 
االإ�ض��امية عل��ى امل�ض��جد واإنه��اء االعت��كاف الليل��ي 
داخ��ل امل�ض��جد االأق�ض��ى املب��ارك، واإحكام القب�ض��ة 

االأمنية املطلقة على امل�ضجد االق�ضى املبارك.
وقال عمرو اأنها اإعان ب�ضكل �ضريح حلرمان امل�ضلمن 
املرابط��ن  اأع��داد  الدخ��ول بحري��ة وتقلي���س  م��ن 
وامل�ض��لن عل��ى امل��دى البعي��د، ف�ض��ا ع��ن اإنه��اء دور 
االأوق��اف االإ�ض��امية وق��رب اأي دور رقاب��ي حلر���س 

امل�ضجد.
وينوه عمرو اأن فر�س ال�ض��يطرة بقوة ال�ض��اح تعني 
االإع��دام املي��داين لكاف��ة اأعم��ال االعم��ار والرتميم 
للم�ض��جد االأق�ضى مبنع مواد الرتميم، العبث بجنائز 
اأم��وات امل�ض��لمن الوافدة لل�ض��اة عليها يف االق�ض��ى 

واهانتها.
وتعم��ل البواب��ات على اتاح��ة بواب��ات جديدة على 
وال�ض��ياح  اليه��ود  القتحام��ات  املغارب��ة  ب��اب  غ��رار 
للم�ض��جد، كم��ا ته��دف الإنه��اء كل حماول��ة لدخ��ول 
�ض��بان م��ن ال�ض��فة الغربية با ت�ض��اريح يف رم�ض��ان، 
ومتتد اإىل ت�ض��فية كل اأعمال االحتجاج واالعتكاف 

والتظاهر واملواجهة من داخل امل�ضجد.
وت�ض��ل اأبعاد خطورة تلك االأبواب اإىل  �ض��ّل ما تبقى 
م��ن احلرك��ة التجاري��ة يف البل��دة القدمي��ة وانه��اء 
اأ�ضواق كاملة على املدى املتو�ضط والبعيد مثل ا�ضواق 
البل��دة القدمي��ة ق��رب امل�ض��جد االبراهيم��ي، و�ض��ّل 
حرك��ة االعمار والرتميم ودخول مواد البناء للبلدة 

القدمية ب�ضكل عام وملحيط االق�ضى.
وت�ض��هل البوابات الفاح�ض��ة بح�ض��ب املقد�ضي عمرو 
تنفي��ذ االإعدام��ات امليداني��ة، تدم��ري م��ا تبق��ى م��ن 
الن�ض��يج االجتماع��ي يف البل��دة القدمي��ة وت�ض��ريع 

اخاء وتهويد عقاراتها اال�ضامية.

ال لبوابات الذل
واأطل��ق جمموع��ة م��ن املرابط��ن الن��داءات اإىل كل 
فل�ض��طيني، ب�ض��رورة تكثي��ف التواف��د اإىل امل�ض��جد 

االأق�ضى ودعم االعت�ض��امات املنددة بح�ضار امل�ضجد 
االأق�ضى ومن بداخله.

املحام��ي املقد�ض��ي خال��د زبراق��ه ق��ال اأن البواب��ات 
االإلكرتوني��ة ه��ي اأدوات تهوي��د واإخ�ض��اع و�ض��يطرة 
ن��داء  موجه��ًا  واأم��ن،  �ض��امة  اإج��راءات  ولي�ض��ت 
للمقد�ض��ين :"انتبهوا اإىل املف��ردات جيدًا، هي جزء 

اأ�ضا�ضي يف احلرب على امل�ضجد االأق�ضى املبارك".
ويق��ول زبراقة :"كثريًا كنت اأت�ض��اءل مل��اذا اختلفت 
االأق�ض��ى  امل�ض��جد  يف  العب��ادة  اأج��ر  يف  االأحادي��ث 
اأج��ر ال�ض��اة يف االأوق��ات  املب��ارك، االآن فهم��ت ان 
املريح��ة يختل��ف عن اأجرها يف اأوقات ال�ض��دة، اأجور 

كبرية للمرابطن على ثغر امل�ضجد االأق�ضى".
اأم��ا ع��ن املرابطة هن��ادي حلواين قالت باأن امل�ض��جد 
االأق�ض��ى يف البارحة كان مغلقا من االحتال، واليوم 
فهو مغلق بقرار مقد�ضي بحت، فالفئة القليلة املهتمة 
باالأق�ض��ى م��ن اأه��ل القد�س رف�ض��ت دخول االأق�ض��ى 
م��ن البوابات االإلكرتونية ، وحبذت ال�ض��اة خارجه 
على ال�ض��اة فيه، فكانت النتيجة ن�ض��اء على االأر�س 

و�ضباب حتت ال�ضرب.
ووجه��ت حل��واين دعواته��ا بتكثي��ف التواج��د عل��ى 
االعت�ض��امات  وتكثي��ف  االأق�ض��ى،  امل�ض��جد  اأب��واب 
والتوح��د بكلمة واحدة اأمام الغطر�ض��ة ال�ض��هيونية 
وك�ضر احل�ضار عن امل�ضجد االأق�ضى ليعيده االحتال 
عل��ى ما كان عليه �ض��ابقًا. واعتربت حل��واين اأن اأهل 
القد�س واملرابطن فيه ميرون باختبار �ض��عب عليهم 
اجتي��ازه بنج��اح، كل م��ا يف االأم��ر الثبات وال�ض��مود 
والبق��اء على ذات املب��ادئ، والبقاء على ذات الوترية 
الغا�ض��بة م��ن االإج��راءات التع�ض��فية الت��ي جتريها 
ق��وات االحت��ال. قال��ت املرجعي��ات االإ�ض��امية يف 
القد���س، ممثل��ة برئي���س جمل���س االأوق��اف، ورئي�س 
الهيئ��ة االإ�ض��امية العلي��ا، ومفت��ي القد���س والديار 
الق�ض��اة  قا�ض��ي  باأعم��ال  والقائ��م  الفل�ض��طينية، 
البواب��ات  فر���س  ا�ض��تمرار  ح��ال  "يف  القد���س:  يف 
االإلكرتوني��ة عل��ى دخول امل�ض��جد االأق�ض��ى املبارك، 
ندعو اأهلنا اإىل ال�ض��اة والتعبد اأمام اأبواب امل�ض��جد 

االأق�ضى ويف �ضوارع القد�س واأزقتها".

ضمن االجراءات التعسفية باألقصى

البوابات اإللكترونية وتحدي المرابطين ..
غزة- الراأي من يخسر الرهان؟

طالب املكت��ب االإعامي احلكوم��ي – وزارة 
الها�ض��مية  االردني��ة  اململك��ة  االإع��ام، 
ال�ض��قيقة، ب�ضرورة التحرك العاجل يف كل 
امل�ضتويات ملنع وقوع كارثة قد تطال احلرم 

القد�ضي ال�ضريف يف اأي حلظة .
جاء ذلك، خال م�ض��اركة املكتب االإعامي 
احلكوم��ي، يف وقف��ة ت�ض��امنية، اأقيم��ت يف 
مدين��ة  و�ض��ط  املجه��ول  اجلن��دي  �ض��احة 
غزة، م�ض��تنكرًا ا�ض��تمرار اإغاق  االحتال 
اال�ضرائيلي للم�ضجد االأق�ضى لليوم الرابع  

على التوايل .
ون��وه اإىل خطورة هذا القرار، الأنه ال مي�س 
بحري��ة العبادة فح�ض��ب، بل مُيه��د لتنفيذ 
ممار�ض��ات عدوانية اإرهابية بحق امل�ض��جد 
و�ضائر املقد�ضات االإ�ض��امية وامل�ضيحية يف 

املدينة املحتلة.
 وح��ذر املكت��ب، االحتال اال�ض��رائيلي من 

الع��دواين  الق��رار  تنفي��ذ  يف   اال�ض��تمرار 
باإغاق امل�ض��جد االأق�ضى اأمام امل�ضلن ومنع 
الدولي��ة،  للق��رارات  االآذان يف حت��دِّ  رف��ع 
املبيت��ة  االحت��ال  خط��ط   عل��ى  ودلي��ل 
بح��ق اأالأق�ض��ى ودع��وة علني��ة الإطاق يد 
املتطرف��ن للم���س بامل�ض��جد واملوظفن فيه 

وامل�ضلن
حلف��ظ  ال��دويل  االأم��ن  جمل���س  وطال��ب 
االمن وال�ض��ام وحري��ة العبادة، والتدخل 
العاج��ل ل��ردع دول��ة االحتال عن امل�ض��ي 
يف فر���س الوقائ��ع عل��ى االأر���س يف مدينة 

القد�س املحتلة .
كم��ا دعا املكتب منظمة التعاون اال�ض��امي 
القد���س  وموؤ�ض�ض��ة  اليون�ض��كو  ومنطم��ة 
االإن�ض��ان  حق��وق  وموؤ�ض�ض��ات  الدولي��ة 
الوقوف اأمام م�ض��وؤولياتهم جت��اه عنجهية 
االحتال جت��اه امل�ض��جد االق�ض��ى وفتحه 

فورًا اأمام امل�ضلن .

