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ردود فعل رافضة إلجراءات االحتالل داخل الحرم القدسي:
سابقة هي األخطر على اإلطالق ومساس بقدسية "األقصى"

محافظات - "األي���ام"، "وكاالت": أثارت 
اإلج���راءات اإلس���رائيلية األخي���رة التي 
المس���جد  بالقوة داخل  تحاول فرضه���ا 
األقصى وباحات الحرم الش���ريف والبلدة 
القديم���ة في الق���دس المحتل���ة رفضًا 
ش���عبيًا وفصائلي���ًا وم���ن كاف���ة القوى 
الوطني���ة  والهيئ���ات  والمؤسس���ات 
إياها  معتبرة  والمس���يحية،  واإلسالمية 
مساس���ًا بقدس���ية المس���جد األقص���ى، 
مطالب���ة المجتمع الدولي والمؤسس���ات 
القانوني���ة والثقافي���ة بض���رورة العمل 
االعت���داءات  لوق���ف  عاج���ل  بش���كل 
اإلسرائيلية على المسجد األقصى، ومنع 

أي تغيير للوضع القائم فيه.

الحكومة: إجراءات االحتالل في 
القدس واألقصى باطلة والغية

وأك���دت حكوم���ة الوف���اق الوطني، أن 
كل م���ا تقوم ب���ه س���لطات االحتالل في 
مدين���ة الق���دس المحتلة وف���ي القلب 
منها المسجد األقصى المبارك، إجراءات 
احتاللي���ة باطلة والغية وتعتبر مساس���ا 

بقدسية المسجد األقصى.
باس���م  الرس���مي  المتح���دث  وج���دد 
الحكوم���ة يوس���ف المحم���ود، المطالبة 
بتدخ���ل دول���ي وعربي وإس���المي عاجل 
لوق���ف إج���راءات االحت���الل المرفوضة، 
التي ال تتوافق مع واقع وطبيعة وسمات 

وتاريخ مدينة القدس.
وقال: إن مدينة القدس استولى عليها 
االحت���الل بالقوة عندما احت���ل األراضي 
الفلس���طينية والج���والن وس���يناء خالل 
ع���دوان الع���ام 67 المش���ؤوم، وإن كافة 
الق���رارات والقوانين والش���رائع الدولية 
تعتب���ر القدس العربي���ة مدينة محتلة، 
وتحظ���ى باعت���راف اكثر م���ن 137 دولة 
م���ن دول العال���م، بأنها عاصم���ة الدولة 
الفلس���طينية الت���ي يس���تولي عليه���ا 

االحتالل اإلسرائيلي بالقوة.
وأضاف إن أي خطوات يتخذها االحتالل 
عل���ى األرض أو تل���ك الت���ي يس���ميها 
)قوانين( وغير ذلك، باطلة والغية وتعتبر 
ضم���ن اإلجراءات االحتاللية التعس���فية 

والجائرة.
"الس���يادة اإلسرائيلية"  أن  إلى  وأشار 
على القدس، الت���ي يتحدث عنها بعض 
المسؤولين اإلسرائيليين، ال تعني سوى 
وبالتالي فهي  بالق���وة،  القائم  االحتالل 
إجراءات باطلة ومرفوضة وال أس���اس لها 

حسب كافة القوانين الدولية.
"ش���ؤون الق���دس" تحذر م���ن حمالت 

التحريض اإلسرائيلية ضد األقصى 
القدس في  واستنكرت دائرة ش���ؤون 
منظمة التحرير، إغالق س���لطات االحتالل 

المس���جد األقصى، واقتح���ام باحاته من 
قب���ل كبار ضب���اط االحت���الل، عقب قيام 
بلدي���ة االحتالل بوضع يده���ا عنوة على 
كامل س���احات المس���جد، ومنع موظفي 
األقص���ى م���ن الدخ���ول إلي���ه ومزاول���ة 
أعمالهم، وسط حصار عسكري مشدد ما 

زال مفروضًا على القدس القديمة.
وأك���دت الدائرة، في بي���ان لها، أمس، 
خطورة ما قامت به س���لطات االحتالل من 
إغالق للمس���جد األقصى بش���كل نهائي 
"في س���ابقة هي األخطر عل���ى اإلطالق، 
والقيام بمن���ع إقامة صالة الجمعة فيه"، 
واصف���ة ذل���ك "باإلره���اب المنظم الذي 
تقوم به حكومة االحتالل"، وأش���ارت إلى 
بوابات  خطورة نصب شركات إسرائيلية 
إلكتروني���ة للتفتيش، ووض���ع كاميرات 
على األسوار الخارجية للمسجد لتصويره 
من الداخل، إضافة إلى إجراءات عنصرية 

