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غزة- �لر�أي:
يع��اين طلب��ة �لثانوي��ة �لعام��ة م��ن �أبن��اء 
قط��اع غزة �نقطاع �لتيار �لكهربائي و�س��وء 
�حل�س��ار  ج��ر�ء  �القت�سادي��ة  �الأو�س��اع 

�الإ�سر�ئيلي �ملفرو�ض على �لقطاع.

وق��د ال يخل��و بيت فل�س��طيني من �س��هيد �أو 
�أ�س��ر �أو جريح، يجعل من �حلزن م�س��احبا 
له��ذ� �ملن��زل، م��ا ق��د ينعك���ض عل��ى بع���ض 
�لطلب��ة �لذي��ن يج��دون �س��عوبة يف جتاوز 
هذه �ملاآ�س��ي. ولك��ن هناك فئة م��ن �لطالب 

عان��ت فق��د�ن �ل�س��هد�ء، و�آالم �الإ�س��ابات، 
ولوعة �ال�س��تياق لالأ�س��رى، كل ه��ذه �ملِحن 
حتول��ت �إىل من��ح لتق��دمي مزيد م��ن �جلهد 

لتحقيق �لنجاح و�المتياز.
�بنة �ل�س��هيد �لقائ��د يف �ملقاومة حممد �أبو 

�س��مالة )رب��ا( حت�س��لت على مع��دل 92% 
يف �لف��رع �لعلم��ي. �أظهر فيديو م�س��ور على 
وه��ي  رب��ا  �الجتماع��ي  �لتو��س��ل  مو�ق��ع 
��ست�س��هد  �ل��ذي  و�لده��ا،  �س��ورة  حتت�س��ن 
بق�س��ف �إ�س��ر�ئيلي ��س��تهدفه يف رف��ح ع��ام 

�مل��رة  ه��ي  ه��ذه  "رب��ا" �إن  تق��ول   .2014
�الأوىل �لت��ي يدخل �لف��رح �إىل منزلها منذ 
م��رمي  �جلريح��ة  �أم��ا  و�لده��ا.  ��ست�س��هاد 

�أ�س��يبت  و�لت��ي  مط��ر  �أب��و 
خ��الل  �الحت��الل  بر�س��ا�ض 

طلبة غزة.. 
تفوٌق في بيوٍت أثقلها الحزن سنوات

10

ن�سرة خا�سة
 من وكالة �لر�أي �لفل�سطينية، 
�الإعالمي��ة  �مل��و�د  الأب��رز 
�لت��ي �نتجته��ا �س��من متابعة 
�إع��الن نتائج �لثانوية �لعامة 

)�لتوجيهي(.
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة- خا�ض �لر�أي
ل �لظروف �لتي يعي�س��ها قطاع غزة  ُ مل حتحَ
من ح�س��ار وقط��ع متك��رر للكهرب��اء دون 
�إ�س��ر�ر �إميان �إىل �لو�سول لهدف �لتفوق، 
وب��اء  �أفرزه��ا  �لت��ي  للتحدي��ات  �إ�س��افًة 

كورونا على جموع �لطلبة، ومنهم �إميان.
فبع��د ع��ام م��ن �جل��د و�الجتهاد، و�س��هر 
�لليايل، على حتقيق �حللم �لذي ر�س��مته 
وتع��ب  جمه��ود  �هلل  كل��ل  خياله��ا،  يف 
�لطالب��ة �إميان �أبو �س��مالة من قطاع غزة 
بالنج��اح و�لتف��وق بح�س��ولها على �ملركز 

�الول مكرر يف �لفرع �لعلمي.
�إميان ح�س��دت ثمار تل��ك �لليايل و�الأيام 
و�لت��ي   99.7% مع��دل  عل��ى  بح�س��ولها 
لطامل��ا متي��زت وعل��ى مد�ر �س��بع �س��نو�ت 
من��ذ  ر�فقه��ا  �ل��ذي  و�لتميي��ز  بالتف��وق 

�ل�سغر.
وبفارق ع�س��ر و�حد عن توقعاتها، جاءت 
نتيج��ة �ميان و�لت��ي توقعت معدل 99.6 
"�س��عور ال   ،99.7 �ال �أنه��ا ح�س��لت عل��ى 

ميكن و�سفه باأي كلمة".
ه��ذ�  �أن  تغمره��ا،  و�لفرح��ة  وتابع��ت 
�ل�س��نو�ت  طيل��ة  ر�فقه��ا  �ل��ذي  �لنج��اح 
�ملا�سية �سيكون ��ستمر�ر ملرحلة �لثانوية 
�لعام��ة، بعيد� عن كل م��ا يتد�وله �لنا�ض 

من توهمات باأن مرحلة �لتوجيهي تتميز 
ع��ن �ل�س��نو�ت �ملا�س��ية بغ���ض �لنظر عن 
�لتفوق �لذي كنت قد حققته يف �ل�سفوف 
�لت��ي �س��بقت، فهذه �س��نة مليئ��ة باخلوف 

و�الرباك.
وت�س��يف :" كل �لتوت��ر ر�ح بع��د �س��ماع 
�لنتيج��ة و�أحل��ى �س��دمة كان��ت مل��ا �ج��ا 

�ملعدل.. كل �لتوتر و�حلزن �ختفى".
در��س��ته،  تن��وي  وم��ا  طموحه��ا  وع��ن 
�أو�س��حت �نه��ا مل تختار �لتخ�س���ض بعد، 
لكنها تطمح لدر��س��ة �لط��ب �أو �لعالقات 
�لدبلوما�س��ية يف �إح��دى �جلامع��ات �لتي 
مل يق��ع عليها �خليار بعد قائلة:" نف�س��ي 
�أكون �س��فرة فل�سطني ومنذ ٣ �سنو�ت و�أنا 
�أقر� �ل�س��روط و�س��األت ولكن �قتنعت هال 
وي��ن م��ا كان �لو�حد بلده مع��ه وهو مبثل 
�أي م��كان وه��و �س��فر فل�س��طني  بل��ده يف 

و�لق�سية".
و�أخ��ر�  �أوال  هلل  �لف�س��ل  �أن  و�أك��دت 
مهتم��ا  كان  �ل��ذي  لو�لده��ا  جناحه��ا  يف 
مرتاح��ة  نف�س��يتها  تك��ون  �أن  وحري�س��ا 
ولو�لدتها �لتي كانت تتابعها، م�س��رة �ىل 
�ن��ه مل تك��ن هناك �س��عوبات بالدر��س��ة، 
ولك��ن بالف�س��ل �لثاين كان �ل�س��غط كبر 

مع �لتوتر ب�سبب فرو�ض كورونا.

عب��د  غزة-�لر�أي-فل�س��طني 
�لكرمي

ت�س��ر  �ل�س��اعة  عق��ارب  كان��ت 
�ىل �لثامن��ة �إال ع�س��ر دقائ��ق 
�الأع�س��اب  ��س��تدت  �س��باحا، 
و�س��كنت �أرج��اء �لبي��ت كاف��ة، 
نق��ال  هات��ف  بي��ده  �لو�ل��د 
بانتظار ر�س��الة تب�س��ره مبعدل 
�بنت��ه، �أف��ر�د �لعائلة ي�س��عون 
�لت��ي  قلوبه��م  عل��ى  �أيديه��م 

�زد�دت دقاتها عن �ملاألوف.. 
�الأخ��رة  �لدقائ��ق  م��رت 
�س��ريعا وما �إن و�س��لت �لر�س��الة 
باالأبن��اء  و�إذ  بالنتيج��ة، 
و�لده��م  �أي��دي  م��ن  يخطف��ون 
هاتف��ه، ودخل��و� يف نوب��ة بكاء 
�لف��رح وعن��اق مط��ول  ميلوؤه��ا 
بنج��اح �بنتهم "غادة رجاء �أبو 
�س��بلة"، وح�س��ولها عل��ى معدل 

�لعامة. �لثانوية  يف   94%
وت�سكن �أبو �سبلة يف مدينة رفح 
جنوب قطاع غزة، وعقب �سماع 
خ��ر تفوقها، علت �لزغاريد يف 
�أرجاء �لبي��ت، وتهافت �الأقارب 

بفرح��ة  مهنئ��ني  و�جل��ر�ن 
�لنجاح، فيما �ختلطت م�س��اعر 
�أ�س��و�ت  م��ع  و�لب��كاء  �لف��رح 
�ملفرقعات �لتي �أبهجت �جلميع. 

ثمرة 12 عام
�لت��ي  �لتوقع��ات  �أن  ورغ��م 
خميلته��ا  يف  "غ��ادة"  و�س��عتها 
كانت تفوق �ملعدل �لذي ح�سلت 
علي��ه، �إال �أنها فخورة بنجاحها 
وح�س��ولها عل��ى مع��دل مرتفع، 
باعتباره ح�ساد �سنو�ت طويلة 
م�ست، وثمرة 12 عاما من �جلد 

و�الجتهاد و�ملثابرة.
وتعزو غادة تفوقها �إىل �أن �أنها 
كان��ت تدر���ض ط��و�ل �لي��وم مع 
�أخذ ق�سط معني من �لر�حة، يف 
�لوق��ت �لذي كان في��ه و�لد�ها 
�لر�ح��ة  �س��بل  له��ا  يوف��ر�ن 
و�لطماأنين��ة، وكاف��ة �لظ��روف 

�ملنا�سبة.
وعن �ل�س��عوبات �لت��ي و�جهتها 
خالل فرتة �لدر��سة، تقول �أبو 

�س��بلة يف حدي��ث ل�"�ل��ر�أي":" 
�لت��ي  �ملختلف��ة  �الأو�س��اع  �إن 
يع��اين منه��ا قط��اع غ��زة، ب��ال 
�س��ك توؤثر على نف�سية �لطالب 
وخا�س��ة �لو�س��ع �القت�س��ادي، 
�ملتعلق��ة  �لظ��روف  جان��ب  �ىل 
بفرو�ض كورونا، و�لتوتر �لذي 
ح��دث ح��ول �إمكانية �لدر��س��ة 
لالمتحان��ات من عدمها"، الفتة 
لتل��ك  �أن جناحه��ا حت��دي  �ىل 
�لظروف وهو فرحة ال تو�سف.
�لظ��روف،  تل��ك  مو�جه��ة  ويف 
تو�س��ح �أب��و �س��بلة �أن و�لد�ه��ا 
وقف��و�  �لك��رى  و�س��قيقتها 
بجانبها وعملو� على م�س��اندتها 
يف �جتي��از تل��ك �لف��رتة، و�أنه��ا 
تهدي هذ� �لنج��اح لهم جميعا، 
م�س��رة �ىل �أنها تنوي ��ستكمال 
باختي��ار  �جلامعي��ة  در��س��تها 

تخ�س�ض �لتمري�ض.

