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دير البلح: االحتالل يعتقل شابين 
  بعد تسللهما عبر "سياج الفصل"  

غزة - فايز أبو عون: أكدت مصادر أمنية فلس���طينية أن 
قوات االحتالل اإلس���رائيلي اعتقلت، صباح أمس، شابين 
اجتازا س���ياج الفصل العنصري ش���رق قطاع غ���زة، قبالة 

مدينة دير البلح.
وأوضحت المصادر األمني���ة، أن حركة محمومة لآلليات 
وهدت في محيط المنطقة، كما 

ُ
العسكرية اإلسرائيلية ش

وهد عدد من الكالب البوليسية انطلقت من بوابة النمر 
ُ

ش
العسكرية شرق دير البلح باتجاه الجنوب.    

من جهته، أعلن مصدر عس���كري إس���رائيلي عبر 
إذاعة صوت إس���رائيل باللغة العربية، أن دورية من 
جيش االحت���الل اعتقلت، صباح أمس، ش���ابين بعد 
تسللهما للمس���توطنات المحاذية لقطاع غزة شرق 

دير البلح.
ين غير  وذكرت المصادر العسكرية ذاتها، أن فلسطينيَّ
مس���لَحين جرى اعتقالهما بعد تسللهما من مناطق وسط 

القطاع باتجاه المستوطنات المحيطة بغالف غزة.

وأوضح���ت أنه جرى نقل الش���ابين للتحقيق معهما من 
قبل جهاز المخابرات العامة اإلسرائيلية "شاباك".

وبحس���ب موقع 0404 العبري، فإن قوات جيش االحتالل 
اشتبهت بوجود حركة مريبة على الحدود شرق دير البلح، 
وقامت بإطالق قنابل إنارة في أجواء وس���ط القطاع وأعمال 

تمشيط في المنطقة.
وأعل���ن جيش االحتالل اعتقال ش���ابين م���ن قطاع غزة 

تسلال، فجر أمس، عبر سياج الفصل العنصري.
وكان���ت ق���وات االحتالل نف���ذت أعمال تمش���يط على 
األطراف الشرقية للمنطقة الوسطى، وذلك في ظل تحليق 
مكثف لطائرات االستطالع "دون طيار" في مختلف أجواء 

القطاع.
ُيذك���ر أن عمليات التس���لل م���ن قطاع غ���زة إلى داخل 
األراض���ي الفلس���طينية المحتلة عام 1948 عب���ر الحدود 
الشرقية للقطاع بحجة البحث عن عمل، ازدادت منذ مطلع 

العام الجاري بشكل كبير.

"القدس المفتوحة" تخّرج الفوج األول 
من المشاركين بدورة "ابدأ مشروعك"

رام الله - "األيام": خّرج مركز التعليم المس���تمر وخدمة 
المجتم���ع، في جامع���ة القدس المفتوح���ة، بالتعاون مع 
الهيئة االستش���ارية الفلس���طينية لتطوير المؤسسات 
غير الحكومية، أمس، الفوج األول من الطلبة المش���اركين 
بالورشة التدريبية "ابدأ مش���روعك"، وذلك ضمن مشروع 

"ابدأ".
وحض���ر حف���ل التخري���ج مدير ف���رع الجامع���ة بجنين، 
عم���اد ن���زال، ومدي���ر مركز التعلي���م المس���تمر، محمود 
حوامدة، وعضو هيئة تدريس ف���ي كلية العلوم اإلدارية 
واالقتصادي���ة ومدرب الورش���ة، محمد تاللوة، ومنس���قة 
مش���روع "ابدأ" في مركز التعليم المس���تمر، سمر خدرج، 
ومنس���ق التعلي���م المس���تمر � فرع جنين، مج���دي نزال، 
ومنسقة المشاريع في مؤسس���ة فلسطين للتنمية فاتن 
الطويل، ومدير الهيئة االستشارية الفلسطينية معتصم 

زايد، وممثل مؤسسة الرؤيا العالمية، جاك إسعيد.
وهنأ عماد نزال الطلبة والقائمين على المش���روع، وقال: 
"الق���دس المفتوحة ال تترك جه���دًا إال وتبذله في مجال 
التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، وهذا اإلنجاز أكبر 
دلي���ل على ذل���ك، إضافة إلى أن الجامعة تس���عى إلعادة 
ثقاف���ة العمل المهني من خالل مركز التعليم المس���تمر 

وخدم���ة المجتم���ع، وتؤمن بأهمي���ة ال���دورات المهنية 
في صقل ش���خصية الطالب واس���تعداده للخروج للحياة 