أخرى لم يعلن عنها.
وش���ددت عل���ى خط���ورة وتداعيات ما 
يج���ري للمس���جد األقص���ى م���ن جرائم، 
وقالت: هذا التصعيد اإلسرائيلي الخطير 
سيكون له عواقب وخيمة، خاصة أن هذه 
الالمس���ؤولة  والممارس���ات  االنتهاكات 
تنافي القان���ون الدولي، الذي يكفل حق 

العبادة وعدم المساس بدور العبادة.
وأك���دت مخاطر الحم���الت التحريضية 
به���ا منظمات  التي ش���رعت  الواس���عة 
وأحزاب يهودي���ة يمينية متطرفة بحق 
األقص���ى "الت���ي دعت إلغالق المس���جد 
بشكل دائم أمام المصلين، وزيادة البناء 
االس���تيطاني وزيادة س���اعات االقتحام 
لباح���ات األقصى"، مش���يرة إل���ى مخاطر 
هذه السياس���ة الهوج���اء، ودعت العالم 
العربي واإلسالمي إلى تحمل مسؤولياته 
في الدفاع عن األقصى من المخاطر التي 

تتهدده.
"األوق���اف": ممارس���ات االحت���الل في 

األقصى تهدف لتغيير الوضع القائم
وقال وزير األوقاف والش���ؤون الدينية 
يوس���ف ادعيس، إن ممارسات االحتالل 
المسعورة في المسجد األقصى، تهدف 
لتغيير الوضع القائم في المس���جد، عبر 
وأالعيب مكش���وفة الستنس���اخ  مبررات 
الواقع الحالي للمس���جد اإلبراهيمي، من 
تقسيم زماني ومكاني للمسجد األقصى، 
وتحك���م بالداخلين إليه من المس���لمين 
الراغبي���ن ف���ي الصالة فيه، عب���ر بوابات 

إلكترونية تنصبها على بواباته.
وأض���اف ادعيس، في بي���ان صحافي، 
أمس، أن إجراءات االحتالل األخيرة التي 
تمارس���ها حكومة االحتالل في األقصى 
سواء أكانت قانونية، كما في المصادقة 
من قبل هذه الحكومة على قانون القدس 

جانب من الوقفة االحتجاجية في نابلس ضد اجراءات االحتالل في األقصى، امس. )األناضول(

موحدة، أو من خ���الل االعتداء على أقدس 
بقعة إس���المية في فلس���طين، المسجد 
األقصى، عبر إغالقه، واس���تباحة حرماته 
وس���احاته، ومنع الصالة في���ه ومنع رفع 
األذان للم���رة األول���ى من���ذ احتالله في 
الع���ام 1967، دليل واض���ح على ما تخطط 
له هذه الحكومة اليمينية المتطرفة من 
تأجيج للمنطقة بحرب دينية سيكون لها 
العواقب الوخيمة على األمن والسالم في 

المنطقة بأسرها.

مسيرة في نابلس نصرة لألقصى
وفي نابلس ش���ارك عشرات المواطنين 
وس���ط مدينة نابلس، أمس، في المسيرة 
التضامنية التي نظمتها فصائل منظمة 
التحرير، نصرة للقدس، والمسجد األقصى 
المبارك، وتنديدًا بإغالقه أمام المصلين، 

لليوم الثالث على التوالي.
وحمل المشاركون خالل المسيرة األعالم 
الفلسطينية، ونددوا بسياسات االحتالل، 
وهتفوا بش���عارات عدة، منها: "نتنياهو 
ليبرمان، منع���وا الص���الة واآلذان" و"بيت 
المقدس ف���ي خطر، هبوا قوموا يا بش���ر" 

و"األقصى أقصانا ألجله سالت دمانا".
وقال أمين س���ر حركة فت���ح في نابلس 
جه���اد رمض���ان ف���ي كلم���ة الفصائ���ل 
والمؤسس���ات والفعالي���ات "إن الش���عب 
الفلسطيني أقسم أن يدافع عن القدس، 
وهو س���يفعل ذلك دائما، ولنستمر على 

طريق الحرية واالس���تقالل حول القدس، 
والمس���جد األقصى، ونحمل رس���الة بأننا 

ملتفون حوله".
وق���ال رمضان: "مخطط���ات االحتالل لن 
تم���ر، فأبطالنا ف���ي الق���دس يتصدون، 
أح���وج  ونح���ن  بواجباته���م،  ويقوم���ون 
إلى تجس���يد وحدة داخلي���ة، وميدانية 
حول ثوابتن���ا الفلس���طينية، ونؤكد أننا 
ل���ن نرضى بأقل م���ن دولة فلس���طينية، 

وعاصمتها القدس الشريف".

