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في اليوم الثاني من احتفاالتها بتخريج الفوج 36

ــارة ــج ــت ــبــة كــلــيــة ال ــتــخــريــج طــل ــة اإلســـامـــيـــة تــحــتــفــل ب ــع ــام ــج ال
غزة - "االيام": احتفلت الجامعة اإلس���المية في غزة بتخريج دفعة جديدة من 
طلبة كلية التجارة في تخصصات: إدارة األعمال، والعلوم المالية والمصرفية، 
واالقتصاد، والسياس���ة واإلعالم، وذلك ضمن احتفاالت تخريج الفوج السادس 

والثالثين الذي أطلقت عليه الجامعة اسم "فوج األقصى".
وحضر حفل التخريج الذي أقيم في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات 
بالجامعة الدكتور نص���ر الدين صادق المزيني- رئيس مجلس األمناء، وأعضاء 
مجل���س األمناء، والدكتور ع���ادل عوض الله- رئيس الجامع���ة، وأعضاء مجلس 
الجامع���ة، والدكت���ور محمد مقداد- عمي���د كلية التج���ارة، ولفيف من ممثلي 
المؤسس���ات األكاديمي���ة في قطاع غ���زة، وأعضاء هيئ���ة التدريس في كلية 
التجارة، وأعضاء المجلس االستشاري لكلية التجارة، وشخصيات اعتبارية في 

حقل إدارة األعمال واالقتصاد، والخريجون والخريجات، وذووهم.
وف���ي كلمته أمام حف���ل التخريج، هن���أ د. المزيني الخريجي���ن والخريجات 
المحتفي بهم على ما حققوه من نجاح وإنجاز كبير بعد س���نوات من الدراس���ة 
 م���ن حياتكم الجامعية وتبدؤوَن 

ً
 مهمة

ً
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ُ
، تزداُد فيها مس���ئوليات

ً
 جديدة

ً
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بنجاحكم وتخرجكم".
ورح���ب د. المزيني بضيوف ش���رف الجامع���ة في احتف���االت تخريج الفوج 
الس���ادس والثالثي���ن "فوج األقص���ى"، وعبر ع���ن تقدير الجامعة اإلس���المية 

لتلبيتهم الدعوة ومشاركتهم فرحة تخريج طلبتها.
بدوره، قال د. عوض الله "إن الطموح واألمل الذي تس���لحتم به هو جزء يسير 
من منظومة األمل والطموح التي عاش���تها وتعيش���ها الجامعة منذ نشأتها، 
تواجه الصعاب بكل قوة وعزم وإصرار، وهكذا نريدكم ونحن نستشعر الظروف 

الصعبة التي ستواجهونها".

كلمة الخريجين
وألقت الخريجة غدير نبيل ش���اهين –كلمة خريجي وخريجات كلية التجارة- 

أكدت خالله���ا أن الخريجين يثبتون للعالم مرة تلو أخ���رى أنهم قادرون على 
الصم���ود والنج���اح والتفوق، وش���كرت إدارة الجامعة على م���ا وفرته من بيئة 
أكاديمي���ة تش���جع على النج���اح والتفوق، وق���درت ألعضاء هيئ���ة التدريس 
بالجامعة جهودهم التي أثمرت عن تخرجهم وحصولهم على العلوم المفيدة.

بعد ذلك طلب د. مقداد من رئيس مجلس األمناء، ورئيس الجامعة، استكمال 
مراس���م تخريج الطلبة بعد االط���الع على نتائجهم والتأكد من اس���تيفائهم 

متطلبات التخرج.
وفيما يلي أس���ماء الخريجين والخريجات في برنامج والبكالوريوس في كلية 

التجارة:

خريجو برنامج الدراسات العليا
اش���رف عدنان محمد الهندي، رأفت محمد علي الجرجاوي، صالح علي محمد 

حبش، طارق محمد عايش سرور.

خريجات برنامج الدراسات العليا
منى يونس عودة أبوس���مرة، إيمان سمير حس���ين عليوة، هدي محمد بركه 

ثابت، نسرين شاكر رضوان سمارة، حنين محمد بدر عجور.