اإلعالم الحكومي يطالب األردن بتحرك
 عاجل لمنع  وقوع كارثة في االقصى
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أسرع عالج للقيء عند األطفال

غزة- الراأي
ا كلما �ضغر عمر  القيء اأحد االأعرا�س التي تثري قلق االأم، خ�ضو�ضً
الطف��ل، والق��يء هو ق��ذف حمتوي��ات املعدة ع��ن طري��ق الفم بعد 

ارجتاعها عرب املريء.
الق��يء املتك��رر يف الر�ض��ع اأق��ل من 3 �ض��هور ق��د يك��ون عامة على 
اإ�ض��ابة الطف��ل بان�ض��داد االأمع��اء، بينم��ا يك��ون الق��يء يف اأغل��ب 
االأحي��ان نتيج��ة النزالت املعوية يف العمر االأك��رب، وغالًبا ما يكون 
الق��يء حم��دوًدا يف الن��زالت املعوي��ة ويك��ون م�ض��حوًبا باالإ�ض��هال 

واأحياًنا باأعرا�س يف اجلهاز التنف�ضي.
للتعامل مع حاالت القيء عند االأطفال اأقل من 11 �ضنة:

الر�ضع اأقل من �ضنة
اإعطاء ر�ضعات  1. زيادة معدل الر�ضاعة الطبيعية كل �ضاعة مع 
�ض��غرية )5 اأو 10 دقائق على االأكر(، اأما بالن�ض��بة للر�ض��اعة من 

الزجاجة، فتعطي االأم الر�ضيع ر�ضعاته الطبيعية يف اأوقاتها.
2. اإعط��اء الطف��ل حملول معاجلة اجلف��اف، لتعوي�س الفاقد من 
ال�ض��وائل واالأم��اح، واإذا مل ي�ضت�ض��غ الطف��ل طعم��ه، ميكنها خلطه 

مع قليل من ع�ضري الفاكهة الطبيعي.
3. اإطع��ام الطف��ل ال�ض��ريياك اأو بع���س البطاط���س امل�ض��لوقة اأو 
قطع��ة م��وز مهرو�ض��ة، اإذا كنِت ق��د ب��داأِت يف اإعط��اء الطفل بع�س 

االأطعمة ال�ضلبة.

األطفال من سن سنة إلى 11 سنة
1. تاأك��دي من �ض��رب طفلِك لكميات حمدودة من املاء وال�ض��وائل 
عل��ى ف��رتات متقارب��ة، وا�ض��تبعدي الع�ض��ائر املح��اة وامل�ض��روبات 

الغازية متاًما.
اللنب. مع  فليك�س  الكورن  بع�س  الطفل  على  اعر�ضي   .2

اإذا كان  اإعطائ��ه حمل��ول معاجل��ة اجلف��اف،  ف��وًرا يف  ابدئ��ي   .3
ا لاأكل وال�ضرب. الطفل راف�ضً

6 �ض��اعات بع��د القيء،  4. ابدئ��ي يف تق��دمي الطع��ام بع��د مرور 
واعتم��دي عل��ى ال�ض��وربة والبطاط���س املهرو�ض��ة واالأرز واخلب��ز، 
م��ن  الع��ايل  املحت��وى  ذات  واالأغذي��ة  احللوي��ات  متاًم��ا  وجتنب��ي 

االألياف.
5. ا�ضتخدمي بع�س االأدوية املنظمة حلركة اجلهاز اله�ضمي بعد 

ا�ضت�ضارة طبيبِك، يف االأطفال اأكرب من 5 �ضنوات.
يجب عليِك الذهاب فوًرا اإىل الطبيب يف احلاالت االآتية:

امل�ض��تمر  الطف��ل  اإح�ض��ا�س  واأهمه��ا  اجلف��اف،  اأعرا���س  ظه��ور   .1
بالعط�س وقلة اإخراج البول.

حدته. ازدياد  اأو  للطفل،  القيء  عودة   .2
القيء. مع  خ�ضراء  اأو  �ضفراء  مرارية  ع�ضارة  اأو  دم  خروج   .3

القيء. ا�ضتمرار   .4
االإ�ضهال. مثل  له،  امل�ضاحبة  واالأعرا�س  القيء  حدة  زيادة   .5

خانيون�س- الراأي
ب��اهلل  املوؤم��ن  واإرادة  تل��ن  ال  بعزمي��ة 
واحلافظ لكتابه.. حتدى الطالب املتفوق، 
حمم��ود اأحم��د �ض��امة، م��ن مدين��ة خان 
يون���س، اأ�ض��عب الظ��روف فقد م��ات والده 
وهو يف ال�ضف االأول االأ�ضا�ضي، واأُجريت له 
عمليه قلب مفتوح وهو ابن الت�ض��عة اأ�ضهر، 
ليع��اين املر�س واليتم من��ذ نعومة اأظفاره، 
اإال اأن��ه ح�ض��د امل�ض��توى الرابع ُمك��رر على 
م�ضتوى فل�ضطن، يف الفرع العلمي، والثاين 
عل��ى م�ض��توى حمافظات غ��زة واالأول على 
مديرية خ��ان يون�س مبع��دل “99.6%”، 
ليحق��ق ُحل��م التفوق ال��ذي كان��ت تتمناه 

اأ�ضرته.
حال��ة من ال�ض��عادة والفرح��ة عمت منزل 
املتف��وق �ض��امة، ف��ور اإع��ان تفوق��ه عرب 
�ضا�ض��ة التلف��از، م��ن قب��ل وزارة الرتبي��ة 
م��ن  املهنئ��ون  ؛ وتدف��ق  الع��ايل  والتعلي��م 
واالأط��ر  والف�ض��ائل  واالأق��ارب  اجل��ريان 
الطابية واملوؤ�ض�ضات والهيئات التدري�ضية 
على منزلهم، لتقدم التهاين والتربيكات له 

والأ�ضرته.
متيز الطالب �ض��امة بتفوقه منذ ال�ض��غر، 
فلم يرتاجع عن ح�ض��وله يف كل �ض��نة على 

ولقب��ه  مدر�ض��ته”،  عل��ى  “االأول  مع��دل 
ل�ض��عة  جوج��ل  بلق��ب  ومعلمي��ه  اأقران��ه 
ثقافت��ه وتفوق��ه الباهر و�ض��رعة اجابته 
الأي �ض��وؤال يط��رح عليه يف املنهاج خا�ض��ة، 

اأ�ض��غر حاف��ظ  اأن يك��ون  كذل��ك ا�ض��تطاع 
الثال��ث  ال�ض��ف  يف  وه��و  الك��رمي  للق��راآن 
االبتدائ��ي، اإىل اأن اأ�ض��بح حُمفظ للقراآن. 
كم��ا متي��ز املتف��وق “�ض��امة”، باعتم��اده 

على نف�ض��ه خال درا�ضته، ومل يتلق درو�ضًا 
خ�ضو�ض��ية واعتم��د عل��ى م��ا يتاق��اه من 
معلمي��ه، . وي�ض��يف : “من��ذ بداي��ة العام 
األت��زم  وكن��ت  للدرا�ض��ة،  ج��دول  و�ض��عت 

ب��ه، رغم الظروف ال�ض��عبة، خا�ض��ة اأزمة 
الكهرباء، واأجواء ال�ض��يام يف فرتة تقدمي 
االختب��ارات، واالأج��واء احلارة ج��ًدا، اإال 
اأن ذل��ك مل يجعلن��ي اأ�ضت�ض��لم، واأ�ض��ري نحو 

احُللم، الذي انتظره منذ 12عاًما”.
وثمن الطالب �ض��امة جهود كل من �ض��اهم 
يف ه��ذا النج��اح وخ���س بالذك��ر مديري��ة 
الرتبي��ة والتعلي��م بخان يون�س ب��اإدارة د. 
عي��د الق��ادر اأبو عل��ي، ومدير مدر�ض��ته اأ. 
�ض��الح الربدوي��ل ومعلمي��ه واأ�ض��رته الت��ي 
النج��اح  ُيحق��ق  الأن  الظ��روف  ل��ه  هي��اأت 
درا�ض��ة  يف  حلم��ه  ويحق��ق  النج��اح،  تل��و 
تخ�ض���س “طبيب قل��ب”، وهو التخ�ض���س 
الذي يتطلع له، وكابد كثرًيا طوال �ضنوات 
حيات��ه الدرا�ض��ية، حت��ى ي�ض��ل ل��ه حت��ى 

ُيعالج مر�ضى القلب.
وم��ن جانب��ه عرب د. عب��د الق��ادر اأبو علي 
مدي��ر الرتبي��ة والتعليم بخ��ان يون�س عن 
فخ��ره بهذا الطالب املتفوق الذي ا�ض��تطاع 
حت��دي الُيت��م واملر���س، ليك��ون منوذجًا يف 
ل��ه  متمني��ًا  واالإرادة،  والعزمي��ة  ال�ض��رب 
مزي��دًا من التف��وق واأن يحقق حلمه وحلم 
والدت��ه ه��ذه ال�ض��يدة التي ت�ض��تحق لقب 

االأم املثالية.

الطالب “سالمة”.. عزيمة تحدت أصعب الظروف
 وتفوق في الثانوية العامة

وتق��ول يف حديثه��ا لوكال��ة "ال��راأي": 
"اهلل يحا�ضب ايل كان ال�ضبب يف انقطاع 
املي��اه عن بيتي، يومن مل ن�ض��وف نقطة 
ميه والكهرباء 17 �ضاعة قاطعة، اإحنا 
مدفونن باحليا م�س عاي�ضن، خمنوقن 
من احل�ضار واالإغاق وكرامتنا فوق كل 

�ضيء لن نركع".
اأم��ا رب��ة املن��زل اأم فار���س فه��ي تع��اين 
ذات املعاناة التي تع��اين منها جارتها اأم 
طال، فاملياه مل ت�ضلهم منذ اأربعة اأيام، 
م��ا يحرمه��م من اإمت��ام عمله��ا البيتي اأو 

حتى الو�ضوء لل�ضاة .
اأم فار�س تقول "لل��راأي" اإن هذه االأزمة 
زادت م��ن الع��بء امل��ايل عليه��م، ح��ن 
ي�ض��طرون ل�ض��راء املي��اه م��ن املوزع��ن 
التابعن ل�ضركات خا�ضة، وذلك لتعبئة 

خزان املياه والتي ال تكفي ليوم واحد.
و�ض��ع اأكر ماأ�ض��اوية وجدن��اه عند اأبو 

ح�ض��ن ال�ض��عايف وه��و رب الأ�ض��رة مكونة 
من 7 اأفراد حيث يقول: "املياه ال ت�ض��ل 
اجل��ريان  الأن  اأك��ر،  اأو  اأ�ض��بوع  لبيت��ي 
يقومون بت�ض��غيل مولدات ل�ض��حب املياه 
ال  وبالت��ايل  الكهرب��اء  ع��ودة  اأثن��اء 

ت�ضلني املياه يف هذه الفرتة".
وي�ض��يف اأنه ا�ضرتى املياه جمربا بقيمة 
فق��ط  اأ�ض��بوعن  خ��ال  �ض��يكل   300
وه��و ال ميلك دخا دائم��ا، حتى تتمكن 
عائلت��ه م��ن ال�ض��رب وغ�ض��يل املاب���س 
واال�ضتحمام وتنظيف ال�ضحون وغريها 

من االأعمال املنزلية الهامة.
بلدي��ة دي��ر البل��ح ح��ذرت م��ن االآث��ار 
اخلط��رية عل��ى زي��ادة �ض��اعات انقط��اع 
املي��اه،  قط��اع  عل��ى  الكهربائ��ي  التي��ار 
املي��اه  و�ض��ول  ع��دم  ظ��ل  يف  ال�ض��يما 
للمواطن��ن اأحيان��ا الأك��ر م��ن ثاث��ة 

اأيام.