فرحة ال توصف
�أغ��اين  و�س��تريو  "مفرقع��ات 

وحلويات"..هذ� م��ا �أعده و�لد 
غادة قب��ل �الإعالن عن �لنتائج 
بي��وم و�ح��د، ففرحت��ه بنجاح 
�لو�س��ف،  ح��د  تف��وق  �بنت��ه 
و�إميان��ه بح�س��ولها عل��ى معدل 
�أن  باعتب��ار  �س��باقا،  كان  ع��ال 
لها �سقيقة �س��بقتها يف �لثانوية 
�لعامة بعد ح�سولها على معدل 

متميز يف �لت�سعينات. 
وعن �ساعات �النتظار ال�ستقبال 
�لنتيج��ة، يق��ول و�لده��ا "�أب��و 
حممد" يف حدي��ث ل�"�لر�أي":" 
كل �أفر�د �لبيت كانو� على �أحر 
�أع�س��ابهم،  وعل��ى  �جلم��ر  م��ن 
وعندم��ا رن �جل��و�ل، �ختطف��ه 
يبك��ون  و�س��ارو�  �أبنائ��ي  من��ي 
م��ن �لفرحة ملجرد م�س��اهدتهم 
�لنتيج��ة"، و��س��فا جناح �بنته 
�أن  ميك��ن  ال  �لت��ي  بالفرح��ة 

تو�سف.
وت�س��ارك و�لدة غادة، �لفرحة 
بنجاح �بنتها، مو�س��حة �أن يوم 
�لثانوي��ة  نتائ��ج  �الإع��الن ع��ن 
�لعام��ة كان مبثاب��ة ي��وم مميز 

لكل �أفر�د �لعائلة، حيث �أجو�ء 
�ل�س��عادة و�لبهجة �لتي غمرت 
�ملهنئ��ني، فيم��ا كان��ت �حللويات 
�س��غر�  �جلمي��ع  عل��ى  تت��وزع 

وكبر�.
حدي��ث  يف  و�لدته��ا  وتوؤك��د 
عل��ى  عمل��ت  �أنه��ا  ل�"�ل��ر�أي"، 
توف��ر كافة �الأجو�ء �ملنا�س��بة 
و�ملريح��ة البنته��ا خ��الل فرتة 
�لدر��س��ة، الفتة �ىل �أنها حتمد 
�هلل كث��ر� لتوفيق��ه �بنته��ا يف 
�لدر��سة وح�س��ولها على معدل 

مميز وم�سرف.
وكان��ت وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
�أم���ض  �أعلن��ت  ق��د  �لع��ايل، 
�ل�س��بت، ع��ن نتائ��ج �متحان��ات 
�لثانوية �لعامة للعام �لدر��س��ي 
�ل�س��فة  يف   2019/2020
�لغربي��ة وقط��اع غ��زة، حي��ث 
بل��غ ع��دد �ملتقدم��ني يف �لفروع 
77539 م�س��رتًكا، وكان  كاف��ة 
عدد �لناجح��ني منهم 55302 

بن�سبة بلغ 71.32%."

المتفوقة أبو سبلة: فرحة النجاح ال توصف وثمرة 12 عام

حصدت معدل 99.7%

المتفوقة "أبو شمالة": "نفسي أكون سفيرة فلسطين"
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غزة- خا�ض �لر�أي
و�س��ط زغاري��د �لعائل��ة و�الأحب��اء وعلى 
وقع دقات �لطبول، �بتهاجًا بهذ� �الإجناز 
و�لنج��اح �لباه��ر، ويف �ملن��زل �لذي جتهز 
��س��تقبلت  بالنتيج��ة  لالحتف��ال  م�س��بقًا 
�لطالبة �ملتفوقة �إميان �سهيل �أبو ح�سرة 
�ملرتب��ة  وعائلته��ا، خ��ر ح�س��ولها عل��ى 
�الأوىل عل��ى م�س��توى �لوط��ن يف �متح��ان 
�لثانوي��ة �لعام��ة له��ذ� �لع��ام ع��ن �لف��رع 

�الأدبي مبعدل 99.6%.
طاقم �سبكة �لر�أي �لفل�سطينية ز�ر منزل 
�لطالب��ة �ملتفوق��ة، �لو�قع غ��رب مدينة 
و�لف��رح  �البته��اج  �أج��و�ء  ور�س��د  غ��زة، 
�لعائل��ة  معه��م  �س��اركوه  �ل��ذي  �لكب��ر، 
و�الأ�س��دقاء و�جل��ر�ن، موع��د �الإع��الن 
عن نتائج �لثانوية �لعامة و�إعالن �أ�س��ماء 
عل��ى  �إمي��ان  كان��ت  �لت��ي  �لوط��ن  �أو�ئ��ل 

مقدمتهم.
تق��ول �لطالب��ة �إمي��ان �إن فرح��ة �لنجاح 
ال ي�س��اهيها فرحة �أخرى خا�سة �لنجاح 
يف “�لتوجيه��ي” الأنها تاأتي و�س��ط �نتظار 
�لطالب��ة  �س��بهت  كم��ا  وتوت��ر،  وترق��ب 
“بالعر���ض  �لفرح��ة  ه��ذه  ح�س��رة  �أب��و 

�لفل�سطيني”.
و�أ�س��افت: ” �أ�س��عر بالفخر كوين �الأوىل 
ه��ذ�  يف  فل�س��طني  �لوط��ن  م�س��توى  عل��ى 
�لع��ام.. ع��ام �لكورون��ا وع��ام �لتحدي��ات 
�ل�س��عبة، �س��و�ء عل��ى �مل�س��توى �ل�سيا�س��ي 
ك�س��فقة �لقرن �أو على م�س��توى �الأو�س��اع 
�لت��ي يعي�س��ها �لقط��اع م��ن ف��رتة الأخرى، 

كما �أنني �أ�س��عر بالفرح الأنني ��ستطعت �أن 
�أدخل �لفرحة لقلوب �الأهل”.

وقالت �أبو ح�سرة :" هديف �الأ�سا�سي منذ 
بد�ية در��س��تي هو �حل�س��ول عل��ى �ملركز 
مبين��ة  فل�س��طني"،  م�س��توى  عل��ى  �الأول 
�أنه��ا كانت حمددة هذ� �الجن��از �لكبر يف 

حياتها.
وتابع��ت بالق��ول:" رغ��م �الأو�س��اع �لت��ي 
مررن��ا به��ا طيل��ة ف��رتة �لدر��س��ة، وعدم 
�إال  )كورون��ا(  ب�س��بب  للمد�ر���ض  ذهابن��ا 
�أنن��ي و�س��عت هدف��ًا �أمام��ي، �أن �أك��ون من 
�ملتفوق��ني، و�أو�ئ��ل قط��اع غزة، وه��ذ� ما 

جتهزت له خالل �الأيام �ملا�سية.

و��س��تطردت �أن �لدر��س��ة تطلب��ت جه��دً� 
وعماًل و�جته��ادً� طيلة �لفرتة �ل�س��ابقة، 
و��س��تطعت بدع��م م��ن عائلت��ي وو�لدت��ي 
وو�لدي، �أن �أكون من �ملتقدين يف �ل�سفوف 
�الأوىل، و�أن �أحظى مبرتبة، �أرفع بها ر�أ�ض 
عائلت��ي. ومتم��ت بالق��ول "عندم��ا �أق��وم 
بحل �المتحانات فاأنا �أقوم بحلها لي�ض من 
�أج��ل �لعالم��ات، و�إمنا لهدف �أ�سا�س��ي وهو 
�ال�ستفادة منه ل�سخ�سيتنا يف �مل�ستقبل".

و�أ�س��ارت �إىل �أنه عندما كان��ت تقوم بهذه 
�لطريقة، فاإن �ملعلومة ت�س��كل ب�سكل �سهل 
جدً�، �الأمر �لذي جعلني مل �أجد �س��عوبة 

يف تقدمي �الختبار�ت.
وع��ن كيفي��ة معرف��ة نتيجتها، �أك��دت �أبو 
ح�س��رة �أنه��ا علم��ت بها من خ��الل مو�قع 
�لتو��س��ل �الجتماعي، مبين��ة �أنها ذهبت 

لتع��م  بالنتيج��ة،  الإخباره��م  �أهله��ا  �إىل 
�الأفر�ح منزلها.

و�أهدت �لطالبة �أبو ح�سرة جناحها، �إىل 
وطنها فل�سطني، مبينة �أنه يزيدها فخرً�، 
مو�سحًة �أنها قاومت �لكثر من �لتحديات 
�أه��دت  كم��ا  وطنه��ا،  خلدم��ة  و�لظ��روف 
جناحها لعائلتها وخا�سة و�لدتها، �إ�سافة 

ملدر�ساتها يف مدر�سة �أحمد �سوقي.
وع��ن �لتخ�س���ض �لت��ي تن��وي �اللتح��اق 
ب��ه، قال��ت �أبو ح�س��رة �إنها مل حت��دد �أي 
�أن تخ��دم  �أنه��ا تري��د  تخ�س���ض، مبين��ة 
�أو  لالإع��الم  باالن�س��مام  �إم��ا  ق�س��يتها، 
الإي�س��ال ر�س��الة فل�س��طني لكل �لع��امل، �أو 

�الجتاه �إىل �لتخ�س�سات �ل�سيا�سية.
وبفخ��ر كب��ر وفرحة بدت و��س��حة على 
مالحم��ه، ق��ال �س��هيل �أب��و ح�س��رة، و�لد 
�لطالب��ة �إمي��ان، �إن �بنت��ه ح�س��دت ه��ذ� 
�لنج��اح بعد جمه��ود كبر ج��دً�، كما �أنهم 
�عت��ادو� عل��ى تفوقه��ا كل ع��ام، و�أن هذ� 
�الجن��از �أت��ى ه��ذ� �لع��ام رغ��م �س��عوبات 
كب��رة، كما �أنها �عتمدت كليًا على نف�س��ها 
دون م�س��اعدة �أحد لتحقق ما حققته هذ� 
�لع��ام. ون�س��رت وز�رة �لرتبي��ة و�لتعلي��م 
�سباح �ليوم �ل�سبت 11/7/2020، نتائج 
�لثانوية �لعامة، يف حمافظات �لوطن بعد 
�متحان��ات مت تقدميه��ا �لع��ام �حل��ايل يف 
ظروف ��س��تثنائية ج��ر�ء فرو�ض كورونا 
)كوفي��د19-( حيث بلغت ن�س��بة �لنجاح 
يف فل�سطني 71.32 �لفرع �لعلمي 85.92 

و�الأدبي 65.43.