خريجو برنامج البكالوريوس
قسم إدارة األعمال

أحمد مصطفى يوس���ف ابو غل���وه، محمد ناجي أحمد اب���و دراز، عثمان اكرم 
عثمان العبادله، باسل كايد حسن الخالدي، محمود سليم محمد المصرى، معاذ 
وائل ابراهيم احمد، أحمد حلمي اس���ماعيل قديح، أحمد نافذ سالم ابو عجوه، 
عبد الرحمن رمضان ديب العصار، اس���امه نبيل محمد س���معان، فريج ممدوح 
فري���ج بركات، أحمد هاني محمد زقوت، أحمد ش���اهر كامل اب���و القمبز، محمد 

حمزة احمد األطبش، عبدالفتاح نبيل ابراهيم العمصي.

قسم إدارة األعمال )باللغة اإلنجليزية(
عبد الرحمن أحمد شحادة سلمي، وسام رضوان عبد الساتر البرعي، مصطفى 
محمد بدر حبوب، محمود فؤاد علي العاجز، محمد حس���ام اسماعيل ابو حسين، 

نائل رياض ابراهيم فزع.

قسم العلوم السياسية واإلعالم
مسعود كفاح مسعود مرتجى، عبد الرحمن ماجد علي عكيلة، حازم امجد انور 

عرفات، محمود مازن أحمد ابو عرمانة.

قسم العلوم المالية والمصرفية
بالل عبد الهادى حافظ السقا.

خريجات برنامج البكالوريوس
قسم إدارة األعمال

ش���يماء حافظ ناجي الزماره، اميره حس���ن رباح دلول، والء محمود عبدالله ابو 
حمده، دينا أحمد يوس���ف غزال، امل عبدالله سليم عابدين، هدى خميس عيد 
الحايك، روال محمد زياد شعبان سكيك، سجى غسان فايز العقاد، سلسبيل عبد 
المجيد مصطفى االطرش، هيا س���مير طه صبي���ح، روان خالد منذر الغالييني، 
نور علي عبد الكريم عمارة، دانه احمد حس���ن ابو جاس���ر، نادرة هاني عبد الله 
العشي، س���ماح محمد سليم بلبل، هيا يوسف عمر ابوعبدالله، أحالم فؤاد عطا 
الفاخوري، منار حس���ني محمد عطا الله، سحر سالم عبد الحميد الدريملي، مي 
س���امح عبد الحي أبو شعبان، الهام اس���ماعيل رأفت قروط، صفيه زهير يحيى 
الجدبه، لينا امين نايف الصفدي، دينا س���الم فتحي صبره، سمر حماده سعيد 
السويسي، ضحى فارس محمود ابومعمر، مادلين ماهر محمد عبد السالم، ليان 
اي���اد اديب جرادة، دالل حامد أحمد الش���وا، فدوى محمد كامل االش���عل، لينا 
امين نايف الصفدي، دينا س���الم فتحي صبره، سمر حماده سعيد السويسي، 

ضحى فارس محمود ابومعمر، مادلين ماهر محمد عبد الس���الم، ايه عالءالدين 
رجب حموده،ليان اياد اديب جرادة، دالل حامد أحمد الشوا، فدوى محمد كامل 

االشعل، والء محمود محمد ابو وطفه.

قسم إدارة األعمال )باللغة اإلنجليزية(
فاطمه مروان عبد الرحمن ابو القمصان، ياس���مين خليل س���امي زمو، نور أيمن 
عزات زمو، فاطمه محفوظ حبيب الكباريتي، لينا أحمد محمد الحليمي، غدير نبيل 
فريد ش���اهين، بسمه ماجد صالح الغزالي، ميس���اء مروان فضل الهندي، شيراز 
اورهان حس���ن الخطيب، رش���ا جهاد علي الزعبوط، نور فريد غازي الهرش، رهام 
محمد عم���ر عروق، روان محمد محمود فياض، غدير يوس���ف علي ابو مزيد، نغم 
محمد ابراهيم الصواف، س���ناء نظمي أحمد ابو عابد، هبه خالد علي الطويل، امل 
يونس عودة ابو س���مره، ديانا حيدر عبد ابوكرش، فاتنه ناهض فكري الوحيدي، 
هبه غازي يوسف النابلسيه، رغده وائل محمد ابو عمر، رشا معين حسن العشي.

قسم العلوم السياسية واإلعالم
دينا هيثم سليم البورنو، هيام عصام حسن مرتجى، زهر كمال حامد ابو عون.

قسم االقتصاد والعلوم السياسية
اميره أحمد شحده غباين.