العملية بأفضل طريقة".
وأضاف: تدعو الجامع���ة جميع الطلبة لتقديم أي أفكار 
لمش���اريع م���ن الممكن تطبيقه���ا، وتك���ون ناجحة، وأن 
الجامعة على اس���تعداد لتبنيها ودعمها لتكون مشاريع 

مدّرة للدخل لصاحب الفكرة.
من جهتها، قدمت الطويل نبذة عن مؤسس���ة فلسطين 
للتنمية، وقالت إن هذا المشروع يهدف إلى خلق مشاريع 
صغيرة لتأمي���ن عمل خاص لكل طالب التحق بالورش���ة، 
وتمنت رؤية أش���خاص ممن التحقوا بهذه الدورة وقدموا 
أفكارًا لمش���اريع أن ترى مش���اريعهم عل���ى أرض الواقع 

بالفترة القريبة.
أما إس���عيد فثّمن جهود القائمين على المشروع، وقال: 
"هذه الورش���ة هي نقطة البداية ألي مش���روع مستقبلي 
للمش���اركين، وتفتح المجال أمامهم للبدء بتطبيق أفكار 

المشاريع الخاصة بهم على أرض الواقع".
وأوض���ح أن "الرؤي���ا العالمية" س���تدرس جميع األفكار 
المقدمة من المش���اركين بالورش���ة، وس���تختار بعضها 

ودعمها لتكون مشاريع عاملة بالفترة القريبة.

الخريجون.

"القدس المفتوحة" تحصل على اعتماد 
ألربعة برامج بكالوريوس جديدة

رام الل���ه - "األيام": منح���ت الهيئة الوطني���ة لالعتماد والج���ودة في وزارة 
التربي���ة والتعليم العالي، جامعة الق���دس المفتوحة، االعتماد الخاص ألربعة 
برامج بكالوريوس جديدة وهي: بكالوريوس مصادر التعلم وتصميم التعليم، 
وبكالوريوس الن���وع االجتماعي وقضايا التنمية، وبكالوريوس فرعي في اللغة 

الفرنسية، وبكالوريوس فرعي في أمن المعلومات.
وأش���ارت هيئة االعتماد والجودة، في رسائل االعتماد الخاصة التي أرسلتها 
إلى جامعة القدس المفتوحة، حسب بيان للجامعة، أمس، إلى أن نتائج تقييم 
البرام���ج األربعة أظهرت أنها تحقق الش���روط الخاصة باالعتماد الخاص، وذلك 

بدءًا من الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 2017 - 2018.
ودعت إدارة جامعة القدس المفتوحة، الطلبة إلى التسجيل في هذه البرامج 
األربعة، التي تعتبر من البرامج المتميزة والفريدة على مستوى الوطن، بدءًا من 

الفصل الدراسي األول )الحالي( 2017 - 2018.

بلدية غزة تجري أعمال صيانة
لشارع عبد القادر الحسيني

غ���زة - األيام: أجرت بلدية غزة أعمال صيانة لش���ارع عبد القادر الحس���يني 

المتفرع من الجندي المجهول غرب المدينة، وذلك ضمن مش���روع إعادة إعمار 

الشارع المجاور للمجمع اإليطالي في حي النصر ومناطق متفرقة بالمدينة.

وذكر مدير دائرة اإلش���راف على المش���اريع المهندس ضي���اء أبو عاصي، أن 

البلدية بالتعاون مع شرطة المرور أغلقت هذا الشارع الحيوي بشكل كامل لمدة 

3 أيام، بدءا من يوم الخميس الماضي، إلجراء أعمال الصيانة للطريق.

وأوضح  أبو عاص���ي أن البلدية أعلنت عن الخطة المرورية البديلة للمواطنين 

الراغبين بالتوجه من ش���ارع عمر المختار إلى الجهة الشمالية عبر هذا الشارع 

قب���ل بدء أعمال الصيانة، حيث دعت المواطنين إلى اس���تخدام الطرق البديلة 

لتجنب حدوث أي ازدحام مروري.

وبين أن أعمال الصيانة شملت إزالة الطبقة اإلسفلتية القديمة بشكل كامل 

والتي تعاني من تآكل واهتراء في أجزاء كبيرة من الش���ارع، وتس���وية الطريق 

وفرد طبقة جديدة من البسكورس إضافة إلى الطبقة االسفلتية الجديدة.