اأو�ض��ح  ن�ض��ار  �ض��عيد  البلدي��ة  رئي���س 
االأزم��ة  بداي��ة  ومن��ذ  اأن��ه  "لل��راأي" 
نح��و ثاث��ة  قب��ل  للكهرب��اء  االأخ��رية 
اأ�ض��هر، وجدت البلدية �ض��عوبة كبري يف 
ت�ض��غيل م�ض��خات املياه ملنازل املواطنن 
ب�ض��بب و�ض��ول �ض��اعات قط��ع الكهرباء 

الأكر من 15 �ضاعة .
واأ�ض��اف اأن البلدي��ة عمدت جمربة اإىل 
ت�ض��غيل اآب��ار مي��اه جن��وب املدين��ة مت 
اإغاقها يف ال�ضابق ب�ضبب ملوحة مياها، 
به��دف اي�ض��ال املي��اه للمواطن��ن خال 
و�ض��ل الكهرباء الأربع �ضاعات، حتى ولو 

كانت �ضيئة يف ظل هذه االأزمة.
اأ�ض��ار ن�ض��ار اإىل اأن ت�ض��غيل االآب��ار التي 
ت�ض��خ املي��اه يفاق��م م��ن اأزم��ة البلدي��ة 
الت��ي تعاين من �ض��ح امل��وارد يف ظل عدم 
التح�ض��يل م��ن املواطن��ن ال �ض��يما بعد 

اخل�ضومات على الرواتب.

وك�ض��ف النقاب ع��ن وج��ود "تقنن" يف 
�ض��خ املي��اه للمواطن��ن، يف اإط��ار جدول 
معن لعدة �ض��اعات، موؤك��ًدا اأنه ال ميكن 
ملء �ضبكة املياه خال �ضاعات الت�ضغيل 

بخاف و�ضولها اإىل املنازل.
و�ض��دد رئي�س بلدية دي��ر البلح، على اأن 
ا�ضتمرار الو�ض��ع على حاله اأياما اأخرى 
�ض��يحد م��ن قدرته��م عل��ى �ض��خ االأرب��ع 
�ض��اعات وق��د تبق��ى من��ازل املواطن��ن 

الأيام بدون مياه.
كهرب��اء  اأزم��ة  غ��زة  قط��اع  ويعي���س 
كبرية، حيث ي�ض��ل التيار 4-3 �ض��اعات 
ل��كل منزل يومًي��ا وما يع��رف بنظام )4 
�ضاعات و�ضل و12 �ضاعة قطع( اأحيانا، 
ب�ض��بب توقف حمطة تولي��د الكهرباء، 
عل��ى  اأعط��ال  اأي  ح��دوث  ح��ال  ويف 
اخلطوط امل�ض��رية االإ�ض��رائيلية ت�ضل 

�ضاعتن فقط كل 30 �ضاعة قطع.

أزمة انقطاع المياه تفاقم معاناة سكان القطاع
غزة- الراأي- ب�ضام العطار

تفر���س اأزم��ة املياه نف�ض��ها وبق��وة على 
الكث��ري من االأحي��اء ال�ض��كنية يف قطاع 
غ��زة مع ط��ول اأمد اأزم��ة الكهرباء التي 
 فاقم��ت  امل�ض��كلة واأو�ض��لتها اإىل ذروته��ا 

خال االأ�ضابيع االأخرية.
�ض��كان خميم دي��ر البلح و�ض��ط القطاع، 
وحال��ة  املعان��اة  له��ذه  م�ض��غر  من��وذج 
القهر، حيث يق�ض��ون معظ��م اأيامهم با 
مي��اه  اأو  كهرب��اء خا�ض��ة يف ظ��ل اأجواء 

ال�ضيف احلارة. وتعي�س امل�ضنة اأم طال 
البحي�ض��ي )85 عاما( من �ضكان املخيم 
للغاي��ة  �ض��عبة  اأو�ض��اع  وعائلته��ا  ه��ي 
ب�ض��بب عدم توفر املياه يف منزلها الأكر 

من ثاثة اأيام.
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إعداد / جمعية واعد لألسرى والمحررين

م��ن  انطل��ق  �ض��جون  ع��دة  يف  اإ�ض��راب 
�ض��جن ع�ض��قان بتاري��خ 11 كان��ون اأول/ 
يوًم��ا،   45 مل��دة  وا�ض��تمر  دي�ض��مرب1976 
وبعده��ا مت تعليق االإ�ض��راب، وبتاريخ 24 
�ض��باط/ فرباير 1977 ا�ض��تاأنف االأ�ضرى 
يف �ض��جن ع�ض��قان اإ�ضرابهم وا�ض��تمر ملدة 
ال�ض��ابق،  لاإ�ض��راب  كامت��داد  يوًم��ا،   20
م��ن  ال�ض��جون  اإدارة  تن�ض��لت  بعدم��ا 
التزاماته��ا وتراجع��ت ع��ن الوع��ود الت��ي 

قطعتها لاأ�ضرى.
اإ�ض��راب �ض��جن نفح��ة بتاري��خ 14 مت��وز/ 
يوًم��ا.   32 مل��دة  وا�ض��تمر  يولي��و1980 
باإ�ض��راب  ال�ض��جون  باق��ي  �ض��اركت  وق��د 
اإ�ضنادي، وا�ضت�ض��هد خاله االأ�ضريان؛ علي 
اجلعف��ري ورا�ض��م حاوة، ث��م التحق بهما 
يف ت�ض��رين ث��اين/ نوفم��رب1983 االأ�ض��ري 
ا�ضحاق مراغة، وا�ضت�ضهد جراء “التغذية 
الق�ضرية”، ويعترب هذا االإ�ضراب “االأ�ضهر 

واالأعنف“.
اأيل��ول/  �ض��هر  يف  جني��د  �ض��جن  اإ�ض��راب 
�ض��بتمرب 1984 وا�ض��تمر 13 يوًم��ا، وذلك 
بعد افتتاح ال�ضجن املذكور يف مدينة نابل�س 

يف �ضهر متوز/ يوليو 1984.
اآذار/   25 بتاري��خ  جني��د  �ض��جن  اإ�ض��راب 
اأ�ض��ري   3000 في��ه  و�ض��ارك  مار���س1987 
فل�ض��طيني من معظم ال�ض��جون، وا�ض��تمر ملدة 
اإ�ض��هام فع��ال يف اندالع  20 يوًم��ا، وكان ل��ه 
انتفا�ض��ة احلجارة الكربى يف كانون اأول عام 

.1987
اإ�ض��راب �ض��جن نفحة بتاري��خ 23 حزيران/ 

يونيو 1991 وا�ضتمر ملدة 17 يوًما.
اإ�ض��راب �ض��امل يف كافة ال�ض��جون واملعتقات 
بتاريخ 27 اأيلول/ �ض��بتمرب 1992، وا�ضتمر 
“اأم  ب���  ت�ض��ميته  عل��ى  واأ�ض��طلح  يوًم��ا،   19

املعارك” كونه �ض��ّكل مرحل��ة مهمة يف الذود 
ع��ن كرام��ة االأ�ض��ري. وق��د �ض��ارك في��ه نحو 
اأ�ض��ري، وحظي مب�ض��اندة جماهريية  اآالف   7
وا�ضعة يف الوطن وال�ضتات، وحقق العديد من 
االإجن��ازات والتح�ض��ينات، وا�ضت�ض��هد خاله 

االأ�ضري املقد�ضي ح�ضن عبيدات.
 / حزي��ران   18 بتاري��خ  االأ�ض��رى  اإ�ض��راب 
يونيو1995 حتت �ضعار “اإطاق �ضراح جميع 
االأ�ض��رى واالأ�ض��ريات دون ا�ض��تثناء”، وج��اء 
بغر�س “حتريك” ق�ض��يتهم ال�ضيا�ض��ية قبل 

مفاو�ضات طابا، وا�ضتمر 18 يوًما.
اإ�ض��راب االأ�ض��رى عن الطعام بتاريخ 5 كانون 
اأول/ دي�ض��مرب 1998 اإثر قيام “اإ�ض��رائيل” 

باالإف��راج ع��ن 150 �ض��جيًنا جنائًي��ا، �ض��من 
�ض��فقة االإفراج التي �ض��ملت 750 اأ�ضرًيا وفق 
اتفاقية “واي ريفر” وع�ضية زيارة الرئي�س 
للمنطق��ة،  كلنت��ون  بي��ل  اآن��ذاك  االأمريك��ي 

والذي ا�ضتمر 16 يوًما.
اإ�ض��راب 2 اأيار/ مايو 2000 احتجاًجا على 
�ضيا�ض��ة الع��زل، والقي��ود وال�ض��روط املذل��ة 
على زي��ارات اأه��ايل املعتقلن الفل�ض��طينين، 

وقد ا�ضتمر هذا االإ�ضراب ما يقارب ال�ضهر.
اإ�ض��راب �ض��جن “نيف��ي تري�ض��تا” بتاريخ 26 
خا�ض��ته  حي��ث  يوني��و2001  حزي��ران/ 
اأي��ام متوا�ض��لة   8 مل��دة  وا�ض��تمر  االأ�ض��ريات 

احتجاًجا على اأو�ضاعهن ال�ضيئة.