قسم العلوم المالية والمصرفية
س���اره عصام ياسين اسليم، نور محمد حسن الدلو، انوار خضر محمد قرموط، 
روند عامر عوني الجعفراوي، غاده ابراهيم محمود البطراوي، مريم عمر حس���ن 
الس���يد، صابرين احمد فؤاد محمود الزرد، ش���يماء امي���ن نعيم حبيب، رهيفه 
أحمد ابراهيم حمدونه، امنه غالب يحيى أبو مصبح، ايه س���ليمان اس���ماعيل 

لهلوب.

غنيم يؤكد أهمية استكمال مشروع 
الصرف الصحي في أرطاس

رام الله - "األيام": أكد رئيس س���لطة المياه مازن غنيم 
أهمية استكمال مشروع الصرف الصحي في قرية ارطاس، 

جنوب غربي بيت لحم.
ج���اء ذلك خالل اس���تقبال غنيم، في مكتب���ه برام الله، 
أم���س، رئيس مجلس قروي ارطاس في محافظة بيت لحم، 
وأعضاء م���ن المجلس، لمناقش���ة وضع المي���اه والصرف 

الصحي في القرية.
وأش���اد رئيس المجل���س بالجهود التي تبذلها س���لطة 
المياه والتي ساهمت في تحس���ين جودة خدمات تزويد 
المياه بش���كل ملحوظ، ما  س���اهم في تجاوز أزمة انقطاع 
المياه المعتاد في فصل الصيف. وجهود س���لطة المياه 
في استكمال المرحلة الثالثة من مشروع الصرف الصحي 
في ارطاس، إليصال خدمة الصرف الصحي للمنازل بشبكة 

الصرف التي تم تنفيذها في المرحلتين الس���ابقتين من 
س���لطة المياه، وأكد اس���تعداد المواطنين لدفع رس���وم 
االشتراك بخدمة الصرف الصحي حسب األنظمة المتبعة، 
والت���زام المجل���س بالمتابعة اليومية مع طواقم س���لطة 

المياه، من أجل تسيير عملية تنفيذ المشروع.
من جانبه، أكد غنيم أهمية اس���تكمال مشروع الصرف 
الصحي في ارطاس وتشغيله، وقال إن سلطة المياه تولي 
اهتماما خاصا لهذا المشروع، الذي يعتبر نموذجا لتطوير 

خدمة الصرف الصحي في المناطق الريفية.
وأوضح أن س���لطة المياه أكملت إج���راءات طرح العطاء 
بمبلغ مليون ومئتي ألف ش���يقل من موازنة سلطة المياه، 
وسيتم نش���ره حس���ب األصول، على أن يتم االنتهاء من 

تنفيذه قبل نهاية العام الجاري.

فنزويا وجنوب أفريقيا: إجراءات االحتال 
في القدس انتهاك للقانون الدولي

رام الله - "األي���ام": أعربت حكومت���ا جمهورية فنزويال 
البوليفاري���ة وجن���وب افريقي���ا، عن قلقهم���ا عقب قيام 
إس���رائيل بإغالق المس���جد األقصى ف���ي مدينة القدس، 
وقيامها بتركيب أجهزة الكشف عن المعادن، مشيرتين 
ال���ى ان ذلك بمثابة وس���يلة لتغيير الوض���ع الراهن في 

المسجد األقصى.
جاء ذلك ف���ي بيانين منفصلي���ن للخارجية الفنزويلية 
والجنوب افريقية، امس، ووصلت "األيام" نس���خة عن كل 

واحد منهما.
وعبرت حكوم���ة جمهورية فنزويال البوليفارية، باس���م 
الش���عب الفنزويلي ع���ن تضامنها العميق مع الش���عب 
والقضية الفلسطينية، وأدانت بأشد اللهجات اإلجراءات 
الت���ي اتخذته���ا الحكومة اإلس���رائيلية، خصوصا كونها 
الم���رة األولى منذ أكثر م���ن 40 عاما التي يتم فيها إغالق 

المسجد األقصى أمام المصلين المسلمين.