وكانت البلدية قد أنجزت خالل الفترة الماضية، أعمال الصيانة لشارع الرشيد 

)البحر( من تقاطعه مع ش���ارع عون الشوا المعروف ب�"رقم 8" حتى تقاطعه مع 

شارع رقم 10، إضافة إلى المقاطع واألجزاء المهترئة من الشارع.

يذكر أن دائرة الطرق والمنش���آت في البلدية استخدمت نحو 590 مترًا مربعًا 

من بالط اإلنترلوك لصيانة أكثر من 100 موقع في ش���وارع المدينة خالل شهر 

آب الماض���ي، رغ���م عدم توفر كمي���ات كافية من البالط بس���بب الحصار ومنع 

االحت���الل دخول كميات كافية من مواد البناء، ما يش���كل عائقًا أساس���يًا أمام 

أعمال الصيانة ويؤخرها في بعض األحيان.

فلسطين حاضرة بمهرجان األيام 
الثقافي للكتاب في البحرين

المنام���ة - "وفا": أطلق���ت الكاتبة 
الفلس���طينية المقيمة في البحرين، 
س���مر جودت البرغوثي، أمس، كتاب 
"طائ���ر األرجوان ")فلس���طين، تاريخ 
وحكاية(، ضمن فعاليات الدورة ال�24 
لمهرج���ان األيام الثقاف���ي للكتاب، 
الذي تقيمه مؤسسة األيام للصحافة 

والنشر، في البحرين.

النش���ر  دور  م���ن  ع���دد  وكان 
الفلسطينية أعلنت تعذر مشاركتها 
في المهرجان الثقافي، الذي انطلق، 
الخمي���س الماض���ي، ف���ي العاصمة 
اإلجراءات  المنامة، بسبب  البحرينية 

والعراقيل اإلسرائيلية.
واس���تنكر س���فير فلس���طين لدى 
البحري���ن خال���د ع���ارف اإلج���راءات 
اإلسرائيلية، ومنع عدد من دور النشر 
للمشاركة  الس���فر  من  الفلسطينية 

في فعاليات المهرجان.
وأكد أهمي���ة الثقافة في مواجهة 
وإجراءات���ه  وممارس���اته  االحت���الل 
الثقافة  كون  القمعية،  التعس���فية 
الفلس���طينية الضارب���ة جذورها في 
عم���ق األرض والتاري���خ "ه���ي أح���د 
أس���لحة ش���عبنا المهمة في كشف 
جرائم االحتالل وتوثيقها وفضحها، 
ومواجهة روايات االحتالل المضللة".

ويس���تمر المهرجان عش���رة أيام، 

في "مركز البحرين الدولي للمعارض 

فعالي���ات  ويش���مل  والمؤتم���رات"، 

لتتناس���ب  صممت  وفكرية  ثقافية 

العمرية، وتجيء  الفئات  مع مختلف 

هذه النس���خة، بكمٍّ من العناوين في 

والثقافة  المعرف���ة  مجاالت  مختلف 

دور  س���تعرضها  الت���ي  والفك���ر، 

النش���ر المحلية والعربية واألجنبية 

المش���اركة، والتي تربو عل���ى ال� 65 

ألف عنوان، من مجمل سبعمائة ألف 

كت���اب، موزع���ة على 235 دار نش���ر، 

جاءت من مختل���ف األقطار العربية، 

وعدد من الدول األجنبية.

بلدية الخليل تبحث مع وفد
 ألماني توقيع اتفاقيات توأمة

الخليل - "األيام": بحث رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو 
سنينة، مع عدد من البلديات األلمانية، أمس، سبل التعاون 
المش���ترك، وإمكانية توقيع اتفاقيات توأمة، وذلك خالل 
زيارة وفد ألماني مكون من عدة بلديات ألمانية يترأسهم 
رئيس بلدية "ينا" إلبريتش سكروتر، ونائب رئيس بلدية 
كولون آندرس وولتر، وعدد من ممثلي مؤسسات ألمانية، 

بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي.
وأعرب أبو س���نينة عن س���عادته بالتعاون الفلسطيني 
األلمان���ي عل���ى كاف���ة الصعد، مش���يدًا بموق���ف ألمانيا 
المش���ّرف تجاه القضية الفلسطينية ومناصرتها لحقوق 
اإلنس���ان، والتزامها بتطبيق القانون الدولي، واستعرض 
وضع مدينة الخليل الكبرى على مس���توى فلسطين، التي 
ُصنفت مؤخ���رًا كمدينة حرفية عالمي���ة وتراثية مهددة 
بالخطر على قائمة "اليونيس���كو" للتراث العالمي، والتي 
عاني من وجود المس���توطنين في قلب المدينة، الذين 