بتاري��خ  ال�ض��جون  كاف��ة  يف  �ض��امل  اإ�ض��راب 
 19 وا�ض��تمر   2004 اأغ�ض��ط�س  اآب/   15
يوًما. اإ�ض��راب اأ�ضرى �ضجن “�ض��طة” بتاريخ 
10 مت��وز/ يولي��و 2006 وا�ض��تمر 6 اأي��ام، 
احتجاًج��ا عل��ى تفتي���س االأهل امل��ذل خال 
الزي��ارات، وكذلك لتح�ض��ن ظروف املعي�ض��ة 
ا  بعد م�ضايقات على ظروف املعي�ضة وخ�ضو�ضً

التفتي�س الليلي املفاجئ.
وبع���س  ال�ض��عبية  اجلبه��ة  اأ�ض��رى  اإ�ض��راب 
املعزول��ن وذلك بتاريخ 27 اأيلول/ �ض��بتمرب 
اإ�ض��راب  يوًم��ا.   22 ا�ض��تمر  وال��ذي   2011
مفت��وح ع��ن الطع��ام، لقراب��ة 1600 اأ�ض��ري، 
بتاري��خ 17 ني�ض��ان/ اأبريل2012، وا�ض��تمر 

يوًما.  28
�ض��جون  يف  االإداري��ن  االأ�ض��رى  اإ�ض��راب 
االحت��ال وب��داأ بتاريخ 24 ني�ض��ان/ اأبريل 
120 معتقًا قبل  2014، و�ضارك فيه نحو 
اأن يتو�ض��ع وي�ض��م مئات اآخري��ن، احتجاًجا 
عل��ى ا�ض��تمرار �ضيا�ض��ية االعتق��ال االإداري 

بدون تهمة اأو حماكمة، وا�ضتمر 63 يوًما.
يف التا�ض��ع من كانون اأول / دي�ض��مرب 2014 
اأعل��ن قرابة 70 اأ�ض��ريا يف �ض��جون: النقب، 
رميون، ونفحة، اإ�ضرابهم عن الطعام وان�ضم 
اإليهم الحًقا ع�ض��رات االأ�ضرى وانتهى بعد 9 

اأيام.
يف 17 ني�ض��ان/ اأبري��ل املا�ض��ي اأعل��ن مئ��ات 
�ض��جون  ع��دة  يف  الفل�ض��طينين  االأ�ض��رى 
اإ�ض��رائيلية اإ�ض��راًبا مفتوًح��ا ع��ن الطع��ام؛ 
ومت  والكرام��ة”  “احلري��ة  عن��وان  حت��ت 
تعليق��ه بع��د 41 يوًم��ا. وطالب��وا بتحقي��ق 
�ضيا�ض��ة  اإنه��اء  اأبرزه��ا؛  مطال��ب،  جمل��ة 
العزل، و�ضيا�ض��ة االعتقال االإداري، اإ�ض��افة 
عموم��ي  تلف��ون  برتكي��ب  املطالب��ة  اإىل 
لاأ�ض��رى الفل�ض��طينين، للتوا�ضل مع ذويهم، 
يف  تتعل��ق  الت��ي  املطال��ب  م��ن  وجمموع��ة 
زي��ارات ذويهم، وع��دد من املطالب اخلا�ض��ة 
مت  حي��ث  اأخ��رى،  ومطال��ب  عاجه��م  يف 
تعليقه فجر اليوم ال�ض��بت بع��د 41 يوما من 

االإ�ضراب.
وحتتجز اإ�ض��رائيل 6500 معتقل فل�ض��طيني 
 29 22 �ض��جًنا، وم��ن بينه��م  موزع��ن عل��ى 
توقي��ع  قب��ل  م��ا  من��ذ  م�ض��جونون  معتق��ًا 
التحري��ر  منظم��ة  م��ع  اأو�ض��لو  اتفاقي��ة 
الفل�ض��طينية يف 1993، و12 نائًب��ا، ونح��و 
50 فل�ضطينية، ومن �ضمنهن 14 فتاة قا�ضر، 
ويخ�ض��ع لاعتقال االإداري م��ن بينهم 500 

معتقل.

األسرى خاضوا 21 إضرابًا 
في سجون االحتالل

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�ضوع
ال تزال اأزم��ة الكهرباء يف قطاع غزة تاأثر 
�ضلبًا على كافة مناحي احلياة، فمن حتويل 
البيوت يف ف�ضل ال�ضيف اإىل اأفران بدرجة 
حرارة عالية وف�ض��اد االأطعمة و�ضواًل اإىل 
حرمان اأهايل القطاع من متنف�ضهم الوحيد 
يف ظل احل�ض��ار املطبق عليه��م ما يزيد عن 

اأعوام.  10
متنف���س غ��زة الوحي��د يف قط��اع غ��زة هو 
الكهرب��اء  اأزم��ة  ا�ض��تمرار  اأن  اإال  البح��ر، 
املفتعل��ة من �ض��لطة رام اهلل وباإ�ض��راف من 
ورئي���س  ال�ض��لطة حمم��ود عبا���س  رئي���س 
م��ن  حرمته��م  اهلل؛  احلم��د  رام��ي  وزراءه 
ه��ذا املتنف�س نتيجة و�ض��ول ن�ض��بة التلوث 
لع��دم  ل���73%   ال�ض��حي  ال�ض��رف  مبي��اه 
توفر الكهرباء لتك��رار ومعاجلة هذه املياه 

وت�ضريفها كما هي ملياه البحر.
مدير �ض��لطة جودة البيئ��ة بهاء االأغا قال 
اإن النتائ��ج اجلديدة التي اأجرتها �ض��لطته 
حول ن�ضبة تلوث مياه البحر مبياه ال�ضرف 
ال�ض��حي، اأظه��رت النتائج تل��وث %73 من 

مياه �ضاطئ قطاع غزة باملياه العادمة.
وبن االأغ��ا "للراأي" اأن  نتائج الفحو�ض��ات 
ال�ض��ابقة التي اأجرتها �ضلطته قبل �ضهرين 
اأظه��رت تل��وث %50 م��ن �ض��اطئ بالبح��ر 
باملياه العادمة. و�ضدد اأن نتائج الفحو�ضات 
بح��ر  �ض��اطئ  معظ��م  ي�ض��بح   اجلدي��دة 
قط��اع غزة ملوث��ا، االأمر الذي ي�ض��يق على 

امل�ضطافن باعتبار البحر املتنف�س الوحيد 
التي��ار  انقط��اع  ظ��ل  يف  القط��اع،  ل�ض��كان 
الكهربائي الذي يعاين منه �ضكان القطاع".

أربعة مناطق
وعن املناطق ال�ضاحلة لل�ضباحة، بن االأغا 
اأن النتائ��ج اجلدي��دة اأظه��رت وج��ود اأربع 
مناط��ق �ض��احلة لل�ض��باحة، وه��ي املنطقة 
ب��ن حمافظت��ي خ��ان يون���س  م��ا  املمت��دة 
ورف��ح، ومنطقة نهاية نف��وذ بلدية القرارة 
م��ع بداية نف��وذ بلدية دير البل��ح، وكذلك 
اآخر نفوذ بلدية الن�ض��ريات مع نفوذ بلدية 
منطق��ة الزوايدة و�ض��ط القطاع، واملنطقة 
الرابع��ة اآخر كيلو اأو اثنن من �ض��مال بيت 

الهيا �ضمال قطاع غزة.
اأم��ا نف��وذ بلدية الزه��راء، ومدين��ة غزة، 
وبلدي��ة جبالي��ا، واأجزاء م��ن منطقة بيت 
الهي��ا فهي مناطق غري �ض��احلة لل�ض��باحة، 

مر�ضدا املواطنن لعدم ال�ضباحة فيها.
وب�ض��اأن خطورة ال�ض��باحة يف املي��اه امللوثة 
ت�ض��بب  اأنه��ا  اأو�ض��ح  ال�ض��حي،  بال�ض��رف 
والعي��ون  باجلل��د  وح�ضا�ض��ية  التهاب��ات 
اإىل  ي��وؤدي  �ض��ربها  واأن  الو�ض��طى،  واالأذن 
اجله��از  الته��اب  اأو  باالإ�ض��هال  االإ�ض��ابة 

اله�ضمي.
اإال اأن��ه ذك��ر اأن ال�ض��باحة يف املي��اه امللوثة 
غ��ري قاتلة وال توؤدي اإىل االإ�ض��ابة مبر�س 
اأن  اإىل  البع�س، م�ضريا  "الكولريا" كما روج 

التل��وث يرتك��ز يف بداية �ض��اطئ البحر ثم 
يبداأ تدريجيا باالختفاء و�ض��وال اإىل عمق 

البحر. داخل  مرت   200
ولفت اإىل اأن احللول لهذه االأزمة هو توفري 
الكهرب��اء، م�ض��ريا اإىل اأن "ج��ودة البيئ��ة" 
اأنابي��ب  مب��د  املخت�ض��ة  اجله��ات  طالب��ت 
ال�ض��رف ال�ض��حي داخ��ل البح��ر اإىل عمق 
اأن  اإال  التلوث،  لتخفيف  200 مرت   -  150

هذا االأمر يحتاج اإىل جهات ممولة.