واض���اف البيان، إن هذا اإلجراء أح���ادي الطرف من قبل 
الحكومة اإلس���رائيلية، عقبة أمام الس���الم في المنطقة، 
فضال عن كونه غير شرعي بموجب القانون الدولي ويمثل 
انتهاكا للحقوق األساس���ية، مثل حري���ة العبادة، وليس 
فقط ضد الشعب الفلسطيني ولكن ضد جميع المسلمين 
الذين يعيشون في القدس، كما يهدد هذا اإلجراء جهود 
المجتمع الدولي في البحث عن حل سلمي للصراع العربي 

اإلسرائيلي.
وأك���دت فنزويال دعمها الكامل لدولة فلس���طينية ذات 
س���يادة وحرة ومستقلة، على الحدود المعترف بها دوليا، 

على أساس مناطق ما قبل العام 1967.
وطالبت حكوم���ة جنوب أفريقيا الحكومة اإلس���رائيلية 
بااللت���زام باالتفاق ال���ذي أبرمته مع الحكوم���ة األردنية، 
واألوق���اف اإلس���المية، اللتين تتحمالن م���ن حيث المبدأ 

المسؤولية عن األمن داخل المسجد األقصى.

"القــدس المفتوحــة" تفــوز بجائــزة األلكســو 
الكبــرى عن تطبيق "تاريخ القدس" اإللكتروني

رام الله - "األي���ام": حصلت جامعة الق���دس المفتوحة 
للسنة الثانية على التوالي على جائزة األلكسو للتطبيقات 
الجوال���ة للعام 2017، وذلك بعد أن تقدمت بتطبيق تاريخ 
القدس الذك���ي والذي اختير كأفض���ل تطبيق في مجال 

الثقافة على مستوى دولة فلسطين.
وأعلن���ت المنظم���ة العربية للتربي���ة والثقافة والعلوم 
)األلكس���و( امس، ع���ن فوز جامع���ة الق���دس المفتوحة 
بالجائ���زة وذلك خالل الدورة الثالث���ة المنعقدة حاليا في 

تونس.
وفاز تطبيق بعنوان "تاريخ الق���دس" والذي أعّده مركز 
التعلي���م المفتوح بالجائزة األولى ع���ن فئة الثقافة، وهو 
تطبيق تقدم���ه الجامعة كوثيقة تاريخي���ة تتحدث عن 
تاري���خ الق���دس وجغرافيته���ا وترصد التحدي���ات التي 
تواجهها لكل المهتمي���ن والباحثين في تاريخ المدينة 
المقدس���ة، وترصد التحدي���ات التي تواجهه���ا على مر 
العصور وحتى وقتنا الحاض���ر لكل المهتمين والباحثين 

في تاريخ المدينة المقدسة.
وكانت الجامعة تمكنت العام الماضي من الفوز بالجائزة 
على مس���توى فلس���طين عن فئة التربية عب���ر تقديمها 
مس���اق "اإلدارة االستراتيجية" الذي طورته بنمط مقررات 

الدراسة الذاتية.
واعتب���ر رئيس الجامعة د. يونس عم���رو أن هذا االنجاز 
يأتي في إطار التطور الذي تش���هده الجامعة في مختلف 

القطاعات، وبخاصة في مجال التكنولوجيا التعليمية.
وقال عم���رو إن الجهود التي تبذله���ا قطاعات الجامعة 
لتطوير التكنولوجيا وتوزيعها لصالح األغراض التعليمية 
شهدت تقدما ملحوظا، مؤكدًا ان هذا التطبيق يعد وثيقة 
وطنية وتاريخية مهمة في توثيق تاريخ المدينة وفضح 

زيف االداعات الصهوينية بخصوصها.
وأك���د بهاء ثاب���ت مدير مرك���ز التعلي���م المفتوح بأن 
ه���ذا العمل هو ثمرة جهد جماع���ي تضافرت فيه جهود 

الجامعة ويأتي استكماال لمسيرتها في التميز واالبداع.
وقال ثاب���ت إن تطبي���ق تاريخ القدس يأت���ي كوثيقة 

تاريخية تفاعلي���ة للتعريف بتاري���خ وجغرافية القدس 
والتحدي���ات التي تواجهه���ا من عصور ماقب���ل التاريخ 
وحتى يومنا الحاضر، مش���يرًا إلى أن التطبيق مصمم على 
ش���كل دروس معروضة بتسلسل تاريخي مشوق، يحتوي 
عل���ى فيديوهات وخط���وط زمنية ورس���ومات توضيحية 
وانفوجرافي���ك، ويحت���وي التطبي���ق كذل���ك عل���ى لعبة 
تعليمية وعلى العديد من التدريبات والخرائط التفاعلية 
والتقويمات الذاتية المرتبطة بمؤش���ر إنج���از المتعلم، 
والتطبيق يعد من المصادر التربوية المفتوحة التي توفر 
فرصة فريده للباحثي���ن والمتعلمين والمهتمين بتاريخ 