غزة- �لر�أي
م��ن من��زل متهال��ك �جل��در�ن، وحي��اة 
ت�س��تد ق�س��وتها يوم��ًا بع��د ي��وم، �أب��ت 
�أن ت�سرق ببهجة تفوقها  “�سم�ض” �إال 
رغم��ًا ع��ن ك��رة غي��وم �لظ��روف م��ن 
حولها، �أ�س��رقت بنور م��الأ قلب و�لديها 
وعائلتها.. و�أي �إ�س��ر�ق ي�ساهي �إ�سر�ق 
�لتف��وق �لكب��ر �ل��ذي �س��يعي�ض معه��م 
عمرً� ترويه ويرويه و�لديها �س��اخمني 

فخورين.
�أحم��د  �س��م�ض  �لطالب��ة  و��س��تطاعت 
�ختب��ار�ت  يف  تتف��وق  �أن  عم��رة  �أب��و 
�لثانوي��ة �لعام��ة رغ��م �الأمل و�ملعان��اة 
�لتي تعي�س��ها، فهي تعي�ض و�س��ط �أ�سرة 
مي�س��ورة �حل��ال ومتعفف��ة ويف من��زل 
�س��به متهالك خرجت من رح��م �ملعاناة 
ختم��ت  �أن  بع��د  رباني��ة  وبب�س��رة 
حفظه��ا لكت��اب �هلل �لك��رمي، و�أ�س��رت 
على �أن تو��س��ل علمها لتح�س��د �الأوىل 
على حمافظة خانيون���ض ،علمي مكرر، 
�الإر�دة  �أن  لتوؤك��د   99.3% مبع��دل 

�أقوى من كل �ل�سعاب.
وبرغ��م كل �لظ��روف �لت��ي م��رت به��ا 
�س��م�ض، �إال �أن �ملثاب��رة و�جله��د �ل��ذي 
�إىل  �الأول  �لطري��ق  كان��ا  بذلتهم��ا 

�النتق��ال �إىل مرحل��ة حتدي��د �مل�س��ر 
�ل��ذي  �له��دف  وحتقي��ق  و�مل�س��تقبل 
ف��رتة  خ��الل  �أعينه��ا  �س��وب  و�س��عته 
�لدر��س��ة. تقول �س��م�ض :" كان �لو�سع 

و�لو�س��ع  كورون��ا،  جائح��ة  �س��عًبا، 
ه��ذه  ورغ��م  �ل�س��عب،  �القت�س��ادي 
�لظ��روف، حقق��ت م��ا �أحل��م ب��ه وه��و 
مع��دل %99.3". وتابع��ت بالق��ول:" 

��س��تطعت باإر�دت��ي، وبف�س��ل �ملعلم��ني، 
و�الأه��ل له��م دور كب��ر يف ه��ذ� �ملعدل، 
و�أرغ��ب بدر��س��ة �لط��ب، لك��ن ظ��رويف 
�سعبة ولن �أ�ستطيع در��سة �لطب بدون 

�أي م�ساعدة �أو منحة". تقول �سم�ض".
و�أ�س��افت:" كنت �أم�سي نحو 12 �ساعة 
در��س��ة يوميًا، معتمدة عل��ى ذ�تي دون 

طلب �ال�ستعانة بدرو�ض �إ�سافية".

مكافأة جهودها "منحة"
�أعلن��ت  جهوده��ا،  عل��ى  ومكاف��اأة 
جامع��ة عم��ان �الأهلية، �ليوم �ل�س��بت، 
ع��ن تقدميه��ا منح��ة در��س��ية كامل��ة 
للطالب��ة �ملتفوق��ة بالثانوي��ة �لعام��ة 
�س��م�ض �أحمد �أبو عم��رة من قطاع غزة 
و�لتي ح�س��لت على مع��دل %99.3 يف 

�لتخ�س�ض �لذي ترغب دخوله.
�ملنح��ة  �أن  �جلامع��ة،  و�أو�س��حت 
�لدر��سية ت�سمل �أي�سا �ل�سكن �لد�خلي 
باجلامع��ة وكافة �مل�س��اريف �ل�س��هرية 

وم�ساريف �ل�سفر.
وتقدمت �جلامع��ة بالتهنئة و�لتريك 
�إىل  �لعائل��ة  د�عي��ا  �لطالب��ة،  م��ن 
�مل�ست�س��ار  م��ع  ذل��ك  ب�س��اأن  �لتو��س��ل 
�العالم��ي للجامع��ة �حمد �لعنبو�س��ي 
 00962796637703 �لرق��م  عل��ى 
لرتتي��ب كافة �الم��ور �ملتعلقة باملنحة 

و�ل�سكن �جلامعي و�ل�سفر.

وسط تحديات كبيرة

المتفوقة "أبو حصيرة" تحصد المركز األول رغم األزمات

المتفوقة "أبوعمرة".. تشرق بمعدل % 99.3 من وسط الظلمة
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�لر�أي-
��ِة �أحَْظفاِرِهم��ا حلم��ت  ُمْن��ُذ ُنعومحَ
و"ث��ر�ء"  "�أ�س��جان"  �لت��و�أم 
�ل�س��ريف باحل�س��ول على معدٍل 
�لعام��ة  �لثانوي��ة  يف  مرتف��ع 
حل��م  لتحقي��ق  "�لتوجيه��ي"، 
و�لديهما �للذين حفر� �ل�س��خر، 
بهدف تعلي��م �أبنائهم، وكان لهم 

ما �أر�دو.
ولتحقيق هدف �لنجاح و�لتميز 
�لعام��ة  �لثانوي��ة  يف  و�لتف��وق 
"�أ�س��جان"  �س��هرْت  "توجيه��ي" 
�لط��و�ل،  �للي��ايل  و"ث��ر�ء" 
�للي��ل بالنه��ار؛ حت��ى  وو��س��لتا 
عالي��ة  نتيج��ٍة  عل��ى  ح�س��لتا 
مُتكنهما من دخول �أرقى �لكليات 

�لعلمية.
فرح��ة عائل��ة �ل�س��ريف بتفوق 
فرح��ة،  ت�س��اهيها  ال  تو�أمه��ا 
مع��دل  عل��ى  ث��ر�ء  ح�س��لت  �إذ 
%97.1، فيما ح�سلت �سقيقتها 
 ،%٨٦.٤ مع��دل  عل��ى  �أ�س��جان 
ع  وزَّ �الإجن��از  ذل��ك  �إث��ر  وعل��ى 
و�لدهم��ا �حللوى عل��ى جر�نه، 
�لعن��ان  و�لدتهم��ا  و�أطلق��ت 
لزغاريدها، و�سط فرحة عارمة 
ح�س��د�  �لذي��ن  �أ�س��قائهما  م��ن 
�لثانوي��ة  يف  عالي��ة  مع��دالت 

�لعامة يف �سنو�ت �سابقة.
جناح �لتو�أم "ثر�ء" و"�أ�سجان" 
ب��ل  �ل�س��دفة،  ولي��د  يك��ن  مل 
كان ولي��د �لت�س��ميم، و�ملثاب��رة، 
خط��ط  وو�س��ع  و�لتخطي��ط، 
در��س��ية كاملة، توؤهلهم حل�س��د 
�الإ�س��ارة  م��ع  �لدرج��ات،  �أعل��ى 
تخط��ي  ��س��تطاعتا  �أنهم��ا  �إىل 
�لظروف �القت�س��ادية �ل�سعبة، 
وتخط��ي �أزم��ة فرو���ض كورونا، 
�ل��ذي فر���ض نف�س��ه ثقي��اًل على 
قط��اع  يف  �لتعليمي��ة  �لعملي��ة 

غزة.
"مل  �ل�س��ريف:  �أ�س��جان  تق��ول 
�إىل  و�لو�س��ول  �لنج��اح  يك��ن 
نت��اج  كان  ب��ل  �س��هاًل،  �مل��ر�د 
و�لقر�ءة  و�لتخطي��ط،  �ل�س��هر، 
�مل�س��تمرة، و�حلف��ظ �ملتو��س��ل، 
و�ملر�جع��ة �ملطولة للم��و�د �أواًل 
كل��ه  ذل��ك  ر�أ���ض  وعل��ى  ب��اأول، 
�لت�سميم و�ملثابرة، للو�سول �إىل 

�لهدف".
وعزت �أ�س��جان �أ�س��باب جناحها 
�إىل دع��م و�لديه��ا �لالحم��دود، 
للدرو���ض  �جلي��د  و�لتح�س��ر 

قبل �لذه��اب للمدر�س��ة، و�ملر�جعة 
�ملتاأني��ة للدرو���ض عند �لع��ودة �ىل 
�لبي��ت، م�س��تذكرًة عط��اء معلماتها 
�للو�ت��ي مل يبخل��نَّ عليه��ا بالن�س��ح 

و�الإر�ساد و�لتعليم.
وت�س��ر �أ�س��جان �إىل �أنَّ و�لديه��ا مل 
يق�س��ر� معه��ا ومع �س��قيقتها "ثر�ء" 
ب��اأي طل��ٍب كانت��ا تطلبان��ه، �إذ كانت 
�لعائل��ة توفر لهم��ا جميع �ملتطلبات 

مل�س��اعدتهما يف  و�ملعنوي��ة،  �ملادي��ة 
�لو�س��ول �إىل هدفهم��ا، عل��ى �لرغم 
من �لظروف �القت�س��ادية �ل�س��عبة 

�لتي عانت منها �لعائلة.
تد�عي��ات  �أنَّ  �أ�س��جان  وذك��رت 
فرو���ض كورون��ا �أث��رْت ب�س��كل كبر 
عل��ى در��س��تهما، لكنهما ��س��تطاعتا 
ب��االإر�دة،  �الأزم��ة  تل��ك  تخط��ي 
تق��ول �أ�س��جان: "تد�عي��ات فرو�ض 
�لتعليمي��ة  �مل�س��رة  عل��ى  كورون��ا 

بظالل��ه  �ألق��ى  �ملد�ر���ض  و�غ��الق 
عل��ى در��س��تنا، �إذ توقفت �لدر��س��ة 
�لتقليدي��ة و�لتي ُتل��زُم �لطلبة على 
ح�سور �لدرو�ض يف �ملدر�سة، فيما مل 
ن�س��تطيع �لتاأقلم كث��رً� مع �لدرو�ض 
�لرقمية كونها تفتقد الأمر مهم وهو 
�إلز�مي��ة �لطالب بح�س��ور �لدرو�ض، 
�الأوىل  �للحظ��ة  من��ذ  �أنن��ا  غ��ر 
لتعطي��ل �ملدر����ض و�س��عنا برناجمًا 

خا�سًا للتعامل مع �الأزمة".