آثار عميقة
م��ن جانب��ه؛ ح��ذر مرك��ز املي��زان حلق��وق 
االإن�ض��ان من اأّن تلّوث مي��اه بحر قطاع غزة 
مبي��اه ال�ض��رف ال�ض��حي يوؤث��ر عل��ى جملة 
حق��وق االإن�ض��ان بالن�ض��بة ل�ض��كان القطاع، 
واأن اآث��اره العميق��ة تط��ال �ض��حة البيئ��ة 
وال�ض��حة العامة، وتدم��ر البيئة البحرية 

بالكامل.
" ال��راأي"  بي��ان و�ض��ل  املرك��ز يف  واأو�ض��ح 
ن�ضخة عنه اأن كميات مياه ال�ضرف ال�ضحي 
الت��ي يتم �ض��ّخها يف بحر قط��اع غزة تقدر 
باأك��ر من )110.000( م��رت مكعب يومًيا، 
م��ن  ال�ض��حي  ال�ض��رف  مي��اه  ت�ض��ّخ  حي��ث 
حمط��ات املعاجل��ة اإىل مي��اه البحر ب�ض��كل 
مبا�ض��ر من )23( م�ض��رًفا متت��د على طول 

�ضاطئ القطاع، دون معاجلة م�ضبقة.
ولفت اإىل اأن االأو�ضاع االإن�ضانية يف القطاع 

تتفاقم مع توا�ض��ل اأزمة التي��ار الكهربائي 
الناجم��ة ع��ن احل�ض��ار اخلان��ق وامل�ض��تمر 
الذي تفر�ض��ه قوات االحتال االإ�ضرائيلي 
و�ض��اهم  الع��ام ٢٠٠٧،  من��ذ  القط��اع  عل��ى 
ال�ضيا�ض��ي  االنق�ض��ام  حال��ة  تفاقم��ه  يف 

الفل�ضطيني.
وقال اإن �ض��اعات قطع التيار و�ض��لت الأكر 
م��ن 20 �ض��اعة ب�ض��كل متوا�ض��ل يومًي��ا يف 
كافة مناط��ق القطاع، ما ت�ض��بب يف حدوث 
�ضلل �ضبه تام يف معظم اخلدمات االأ�ضا�ضية 
احليوي��ة املهم��ة ل�ض��كان القطاع، وال�ض��يما 
ال�ضحية والبيئية منها، منبًها اإىل اأن تلّوث 
مياه البحر ب�ض��كل غري م�ضبوق يهدد بوقوع 

كارثة بيئية حمدقة.
وراأى مرك��ز املي��زان اأن تاح��ق التط��ورات 
وال�ضيما ما تعلق بخدمات التيار الكهربائي 
االإن�ض��انية  االأو�ض��اع  م��ن تده��ور  عت  �ض��رَّ
لدرج��ة اأ�ض��بح معه��ا قطاع غ��زة مكاًنا غري 

�ضالح للحياة اليوم ولي�س يف عام ٢٠٢٠.
واأ�ضاف اأنه اأمام هذه املعطيات ت�ضبح حياة 
الب�ض��ر يف خطر داهم بالنظ��ر لكون البحر 

هو املتنف�س الوحيد املتاح ل�ضكان القطاع.
وطال��ب املرك��ز املجتم��ع ال��دويل بتح��رك 
عاجل لوق��ف تدهور االأو�ض��اع االإن�ض��انية 
و�ض��مان اإم��داد قط��اع غ��زة وب�ض��كل فوري 
بكمي��ات م�ض��اعفة م��ن التي��ار الكهربائ��ي، 
واتخ��اذ خط��وات عاجلة ل�ض��مان ت�ض��غيل 
وتطوي��ر اأداء كافة حمط��ات معاجلة مياه 

ال�ضرف ال�ضحي.
واأكد �ض��رورة اتخاذ التدابري الكفيلة بحل 
م�ض��كلة ملوحة وتلوث املي��اه اجلوفية قبل 

اأن ت�ضل حدوًدا ميوت معها النا�س جوًعا.
وقال اإن ا�ض��تمرار جتاه��ل املجتمع الدويل 
لتدهور االأو�ضاع االإن�ض��انية يف قطاع غزة، 
ال يعت��رب حتل��ًا م��ن التزامات��ه القانوني��ة 
ا  واالأخاقية، بل يتجاوزه وي�ض��كل تقوي�ضً
ملب��داأ التعاون ال��دويل فيما يتعلق بق�ض��ايا 
الكارثي��ة  اآثاره��ا  تتج��اوز  الت��ي  البيئ��ة، 
البيئ��ة البحري��ة لقطاع غ��زة لتطال دول 

اجلوار.
وج��دد مطالبه املتك��ررة للمجتمع الدويل، 
واملنظم��ات  املتح��دة  االأمم  ول��وكاالت 
الدولية املتخ�ض�ض��ة ب�ض��رعة التدخل ملنع 
وق��وع كارث��ة اإن�ض��انية حمدق��ة، وحلماية 
احلياة يف هذه املنطقة من العامل عرب خلق 
اآلية تعاون لو�ض��ع حلول جذرية مل�ض��كات 
التلوث ون��درة وتلوث املياه وعجز امدادات 

الطاقة.
ودع��ا االأط��راف الفل�ض��طينية للم�ض��احلة 
واإنهاء االنق�ض��ام، وذلك انطاًق��ا من اإميان 
املركز الرا�ض��خ باأن االنق�ض��ام الفل�ض��طيني 
ي��زل - يف تده��ور  اأ�ض��هم - ومل  الداخل��ي 
االأرا�ض��ي  يف  االإن�ض��ان  حق��وق  اأو�ض��اع 
الفل�ض��طينية املحتلة كافة، كما ي�ضهم على 
نحو خا�س بتدهور االأو�ض��اع االإن�ض��انية يف 

غزة.

قلصت لـ4 مناطق

مساحة السباحة على شواطئ القطاع تنحصر في 27 % فقط
غزة- الراأي

اأك��دت وزارة الع��دل، اأن قيام �ض��لطات االحتال 
برتكي��ب بواب��ات اإلكرتونية على اأبواب امل�ض��جد 
لع�ض��رات  االحت��ال  �ض��رطة  ومن��ع  االأق�ض��ى، 
الفل�ض��طينين من اأداء ال�ض��اة فيه اإال من خال 
ج�ض��يمًا  انته��اكًا  ي�ض��كل  الكرتوني��ة،  البواب��ات 
حلرية االأديان املكفولة مبوجب قواعد القانون 
ال��دويل واتفاقي��ات جني��ف، واالإع��ان العامل��ي 

حلقوق االإن�ضان وال�ضيما املادة )18( منه.
ل��كل  اأن  له��ا االثن��ن، عل��ى  بي��ان  و�ض��ددت  يف 

�ض��خ�س  ل��ه احل��ق يف حري��ة 
الفك��ر والوج��دان والدي��ن، 

وي�ض��مل هذا احلق حريته 
يف اإظه��ار دينه اأو معتقده 
بالتعبد واإقامة ال�ض��عائر 

واملمار�ضة.
واأ�ض��افت الوزارة، اأن هذه 

التع�ض��فية  االإج��راءات 
�ض��لطات  به��ا  تق��وم  الت��ي 

امل�ض��جد  جت��اه  االحت��ال 

االأق�ضى وامل�ضلن يوؤكد جتاوز 
االإ�ض��رائيلية  الغطر�ض��ة 
اخلط��وط  ل��كل 
بها  �ض��ر و ، د و حلد ا و
ل��كل  احلائ��ط  بعر���س 
واالتفاقي��ات  القوان��ن 
الدولي��ة،  واالأع��راف 
والتي ن�ض��ت على حماية 
حري��ة  وكفل��ت  املقد�ض��ات 
واإقام��ة  والتعب��د  االأدي��ان 

دول  وطالب��ت  قي��ود.  دون  الديني��ة  ال�ض��عائر 
منظم��ة التعاون االإ�ض��امي، واجلامعة العربية، 
واملجتم��ع الدويل واالأطراف ال�ض��امية املتعاقدة 
على اتفاقي��ة جنيف الرابعة وكافة املوؤ�ض�ض��ات 
العاج��ل  للتح��رك  االن�ض��ان  بحق��وق  املعني��ة 
ووقف الغطر�ض��ة االإ�ض��رائيلية جتاه املقد�ض��ات 
االإ�ضامية،واإلزام �ضلطات االحتال االإ�ضرائيلي 
بوق��ف ه��ذه االإج��راءات التع�ض��فية والرتاج��ع 
عنها، وال�ض��ماح للم�ضلن باأداء ال�ضعائر الدينية 

بكل حرية ودون اأية قيود.

" العدل" :البوابات إلكترونية على أبواب المسجد األقصى انتهاك لحرية األديان
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غزة- الراأي
ج��ت كلية الرب��اط اجلامعية ب��وزارة الداخلية واالأم��ن الوطني االإثنن  خَرّ
، "ف��وج الوف��اء" بل��غ تع��داده 80 طالبًا م��ن دفعت��ي البكالوريو�س اخلام�ض��ة 
يف العل��وم ال�ض��رطية والقانوني��ة ودفع��ة البكالوريو���س االأوىل يف املاح��ة 

البحرية.
وح�ض��ر حف��ل التخري��ج يف ملعب الريموك و�ض��ط مدينة غ��زة كل من النائب 
االأول لرئي���س املجل���س الت�ض��ريعي د. اأحم��د بح��ر ورئي�س اللجن��ة االإدارية 
احلكومية اأ. عبد ال�ض��ام �ضيام ورئي�س قطاع ال�ض��ئون االأمنية اللواء توفيق 
اأب��و نعيم وعميد كلي��ة الرباط العميد كمال تربان وع��دد من قادة االأجهزة 
االأمنية ولفيف من ممثلي الف�ضائل والقوى الوطنية واالأكادميين وح�ضد من 
ذوي اخلريج��ن. وهناأ بحر الطاب اخلريج��ن وذويهم، حاثًا اإياهم بالقيام 
بواجبه��م يف حف��ظ االأمن واالأمان الأبناء �ض��عبنا واأن ُي�ض��كلوا جلان��ًا قانونيًة 

لتقدمي االحتال للمحاكم الدولية.
وق��ال اإن "اأم��ام خريج��ي دفع��ة بكالوريو�س املاح��ة البحري��ة مهمة كبرية 
تتمث��ل يف حف��ظ اأمن البح��ر وحمايته فبحر فل�ض��طن لنا فعليك��م اأن تغزوه 

لُتحرروه من االحتال".
واأ�ض��اف بح��ر : "نق��ف الي��وم اأم��ام موؤامرة خطرية عل��ى ق�ض��يتنا ورغم هذه 
املوؤامرة ورغم احل�ضار ورغم انقطاع الكهرباء وقطع الرواتب واالأرزاق ورغم 

الت�ضييق على غزة ُنوؤكد اأن بندقيتنا ال ُتوجه اإال لاحتال".
وتخل��ل احلف��ل عرو�س م�ض��اة اأداه��ا الطاب اأمام من�ض��ة احلف��ل، اإىل جانب 
ت�ض��ليم اخلريجن من دفعة البكالوريو�س اخلام�ض��ة علم الكلية لطاب دفعة 

البكالوريو�س ال�ضاد�ضة.