المدينة المقدسة من حول العالم.
وقد ش���هدت هذه الدورة الثالثة من المس���ابقة إقباال 
غير مس���بوق من فئات الش���باب والمطورين والمختصين 
في مج���ال تطوير تطبيقات الهواتف الجوالة من مختلف 

الدول العربية.
وتم اس���تالم 1760 ملفا من 19 دول���ة عربية وإثر عملية 
فرز ق���ام بها خبراء إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصال 
بالمنظمة تم فيها التثبت من استيفاء الملفات المقدمة 
للشروط اإلدارية والفنية، تم االحتفاظ ب� 824 ملفا تتوزع 
كاآلتي: الجمهورية التونسية 241، جمهورية مصر العربية 
109، دولة فلس���طين 102، المملكة العربية السعودية 92، 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 62، المملكة 
المغربي���ة 48، دولة قطر 30، اإلم���ارات العربية المتحدة 
26، المملكة األردنية الهاش���مية 24، س���لطنة عمان 20، 
جمهوري���ة الس���ودان 18، دولة الكوي���ت 14، الجمهورية 
اليمنية 13، الجمهورية العربية السورية 9، دولة ليبيا 8، 
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 4 ، جمهورية العراق 2 

، مملكة البحرين 1، الجمهورية اللبنانية 1.
وقانت لجنة تحكيم دولية متكونة من خبراء ومختصين 
في مجال التطبيقات الجوالة والمحتويات الرقمية بتقييم 
التطبيقات الواردة حسب عدة معايير تم ضبطها مسبقا 
وهي االبتكار والتجديد والخدمات المقدمة والمحتويات 
الرقمية المنتجة وواجهة االستخدام والتقنية والترويج.

ســمر صاح الدين : المجلس البلدي الجديد بدأ تنفيذ عدة مشــاريع حيوية
رام الله – س���ائد أبو فرحة: تف���رض تحديات عديدة 
نفسها على المجلس البلدي الجديد لحزما شمال شرقي 
القدس، وترأسه سمر ضيف الله صالح الدين، وهي أول 

امرأة تدير هيئة محلية في البلدة.
وتس���لم المجلس الجديد مهامه في الرابع من الشهر 
الماضي، ليبدأ في تنفيذ سلس���لة من المشاريع، إضافة 

إلى استكمال أخرى كان شرع بها سلفه.
وتق���ر ص���الح الدي���ن، أن إدارة البلدية ليس���ت أمرا 
هينا، باعتب���ار أنه يتعلق بتقدي���م الخدمات، ومتابعة 
احتياجات المواطنين ومعامالتهم، عدا مواصلة تنفيذ 

خطط ومشاريع قائمة، إضافة إلى أخرى مستقبلية.
وتقول ل� "األيام": أولوياتنا كمجلس جديد تتمثل في 
متابعة تقديم الخدمات، وتحسينها وتطويرها بشكل 

متساو وعادل على كافة المواطنين.
ويبلغ عدد س���كان حزما نحو 8000 نس���مة، يواجهون 
أوضاعا ليس���ت س���هلة، لع���دة اعتبارات م���ن ضمنها 
استيالء دولة االحتالل على مساحات واسعة من أراضي 
البلدة، لكن رغم ذلك فإن المجلس البلدي الجديد مصمم 
على المضي قدما في خططه ومش���اريعه لتحسين واقع 

البلدة.
وفي هذا الس���ياق، تلفت صالح الدين، إلى وجود رزمة 
من المشاريع قيد التنفيذ من قبل المجلس، من ضمنها 
اقامة برج تقوية للكهرباء مع محول، سيستفيد منه ما 

بين 300-400 مواطن.
كما أن من ضمن المش���اريع األساسية األخرى بالنسبة 
للمجلس، مشروع إنشاء مدرسة ثانوية للذكور، ستنفذ 

بدعم من وزارة التربية والتعليم العالي.
كذلك فإن المجلس بدأ مش���روعا لتسوية األراضي، ال 
س���يما أن هناك نحو 350 دونما م���ن أراضي البلدة غير 