نقيب المحامين يطالب بالتدخل 
الفوري لحماية المقدسات 

ج���واد  المحامي���ن،  نقي���ب  وطال���ب 
لحماية  الفوري  بالتدخل  العرب  عبيدات، 
المقدس���ات في مدينة القدس المحتلة، 
المس���جد األقصى،  إغ���الق  عل���ى ض���وء 
منذ ي���وم الجمعة الماض���ي، وذلك خالل 
كلمته في اجتم���اع األمانة العامة التحاد 
بالعاصمة  المنعق���د  الع���رب،  المحامين 

المصرية القاهرة، أمس.
وأك���د عبي���دات أن���ه س���يطرح قضية 
المس���جد األقص���ى على ج���دول اجتماع 
المكتب الدائ���م التحاد المحامين العرب، 
بهدف التحرك الس���ريع، واتخاذ إجراءات 
م���ن مح���اوالت االحتالل  عاجل���ة، محذرًا 
ف���رض وقائ���ع جدي���دة داخ���ل الح���رم 
المجتمع  وطال���ب  الش���ريف،  القدس���ي 
الدول���ي بالتحرك فورًا ل���ردع االعتداءات 

اإلس���رائيلية المتكررة ضد المقدس���ات 
القدس  ف���ي  والمس���يحية،  اإلس���المية، 
المحتل���ة، ووق���ف انته���اكات االحتالل 
الش���عب  بح���ق  وجرائم���ه  العنصري���ة، 
أن  معتب���را  ومقدس���اته،  الفلس���طيني 
إغالق االحتالل لألقصى "جريمة، وسابقة 
خطيرة، وعدوان صارخ على المقدس���ات، 
وعل���ى حقوق وحرية الفلس���طينيين في 

ممارسة شعائرهم الدينية".
وشدد على ضرورة أن تعود أنظار القادة 
العرب إل���ى القدس، وأن يعتبروا القضية 
العربية،  الفلس���طينية هي قضية األمة 
مشيرا إلى أنها المرة األولى التي لم تقم 
في األقصى الص���الة منذ احتالل القدس 

العام 1967.
من جهته، أك���د األمين الع���ام التحاد 
المحامين العرب عبد اللطيف بو عش���رين 
"أن قضية فلس���طين حاضرة معنا في كل 
االجتماعات، وسنبدأ فورا باتخاذ إجراءات 
س���ريعة، وس���نصدر بيان���ا الي���وم بهذا 

الخصوص".
كم���ا ش���دد النقب���اء الع���رب عل���ى أن 
عل���ى  بالضغ���ط  س���تقوم  نقاباته���م 
حكوماته���ا، من أج���ل التدخل الس���ريع 
الق���دس،  ومدين���ة  األقص���ى،  لنص���ره 
وق���د تمت صياغ���ة بيان مش���ترك بهذا 
الخصوص، كما س���تعقد جلس���ة خاصة 
لمدين���ة القدس داخل اتح���اد المحامين 

العرب، للوقوف على آخر التطورات.

ع اتفاقية 
ّ

"القدس المفتوحة" توق
لبناء المرحلة األولى من فرع دورا

رام الله - "األيام": وقعت جامعة القدس المفتوحة، مع مكتب الجنان لألعمال 
اإلنشائية، بمقر رئاسة الجامعة في رام الله، أمس، اتفاقية عقد لبناء المرحلة 

األولى )عظم( من فرع الجامعة في بلدة دورا، بمحافظة الخليل.
ووق���ع االتفاقية عن الجامعة رئيس���ها يونس عمرو، بحضور مس���اعد رئيس 
الجامعة للتخطيط والتطوير ماجد صبيح، ومس���اعدة رئيس الجامعة لش���ؤون 
المتابعة آالء الشخش���ير، ومدير ف���رع الجامعة في دورا جم���ال بحيص، ومثل 
مكت���ب "الجنان" المدير العام محمد عبد الحليم الرجوب، بحضور مراقب أعمال 

المكتب والمسؤول عن التنفيذ محمد موسى الرجوب.
وأكد عمرو اس���تراتيجية "القدس المفتوحة" بامتالك مباٍن لها واستبدالها 
بتلك المستأجرة، التي ال تلبي احتياجات التعليم الجامعي النظامي المفتوح، 

شاكرًا بلدية دورا على تبرعها باألرض إلقامة البناء.

"الوقائي" يحبط عملية سطو 
على بسطات صرافة في جنين

جنين - "وفا": أحبط جهاز األمن الوقائي في مدينة جنين، أمس، عملية سطو 
على بسطات للصرافة في أسواق جنين، وقبض على شابين.