فوج الوفاء
ب��دوره، ق��ال اللواء اأبو نعيم: "نخ��رج اليوم فوج الوفاء وال��ذي يبداأ بالوفاء 
لفل�ض��طن، وهو م�ضتمر للقد�س واالأق�ض��ى، والوفاء الدائم الأ�ضرانا و�ضهدائنا 
وجرحان��ا االأبط��ال، والوف��اء كل الوف��اء الأبن��اء �ض��عبنا العظي��م يف الوط��ن 

وال�ضتات الذي �ضحى وما زال ي�ضحى من اأجل حقوقه امل�ضروعة".
واأ�ض��اد اأب��و نعي��م بكلي��ة الرباط اجلامعي��ة، موؤك��دًا اأنها كانت باك��ورة العمل 
االأكادمي��ي ال�ض��رطي يف فل�ض��طن ع��ام 2009م فه��ي اأول موؤ�ض�ض��ة اأكادميية 
فل�ض��طينية ُتخرج �ض��باطًا يف القانون والعلوم ال�ض��رطية بعد اأن كان منت�ضبو 

الوزارة ُيوفدون لتلقى هذه العلوم يف الدول العربية واالأجنبية".
ووج��ه اللواء توفي��ق اأبو نعيم كلمته لطلبة اخلريجن قائًا: " نحتفي اليوم 
بكم بعد مرور اأربع �ض��نوات من التعب واجلد والعرق ق�ض��يتموها يف درا�ض��تكم 
ب��ن التدري��ب والتعليم من اأج��ل اأن تكونوا مع��اول بناء لوطنك��م يف وزارتكم 

الغراء وزارة الداخلية واالأمن الوطني".
وخاط��ب خريجي دفع��ة املاحة البحرية: "�ض��تنتقلون غ��دًا للعمل يف جهاز 
ال�ض��رطة البحري��ة لتكونوا اأعمدة ه��ذا اجلهاز الفتي ونواته ال�ض��لبة بحكم 

تخ�ض�ضكم ومهنيتكم ولتكونوا عونًا لزمائكم وقادتكم يف حتقيق االأمن".
وتخل��ل حف��ل التخريج �ضل�ض��لة عرو�س �ض��كلوها فيه��ا باأج�ض��ادهم "النجمة 
وال�ض��فينة"، باالإ�ض��افة لعر�س ال�ض��اح ال�ض��امت وعر�س العمليات القتالية 

وال�ضاعقة.

متحدين الصعاب
م��ن جانب��ه، اأكد عمي��د كلية الرباط تقديرهم لكل من يدعم �ض��مود �ض��عبنا 
وُي�ض��اهم بفاعلية يف �ض��ناعة جمدن��ا القادم، معرب��ًا عن �ض��كر وتقدير كلية 
الرباط لكل من �ض��اهم يف اإجناح حفل تخريج دفعتي البكالوريو�س يف العلوم 

ال�ضرطية والقانونية واملاحة البحرية.
وق��ال العمي��د ترب��ان : "بذلن��ا كل ما ا�ض��تطعنا من جه��د ووقت لن�ض��ل لهذه 

اللحظة لذلك نعاهدكم على امل�ضي قدمًا متحدين كل ال�ضعاب".
م��ن جهته، اأعلن العقيد اإبراهيم حبيب عميد البحث العلمي يف كلية الرباط 
اأن الكلي��ة ُتخرج الي��وم 80 طالبًا جديدًا ح�ض��لوا على درج��ة البكالوريو�س 
منه��م 50 طالب��ًا م��ن دفع��ة البكالوريو���س اخلام�ض��ة يف العل��وم ال�ض��رطية 

والقانونية و30 طالبًا من دفعة البكالوريو�س االأوىل يف املاحة البحرية.
وت��ا العقي��د حبي��ب قرار من��ح الط��اب اخلريجن درج��ة االإج��ازة العالية 
"البكالوريو�س" مع ما يرتتب عليها من حقوق وامتيازات، م�ضريًا اإىل اأن هيئة 

التنظيم واالإدارة اأ�ضدرت االأوامر االإدارية املتعلقة بالطاب اخلريجن،
وكرم��ت قي��ادة وزارة الداخلي��ة الط��اب املتفوقن م��ن دفع��ة البكالوريو�س 
اخلام�ض��ة "علوم �ض��رطية وقانونية" ودفع��ة البكالوريو���س االأوىل "ماحة 

بحرية".
واأدى اخلريجون الق�ض��م القانوين، كما اأدى الط��اب وقادة االأجهزة االأمنية 

يف ختام احلفل التحية لل�ضام الوطني الفل�ضطيني.

صور كلية الرباط ُتخرج دفعتي بكالوريوس من "العلوم الشرطية" و"المالحة البحرية"  تصوير عطية درويش

تقرير تقرير
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غزة-الراأي-فل�ضطن عبد الكرمي
يوا�ض��لون  اال�ض��رائيلي  االحت��ال  جن��ود  ي��زال  ال 
مدين��ة  يف  والت�ض��عيدية  التع�ض��فية  اإجراءاته��م 
جان��ب  اإىل  االأق�ض��ى،  وامل�ض��جد  املحتل��ة  القد���س 
ا�ض��تمرار االعتداءات بحق امل�ض��لن واملرابطن فيه، 
يف وق��ت قامت ب��ه �ض��رطة االحتال بن�ض��ب بوابات 
الكرتوني��ة اأم��ام عدد م��ن اأبوابه وهو م��ا اأثار موجة 
غ�ض��ب عارمة من قبل املقد�ض��ين، قد توؤدي النفجار 

اأو احتمال ا�ضتعال انتفا�ضة ثالثة.
ويوؤك��د حملل��ون �ضيا�ض��يون ومراقب��ون اأن املواجهات 
باالأق�ض��ى ق��د ت��زداد وتنفجر ولك��ن من ال�ض��عب اأن 
الفل�ض��طيني  االنق�ض��ام  ب�ض��بب  النتفا�ض��ة  تتح��ول 
املوج��ود، واحلي��اد الذي تتخ��ذه ال�ض��لطة يف موقفها 
جتاه ما يحدث بالقد�س، موؤكدين اأن ا�ض��رائيل تهدف 
م��ن خل��ف الت�ض��عيد بامل�ض��جد االأق�ض��ى اإىل فر���س 
ال�ض��يطرة وال�ض��يادة علي��ه لتمهيده للتق�ض��يم مكانيا 

وزمانيا.

انفجار وليس انتفاضة
ويرى املحلل ال�ضيا�ضي هاين الب�ضو�س، اأن ما يحدث يف 
القد�س من مواجهات مع قوات االحتال االإ�ض��رائيلي 
قد تتو�ضع وتزداد وتريتها، لكن من ال�ضعب اأن تتحول 
اإىل انتفا�ض��ة جدي��دة خا�ض��ة اأمام املوقف الر�ض��مي 
لل�ض��لطة الفل�ض��طينية وبع�س املواقف من �ضخ�ض��يات 

�ضيا�ض��ية فل�ض��طينية، والت��ي ال توؤم��ن باملواجه��ة مع 
قوات االحتال.

انتفا�ض��ة  ف��اإن  لل��راأي،  م��ا ذك��ره يف حدي��ث  ووف��ق 
االأق�ضى عام 2000 كانت مدعومة ف�ضائليا، و�ضارك 
فيها العديد من اأبناء االأجهزة االأمنية الفل�ضطينية، 
وتو�ض��عت لت�ضمل كل مدن فل�ض��طن، اأما االآن فالو�ضع 
خمتل��ف الأن اأه��ايل القد�س يخ�ض��عون لقي��ود كثرية، 
عليه��م  وال�ض��غط  حقوقه��م،  م��ن  جتريده��م  ومت 
وتهديده��م ب�ض��حب الهوي��ات وه��دم البي��وت وه��ذه 
كانت �ضيا�ض��ة العقاب اجلماعية، اأما بالن�ضبة لل�ضفة 
فاالأجه��زة االأمني��ة حتكم قب�ض��تها، ولن ت�ض��مح باأي 
مواجه��ة مع ق��وات االحتال الأن القيادة ال�ضيا�ض��ية 

لل�ضلطة ال توؤمن باملواجهة.
وحول �ض��مت ال�ض��لطة جتاه ما يح��دث يف القد�س من 
اعتداءات واقتحامات باالأق�ض��ى، يوؤكد الب�ض��و�س اأن 
ال�ضلطة الفل�ضطينية لي�س لها �ضيادة يف القد�س، لكنها 
لن ت�ض��مح الأي انتفا�ضة يف ال�ض��فة عمليا، مو�ضحا اأن 
املواجه��ة اليومية يف القد�س �ض��تبقى وقد تتو�ض��ع يف 
اأنح��اء القد�س، وقد يكون هناك حماوالت لنقلها اإىل 

ال�ضفة و�ضت�ضتمر الأيام اأو اأ�ضابيع على االأقل.
خطة اإ�ضرائيلية م�ضبقة

م��ن جهته يق��ول الكاتب واملحل��ل ال�ضيا�ض��ي ابراهيم 
املده��ون، يف حدي��ث للراأي:" اإن م��ا يجري يف القد�س 
وامل�ضجد االأق�ض��ى من اعتداءات وانتهاكات متوا�ضلة 
جلنود االحتال �ض��يوؤدي النفجار حتمي، وهو جتاوز 