مسجلة في "الطابو".
وح���ول ذلك تق���ول ص���الح الدين: هناك إش���كاليات 
عديدة ترتبط بعدم تسجيل هذه األراضي، من هنا فقد 
وقعنا اتفاقية مؤخرا مع هيئة تسوية األراضي، وننتظر 

اآلن عملية طرح العطاء، وبقية االجراءات.
وف���ي مجال مش���اريع المي���اه، تقول: هناك مش���روع 
لتأهيل خ���ط المياه عل���ى صعيد الش���ارع الرئيس مع 
اضافة االس���فلت فوقه، وقد كان بدأه المجلس السابق، 
ونح���ن نواصل تنفيذه، متوقعة إنج���از هذا الملف في 
غضون ش���هر، بيد أنها تذكر أن موضوع تعبيد الشارع 

"اضافة االسفلت" ستتواصل حتى نهاية العام الحالي.
وبموازاة ما تقدم، فإن هناك ثالثة مشاريع مستقبلية 
ضمن س���لم أولوي���ات المجلس، أولها يتعلق بتوس���يع 

المخطط الهيكلي للبلدة.
وحول ذلك تقول صالح الدين: لدينا اش���كالية كبيرة 
بحكم أن لدينا مخططان هيكليان، أحدهما يعود للعام 
1998، بينما اآلخر للعام 2011، المخطط األول فيه أخطاء 
كثي���رة، بالتالي تم تعديله الع���ام 2011، دون أن يمنع 
ذلك وجود اشكاليات عديدة فيه، من هنا فإن من ضمن 
خطتنا توس���يع المخطط الهيكلي، بما يش���مل اضافة 

العديد من التعديالت التي طرأت بعد آخر مخطط.
ويبرز موضوع إنشاء شبكة للصرف الصحي في البلدة 
كأحد أولويات المجلس المس���تقبلية، باعتبار أن البلدة 

تفتقر لهذا األمر.
وتقول صالح الدين: لدينا إش���كالية حقيقية ترتبط 
بالحفر االمتصاصية، التي كثي���را ما تجري محتوياتها 
في الش���وارع، ل���ذا فإن هذا المش���روع يع���د في غاية 

األهمية.
وال ينفصل ما تقدم، ع���ن عناية المجلس بتعزيز دور 
المؤسسات الش���بابية في البلدة، ما يمثل أحد أولويات 

البلدية.
وتقول رئيس���ة البلدية: إننا نتطلع إلى ترتيب أمورنا 
مع المؤسس���ات الشبابية، الستنهاض دورها، وتكريس 
ش���راكة مجتمعي���ة معها الس���تثمار طاقات الش���بان، 
وحثهم على بل���ورة أفكار ومش���اريع جديدة تخدمهم 

أساسا، عالوة على المجتمع.
وبالنس���بة لإلش���كاليات التي تواجه البلدة، تحددها 
ص���الح الدين، في غياب ش���بكة للص���رف الصحي، عدا 
مشكلتي المخطط الهيكلي، والنفايات وغيرهما، إضافة 
إل���ى صعوبة الترخيص، نظ���را ألن غالبية أراضي البلدة 
)90%( مصنفة "ج"، بخالف مس���احات محدودة مصنفة 

)ب(.
وتقول: المش���كلة التي تواجهنا في موضوع المخطط 
الهيكلي بالذات، هي مع الجانب اإلسرائيلي، باعتبار أن 

توسيع هذا المخطط تستدعي بالضرورة موافقته.
وتن����وه إلى قي����ام س����لطات االحت����الل بمصادرة 
مساحات واس����عة من أراضي حزما ألغراض مختلفة، 
م����ن ضمنها اقامة مقاطع من الج����دار العازل عليها، 
مضيف����ة "هناك أوام����ر مصادرة تصدر باس����تمرار 

أول امرأة ترأس بلدية حزما

خدمة لمشاريع استيطانية".
وال أدل م���ن أثر االس���تيطان على البلدة، من وجود أس���الك ش���ائكة على 
مس���احات شاس���عة من أراضي البلدة، وق���د زاد األمر بلة م���ع نصب بوابة 

حديدية مؤخرا على مدخلها الرئيس، وتحديدا منذ نحو ثالثة أشهر.
وتقول: س���لطات االحتالل تفرض عبر اجراءاتها حصارا خانقا على البلدة 
وأهلها، علما أن هذه االجراءات تمتد لتشمل هدم محال تجارية توجد على 