وذكر مدير العالقات العامة في جهاز األمن الوقائي، العقيد س���لطان زيود، 
، حول نية أش���خاص  أنه وبناًء على معلومات اس���تخباراتية وعملية رصد وتحرٍّ
تنفيذ عملية س���طو على بس���طات للصرافة في جنين، تمكن عناصر من األمن 
الوقائي وبعد متابعة حثيثة من إلقاء القبض على المش���تبهين، وهما شابان 

في العشرينيات من عمرهما.
وأش���ار إلى أنه تم ضبط مس���دس )وهمي( بحوزتهم���ا، إضافة إلى مصادرة 
مركبة من نوع "ش���وفروليت" كانا يس���تقالنها، الفتًا إلى أنه سيتم تحويلهما 

إلى القضاء بعد انتهاء التحقيقات.
وحذر العقيد زيود كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين، أو تهديد 

حياتهم وأرزاقهم، مشددًا على أن القانون فوق الجميع.

انتخاب نقابة العاملين في بلدية الخليل
الخلي���ل - "األيام": جرت في قاعة بلدية الخلي���ل، أمس، انتخابات نقابة العاملين في 
البلدية، بحضور اللجنة اإلشرافية والتحضيرية لالنتخابات، حيث ترشح لالنتخابات 48 

موظفًا من مختلف الدوائر واألقسام، تنافسوا على تسعة مقاعد.
وش���ارك في العملية االنتخابية 727 موظفًا من أصل 1200 يحق لهم االقتراع، بنسبة 
مشاركة تجاوزت 60%، بحضور رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة ورئيس اتحادات 
نقابات العمال � فرع الخليل سمور النتشة، وصابرين النجار ممثلة لوزارة العمل، وأمين 
س���ر "فتح" اقليم وسط الخليل عماد خرواط. وتال أعضاء الهيئة االدارية السابقة لنقابة 
العاملي���ن التقريرين االداري والمالي، ثم قدموا اس���تقاالتهم، وفق���ًا للنظام الداخلي 
المعم���ول به في االنتخابات، ثم بدأت عملية االقتراع. وبعد فرز األصوات جاءت النتائج 
على النحو اآلتي: س���امح نزار الجعبري 470 صوت���ًا، دياب الجنيدي 317، رامي الجنيدي 
310، المهندس وجدي س���لطان 299، إبراهيم القواسمي 299، شعبان أبو زينة 268، نور 

الدين القواسمي 243، يعقوب القواسمي 230، زيد الجنيدي 230 صوتًا.

ندوة في الخليل تناقش مخاطر عمل األطفال
الخليل - "األيام": نظمت الشرطة في الخليل، أمس، ندوة 
حملت عنوان "مخاطر عم���ل األطفال األمنية واالجتماعية 

على المجتمع".
وذكر بيان للش���رطة أنه وضمن ال���دور الوقائي الذي تقوم 
به الش���رطة للحفاظ على المجتمع من المشكالت التي يمكن 
أن تمس بأمن���ه وتركيبته االجتماعية، نظم���ت بالتعاون مع 
وحدة النوع االجتماعي الندوة بمشاركة مرصد العالم العربي 
للديمقراطي���ة واالنتخابات، ومندوبين ع���ن محافظة الخليل، 
والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، والحركة العالمية للدفاع 

عن األطفال، وعدد من مؤسسات المجتمع المحلي.
وتحدث منس���ق وحدة النوع االجتماعي في الش���رطة، 
النقي���ب محم���د جوابرة، خ���الل الندوة، ع���ن ظاهرة عمل 

األطفال وانعكاس���اتها على أمن المجتم���ع، وما يمكن أن 
تلحقه من أض���رار بالحالة األمني���ة واالجتماعية، إضافة 
لالنحرافات الس���لوكية المرتبطة بها وتؤثر على الترابط 
االجتماعي، مس���تعرضًا دور الش���رطة ف���ي الحد من هذه 
الظاهرة، س���واء اس���تباقيا أو وقائيا، من خ���الل التوعية 
والمساندة في اإلجراءات المتخذة بمكافحة هذه الظاهرة، 
وأشار إلى أن ظاهرة عمل األطفال تؤثر على كال الجنسين، 

وتؤدي إلى استغالل قطاع مهم من مكونات المجتمع.
من جهتهم، أكد المش���اركون أهمي���ة تضافر الجهود 
في المؤسسات، وبناء الش���راكات الحقيقية للقضاء على 
ظاهرة عمل األطفال "التي تعتبر من أخطر الظواهر التي 

تمس بناء المجتمع وأمنه".