للخط��وط احلمراء وبركان رمبا يك��ون ثائر"، موؤكدا 
اأن��ه بالرغ��م م��ن تعقي��دات الواقع ب�ض��بب االنق�ض��ام 
تل��ك  الفل�ض��طيني مل مي��رر  ال�ض��عب  اأن  اإال  املوج��ود 
م��رور  االأق�ض��ى  عل��ى  اال�ض��رائيلية  االعت��داءات 
الك��رام وهو ما ين��ذر بثورة عارمة ي�ض��ارك فيها الكل 

الفل�ضطيني.
القد���س  يف  اال�ض��رائيلي  بالت�ض��عيد  يتعل��ق  وفيم��ا 
واالأه��داف الت��ي يرم��ي اإليها، ي�ض��ري املده��ون اإىل اأن 
ا�ض��رائيل متتلك خطة م�ض��بقة لهدم امل�ضجد االأق�ضى 
وبن��اء الهي��كل املزع��وم وه��ي ت�ض��تغل االأح��داث يف 
القد���س لفر�س اأم��ر واق��ع، واأن االنته��اكات اليومية 
عل��ى  االلكرتوني��ة  البواب��ات  وو�ض��ع  واالقتحام��ات 
اأبواب االأق�ض��ى مقدمة لتق�ض��يمه مكاني��ا وزمانيا من 

اأجل ال�ضيطرة عليه.
اأم��ا عن دور ال�ض��لطة جتاه ما يح��دث يف القد�س، فاإن 
ال�ض��لطة عاج��زة وم��ن اأه��م اأولوياتها احلف��اظ على 
وجوده��ا وكل م��ا يف �ض��احلها، وه��ي ت��درك متام��ا اأن 
م�ض��احلها مرتبط��ة متام��ا باالحتال وخا�ض��ة فيما 

يتعلق بالتن�ضيق االأمني، على حد  تعبري املدهون.

السيطرة على األقصى 
املحل��ل ال�ضيا�ض��ي د.ماأمون اأب��و عامر يوافق �ض��ابقيه 
الراأي، باأنه يف حال ا�ض��تمرار االحتال يف �ضيا�ض��اته 
التع�ض��فية واالإجرامية يف االأق�ضى فاإن ذلك �ضيوؤدي 

اإىل انفجار االأحداث، وقد يكون �ض��بب هذا االنفجار 
�ض��قوط عدد من ال�ض��هداء عند بوابات االأق�ضى، وهو 
م��ا ق��د ي��وؤدي اأي�ض��ا ل��ردود فعل غا�ض��بة يف ال�ض��فة 

الغربية واالأرا�ضي املحتلة عام 48.
ويق��ول اأب��و عام��ر يف حدي��ث لل��راأي:" اإن ا�ض��رائيل 
حتاول فر�س �ض��يطرتها على امل�ض��جد االأق�ضى، وهذه 
خطة م�ضبقة لفر�س ال�ض��يادة على بوابات االأق�ضى، 
ونحن اأمام معركة فا�ض��لة �ض��وف ت�ض��تخدم ا�ضرائيل 
باأق��ل  للخ��روج  الدبلوما�ض��ية  االأدوات  كاف��ة  فيه��ا 
اخل�ض��ائر، وقد يتم التوا�ض��ل م��ع االإدارة االأمريكية 

للتخفيف من حدة التوتر".
ف��اإن  اأب��و عام��ر،  ال�ضيا�ض��ي  املحل��ل  ي��راه  م��ا  ووف��ق 
االحت��ال رمب��ا يق��دم عل��ى ايج��اد نقط��ة �ض��رطة 
ا�ضرائيلية داخل باحات امل�ضجد االأق�ضى يف حماولة 
لتق�ض��يمه، م�ضريا اإىل اأن التفاعات يف العامل العربي 
ردا عل��ى االعت��داءات يف القد�س �ض��تكون له��ا اأثر من 
خال ال�ضغط على احلكام العرب للحديث مع االإدارة 
االأمريكية كي ت�ضغط على ا�ضرائيل لوقف انتهاكاتها 

باالأق�ضى.
ه��ذا وي�ض��هد امل�ض��جد االأق�ض��ى من��ذ اأي��ام اقتحامات 
جان��ب  اإىل  وامل�ض��توطنن،  االحت��ال  جلن��ود 
االعتق��االت بح��ق املواطن��ن املقد�ض��ين واالعت��داء 
على املرابطن يف امل�ضجد االأق�ضى، يف وقت قامت فيه 
�ض��لطات االحت��ال برتكي��ب بواب��ات الكرتونية على 

عدد من اأبواب االأق�ضى.

هل تنذر أحداث األقصى باندالع انتفاضة جديدة؟

محللون: ما يحدث باألقصى خطة إسرائيلية للسيطرة عليه 

وق��ال "قد بلغ املخطط ال�ض��هيوين �ض��د 
امل�ض��جد االأق�ض��ى ح��دًا خط��ريًا ال ميكن 
ال�ض��يطرة  خ��ال  م��ن  علي��ه  ال�ض��كوت 
االأذان  ومن��ع  علي��ه،  الكامل��ة  االإداري��ة 
من��ذ  م��رة  الأول  في��ه  ال�ض��اة  واإقام��ة 
خم�ض��ة عق��ود، وط��رد حرا�ض��ه واإقامة 
بواب��ات اإلكرتونية حت��ت هيمنة وحتكم 
االحت��ال، ما يعن��ي اأن خمطط تق�ض��يم 
االأق�ض��ى زماني��ا ومكاني��ا �ض��يتحقق، واأن 
ال�ض��هاينة �ض��وف مي�ض��ون يف خمططه��م 
لتنفي��ذ �ض��ربتهم الك��ربى الرامي��ة اإىل 
اهلل  �ض��مح  ال  االأق�ض��ى  امل�ض��جد  ه��دم 

واإقامة هيكلهم املزعوم".
ودعا اإىل �ض��رورة التوحد خلف ق�ض��ية 
القد�س وامل�ض��جد االأق�ض��ى واملقد�ضات يف 
وج��ه االأخط��ار املحدقة الت��ي تتهددها، 
ال�ض��هيوين  املخط��ط  اإحب��اط  به��دف 
ب�ض��كل  ويتم��دد  يتو�ض��ع  ال��ذي  الغا�ض��م 
خط��ري يف ظ��ل �ض��عف عرب��ي واإ�ض��امي 

وتاآمر دويل مك�ضوف.
العربي��ة  االأم��ة  ق��ادة  بح��ر  د.  ودع��ا 
واالإ�ضامية لتحمل م�ضوؤولياتهم الدينية 
واالأخاقي��ة  والتاريخي��ة  والقومي��ة 
والتدخل العاجل من اأجل وقف املخطط 
ي�ض��تهدف  ال��ذي  االإجرام��ي  العن�ض��ري 

امل�ضجد االأق�ضى واملقد�ضات.
وطالب علم��اء العرب وامل�ض��لمن بتحمل 
م�ض��وؤولياتهم علماء االأزهر وال�ض��عودية 
وكل  واإندوني�ض��يا  وماليزي��ا  واالأردن، 
علماء االأمة، كما وطالب الدول العربية 
واالإ�ضامية التي لعا عاقات دبلوما�ضية 
مع االحتال ب�ضحب �ض��فرائهم من دولة 
م��ن  االحت��ال  �ض��فراء  وط��رد  الكي��ان 

عوا�ضمهم وهذا اأقل القليل.
ال��ذي  البطولي��ة  العملي��ة  اأن  واعت��رب 
م��ن عائل��ة اجلباري��ن  ال�ض��هداء  نفذه��ا 
اأم الفح��م ه��ي ال��رد عل��ى جرائ��م  م��ن 
االحت��ال �ض��د االأق�ض��ى واملقد�ض��ات يف 
مدين��ة القد���س، كم��ا اأن العملي��ة الت��ي 
قام بها ال�ضهيد راأفت حرباوي يف اخلليل 
التحري��ر  نح��و  الطري��ق  ه��ي  باالأم���س 

وحماية الثوابت الفل�ضطينية.
وتوجه بال�ض��كر اجلزي��ل الأبناء �ض��عبنا 
يف القد�س وال�ض��فة وال���� 48 واملرابطن 
الذي��ن يدافع��ون ع��ن امل�ض��جد االأق�ض��ى 
ويبذل��ون دماءه��م واأرواحه��م يف �ض��بيل 

اهلل.
كم��ا واأب��رق بالتحي��ة والتقدي��ر لكل من 
وق��ف بجان��ب االأق�ض��ى وخ���س الربملان 
االأردين ممثًا برئي���س الربملان املهند�س 
ملواقف��ه  بال�ض��كر  الطروان��ة  عاط��ف 
يف  االحت��ال  جرائ��م  �ض��د  ال�ض��جاعة 

القد�س.

تقرير لجنة القدس
وا�ض��تعر�س النائ��ب اأحم��د اأب��و حلبي��ة 
رئي���س جلن��ة القد���س واالأق�ض��ى تقرير 
جلنته التط��ورات االأخرية التي ح�ض��لت 

يف القد���س وما تداعيات منع ال�ض��اة يف 
امل�ضجد االأق�ضى.

واأب��رق بالتحي��ة الأهلن��ا يف القد�س على 
موقفه��م البط��ويل يف حت��دي اإج��راءات 
بع��دم  االأق�ض��ى  يف  ال�ض��هيوين  الع��دو 
دخوله��م اإليه من البواب��ات االإلكرتونية 
ه��ذه  مقاب��ل  ال�ض��اة  ب��اأداء  وقيامه��م 
البواب��ات بن��اء عل��ى فت��وى م��ن علم��اء 
الهيئ��ة  رئي���س  مقدمته��م  ويف  القد���س 
االإ�ض��امية العليا ال�ضيخ الدكتور عكرمة 
�ض��ربي واملفت��ي الع��ام للقد���س والدي��ار 

الفل�ضطينية ال�ضيخ حممد ح�ضن. 
وطالب علماء فل�ضطن واالأمة بالتحرك 
االأق�ض��ى  امل�ض��جد  للدف��اع ع��ن  العاج��ل 
اجله��ود  ح�ض��د  عل��ى  والعم��ل  املب��ارك 
االم��ة  لتعري��ف  وال�ض��عبية  الر�ض��مية 
باأهميته ومكانته وحتريكها وحت�ض��يدها 

لف�ض��ح املخطط��ات ال�ض��هيونية لتهويده 
ومواجهتها.