الشارع الرئيس بين الفينة واألخرى.
عل���ى صعيد آخر، ف���إن الجانب المالي يمثل أح���د التحديات التي تفرض 

نفسها بقوة على المجلس البلدي.
وفي هذا اإلطار، تش���ير صالح الدين، إلى أن موارد المجلس شحيحة، بينما 

تبلغ الديون المتراكمة عليه نحو 250 ألف شيكل.
وتبين أن عوائد البلدية تأتي أساس���ا من رس���وم النفايات، بينما ليست 
هناك جباية تتعلق بالمياه أو الكهرباء، ألنها ليس���ت من ضمن مسؤوليات 
البلدية، مضيفة "ال يلتزم كافة المواطنين بدفع هذه الرس���وم، بل إن نسبة 
الملتزمين تصل إلى نحو 10%، كما أن هناك بعض الرس���وم نظير تراخيص 

البناء، وعدادات الكهرباء، لكن هذه ليست دائمة".
وتلفت إلى وجود خطة لدى البلدية لرفع نس���بة س���داد الرسوم، وجدولة 

الديون، عالوة على وضع نظام الكتروني للجباية.
وتقول: س���نقوم بتعديالت على النظم اإلدارية والمحاسبية في البلدية، 
عب���ر التحول م���ن العمل اليدوي إل���ى المؤتمت )االلكترون���ي( فيما يتصل 
بالمعامالت، ما س���يقترن بتطوير العمل اإلداري عب���ر برامج متخصصة بما 

ينعكس في تنظيم الهيكل اإلداري داخل البلدية.

المياه العادمة تحرم المواطنين 
من االستجمام على شواطئ رفح

كتب محمد الجمل:

دف���ع تل���وث البح���ر وم���ا يش���كله م���ن خط���ر على 
المس���تجمين، بلدية رفح جنوب قط���اع غزة، إلى حظر 
السباحة على طول شاطئ محافظة رفح البالغ طوله نحو 

8 كيلو مترات.
وق���ال مدير دائ���رة الصحة والبيئة ف���ي البلدية: إن 
فحوصًا أجرتها سلطة جودة البيئة لعينات أخذت من 
البحر، أثبتت عدم صالحيتها للسباحة بالمطلق، محذرا 

المواطنين من دخولها.
وأوض���ح أبو نقي���رة أن الس���باحة في بداية موس���م 
االصطي���اف كان���ت مس���موحة ف���ي بع���ض المناطق 
ومحظورة في على المستجمين في مناطق أخرى، لكن 
تزايد بقعة التلوث، وامتدادها لتش���مل كل ش���اطئ 
المدينة، بدءًا من نقطة الحدود المصرية الفلسطينية 

جنوبًا، وحتى مشارف مدينة خان يونس شمااًل.
وعق���ب إع���الن البلدية رفح ع���ن تلوث البح���ر بمياه 
الص���رف الصحي، حدث���ت موجة ع���زوف جماعية عن 
الس���باحة في البحر، لتقتصر معظم رحالت االستجمام 

على الجلوس أمام الشاطئ.

المواط���ن أحمد عبد الع���ال، كان يجلس على الرمال، 
ويشاهد أبناءه وهم يعلبون الكرة، ويحاول االستمتاع 

واالس���تجمام رغم رائحة الص���رف الصحي التي تهب 
بين الفينة واألخرى.

وأوض���ح عبد العمال أنه اش���ترط عل���ى أبنائه قبل 
مغ���ادرة المنزل ع���دم نزول المي���اه نهائيًا، أو حتى 
غس���يل ايديه���م ف���ي البحر، وبن���اء عل���ى ذلك لم 
يصطحبوا معهم مالبس للسباحة، واكتفوا بالجلوس 

على الشاطئ، ولعب الكرة.
وبي���ن أن حج���م التلوث أكبر مم���ا كان يعتقد، فلون 
المياه وراحة الهواء يفس���د الجلس���ات الهادئة، رغم 
محاولته االس���تمتاع قدر اإلمكان، مبين���ا انه ال ينوي 
العودة إلى الشاطئ لالستجمام مجددًا، طالما استمرت 
األمور عل���ى حالها، وبقيت درجات التلوث في مرتفعة 