وث��ر�ء  �أنه��ا  �إىل  �أ�س��جان  وت�س��ر 
كانت��ا تعتم��د�ن يف در��س��تهما عل��ى 
كانت��ا  �إذ  �لتحفي��ز،  ��س��رت�تيجيات 
تقيم��ان م�س��ابقات تناف�س��ية فيم��ا 
بينهم��ا، بحيث ي�س��عاِن وقتًا حمددً� 
للدر��سة، ويتناف�سان على من ينتهي 

�أواًل.
�لثانوي��ة  طلب��ة  �أ�س��جان  ون�س��حت 
ب�س��رورة  "�لتوجيه��ي"  �لعام��ة 
�لتح�سر �جليد للدرو�ض �أواًل باأوٍل، 

و�الإن�س��ات  �ال�س��تماع  وع��دم 
للمحبطني من �أقر�نهم.

حديثه��ا،  �أ�س��جان  و�ختتم��ت 
كب��ٍر  بفخ��ر  "�أ�س��عر  قائل��ًة: 
بالنتيج��ة �لت��ي ح�س��لت عليه��ا 
و�أطم��ح  ث��ر�ء،  و�س��قيقتي  �أن 
لدخ��ول كلية �حلقوق و�لقانون، 
و�أن �تخ�س�ض بالقانون �لدويل، 
ك��ي �أد�فع عن بلدي فل�س��طني يف 

�ملحافل �لدولية".
�أم��ا ثر�ء �حلا�س��لة عل��ى معدل 
فتمثل  �س��ناعي(  )�لفرع   97.1
جدوله��ا �ليوم��ي كالتايل: تعود 
م��ن مدر�س��تها يف مت��ام �ل�س��اعة 
م��ن  �لع��ودة  وبع��د  �لو�ح��دة، 
�ملدر�سة تر�جع درو�سها �ليومية 
�أواًل باأول، ومن ثم تاأخذ ق�س��طًا 
م��ن �لر�ح��ة، وتر�جع م��ا تبقى 
من درو�س��ها �إما لياًل و�إما �سباحًا 

قبل �لذهاب �إىل �ملدر�سة.
كان��ت  �أنه��ا  �إىل  ث��ر�ء  و�أ�س��ارت 
توز�ن يف در��س��تها ب��ني �لدرو�ض 
و�أنه��ا  و�لنظري��ة،  �لعملي��ة 
كان��ت تر�ج��ع �مل��و�د �مل�س��رتكة 
م��ع تو�أمه��ا �أ�س��جان �واًل ب��اأول، 
و�لتفك��ر  �لدر��س��ة  ويتب��ادالن 
يف �مل�س��ائل �لتي كان ي�سعب على 

�لو�حدة منهما حلَّها.
وذك��رت ث��ر�ء �أن هن��اك عو�مل 
جناحهم��ا  ور�ء  كان��ت  عدي��دة 
وتفوقهم��ا يف �لثانوي��ة �لعام��ة 
كالت��ايل:  وه��ي  "�لتوجيه��ي" 
م��ن  و�مل��ادي  �ملعن��وي  �لدع��م 
�الأهل، وتنظيم �أوقات �لدر��سة، 
وو�سع هدف �أمامها وهو �حل�سول 
للدخ��ول  يوؤهلهم��ا  مع��دل  عل��ى 
بالكلية �لت��ي يرغباِن بالدخول 
فيها، وعدم �ال�ست�سالم للظروف 
�أواًل  و�لدر��س��ة  �ملحيط��ة، 
ب��اأوٍل مع �س��رورة ع��دم مر�كمة 
�لدرو���ض، و�ال�س��تمر�ر بالدعاء 
وب��ُرّ  يوفقهم��ا،  ب��اأن  �هلل  �إىل 
�لو�لدي��ن، م�س��رًة �إىل �أن جميع 
تل��ك �الأ�س��باب �ملجتمع��ة كان��ت 
مبثابة �خللطة �ل�س��رية للتفوق 

و�لتميز و�الإجناز.
لاللتح��اق  ث��ر�ء  وتطم��ح 
�لرجميات،  هند�س��ة  بتخ�س�ض 
�إذ �أنَّ ذلك �لتخ�س�ض كان حلمها 

منذ نعومة �أظافرها.  
وتخطت �أ�س��جان وث��ر�ء ظروفًا 
م��ع  �نتقلت��ا  �إذ  للغاي��ة،  �س��عبًة 
عائلتهم��ا من بيٍت ملٍك لهما، �إىل 
بي��ت يف �الإيج��ار، ب�س��بب �لظ��روف 
�القت�سادية �ل�سعبة، �إال �أنهما قهر� 

�لظروف �ل�سعبة، وحققا هدفهما.
وتنح��در �أ�س��جان وثر�ء م��ن عائلة 
حتر���ض عل��ى �لعل��م و�لتعل��م، فق��د 
ح�س��ل �أ�س��قائهما م��ن قبلهم��ا عل��ى 
�لثانوي��ة  يف  مرتفع��ة  عالم��ات 
�لعام��ة )�لتوجيه��ي(، ويف حياته��م 

�جلامعية.

تقرير

04A l r a y  N e w s p a p e r w w w . a l r a y . p s

التوأم "ثراء" و"أشجان" نجاح تخطى الظروف االقتصادية الصعبة
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غزة- متابعة �لر�أي
كرم��ت وز�رة �لرتبي��ة و�لتعلي��م �لع��ايل 
بغزة، �أو�ئ��ل �لطلبة يف �لثانوية �لعامة، 
"م�س��تقبلنا  عن��و�ن  حم��ل   �حتف��ال  يف 

بوحدتنا".
م��ن  لفي��ف  �لتك��رمي  حف��ل  يف  و�س��ارك 
و�ل�سيا�س��ية  �حلكومي��ة  �ل�سخ�س��يات 
و�العتبارية يف �ملجتمع، �إ�س��افة الأهايل 

�لطلبة �ملتفوقني.
�لعم��ل  متابع��ة  جلن��ة  رئي���ض  وحت��دث 
�حلكوم��ي بغ��زة حمم��د عو���ض، خ��الل 
�حلف��ل حي��ث �أ�س��اد بالطلب��ة �ملتفوق��ني 
و�جله��د �ل��ذي بذل��وه للو�س��ل �إىل ه��ذه 
�ملرتب��ة م��ن �لنج��اح، وكل م��ن �س��اهم يف 

�إجناح �متحانات �لثانوية �لعامة.
�ملتف��وق  �لفل�س��طيني  �لطال��ب  �أن  و�أك��د 
يف �لثانوي��ة �لعام��ة بغزة، ب��ذل جمهودً� 
�ل��دول  يف  بالطلب��ة  مقارن��ة  م�س��اعفًا 
�الأخ��رى، نظ��رً� مل��ا مي��ر ب��ه م��ن ظروف 
�س��عبة، كقط��ع �لكهرباء وقل��ة �لرو�تب 

و�حل�سار.
وق��ال عو���ض خ��الل حفل تك��رمي �أو�ئل 
�لبي��ت  �إن  غ��زة،  قط��اع  يف  �لطلب��ة 
�لفل�س��طيني �ل��ذي �س��مد و�س��م �لناج��ح 
رغ��م �حل�س��ار، وتكالب��ت علي��ه �الأمم لن 

ي�سقط لي�سقط قطاع غزة.
و�أك��د عو���ض �أن��ه به��ذ� �لنج��اح نوج��ه 

ر�سالة للعامل باأننا رغم كل �لظروف نقف 
على �أر�ض �س��لبة هي �لبيت �لفل�س��طيني، 
وهناك م�س��ئول �لبيت �لذي �س��هر وتعر 
رغ��م كل �لظروف �ل�س��عبة �لتي يعي�س��ها 

�لقطاع لينتج طالب ناجح متميز.
وق��ال: "�إن �لطال��ب يف �أي بلد من �لعامل 
�أو  كهرب��اء  �أزم��ة  لدي��ه  لي���ض  �ملتق��دم 
ه��ذه  �العتب��ار  بع��ني  فاالأخ��ذ  رو�ت��ب، 
�ملفارق��ات ُي��دل عل��ى �جله��د �ل��ذي بذل 
للو�س��ول لهذ� �لنجاح و�ملكان و�الحتفال 

بالطلبة �ملتفوقني".
جه��د  �إىل  حديث��ه  يف  عو���ض  و�أ�س��ار 
�ملدر�س��ة وتطويرها للطلب��ة، ومديريات 
�لرتبية و�لتعليم يف غزة و�ل�سفة، كذلك 
جهد وز�رة �لرتبي��ة و�لتعليم �لتي تعمل 
باأق��ل �لقليل، بحيث نرى جهدها يف منتج 
ناج��ح �أمامنا، ليكون يف �مل�س��تقبل ر�س��ول 

لنا يف �لعام �أجمع.
�أ�س��اف: "هذ� �لعمل ينقلنا للب�س��رى باأن 
�ال�س��تعد�د على �أر�ض فل�س��طني وبالذ�ت 
يف غ��زة لي���ض لها وحده��ا و�إمن��ا للقد�ض 
�لف�س��ائل  كباق��ي  ف��اأمن  وللتحري��ر، 
�ملقاومة �لتي تعد �لعدة للتحرير، فنحن 
ال ن�س��تطيع �لو�س��ول بدون �الإعد�د بكم 
لتكون��و� خر م��ن يعمل ويتق��دم من �أجل 

�لقد�ض".
م��ن   50% �س��رف  �إىل  عو���ض  ولف��ت 

خم�س�سات من عملو� يف �إجناح �متحانات 
�لثانوي��ة �لعام��ة من مدر�س��يني و�إد�ريني 
وغره��م قريب��ًا، عل��ى �أن ت�س��رف باق��ي 
�لقيم��ة بوق��ت قريب �أي�س��ًا، على �لرغم 
و�ملرحل��ة  و�لت�س��ييق  �ل�س��عوبات  م��ن 
�ل�سعبة �لتي يتم �لعمل بها بظل جائحة 