ودعا النائ��ب اأبو حلبي��ة جماهري االأمة 
العربي��ة واالإ�ض��امية اإىل النف��ري الع��ام 
بق��وة وغ�ض��ب يف م�ض��ريات غ�ض��ب ي��وم 
اجلمعة القادمة ن�ضرة للم�ضجد االأق�ضى 
املبارك وحا�ضنته مدينة القد�س ورف�ضًا 
بحق��ه  ال�ض��هيوين  الع��دو  الإج��راءات 
الفل�ض��طيني  �ض��عبنا  مطالب��ا  واإغاق��ه، 
للتوج��ه يف م�ض��ريات غ�ض��ب اإىل حواجز 
التما�س مع العدو ال�ض��هيوين واال�ضتباك 

معه فيها.
ودع��ا االأردن -مل��كًا وحكوم��ة و�ض��عبًا– 
والوالي��ة  الو�ض��اية  �ض��احب  ب�ض��فته 
الديني��ة على امل�ض��جد االأق�ض��ى املبارك 
اإىل القي��ام باإج��راءات عملي��ة وقوي��ة 
وفاعل��ة ملواجه��ة اجلرائ��م ال�ض��هيونية 
بح��ق امل�ض��جد االأق�ض��ى وع��دم االكتفاء 
باملواقف القولية كال�ض��جب واال�ض��تنكار 

والتنديد فقط.
وطالب جامعة ال��دول العربية ومنظمة 
املوؤمت��ر االإ�ض��امي بتفعي��ل دورهما اأكر 
املب��ارك  االأق�ض��ى  امل�ض��جد  ع��ن  للدف��اع 
والدعوة اإىل عقد موؤمترات قمة وغريها 
لدرا�ض��ة الع��دوان ال�ض��هيوين املتوا�ض��ل 
علي��ه واتخاذ الق��رارات الازمة الإجبار 
العدو ال�ض��هيوين لان�ض��ياع باالن�ضحاب 
من امل�ض��جد االأق�ض��ى ووق��ف اإجراءاته 
القمعية بح��ق اأهلنا امل�ض��لن واملرابطن 

واملرابطات فيه.
والكت��ل  واالحت��ادات  الربملان��ات  ودع��ا 
الربملاني��ة العربية واالإ�ض��امية بالقيام 
به��م  واملن��وط  منه��م  املطل��وب  بال��دور 
املب��ارك  االأق�ض��ى  امل�ض��جد  ع��ن  دفاع��ًا 
و�ض��ن القوان��ن الازم��ة لوق��ف هرول��ة 
حكوماتهم للتطبيع مع الكيان ال�ضهيوين 
وحلماي��ة القد�س واأق�ض��اها ومقد�ض��اتها 
وال��رتاث الدين��ي والثقايف فيه��ا، ونخ�س 
ورابط��ة  العرب��ي  الربمل��ان  بالذك��ر 
والربمل��ان  القد���س  الأج��ل  برملاني��ون 

االأوروبي وغريها.

المجلس التشريعي يعقد جلسة حول إقدام  االحتالل 
االسرائيلي على إغالق المسجد األقصى 

 بحر يدعو الشعوب العربية واإلسالمية للنفير العام دفاعًا عن االقصى

غزة-
عقد املجل�س الت�ضريعي الفل�ضطيني 
مبقره مبدينة غزة جل�ض��ة خا�ضة 
حول اقدام االحتال االإ�ض��رائيلي 
االأق�ض��ى،  امل�ض��جد  اغ��اق  عل��ى 
جل�ض��ته  نهاي��ة  يف  املجل���س  واأق��ر 
واالأق�ض��ى  القد���س  جلن��ة  تقري��ر 
باالإجم��اع. ودع��ا د. اأحم��د بح��ر 

املجل���س  لرئي���س  االأول  النائ��ب 
كلمت��ه  الفل�ض��طيني يف  الت�ض��ريعي 
الفل�ض��طيني  �ض��عبنا  االفتتاحي��ة 
واالإ�ض��امية  العربي��ة  و�ض��عوبنا 
للنف��ري الع��ام م��ن اأجل الدف��اع عن 
االأق�ضى واملقد�ض��ات، واخلروج اإىل 
ال�ض��وارع يف كل مكان من اأجل وقف 
املوؤامرة عل��ى اأوىل القبلتن وثالث 

احلرم��ن ال�ض��ريفن. ولفت اإىل اأن 
ه��ذه اجلل�ض��ة ته��دف اإىل الدع��وة 
ملواجه��ة الع��دوان ال�ض��هيوين على 
وا�ض��تثارة  واملقد�ض��ات،  االأق�ض��ى 
العزائ��م وحتفي��ز الهم��م م��ن اأجل 
الت�ضدي للمخطط ال�ضهيوين الذي 
يت��م تنفي��ذه ب�ض��كل مت��درج بح��ق 

امل�ضجد االأق�ضى حاليا.

تقرير تقرير
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غزة- الراأي
اأعلن��ت وزارة االأوق��اف وال�ض��وؤون الدينية اأن 
ت�ض��عرية احلج لهذا العام 1438ه� - 2017م، 
)املحافظ��ات  يف  احل��رام  اهلل  بي��ت  حلج��اج 

اجلنوبية( تبلغ )2190( دينار اأردين.
ودعت وزارة االأوقاف جميع احلجاج املقبولن 
للح��ج هذا العام اإىل �ض��رورة ا�ض��تكمال باقي 
الر�ض��وم والبالغة )1190(دين��ار عرب فروع 
البنك االإ�ضامي الفل�ضطيني وذلك ابتداء من 
�ضباح اأم�س االأربعاء املوافق 19/7/2017م 
املواف��ق  الثاث��اء  ي��وم  عم��ل  نهاي��ة  وحت��ى 
25/7/2017م ، م�ضريًة اإىل اأنه لن تقبل اأي 

اإيداعات بعد هذا التاريخ.
وطالبت احلجاج بدفع الر�ض��وم مبا�ض��رة اإىل 
يف  حم��ذرًة  ال�ض��ركات،  و�ض��اطة  دون  البن��ك 
الوقت ذاته اأي �ض��ركة تقوم بجمع اأي ر�ض��وم 

تتعلق باحلج.
واأو�ض��حت ال��وزارة اأنه��ا بذلت جه��وًدا كبرية 
لتخفي�س الت�ضعرية وذلك للتخفيف عن اأبناء 
�ض��عبنا خا�ض��ة يف ظل الظروف ال�ضعبة التي 

مير بها.

األوقاف تعلن عن 
تسعيرة الحج لهذا 

العام 1438 هـ

غزة-الراأي
توكلت على اهلل واجتهدت فكان لها ما اأرادت 
اإنه��ا الطالب��ة املتفوق��ة رمي��ن املزين��ى م��ن 
مدر�ض��ة دالل املغرب��ي الثانوي��ة “اأ” للبنات 
احلا�ض��لة عل��ى املرك��ز االأول عل��ى م�ض��توى 

الوطن مبعدل “99.6” يف الفرع ال�ضرعي.
النتائ��ج  ع��ن  االإع��ان  ي��وم  �ض��بيحة  يف 
املزين��ى و�ض��ط حال��ة  الطالب��ة  ا�ض��تيقظت 
بف��ارغ  تنتظ��ر  وه��ي  والقل��ق  الرتق��ب  م��ن 

ال�ض��رب ثمرة جهدها وتعبها خال م�ض��وارها 
التعليم��ي وبالرغ��م م��ن تيقنه��ا باأنها �ض��وف 
حت�ض��ل عل��ى مرك��ز متق��دم ، وف��ور االإعان 
عن النتائج كان��ت املفاجاأة والفرحة التي ال 

تو�ضف.
الطالب��ة املزين��ى ع��رّبت ع��ن فرحته��ا ب��اأن 
حمدت و�ض��كرت اهلل عز وجل الذي ال ي�ضيع 

اأجر من اأح�ضن عما.
وعن خطتها الدرا�ضية تو�ضح  اأنها كانت ت�ضع 

جدواًل للدرا�ض��ة وكان��ت تتابع درو�ض��ها اأواًل 
ب��اأول ه��ذا باالإ�ض��افة اإىل تنظيمه��ا لوقتها 

حيث كان وقتها مق�ضم للدرا�ضة وللعائلة.
 وتتاب��ع املزين��ى ب��اأن حتدي��د اله��دف اأح��د 
اأ�ض��باب الو�ض��ول للتف��وق والنج��اح م�ض��يفة 
اأنه يجب على ال�ضخ�س اأن ي�ضع ن�ضب عينيه 
هدفًا ي�ض��عي لتحقيقه فبدون حتديد الهدف 

ال ميكنه الو�ضول ل�ضيء.
دعمه��ا  يف  واالأ�ض��رة  املدر�ض��ة  دور  وع��ن 

التف��وق  ه��ذا  اإىل  وو�ض��ولها  وت�ض��جيعها 
اأو�ض��حت الطالبة رمين اأن املعلمات ومديرة 
املدر�ضة والطالبات كان لهن دور يف ت�ضجيعها 
وتق��دمي الن�ض��ح لها ، اأما اأ�ض��رتهافكانت خري 

داعم وحمفز .
وتطمح االأوىل على م�ض��توى الوطن بدرا�ضة 
تخ�ض���س” درا�ض��ات اإ�ض��امية” وذل��ك حتى 
تتمكن من اإمتام حفظ كتاب اهلل وهو هدفها 

االأ�ضمى التي ت�ضعي لتحقيقه.

األولى على فلسطين في التعليم الشرعي

الطالبة ريمين المزيني قصة إصرار وعزيمة نحو التميز