بهذا الشكل.
أما المواطن عالء يوس���ف، فكان يس���تقل وثالثة من 
أصدقائه دراجات نارية، وس���اروا بروية وهم ينظرون 
إل���ى مياه البحر العكرة، بحثًا ع���ن بقعة نظيفة خالية 

من التلوث.
وظل يوس���ف ورفاقه يس���يرون إل���ى أن وصلوا إلى 
منطقة تقع ما بين مدينت���ي رفح وخان يونس، كانت 
األقل تلوث���ًا، فنزلوا من الدراجات وجلس���وا على رمال 

الشاطئ.
وقال يوسف إنه وأصدقائه يتوجهون للبحر بصورة 
ش���به يومية لي���س بهدف الس���باحة، إنم���ا للجلوس 
واالس���تجمام، لكنهم يالحظون انتش���ار وتزايد بقعة 

التلوث يوميًا بعد يوم.

وأكد يوس���ف أن البحر لم يعد صالح للسباحة، وحين 
أراد هو أصدقائه االستجمام والسباحة، قصدوا إحدى 

المنتجعات، التي تحوي برك س���باحة، وقضوا يومهم 
فيها، فهناك فقط يمكن أن يكونوا بعيدين عن خطر 

اإلصابة بالتلوث.
ولوح���ظ تراجع واضح ف���ي ع���دد المصطافين ممن 

يتوجه���ون إلى البحر، بعد تزاي���د بقعة التلوث، حيث 
اس���تبدل الكثي���رون الش���اطئ بمنتجع���ات ومناطق 

ترفيهية أخرى، بهدف تجنب التلوث.

محاضرة حول "تجميل األسنان بتقنية ثري إن" 
للخبيــر العالمي مجد ناجي فــي جامعة القدس
القدس - "األيام": ألقى الخبير العالمي في طب األسنان د. مجد ناجي، 

محاضرة بعنوان "تجميل األسنان بتقنية ثري إن"، إضافة إلى عالج حالة 

بشكل مباشر أمام طلبة وطاقم التدريس في كلية طب األسنان بجامعة 

القدس.

وقبيل المحاضرة، التقى رئيس الجامعة د. عماد أبو كش���ك، د. ناجي، 

وأطلع���ه على الجامع���ة وتأسيس���ها والبرامج التي تقدمه���ا باإلضافة 

إل���ى حديثه حول النج���اح والتطور ال���ذي حققته كلية طب األس���نان، 

والت���ي خّرجت أطباء مه���رة ومحترفين حققوا ش���هادات عليا في أكبر 

المستشفيات والمجامع الطبية التعليمية بالعالم.

وأكد د. أبو كش���ك أن هذه الزيارة والمحاضرة تأتي ضمن إستراتيجية 

الجامع���ة الثابتة بتقديم كل ما هو جديد في ش���تى العلوم والمعارف 

لطلبتها وللمختصين والمهتمين في القدس وفلس���طين، وللتعرف عن 

قرب حول آخر التكنولوجيا المس���تخدمة عالميًا في حقولهم الدراسية 

والمهنية.

بدوره، أعرب د. ناجي عن سعادته بزيارة جامعة القدس الصرح العلمي 

والنم���وذج الرائ���د في التعليم العالي، مش���يرًا إلى أنه على اس���تعداد 

للتعاون مع جامعة القدس للمساهمة في تطوير كلية طب األسنان.

وأعلن د. ناجي تبنيه لخمسة طلبة من طب األسنان في جامعة القدس 

وبشكل سنوي للتدريب في مركز ليبرتي لطب األسنان في دبي، إضافة 

إلى التعاون م���ع الجامعة في مجاالت أخرى تدعم وتس���اعد في تطوير 

مستقبل طلبتها.

ويعد د. ناجي واحدًا من أبرز أطباء األس���نان في الش���رق األوسط، وأول 

طبيب عربي يحصل على ترخيص من مؤسسة "جالم سمايل" في بلجيكا، 

وه���و الطبيب العربي الوحيد الذي يمل���ك تصريحًا لتدريب األطباء على 

تقنية "جالم س���مايل"، وهي عبارة عن تجميل األس���نان دون حفر وألم، 

ويمنح ش���هادات لألطباء تمكنهم من استعمال هذه التقنية، وبالتالي 

أصبح مركز "ليبرتي" لطب األسنان معتمدًا من قبل المؤسسة البلجيكية 

الستخدام هذه التقنية.