"الرؤيا الفلسطينية": إنجاز المرحلة األولى
من مشروع "بريدج" لتنمية مهارات الطلبة

رام الله - "األيام": أنجزت مؤسس���ة الرؤيا الفلسطينية 
بالش���راكة مع مؤسس���ة PITTI للتدري���ب، وبالتعاون مع 
مؤسس���ة التع���اون، المرحل���ة األولى من مش���روع بريدج 
فلسطين والتي اش���تملت على محورين أساسيين، وهما 
المناظرات، والعلوم والتكنولوجيا، حيث تم اس���تهداف 

كافة طالب المشروع في هذين المحورين ألهميتهما.
وعمل المش���روع ف���ي مح���ور المناظرات عل���ى تمكين 
المشاركين من اس���تخدام نهج التفاوض والحوار المبني 
على التفس���ير المنطق���ي المدعم بالدالئ���ل والبراهين، 

وتنمية مهارات العرض والتقديم لديهم. 
وحرص المش���روع في محور العل���وم والتكنولوجيا على 
العمل مع المش���اركين ضمن مس���ار بنائي، يس���اعد على 
التسلسل بالمعرفة والتجربة عند المشاركين بما يضمن 
زي���ادة المعارف في العديد م���ن المواضيع التكنولوجية 
والعلمي���ة، م���ع التركي���ز عل���ى منهجي���ة رب���ط العلوم 
والتكنولوجيا باحتياجات المجتمع والتفاعل في التنفيذ 
والتطبيق مع الش���ارع والحياة اليومية إذ س���يتم التطرق 

إلى المحاور التالية خالل عملية التدريب.
وضم المش���روع في هذه المرحلة )149 مشاركًا( تتراوح 
أعماره���م بي���ن 14-17 عام���ًا، موزعين عل���ى الموضوعين 

الرئيسيين، المناظرات والعلوم والتكنولوجيا.
ويهدف المش���روع إلى تنمية المه���ارات الفردية وصقل 

مواه���ب جمي���ع الط���الب المش���اركين بناًء عل���ى رغباتهم 
واحتياجاتهم وتنمية شخصياتهم وبناء قدراتهم بالحوار 
والتفاوض، باإلضافة إلى زيادة معرفتهم بالعلوم وربطها مع 
الواقع والحياة اليومية وتعزيز رؤية المشاركين للمستقبل 

وتوجيههم حول خياراتهم المهنية المستقبلية. 
واعتبر منسق المشروع في مؤسسة الرؤيا الفلسطينية 
أحم���د حمو، في بي���ان صحافي أمس، "أن مش���روع بريدج 
فلس���طين يفتح أبوابًا جديدة للمشاركين ويعرفهم على 

مواضيع حديثة".
وأض���اف: "أهم هذه المواضيع الت���ي تطرح هو موضوع 
المناظرات، ألنه يدرب المش���اركين على النقاش، وتبادل 
اآلراء، والحوار الخالق، وعدم التعصب للرأي، وتقبل اآلخر"، 
كما أن جزئية العلوم والتكنولوجيا تضفي قيمة إضافية 
للمشاركين عند ممارسة التجارب العلمية بطريقة عملية.

ويتكون المشروع من 3 مراحل تم إنجاز المرحلة األولى 
من���ه، وهي جزئية المناظرات والعل���وم والتكنولوجيا، أما 
المرحلة الثانية فسوف تشتمل على تشكيل أندية فنون 
ورياضة بناًء على فحص احتياجات المش���اركين وتنمية 
مواهبه���م ومهاراته���م الفردية، وف���ي المرحلة الثالثة 
سيتم تقديم خدمات التوجيه واإلرشاد من خالل التعاقد 
مع مجموعة من الموجهين والذين عاشوا تجربة الدراسة 

في جامعات عالمية.

افتتاح دورة حفظ وترميم المخطوطات في القدس
رام الل���ه – "األيام": افتت���ح وزير األوقاف والش���ؤون الدينية 
الشيخ يوسف ادعيس وأمين عام اللجنة الوطنية مراد السوداني 
أعمال الدورة الخاصة برفع قدرات وتأهيل ذوي االختصاص في 
المؤسسات الثقافية الفلسطينية في مجال ترميم المخطوطات 

وحفظها، وذلك في مقر مؤسسة إحياء التراث بالقدس، أمس.
وحض���ر االفتت���اح وزير ش���ؤون الق���دس ومحافظه���ا عدنان 
الحس���يني، والمستش���ار خليل كراجة الرفاعي عميد مؤسس���ة 
إحي���اء التراث والبح���وث اإلس���المية، ورئيس جامع���ة القدس 
الدكتور عماد أبو كش���ك، وسفير منظمة التعاون اإلسالمي لدى 
فلس���طين الدكتور أحمد الرويضي، والعديد من الش���خصيات 
الثقافي���ة واإلعالمي���ة. وأكد الحس���يني أهمية توفي���ر الدعم 
للمؤسسات المقدسية في ظل ما تتعرض له المدينة وسكانها 
م���ن تهويد ممنهج يهدف إلى أس���رلة المدينة بش���كل كامل 

وتغيير معالمها وهويتها العربية واإلسالمية.
من جانب���ه، أكد ادعيس أن ل���دى الوزارة خطة اس���تراتيجية 
تس���تند التفاقيات دولية مع ارش���يف القاهرة وارشيف الدولة 
العثمانية م���ن اجل تعزيز دور وصمود مؤسس���ة احياء التراث 

والبحوث االسالمية العريقة لتبقى شاهدة على هوية فلسطين 
العربية واإلسالمية بما تحتويه من موروث ثقافي وحضاري يعزز 
صمود الشعب الفلسطيني وقضيته في وجه االحتالل الغاشم.