"كورونا".
�لرتبي��ة  وز�رة  وكي��ل  ق��ال  م��ن جانب��ه 
و�لتعل��م زي��اد ثاب��ت، �إن��ه رغم �حل�س��ار 
�لط��الب  م��ن  وتف��وق  متي��ز  �س��هدنا 
و�لطالب��ات يف �لثانوي��ة �لعام��ة، حي��ث 
ح�س��لو� على ن�س��ب متميزة مل حت�سل يف 

�أي �سنة �سابقة.
وذكر �أن ن�س��بة �لنجاح يف �لق�س��م �لعلمي 
و�س��لت ل� %81.7 ، بينما كانت يف �لق�سم 
�الأدب��ي %60.7 وهي ن�س��بة مل حت�س��ل 

قبل هذ� �لعام.
و�أك��د ثاب��ت �أن �لطلب��ة يف غزة ح�س��لو� 
عل��ى ن�س��بة متمي��زة م��ن �الأو�ئ��ل عل��ى 
فل�س��طني مقارن��ة بع��دد �لط��الب يف غزة 
و�ل�س��فة، حي��ث ح�س��ل ح��و�يل ثالث��ي 
�لط��الب يف �لق�س��م �لعلم��ي عل��ى ن�س��بة 
%90. و�س��كر �ملعلم��ني و�ملعلمات �لذين 
�جته��دو� يف �لتعليم رغم �نقطاع �لتعليم 
لفرتة ب�س��بب جائحة كورونا"، وو��س��لو� 

�لتعليم �الإلكرتوين للطلبة.
و�أك��د �أن وز�رة �لتعلي��م مل تعمل منفردة 

يف �إجن��اح �متحانات �لثانوي��ة �لعام، �إمنا 
كان هن��اك ت�س��جيع م��ن جلن��ة �ملتابع��ة 
�حلكومية و�ملجل�ض �لت�سريعي ودعمًا من 
وز�رة �لد�خلية ووز�رة �ل�س��حة و�سركة 
وكل  �ملختلف��ة  و�لبلدي��ات  �لكهرب��اء 

�ملوؤ�س�سات.
م��ن جانب��ه هن��اأ �لقائ��م باأعم��ال رئي���ض 
حمم��ود  �لنائ��ب  �لت�س��ريعي،  �ملجل���ض 
�لزه��ار �لناجح��ني يف �لثانوي��ة �لعام��ة، 
�لظ��روف  ه��ذه  يف  جناحه��م  �أن  موؤك��د� 
�ل�س��عبة م��ن ح�س��ار م�س��تمر وجائح��ة 
كورون��ا "يب�س��ر بعظ��م �مل�س��تقبل �لو�عد 

للمتفوقني".
وقال �لزه��ار "�إن �لعامل ك��رم �ملتفوقني، 
�الأمم  تق��ام  عاتقه��م  عل��ى  �لذي��ن 
�لذي��ن  نك��ّرم  و�لي��وم  �ل��دول،  وتزده��ر 
حقق��و� هذ� �النت�س��ار يف ظ��روف مادية 
وع��دو�ٍن  �س��عبة،  و�إن�س��انية  و�س��حية 
�حل��دود  يجت��از  �أن  فا�س��تطاع  متك��رٍر، 
ويك�س��ر �ل�س��دود وي�سيئ �أر�س��نا �ملباركة 

بالتفوق".
ي�س��تدعي  �لتمي��ز  ه��ذ�  �أن   " و�أ�س��اف 
م��ن جمي��ع �لطلب��ة، �لنج��اح يف �ختي��ار 
�مل�س��تقبل،  يف  و�لتف��وق  تخ�س�س��اتهم 
ق��ادة  ليكون��و�  في��ه  متيزه��م  و�س��رورة 
�مل�س��تقبل ويحررو� �أر�س��هم مقد�ساتهم"، 
م�س��رً� يف ر�س��الة للطلب��ة �إىل �أن �لوطن 

يري��د منه��م �لطبي��ب و�ملعل��م و�ملهند���ض 
�لعل��وم  جم��االت  كل  يف  و�ملتخ�س���ض 
و�أ�س��حاب �لر�ساالت �ل�س��امية و�لنافعة، 
خلدم��ة �س��عبهم �لعظي��م �لذي ي�س��تحق 

ذلك.
و�أ�س��اد �لزه��ار بجه��ود وز�رة ومديريات 
�لتعلي��م �لذي��ن عمل��و� عل��ى م��د�ر �لعام 
كل  ومتخط��ني  �ل�س��عاب  كل  متحدي��ن 
�لعقب��ات فكان��و� �لي��وم �س��ركاء يف ه��ذ� 

�لنجاح.
�ملعلم��ني  دور  �لزه��ار  �لنائ��ب  وثم��ن 
م��ع  وقف��و�  �لذي��ن  �ملدر����ض  وم��در�ء 
�أبن��اء ه��ذ� �لوطن وهم �ليوم �س��ركاء يف 
ه��ذ� �النت�س��ار، رغ��م �لتحدي��ات �ملالية 
و�الإد�رية �ل�سعبة �لتي يعي�سونها كباقي 

�سر�ئح �ملجتمع �لفل�سطيني.
�ملجل���ض  رئي���ض  باأعم��ال  �لقائ��م  و�أك��د 
�لت�س��ريعي �أن هذ� �ملوق��ف �ملتكرر يف كل 
عام يجعلنا �أكر �طمئنانًا على م�س��تقبل 
وعقيدتن��ا  و�س��عبنا  و�أر�س��نا  وطنن��ا 
ومقد�س��اتنا، مباركًا جهود وز�رة �لرتبية 
و�لتعلي��م وطو�قمها �ملختلف��ة يف �مليد�ن 

وعائالت �لطلبة لتحقيق هذ� �الإجناز.
ويف خت��ام �الحتفال �س��ارك د. �لزهار يف 
تك��رمي �ملوؤ�س�س��ات �حلكومي��ة و�جله��ات 
�لر�س��مية و�الأهلية �لتي �س��اهمت يف هذ� 

�لنجاح، و�أو�ئل �لثانوية �لعامة.

التعليم تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة بغزة
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غزة- �لر�أي
بع��د �س��ماع نتائ��ج �لثانوية �لعام��ة �نهال 
�حللوي��ات  حم��ال  عل��ى  �لغزي��ني  مئ��ات 
�ملنت�س��رة بكاف��ة حمافظ��ات قط��اع غ��زة 
طع��ام  تن��اول  بع��د  ملهنئيه��م  لتقدميه��ا 
�الإفط��ار وتر�س��د وكال��ة "�لر�أي" �س��وًر� 

متنوعة للحلويات.
نتائ��ج  �إع��الن  موع��د  م��ع  ع��ام  فف��ي كل 
�لثانوي��ة �لعامة تعلن حال��ة �لطو�رئ يف 
�ملحاالت لتلبية طلبات �لزبائن �س��و�ء من 

حجزو� م�سبقًا، �و من ياأتو� مبا�سرة."
ويحر���ض �أولياء �أمور �لطلب��ة �لناجحني 
وخا�س��ة �ملتفوق��ني عل��ى �س��ر�ء �س��و�ين 

�حللويات لتحلية �ملهنئني �لذين يتهافتون 
على منازل �لناجحني.

مو�طن��ون قالو� �إنه وبالرغم من �لظروف 
�القت�س��ادّية �ل�س��عبة �لتي يعي�سها قطاع 
غ��زة، �إال �أنهم جمرون على تلبية رغبات 
عل��ى  �لنج��اح،  فرح��ة  الإمت��ام  �أبنائه��م 
ح�س��اب �ل�س��لع �الأ�سا�س��يّة �الأخ��رى �لتي 
حتتاجه��ا �الأُ�س��ر. وتع��د منا�س��بة �إعالن 
�لنتائج �لثانوية �لعامة �ملنا�س��بة �الأقوى 
�لتجاري��ة  �ملح��الت  الأ�س��حاب  مو�س��مية 

�ملخت�سة ب�سناعة �حللويات .
وتكت��ظ �س��و�رع �لقط��اع باملحال و�مل�س��انع 
�ملنتج��ة للحلوي��ات موزع��ة عل��ى مدين��ة 

غ��زة م��ن �س��رقها �إىل غربه��ا ومن �س��مالها 
�ل�س��غرة  �الأحي��اء  ود�خ��ل  جنوبه��ا  �إىل 
وخميمات �للج��وء ،حيث ال يخلو مكان من 
وجود بائع للحلوى يقبل عليه �لزبائن و�إن 
تفاوت عدد �ملقبلني عليه يف تلك �ملنا�س��بة 

وذلك تبعا ملوقعه و�سهرة مذ�ق حلو�ه.
حم��الت  جان��ب  �إىل  �لزبائ��ن  وي�س��يف 
�حلل��وى حم��الت �ل��ورود لتق��دمي باق��ات 
�ل��ورد �لطبيعي كهدي��ة مبد�أي��ة �بتهاجًا 
بالنج��اح للطلب��ة �لناجح��ني ب�س��كل عام 
و�ل�س��وكوالتة  �لعط��ور  هد�ي��ا  ،وكذل��ك 
ب�س��كل  و�ملغلف��ة  منه��ا  �ملعلب��ة  �جلاه��زة 
ج��ذ�ب وجدي��د. كم��ا �خت�س��ت كث��ر من 

�ل�س��وكوالتة  ببي��ع  �لتجاري��ة  �ملح��ال 
�ملغلف��ة كهد�يا جاهزة وباأ�س��عار متفاوتة 
تع��ود لن��وع �ل�س��كوالتة و�لبلد �مل�س��تورد 
 ، كث��رة  و�أم��ور  تعبئته��ا  وطريق��ة  منه��ا 
منا�س��بات  هك��ذ�  ��س��تقبال  تقت�س��ر  ف��ال 
عل��ى �حلل��وى وحدها �إال �أنه��ا تعد �لطبق 

�لرئي�ض و�الأ�سا�ض.
�ل�س��اب حمم��د �س��اق �هلل يعم��ل يف حم��ل 
يق��ول:  غ��زة،  مدين��ة  �س��رق  للحلوي��ات 
م��ن  �أك��ر  من��ذ  �ال�س��تعد�د�ت  "ب��د�أت 
�أ�س��بوعني، ل�س��ناعة حلوي��ات يكر عليها 
�لثانوّي��ة  نتائ��ج  �إع��الن  خ��الل  �لطل��ب، 
�لعام��ة". م�س��رً� �إىل �أنه يقوم ب�س��ناعة 

كافة �أنو�ع �حللويات �لغربّية و�ل�سرقّية، 
ولكن يكر �لطلب على �ل�سرقّية منها.