ُ
ت

يهددون أمن واستقرار أكثر من 60 ألف مواطن.
واعتبر قرار "الحاكم العس���كري" األخير القاضي بإنشاء 
مجل���س بلدي خ���اص بمس���توطني الخليل خرق���ًا واضحًا 
وانته���اكًا صريحًا للقوانين الدولي���ة وبروتوكول الخليل، 
والذي من ش���أنه أن يؤجج األوضاع ف���ي المنطقة ويجرها 

إلى حالة من الفوضى.
من جهته، أبدى س���كروتر اس���تعداده لتقديم المزيد 
من الدع���م لبلدية الخلي���ل، من خالل اتفاقية الش���راكة 
والتوأمة التي تربطها ببلدية "منهايم" األلمانية، مشيرًا 
إلى إمكانية توقيع اتفاقيات ش���راكة جديدة مع بلديات 
ألمانية أخرى، تش���مل قطاعي التعليم والصحة، وأكد أن 
قرار إنش���اء مجلس بل���دي خاص بالمس���توطنين مخالف 
للقان���ون الدولي، مبّينًا أنه س���يقوم بنقل صورة األوضاع 
لوزارة الخارجية األلمانية، وإثارة هذه القضية أمام الرأي 

العام.

الوفد األلماني خالل زيارته بلدية الخليل.

غزة: انطالق العام الدراسي الجديد 
في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

رام الل���ه - "األيام": بدأ في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية 
في غزة، أمس، العام الدراس���ي الجديد 2017-2018م، وذلك في 
درجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والدبلوم المهني، حيث 
أنهت الكلية كافة االس���تعدادات والتجهيزات الالزمة لبدء عام 

دراسي جديد.
ونفذ رئي���س الكلية الجامعية، رفعت رس���تم، جولة تفقدية 
للقاعات الدراس���ية والمختبرات العلمية ومختبرات الحاس���وب 
وحدائق الكلية، لالطمئنان على الطلبة وسير العملية الدراسية، 
في أول أي���ام العام الدراس���ي الجدي���د، وذلك برفق���ة النائب 
األكاديم���ي، ماهر عج���ور، والنائب اإلداري، وس���ام س���اق الله، 
ونائب رئيس الكلية لشؤون التخطيط والعالقات الخارجية تامر 

شتيوي، وعدد من المسؤولين في الكلية.
ودعا رس���تم الطلبة إلى ب���ذل الجهود والج���د واالجتهاد في 
عملية التحصي���ل العلمي، وأال يتوانوا ع���ن التفوق وأن يكونوا 
في طليعة الطلبة المتميزين، وأن يضعوا خطة واضحة للدراسة 
وينظموا جداولهم، بما يكفل االستفادة المثلى من الوقت، وأن 
يمل���ؤوا أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع واالس���تفادة الكبرى، 
خاص���ة أن المرحل���ة الجامعية هي مرحلة انتقالي���ة إلى الحياة 

المهنية وال بد من اإلعداد المتكامل لها.

وأكد أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا إلعداد طلبتها بالشكل 
األمثل، وتنشئتهم وتسليحهم بمختلف المهارات العلمية 
والعملي���ة، والس���لوكية والحياتي���ة والمهني���ة، ومهارات 
التواص���ل التي تس���اعد الطالب على فهم مجري���ات الحياة 
من حوله وكيف يمكنه إثبات نفس���ه وتحقيق طموحاته وما 

يصبو إليه.
من جهت���ه، أفاد عجور بأن الكلية الجامعية عملت على التأكد 
من االنتهاء من كافة التجهيزات واالستعدادات الالزمة لبداية 
الفصل الدراس���ي، من حيث الجداول الدراسية وتوزيع القاعات 
الدراس���ية والمختب���رات، إلى جانب تهيئة القاعات الدراس���ية 
والمختبرات التخصصية ومختبرات الحاسوب والورش والمشاغل 
بكاف���ة متطلباته���ا واحتياجاتها، وكذلك المالع���ب والحدائق 

ومختلف مرافق الكلية.
وذكر أن العام الدراسي الحالي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد 
الطلبة الجدد الملتحقين بالكلية، مقارنة مع األعوام الس���ابقة، 
"وذلك ثم���رة الجهود الت���ي تبذلها الكلية ف���ي تلبية حاجات 
ومتطلبات س���وق العمل من البرام���ج واالختصاصات المختلفة، 
والتي تنس���جم مع رغبات وميول األفراد وكذلك المؤسسات في 

القطاع الرسمي والخاص واألهلي".