وأوضح الس���وداني في كلمت���ه أن دعم هذا المش���روع يأتي 
انطالقًا من حرص اللجنة الوطنية على دعم المشاريع واألنشطة 
التربوي���ة والثقافية والعلمية في مدين���ة القدس المحتلة بما 
يعزز الصمود ويحافظ على الهوية العربية واالسالمية من المحو 
والتهويد ويحقق االتصال الفكري والثقافي بين فئات الشعب 

الفلسطيني في الوطن وجميع أماكن تواجده.
ودعا كراجة المؤسس���ات المحلية والعربية والدولية لتقديم 
المزيد من الدع���م لحفظ اإلرث والتراث ومخطوطات فلس���طين 
من الضياع في ظل اس���تهداف االحتالل ل���كل مكونات الثقافة 
الفلس���طينية وتحدي���دًا المخطوط���ات التي تحت���اج للعناية 

والترميم والحفظ.
وأكد د. أبو كشك استعداد جامعة القدس لتقديم المزيد من 
الدعم وتعزيز ش���راكتها مع مؤسسة إحياء التراث للحفاظ على 
ما تحتويه من موروث ثقافي وحضاري مهم لفلسطين وشعبها.

"العربية األميركية" تعلن الفائزين
بجوائز البحث العلمي

كتب محمد بالص:

أعلن رئيس الجامعة العربية األميركية، األس���تاذ الدكتور 
علي زيدان أبو زهري، أسماء الفائزين بجوائز البحث العلمي، 
وذل���ك خالل حفل تخريج الفوج الرابع عش���ر لطلبة الجامعة، 

مؤخرا.
وقال أب���و زهري، إن الجامع���ة كانت أعلنت الع���ام الحالي 
عن انطالق جائزتين س���نويتين لتشجيع البحث العلمي، تم 
إقرارهما م���ن قبل مجلس إدارة الجامعة، وهما: جائزة أفضل 
بحث منش���ور في مجلة الجامعة العربية األميركية لألبحاث 
للعام 2016، وجائزة الجامع���ة العربية األميركية للتميز في 
البحث العلم���ي لألكاديميين في الجامعات الفلس���طينية، 
باإلضافة إل���ى جائزة المهندس زهير حجاوي للبحث العلمي 

لطلبة الجامعات الفلسطينية.
وذكر خالل اإلعالن عن أس���ماء الفائزي���ن، أن عدد األبحاث 
المشاركة والتي تنافس���ت على الجائزة، بلغ 18 بحثا نشرت 
جميعها في مجلة الجامع���ة العربية األميركية لألبحاث في 
العام 2016 على عددين، مش���يرا إلى أن المجلة انطلقت في 
حزي���ران الع���ام 2014 مع انطالقة عمادة البح���ث العلمي في 
الجامعة العربية األميركية، وتعنى بجميع العلوم الطبيعية 

واإلنسانية والطبية والهندسية.
وبين أنه تم تقييم األبحاث المنش���ورة في المجلة من قبل 
مقيمين من ذوي الخبرة البحثية والكفاءة العلمية من خارج 

الوطن.
وأوضح، أن هذه الجائزة تهدف إلى تشجيع الباحثين على 
نش���ر أبحاثهم القيمة في مجلة األبح���اث الخاصة بالجامعة 
لخلق روح المنافسة العلمية بين الباحثين لالرتقاء بمستوى 

األبحاث المنشورة والتي تنعكس على مستوى المجلة.
وف���از بجائزة أفضل بحث علمي منش���ور في مجلة الجامعة 
العربية األميركية لألبحاث للعام 2016، وقيمتها عشرة آالف 
دوالر مناصف���ة الباحث األس���تاذ الدكت���ور عاطف قصراوي، 
من الجامع���ة العربي���ة األميركية، والباحث الدكتور س���راج 
جديد من جامعة تشرين بس���ورية، عن بحث منشور عنوانه 
"أمثلة معامالت الس���جالت الزلزالية باستخدام الخوارزميات 

الجينية".
واش���تملت جائزة الجامعة العربي���ة األميركية للتميز في 
البح���ث العلم���ي لألكاديميين في الجامعات الفلس���طينية 