وتوقع �س��اق �هلل �أن ترتفع ن�سبة �ملبيعات 
�أ�سعاف �ملو��سم �الأخرى، منّوهًا �أنه ورغم 
�لظروف �ل�سعبة، �لتي يعي�سها �ملو�طنون 
�إحي��اء  يحب��ون  �أنه��م  �إال  �س��نو�ت  من��ذ 
�لبهج��ة على وج��وه �أبنائه��م و�أقربائهم، 
و�لتو�ف��د عل��ى �س��ر�ء �حللوي��ات للتهاين 

و�لتريكات.
وعن �الأ�س��عار �أو�سح �س��اق �هلل �أن �الأ�سعار 
يف متن��اول �جلمي��ع ويبل��غ �س��عرها ما بني 
170 �س��يكل ح�سب  �إىل  90 �س��يكل  " من 

�ل�سنف و�لوزن.

الثانوية العامة تنعش محال الحلويات
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وكالة الرأي تطرق أبواب أوائل الثانوية
تصوير: مدحت حجاج
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�سلفيت -�لر�أي
و�س��ط دموع �لفرح �لرقر�ق؛ ��ستقبلت طالبة 
بال�س��مة  عثم��ان  حمم��د  عري��ن  �لتوجيه��ي، 
تفوقه��ا عل��ى �لف��رع �لعلمي يف قري��ة فرخى 
ب�س��لفيت، ومتيزها مبع��دل %96.7؛ حيث مل 
ت�س��دق فرحته��ا باحل�س��ول على ه��ذ� �ملعدل 
�لع��ايل ج��د�، ور�ح��ت ته��دي تفوقه��ا ل��روح 
و�لده��ا �ل�س��هيد حممد بال�س��مة  من �س��لفيت، 
وحتم��د �هلل تع��اىل عل��ى �لتف��وق وترجع��ه 
لتوفي��ق �هلل �أوال ؛ ولرعاية و�لدتها �م عرين 

." �هلل  رزق  " و�سفيه 

شامخة ومتواضعة وفرحة
وغره��م،  و�جل��ر�ن  و�الأ�س��حاب  �الأق��ارب 
ر�ح��و� يهنئ��و� عرين، حي��ث بدت متو��س��عة 
فل�س��طني،  جب��ال  �س��موخ  و�س��اخمة  وهادئ��ة 
وينتظ��ر  و�ل�س��يوف،  �الأه��ل  ب��كل  ومرحب��ة 
منه��ا �س��عبها �أن تتفوق وتبدع  كم��ا �أبدعت يف 

�لتوجيهي خلدمة �لوطن.
عري��ن بجهده��ا ومثابرتها وحتديه��ا و�إميانها 
�لعمي��ق، وبتوفي��ق ورعاي��ة �هلل لها بال�س��الة 
و�لدع��اء يف كل وق��ت وح��ني وكان لها حقا �أن 
ت�س��ل �إىل �أول �لطري��ق نح��و �لع��زة و�لرفعة 
طالب��ات  �إح��دى   لتك��ون  و�أمته��ا،  ل�س��عبها 

فل�س��طني �للو�تي يحتذى ب��ه يف �لعلم و�لتعلم 
و�الأخ��الق. وبكل ثقة وفخر تقول عرين �نها 
ال تن�س��ى وطنه��ا، و�أنه��ا ته��دي تفوقه��ا لروح 
و�لدها �ل�سهيد حممد بال�سمه و�لذي ��ست�سهد 
يف �نتفا�سة �الق�سى وقال �الحتالل  عنه �نه 
�لتلمي��ذ �ل�س��اد�ض ليحي��ى عيا�ض، كم��ا تهدي 
�لتف��وق لل�س��هد�ء �لذين �س��حو� للوطن وبناء 
�لدول��ة. عري��ن ودون تردد؛ �أه��دت جناحها 
ولو�لديه��ا  كاف��ة،  و�س��هد�ئها  فل�س��طني  ل��كل 
وملدر�س��تها ومديرته��ا والأقربائه��ا، ول��كل م��ن 
يف  و�ملعرف��ة  �لعل��م  وتق��دم  رفع��ة  يف  �س��اهم 

فل�سطني كافة، ولكل حر وغيور على وطنه.

تخطيط ومتابعة
"�أ�س��عر بفرح��ة  وتو��س��ل عري��ن حديثه��ا: 
كب��رة فق��د كان��ت �لنتيج��ة نتيج��ة �جته��اد 
ودر��س��ة م�س��تمرة وتخطيط �س��ليم  ومتابعة 
ودعم �أ�س��ري كب��ر ووقفة مم��ن �أحبني فلهم 
جميع��ا �أه��دي ه��ذ� �لنج��اح ول��كل م��ن ق��دم 
للوطن �س��هد�ء و�أ�س��رى وجرحى و�أبطال مرة 

�أخرى".
حيات��ي  �مار���ض  "كن��ت  حديثه��ا:  وتتاب��ع 
ب�س��كل طبيعي طيلة �س��نو�ت �لدر��س��ة وحتى 
�متحان��ات �لتوجيهي، فكنت �أدر�ض دون �رهاق 

�و تعب و�د�وم على �ل�سالة و�لدعاء".
وم��ن نع��م �هلل عل��ى �أه��ل فل�س��طني �أن جعله��ا 
�أر�س��ا مبارك��ة وجع��ل ن�س��اء وبنات فل�س��طني 
ق��دوة للعامل��ني يف �ل�س��ر و�لتح��دي و�لتمي��ز 
نحو �ملج��د، وجعل و�لدة عرين تفخر بابنتها 

وتقول �أنها ترفع �لر�أ�ض عاليا.
ومل تتمال��ك �لطالب��ة عري��ن نف�س��ها حلظ��ة 
�س��ماعها نتيجته��ا، فللف��رح للحظ��ات ومعن��ى 
كب��ر ودموع، فاإن�س��ابت دموع �لف��رح وحمدت 
�هلل كث��ر�، وكان��ت دموعها �أف�س��ل تعبرً� عن 

�سعورها بالفرحة و�البتهاج.

أكبر فرحة
عرين:ه��ي  تق��ول  عائلته��ا  فرح��ة  وو�س��ط 
�أك��ر و�أول فرحة يف حياتي"، به��ذه �لكلمات 
��س��تهلت حديثها �لتي قاطعتها بع�ض قطر�ت 
م��ن �لدم��وع �ن�س��ابت عل��ى وجنتيها، لين�س��اب 
�لدم��ع �ي�س��ا م��ن عي��ون و�لدتها وه��ي تتقبل 
�لته��اين مم��ن حوله��ا، م��ن و�لديها و�أ�س��قائها 
وعائلته��ا �لذين ب��ادرو� باحت�س��انها وتقبيلها 

بدموع �لفرح.
وتابع��ت: "توقع��ت �أن ياأت��ي ترتيب��ي �س��من 
�ملتفوق��ني ، وهذ� كان بف�س��ل �هلل �أواًل وجهود 
و�لدتًي �للتي وفرت  يل كافة و�س��ائل �لر�حة 

وبذلت �لكثر من �أجلي، وبف�سل جهود �لهيئة 
�لتدري�س��ية يف مدر�س��ة بنات �سلفيت �لثانوية 

للبنات".
وت�س��ر عالم��ات عرين ط��و�ل فرتة در��س��تها 
وم�س��رتها �لتعليمية يف �لتفوق �نها متو��سلة 

منذ �ل�سغر.
وتتهياأ وتت�س��وق و�ل��دة عري��ن �إىل �أن تدر�ض 
�بنتها �لطب �لذي ع�سقته منذ �سغرها لتكون 
مث��ااًل حي��ًا للتف��وق وخدم��ة وطنها و�س��عبها، 
وتق��دم ما ت�س��تطيع خلدم��ة �س��عبها �لذي مل 
يبخل عليها ب�س��يئ حتى تفوقت؛ حيث تهدف 
مو�كب��ة  يف   ب��ه  و�لنهو���ض  �س��عبها  لتطوي��ر 

�لتقدم �لعلمي �ملت�سارع.
وق��د غم��رت �لفرح��ة �أه��ل �لبي��ت ،و�أعربت 
و�لدته��ا ع��ن فرحتها بالنتيجة �لتي ح�س��لت 
عليه��ا �بنته��ا و�س��كرت �هلل تع��اىل عل��ى هذ� 
�ملعدل، و�أ�سارت �إىل �أنها كانت تتوقع ح�سولها 

على مرتبة عالية بف�سل �هلل .
ب��دوره �أ�س��اد  د. خال��د مع��ايل بتف��وق �بن��ة 
�س��قيق زوجته �ل�س��هيد حممد بال�سمه؛ د�عيا 
ب�س��الح  �لت�س��لح  �إىل  فل�س��طيني  طلب��ة  كل 
يف  �لهام��ة  �لط��رق  كاأح��د  و�ملعرف��ة  �لعل��م 
مقاومة �الحتالل، مثمن��ا جهود كل �لغيورين 
و�حلري�س��ني عل��ى وح��دة �س��عبنا يف مو�جهة 

�ملحتل.

عرين بالسمة 96.7 % 
تهدي تميزها لوالدها الشهيد تلميذ يحيى عياش
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غزة-�لر�أي - �آالء �لنمر
له��ا عين��ان كالبحر بل �أ�س��د 
زرق��ة، لكنهم��ا عاجزتان عن 
حوله��ا،  م��ن  �لك��ون  �إب�س��ار 
فتكفيها كلمات �أمها بو�س��فها 
"�أنِت كالبدر بل �أجمل"، وهي 
�لتي عرف��ت �أن �لبدر مكتمل 
تب�س��ره  مل  لكنه��ا  �جلم��ال 

�أي�سا.
�أ�س��يل  �ملتفوق��ة  �لكفيف��ة 
�حل��اج �أحم��د ح�س��لت عل��ى 
مع��دل %92.8، رغم توقعها 
�لذي مل تخر به �أحدً� باأنها 
�ستح�س��ل على مع��دل متفوق 
بل ويف مقدمة �أو�ئل �لقطاع، 
�إال �أنها ر�سيت بالنتيجة �لتي 
�لف��رح  �أغ��اين  ب��ه  �س��دحت 

و�البتهاج يف بيتها �ملتو��سع.
و�لدته��ا ر�س��مت �آمالها وحلم 
يف  �س��يحل  �ل��ذي  �لفرح��ة 
عات��ق  عل��ى  �لبي��ت  �أرج��اء 
�بنتها �لكفيفة، فلم يكن ذلك 
ل��وال �إميانه��ا بق��در�ت �بنتها 
جت��اوز  و��س��تطاعتها  �أ�س��يل 

وو�س��عها  و�لظ��روف  �ملح��ن 
�خلا�ض �لذي كرت عليه مذ 

ولدت.
�أ�س��يل �لت��ي تلعثم��ت كلماتها 
�لت��ي  بالفرح��ة  �ملبتهج��ة 
�أبكت و�لديها و�أ�سعلت طبول 
�لفرحة و�لزغاريد �أمام باب 
بيتها، و�عتلت �أغاين �لنجاح 
حت��ى �خرتقت �س��قف �لبيت 

�مل�سقوف بالزينقو.