للعام 2017 على ثالث فئات، لكل فئة أربعة آالف دوالر.
وتقدم للفئة األولى في مجال العلوم الطبيعية والهندسية 
والتكنولوجية، 26 باحثا من عدة جامعات فلس���طينية، وتم 
ف���رز األبحاث من لج���ان داخلية ث���م لجان دولي���ة من خارج 
فلس���طين، وفاز بجائزة هذه الفئة مناصفة الباحث الدكتور 
عص���ام الخطيب من جامعة بيرزيت وفريق���ه الدكتور حمزة 

الزبدي، والدكتور غسان سفاريني، من جامعة النجاح.
أما البحث اآلخر الفائز في هذه الفئة، فكان للباحث األستاذ 
الدكتور عاطف قص���راوي، من الجامع���ة العربية األميركية 
وفريقه من المملك���ة العربية الس���عودية، الدكتورة صباح 

القرني، من جامعة الملك عبد العزيز في جدة.
وكانت الفئة الثانية من جائزة الجامعة العربية األميركية 
للتميز ف���ي البحث العلمي لألكاديميين، ف���ي مجال العلوم 
الطبي���ة والصحي���ة، وتقدم له���ذه الجائ���زة 15 باحثا، وبعد 
عملية الف���رز الداخلية والتقييم الدولي خ���ارج البالد، فازت 
بالجائ���زة عن هذه الفئة الباحثة الدكتورة س���هير عريقات، 
من جامعة القدس، وفريقها المكون من الدكتور عبد المجيد 
ناصر الدين، والدكتور أحمد عبد القادر، والدكتور طاهر زيد، 
والدكت���ور كفاية عزمي، والدكتور زي���اد عابدين، من جامعة 
القدس، والدكتور موريال توسات، من فرنسا، والدكتور عامر 

جوابرة، من الجامعة العربية األميركية.
وأشار أبو زهري، إلى جائزة المهندس زهير حجاوي للبحث 
العلمي للعام 2017، والتي تخصص من قبل عضو مجلس إدارة 
الجامعة، المهندس زهير حجاوي، لمش���اريع الخريجين في 
الجامعات الفلس���طينية في مجاالت، تكنولوجيا المعلومات، 
الهندسة، وعلوم البيئة والمياه والطاقة المتجددة، والعلوم 

الطبية والبيولوجية.
وف���از عن فئة تكنولوجيا المعلوم���ات، الطلبة، حمزة زيود، 
وعل���ي بني عودة، ومحمد نادي، من قس���م هندس���ة أنظمة 
الحاس���وب في كلي���ة الهندس���ة وتكنولوجي���ا المعلومات 
بالجامع���ة العربي���ة األميركية، وأش���رف عليهم األس���تاذ 

الدكتور محمد عوض.
وف���از في هذه الفئة، الطلبة أحمد أبو خميس، وس���جى أبو 
فرحة، وعهود بش���ارات، من قس���م هندس���ة االتصاالت في 
كلية الهندس���ة وتكنولوجيا المعلوم���ات بالجامعة العربية 

األميركية، وأشرف عليهم الدكتور حازم خنفر. 
وعن فئة الهندسة، فاز الطلبة مي عناتي، ونانسي عرمان، 
وغيداء شكارنة، ودعاء النتشة، من قسم هندسة تكنولوجيا 
البيئة في كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بوليتكنيك 
فلسطين، وأشرف عليهم الدكتور ماهر الجعبري، فيما فازت 
أيضا في هذه الفئة الطالبتان، منال لبادة، وآية ششتري، من 
قسم هندسة الحاس���وب في كلية الهندسة بجامعة النجاح  

وأشرفت عليهما الدكتورة منى ضميدي.
وفي فئة عل���وم البيئة والمياه والطاق���ة المتجددة، فازت 
الطالبت���ان أس���يل بدر، وجن���ان صرصور، من كلية هندس���ة 
تكنولوجيا البيئة في جامعة بوليتكنيك فلس���طين، وأشرف 

عليهما الدكتور حسن صوالحة والدكتور ماهر الجعبري.
وفازت أيضا في هذه الفئة، الطالبتان تس���نيم األش���هب، 
وعرين ناصر الدين، من كلية هندس���ة تكنولوجيا البيئة في 
جامعة بوليتكنيك فلسطين، وأشرف عليهما الدكتور ماهر 

الجعبري.
وع���ن فئة العل���وم الطبي���ة والبيولوجية، ف���ازت الطالبات 
هب���ة العالول، ورزان القاض���ي، وأنوار بريغي���ث، من جامعة 

بوليتكنيك فلسطين، وأشرف عليهن الدكتور فوزي الرازم.
كما فازت في هذه الفئ���ة الطالبات أرجوان جنيدي، وهناء 
المحتسب، وهيا الفاخوري، من جامعة بوليتكنيك فلسطين، 

وأشرف عليهن األستاذ مراد اشنيور.

جانب من حفل توزيع الجوائز.