هزيمة ساحقة
تاأت��ي �لري��اح مب��ا ال ت�س��تهي 
ري��اح  �أت��ت  كذل��ك  �ل�س��فن، 
للطالب��ة  �لنهائي��ة  �لنتائ��ج 
�لقعي��دة ريهام جه��اد �لرقب 
و�لتي ح�سدت معدلها بن�سبة 
ظ��روف  ع��ن  رغم��ا   86%
ج�س��دها �ملقع��د ودون �س��قف 
�إر�دته��ا  �أن  �إال  توقعاته��ا، 
و�الأك��ر  �الأق��وى  كان��ت 
��ستطاعة يف هزمية �إعاقتها 
�جل�س��دية، ومل تك��ن عائق��ا 
�أم��ام �إجن��از مع��داًل ير�س��يها 

ويدخ��ل �لبهج��ة عل��ى قل��ب 
و�لديها.

ط��و�ل  �عت��ادت  �لرق��ب 
�س��نو�ت در��س��تها يف �ملر�حل 
عل��ى  و�لثانوي��ة  �الأ�سا�س��ية 
مرتفع��ة  مع��دالت  ح�س��اد 
 ،98% ن�س��بة  ع��ن  تق��ل  ال 
م��ع مد�ومته��ا عل��ى حت�س��يل 
يف  و�أخ��رى  علمي��ة  دور�ت 
وحفظه��ا  قر�ءته��ا  حت�س��ني 
للق��ر�آن �لكرمي، ما �س��اعدها 
عل��ى هزمي��ة �إعاقتها هزمية 

�ساحقة.
وت�س��كتها  �لدم��وع  ت�س��بقها 
بكلمات �لر�سى عن ح�سادها 
يف  نهايت��ه  تك��ون  ل��ن  �ل��ذي 
يق��ول  �لعام��ة،  �لثانوي��ة 
:"ريه��ام  جه��اد  و�لده��ا 
�ملح��ن  م��ن  �لكث��ر  جت��اوزت 
و�مل�ساعب يف حياتها وتوقعنا 
منها معداًل �أعلى مما ح�سدت 
�ستم�س��ى يف  �أنه��ا  �إال  بكث��ر، 
م�س��رة �لنج��اح و�س��تبقى يف 

مقدمة �ملتفوقني".

تفوق غير مألوف
�الإ�س��ر�ر و�لتح��دي و�لق��وة 
مي��ز�ت  بال��ذ�ت  و�الإمي��ان 
�لكفي��ف  �لطال��ب  �أو�س��لت 
يك��ون  الأن  مه��اين  حمم��د 
�الأول عل��ى فئ��ة �ملكفوف��ني، 
فقد ح�سل على معدل ن�سبته 
�لكرمل  مدر�سة  من   96.7%
�لثانوية للبنني، يف تفوق غر 
ماألوف وال يعهده �ملتعافون يف 

عمره من �الأ�سا�ض.
مه��اين  �ملتف��وق  يق��ول 
:"�الإ�س��ر�ر �سبب تفوقي فلم 
�أقب��ل �أن �أك��ون �أق��ل م��ن �أي 
طالب، و�س��ممت على حتقيق 
بطريقت��ي  ب��ه  �أطم��ح  م��ا 
:"�أن��ا  متابع��ا  �خلا�س��ة"، 
�لعدي��د  و�أمار���ض  ريا�س��ي 
م��ن �الألع��اب منه��ا �لكار�تيه 
موهب��ة  ول��دي  و�جل��ودو، 
�لع��زف عل��ى �لع��ود ، وغرها 
من �ملو�هب �لتي �س��ممت على 

ممار�ستها لتحقيق ذ�تي".
تفوق مهاين مل ينح�س��ر على 

و�لعلمي��ة  �لدر��س��ية  �مل��و�د 
�لريا�سية  �الأحزمة  وحيازة 
عل��ى  �أ�س��ر  ب��ل  �ملتقدم��ة، 
حف��ظ كت��اب �هلل تع��اىل يف 
مدة ق�س��رة، وقد ح�س��ل له 
ذل��ك بف�س��ل �إ�س��ر�ره ودعم 

�أ�ساتذته وعائلته.
وتكر مناذج �لنج��اح �ملبهرة 
�لع�س��يبة  �لظ��روف  و�س��ط 
وتز�حم �لتحديات �لتي مير 
به��ا قط��اع غ��زة، فالطالب��ة 
عام��ر  �أب��و  ن��دى  �لكفيف��ة 
كان��ت م��ن ب��ني تل��ك �لنماذج 
�لت��ي حققت مر�دها بتفوقها 
وح�سولها على معدل 92%.

و�لت��ي  عام��ر  �أب��و  �ملتفوق��ة 
تقط��ن يف مدين��ة رفح جنوب 
قطاع غزة، غلبتها �بت�سامتها 
فرحته��ا  كل  عل��ى  وطغ��ت 
و��ستعا�س��ت به��ا ع��ن �لكالم، 
و�أف��و�ج  �ملهنئ��ني  فا�س��تقبلت 
ب��اب  �لقارع��ني  �ل�س��حفيني 
بيته��ا بع��د ح�س��اد جناحه��ا 

و�بتهاجها به.
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غزة- �لر�أي:
يع��اين طلب��ة �لثانوي��ة �لعامة م��ن �أبناء 
قطاع غزة �نقطاع �لتيار �لكهربائي و�سوء 
�حل�س��ار  ج��ر�ء  �القت�س��ادية  �الأو�س��اع 

�الإ�سر�ئيلي �ملفرو�ض على �لقطاع.
وقد ال يخلو بيت فل�س��طيني من �س��هيد �أو 
�أ�سر �أو جريح، يجعل من �حلزن م�ساحبا 
له��ذ� �ملن��زل، م��ا ق��د ينعك�ض عل��ى بع�ض 
�لطلب��ة �لذين يجدون �س��عوبة يف جتاوز 

هذه �ملاآ�سي.
عان��ت  �لط��الب  م��ن  فئ��ة  هن��اك  ولك��ن 
فقد�ن �ل�سهد�ء، و�آالم �الإ�سابات، ولوعة 

�ال�س��تياق لالأ�سرى، كل هذه �ملِحن حتولت 
�إىل منح لتقدمي مزيد من �جلهد لتحقيق 

�لنجاح و�المتياز.
�بن��ة �ل�س��هيد �لقائ��د يف �ملقاوم��ة حممد 
�أب��و �س��مالة )رب��ا( حت�س��لت عل��ى مع��دل 

�لعلمي. �لفرع  يف   92%
�أظهر فيديو م�س��ور على مو�قع �لتو��س��ل 
�س��ورة  حتت�س��ن  وه��ي  رب��ا  �الجتماع��ي 
و�لدها، �لذي ��ست�س��هد بق�سف �إ�سر�ئيلي 

��ستهدفه يف رفح عام 2014.
تق��ول "ربا" �إن هذه هي �ملرة �الأوىل �لتي 
يدخ��ل �لف��رح �إىل منزلها منذ ��ست�س��هاد 

و�لده��ا. �أم��ا �جلريح��ة م��رمي �أب��و مطر 
و�لتي �أ�س��يبت بر�س��ا�ض �الحتالل خالل 
م�س��ر�ت �لعودة وك�س��ر �حل�سار، فتمكنت 
بالف��رع   81 مع��دل  عل��ى  �حل�س��ول  م��ن 

�لعلمي.
م��رمي ه��ي �بنة �ل�س��هيد فريد �أب��و مطر، 
ويطل��ق عليه��ا �أ�س��دقائها "فت��اة �لعل��م"، 

�أثبتت �أال مكان للياأ�ض رغم كل �جلر�ح.
والأن �لع��دو مل ي��رتك بيتا فل�س��طينيا �إال 
جعل فيه �س��هيد� �أو جريحا �أو �أ�سر�، فاإن 
منزل �الأ�سر �سر�ر �أبو �سي�سي كان حمطة 
للفرح �ليوم. �بنة �الأ�س��ر "�آية" مل يفرت 

م��ن عزميتها غياب و�لده��ا �لطويل خلف 
ق�س��بان �الحتالل، فحققت جناحا مميز� 

مبعدل 97.6%.
�أم��ا �لطالبة ريه��ام �لرقب من رفح جنوب 
قط��اع ع��زة، فتح��دت �ملر���ض و�الإعاق��ة 
�جل�سدية فدر�س��ت بجد و�إر�دة وحت�سلت 

على معدل 86.8%
مطلع مايو �ملا�سي وقبيل بدء �المتحانات 
�س��عاد حمم��ود  �لفت��اة  �لطالب��ة  ُفجع��ت 
عدو�ن من مدين��ة رفح جنوب قطاع غزة 

بوفاة ريا�ض �سقيقها غرًقا
مرت �س��عاد باأيام ع�س��يبة �أثناء تقدميها 

لالمتحانات، لكنها �أ�س��رت على �أن تتفوق 
�س��فحة  لتط��وي  �لعام��ة،  �لثانوي��ة  يف 
قل��ب  �إىل  �لفرح��ة  وتدخ��ل  حزين��ة، 

�لعائلة.
عائلته��ا  ملن��زل  �لفرح��ة  �س��عاد  �أدخل��ت 
�لف��رع  %97 يف  مع��دل  بح�س��ولها عل��ى 

�الأدبي.
تثب��ت غ��زة و�أبنائه��ا عاما بعد ع��ام �أنهم 
�أنه��م  حوله��م،  م��ن  �ل�س��عاب  كل  ورغ��م 
�مليادي��ن،  �ملو�جه��ة يف كل  �الأق��در عل��ى 
وكاأنهم يقولون للعامل نحن ن�س��تحق حياة 

�أف�سل بال ح�سار وال �حتالل.