غزة: اختتام دورة حول المنهاج العالمي لتعليم الكبار

رام الل���ه - "األيام": اختتمت مؤسس���ة التعاون الدولي، 
التابع���ة للجمعية األلمانية لتعليم الكبار، في غزة، أمس، 
مسار تدريب المدربين والميسرين على المنهاج العالمي 
لتعلي���م الكبار، وذلك بتمويل من وزارة التنمية والتعاون 
االقتصادي الفدرالية في ألمانيا، والذي يأتي في س���ياق 
توجهات المؤسسة نحو دعم وتطوير برامج تعليم الكبار 
في فلس���طين، مع مختلف المؤسسات الفاعلة والعاملين 

في هذا المجال.
وق���ال مدير برامج غ���زة في الجمعية، مرعي بش���ير، إن 
التدريب اس���تهدف 15 ميس���رًا ومدربًا من العاملين في 
المؤسسات المجتمعية والحكومية والدولية على مستوى 
محافظات قطاع غزة، حيث ركز التدريب الذي اس���تمر 11 
يومًا على مجموعة م���ن المضامين منها: مفهوم تعليم/

تعل���م الكبار، االتص���ال وديناميات العمل م���ع الجماعة، 
أس���اليب وطرائ���ق تعل���م الكب���ار، التخطي���ط والتنظيم 
والتقييم في برامج تعليم الكبار، إضافة إلى رفد التدريب 
بمعارف وخبرات وتجارب ملهمة ساعدت المشاركين على 

بناء توجهات وقيم جديدة في تعليم الكبار.
من جهتها، أش���ارت مديرة المكتب الفلس���طيني في 
الجمعية األلمانية، عال عيس���ى، ف���ي كلمتها للمتدربين، 
إل���ى أن التدري���ب يه���دف إلى توس���يع دائ���رة الخبراء 

والمتخصصي���ن المحليين في مج���ال تعليم الكبار، "كون 
أن تعليم الكب���ار من المواضيع المهمة على المس���توى 
العالمي واإلقليمي والمحلي والتي تش���كل فرصة ملهمة 
ف���ي االنفتاح عل���ى التعليم الجي���د والنوع���ي، في إطار 
توجه���ات تعليم الكب���ار والتعلم مدى الحي���اة"، وقالت: 
وج���ود أول مجموع���ة تدريبية ف���ي قطاع غ���زة للمنهاج 
العالمي لتعليم الكبار من ش���أنه يعزز من الخطوات نحو 
إث���راء نه���ج التعلم الفاع���ل وإضافة مضامي���ن وتجارب 

تنسجم مع الواقع الفلسطيني.
وأثنى المش���اركون ف���ي التدريب عل���ى دور الجمعية 
األلماني���ة والمدربين الذي س���هلوا مس���ار التدريب، بما 
يحتويه من مضامين ومه���ارات وخبرات نوعية، مؤكدين 
حرصهم على إسهاماتهم الفردية والجماعية في تعليم 
الكب���ار عبر أنش���طتهم في المؤسس���ات الت���ي يعملون 
به���ا، إضافة إلى المب���ادرات التي س���تطلقها المجموعة 

التدريبية.
وتخل���ل اللق���اء الختامي جولة ح���ول تقييم المس���ار 
التدريبي، ونش���اط تفاكري حول التوجه���ات والخطوات 
المس���تقبلية عل���ى المس���توى الف���ردي وعلى مس���توى 
المجموعة التدريبي���ة، تالها عروض لنتاج المجموعة، ثم 

توزيع إفادات المشاركة.

مشاركون في الدورة.

رام الله: تواصل فعاليات مخيم
التربية اإلعالمية الصيفي

رام الله - "األيام": تفقد وفد من وزارة التربية والتعليم العالي، والهيئة الفلسطينية 
لإلعالم وتفعيل دور الش���باب "بياالرا"، أم���س، المخيم الصيفي للتربية اإلعالمية، الذي 

يعقد في مدرسة بنات اإلسبانية بالبيرة.
وش���ارك في الجولة مدير ع���ام العالقات الدولية والعامة في ال���وزارة نديم مخالفة، 
ورئيس قس���م العالقات العامة في "بياالرا" حلمي أبو عطوان، ورئيس قس���م الصحافة 
واإلعالم التربوي، حازم شمالوي، وأسرة "بياالرا" من المشاركين في تدريب طلبة المخيم. 
ودعا مخالفة الطلبة المشاركين في المخيم إلى تحقيق االستفادة المثلى من التدريب 
لما له من أهمية، خاصة بمجال التحقق من األخبار وتجميعها ونقلها وغيرها من الجوانب، 

مؤكدًا أن الوزارة وبالتعاون مع "بياالرا" تسعى لترسيخ مفهوم التربية اإلعالمية.