طلبة غزة.. 
تفوٌق في بيوٍت أثقلها الحزن سنوات
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تقوى 98.6 % .. األولى على سلفيت تهدي تميزها 
لجدتها الشهيدة مريم

�لر�أي – مر��سلنا
و�س��جدة  �لف��رح،  دم��وع  و�س��ط 
ب��ان  له��ا  بتوفيق��ه  هلل  �ل�س��كر 
مدين��ة  عل��ى  �الأوىل  ح�س��دت 
�لعلم��ي  �لف��رع  يف  �س��لفيت 
�س��ارعت   ،  % مبع��دل98.6 
�إىل  ومتيزه��ا  تفوقه��ا  لته��دي 
م��رمي  �ل�س��هيدة  جدته��ا  روح 
معايل، �إنها �لطالبة تقوى، �بنة 
�لدكت��ور �الإعالم��ي و�لباحث يف 

�ال�ستيطان خالد معايل.

صبر وتحدي
و�أمه��ات  بن��ات  عل��ى  �هلل  �نع��م 
جعله��ن  ب��ان  �ملحتل��ة  فل�س��طني 
�ل�س��ر  يف  للعامل��ني  ق��دوة 
و�لتح��دي و�لتمي��ز نح��و �ملجد، 
عالي��ا  �لر�أ���ض  يرفع��ن  فه��ن 
ويو�جه��ن �الحت��الل باملزيد من 
�لعلم و�لتعلم و�لتفوق، ويحققن 
�ملج��د  نح��و  و�ل�س��ر  �لتمي��ز 
لي�س��بحن فخر هذه �الأمة،  فكن 
على �لدو�م مث��اال يحتذى به يف 
�لعل��م و�لتعلم وم��كارم �الأخالق، 

ومن هوؤالء �لطالبات تقوى.
تقوى، ب�سرها �ساعة يف �لتعلم؛ 
وبجهده��ا ومثابرته��ا وحتديه��ا 
وبتوفي��ق  �لعمي��ق،  و�إميانه��ا 
ورعاي��ة �هلل له��ا، كان له��ا حق��ا 
�لطري��ق  �أول  �إىل  ت�س��ل  �أن 
ل�س��عبها  و�لرفع��ة  �لع��زة  نح��و 
و�أمته��ا؛ فبالعلم تق��اوم وترف�ض 

�الحتالل �لظامل ل�سعبها.

ذكر اهلل
وتتابع تق��وى حديثها عن طرق 
و��س��اليب تعليمه��ا قائل��ة: كنت 
�أمار���ض حيات��ي ب�س��كل طبيع��ي 
طيل��ة �س��نو�ت �لدر��س��ة وحت��ى 
ف��كان   ، �لتوجيه��ي  �متحان��ات 
يومي يب��د�أ بذكر �هلل و�ل�س��الة  
و�ل�س��وم يف �سهر رم�سان �لكرمي؛ 
دون  و�أدر���ض  �در���ض  ث��م  وم��ن 
�إرهاق �أو تعب و�أتقدم لالمتحان 
ب��كل �أريحية وكاأن��ه در�ض عادي 

من درو�ض �لتوجيهي.
و�جهته��ا  �لت��ي  �مل�س��اعب  وع��ن 
 : تق��ول  قر�ءته��ا  وتفا�س��يل 
كن��ت �أق��وم بو�جبات��ي �لدينية 
و�الأ�س��رية  و�الجتماعية كاملة 
وب�س��كل طبيعي، فقد كنت �أ�سلي 
�لفج��ر حا�س��ر� و�أقر� ما تي�س��ر  
من �لقر�آن ومن ثم �در�ض ب�س��كل 
طبيعي وعادي ج��د� دون توتر، 
و�لتوت��ر كان ب�س��يطا م��ع بد�ية 
كل �متحان ويتال�س��ى م��ع �لبدء 

باالإجابة عن �الأ�سئلة.

كب��ر  معن��ى  �لف��رح  وللحظ��ات 
ودم��وع، فل��م تتمال��ك �لطالب��ة 
�س��ماعها  نف�س��ها حلظ��ة  تق��وى، 
نتيجتها بح�س��ولها عل��ى �ملرتبة 
مدين��ة  م�س��توى  عل��ى  �الأوىل 
�س��لفيت للفرع �لعلمي، ف�س��جدت 
دم��وع  و�أن�س��ابت  �س��اكرة،  هلل 
كث��ر�،  �هلل  وحم��دت  �لف��رح 
وكانت دموعها �أف�سل تعبرً� عن 

�سعورها بالفرحة و�البتهاج.
وتتابع:"ه��ي �أك��ر و�أول فرحة 
�لكلم��ات   به��ذه  حيات��ي"،  يف 
و��س��لت حديثه��ا �لت��ي قاطعتها 
�لدم��وع  م��ن  قط��ر�ت  بع���ض 
وه��ي  وجنتيه��ا  عل��ى  �ن�س��ابت 
حوله��ا،  مم��ن  �لته��اين  تتقب��ل 
م��ن و�لديه��ا و�أ�س��قائها وعائلتها 
باحت�س��انها  ب��ادرو�  �لذي��ن 

وتقبيلها بدموع �لفرح.
وت�سيف:ح�سلت على ما ح�سلت 
عليه لي�ض ب�سطارتي؛ بل بتوفيق 
وال  و�أخ��ر�؛  �أواًل  �هلل  وبف�س��ل 
�ن�س��ي جهود و�لدًي �للذين وفر� 
يل كاف��ة و�س��ائل �لر�حة وبذال 
�لكث��ر من �أجلي، وبف�س��ل جهود 
�لهيئ��ة �لتدري�س��ية يف مدر�س��ة 

بنات �سلفيت �لثانوية للبنات".

مسيرة حافلة
م�س��رة تق��وى كان��ت يف �لتف��وق 
متو��س��لة من��ذ �ل�س��غر، وُع��رف 
عنه��ا باأنها م��ن �ملتفوق��ات د�ئمًا 
طيلة �ملر�حل �لدر��سة؛ ومتكنت 
بجهوده��ا �أن حتاف��ظ عل��ى هذه 
�لنتيجة يف �لثانوية �لعامة كما 
�أنها �س��ارت عل��ى نه��ج و�لديها يف 

�لتف��وق، فو�لده��ا كان ��س��مه يف 
لوحة �ل�س��رف بجامع��ة �لنجاح 
وهو قيد �الأ�سر يف �سجن جمدو .
وتتهياأ وتت�س��وق تقوى لدر��س��ة 
�لطب �لذي ع�سقته منذ �سغرها 
لتكون مثااًل حيًا للتفوق وخدمة 
م��ا  وتق��دم  و�س��عبها،  وطنه��ا 
ت�ستطيع خلدمة �سعبها �لذي مل 
يبخل عليها ب�س��يئ حتى تفوقت 

وجنحت وتريد خدمته.
وقد غم��رت �لفرحة �أهل �لبيت 
،و�أع��رب و�لد�ها ع��ن فرحتهما 
بالنتيج��ة �لت��ي ح�س��لت عليه��ا 
تع��اىل  �هلل  و�س��كر�  �بنتهم��ا 
�إىل  و�أ�س��ار�  �ملع��دل،  عل��ى ه��ذ� 
ح�س��ولها  يتوقع��ان  كان��ا  �أنهم��ا 
عل��ى مرتب��ة عالية بف�س��ل �هلل 
و�جله��ود �لتي بذاله��ا يف توفر 

�جل��و �ملالئ��م و�لدع��م �ملعن��وي 
البنتهما.

التفوق لتطوير 
الوطن

م��ن  �ملهنئ��ني  ك��رة  ولوح��ظ 
�الأق��ارب و�الأ�س��حاب و�جل��ر�ن 
تق��وى  ب��دت  حي��ث  وغره��م، 
متو��سعة وهادئة ومرحبة بكل 
�الأه��ل و�ل�س��يوف، وينتظر منها 
�سعبها �أن تتفوق وتبدع يف �لطب 
كما �أبدعت يف �لتوجيهي خلدمة 

�لوطن.
وع��ن طموحها تقول �ن در��س��ة 
وت��د�وي  ت�س��اعد  ك��ي  �لط��ب 
�أبناء �س��عبها وكل من ال ي�ستطيع 
دف��ع ثم��ن �لدو�ء، كي��ف ال وهي 
وتعلي��م  بتدري���ض  تبخ��ل  ال 
م��ن  وكل  وجر�نه��ا  �س��ديقاتها 
يطلب �مل�ساعدة يف �لعلم و�لتعلم، 
وتطمح �أن ي�سبح �لتعليم جمانيا 
يف فل�س��طني بجميع م�س��توياته، 
وهي �أ�س��ال �أر�دت �لتفوق لتطور 

وطنها.
وال توؤم��ن  تق��وى كم��ا كل عائلة 
و�الك��ر�ه؛  بال�س��غط  مع��ايل 
و�الإب��د�ع  �الإر�دة  بحري��ة  ب��ل 
و�لفروق��ات ب��ني �لنا���ض وتعدد 
خمتل��ف ف��روع �لعل��م و�ملعرفة، 
وهي ما تر�ه تقوى �س��الحا فعاال 
ل��ه  للنج��اح يف �حلي��اة وتدع��و 
ومقاوم��ة كل �لظروف �ل�س��عبة 
و�ملرهق��ة يف �حلي��اة، فالنج��اح 
بنظرها ال ياأتي �سدفة وال ياأتي 
ب��ال ثمن؛ ب��ل باملتابعة و�ل�س��ر 
و�لتخطي��ط  خط��وة،  خط��وة 

�ل�سليم و�لنف�ض �لطويل.
وتقول تقوى: �لعلم �س��الح فعال 
�أوىل لتحري��ر �لوط��ن  وو�س��يلة 
مقاب��ل �حت��الل مت�س��لح بالعل��م 
و�ل�س��ناعة ، ومقاومة �الحتالل 
ب��ل  بال�س��الح؛  فق��ط  تك��ون  ال 
�أي�س��ا باجلد و�الجتهاد وخدمة 
�ملج��االت  خمتل��ف  يف  �لوط��ن 

خا�سة �لعلمية  منها.
ومبا �نه ال حت�س��ن �ملجد �س��هد� 
�أن��ت �آكله  دون تع��ب وكد؛ حيث 
تخت��م بالقول: تهانين��ا لكل من 
�خلط��وة  فه��ذه  وجن��ح  �جته��د 
�الأوىل للنجاح ومو��سلة �مل�سرة 
يف خدمة وطنه��م، و�أدعو من مل 
يحالف��ه �حل��ظ ب��ان �لدني��ا مل 
تنتهي ولي���ض باآخر �ملطاف؛ و�ن 
�لنج��اح؛  حت��ى  ويجته��د  يج��د 
في��ه  طوي��ل  م�س��و�ر  فاحلي��اة 
تو�س��ل  �لت��ي  �أحيان��ا  �لع��ر�ت 

للنجاح".
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