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غزة: فقدان االتصال بصيادين
استهدفهما االحتالل

فلسط�

مصادر لـ "القدس": حماس أبلغت
العمادي رفضها التدخل اإل�ائيلي

بأسماء المستفيدين من المنحة
القطرية

فلسط�

هنية يهاتف أنهار الديك: مست�ون
بجهودنا لإلفراج عن جميع األ�ى

فلسط�

اللجنة المش�كة لالجئ� تطالب
اونروا باستيعاب معلمي المياومة

فلسط�

مخيم شعفاط: االحتالل يطلق
قنابل الغاز على طلبة المدارس

فلسط�

بينيت يتوجه األسبوع المقبل إلى
م�

فلسط� اقتصاد

أسعار العمالت: السبت

فلسط�

الطقس: أجواء صيفيّة عادية

فلسط�

ال حلول جذرية .. بينيت ينوي إتخاذ
خطوات لتخفيف التوتر مع

الفلسطيني�

فلسط�

مستوطنة "حومش" المخالة ..
مقصد المستوطن� ونقطة

انطالق لالعتداء على المواطن�

فلسط�

الولجة: حكاية أرض صمدت بثبات
زيتونها رغم ضياع عيون مياهها

فلسط�

بيت لحم: تسجيل إصابة لل�ة الثانية
بكورونا رغم تلقي التطعيم

فلسط�

مس�ة مشاعل تضامنا مع معتقلي
الهبة الشعبية في عكا

فلسط�

انطالق أعمال مؤت� مغ�بي أبناء
محافظة بيت لحم الثالث

فلسط�

أثارت جدالً واسعًا ..نتائج التحقيق
بقضية "برك سليمان" ستصدر خالل

أسبوع

فلسط�

"كورونا" تلقي بظاللها الثقيلة

على طولكرم ودعوات التخاذ
اجراءات وقائية

فلسط�

اشتية يطالب اإلدارة األم�كية
باإل�اع في إعادة فتح القنصلية

في القدس ال�قية

فلسط�

المجلس االقتصادي واالجتماعي
العربي يدعو إلى دعم االقتصاد

الفلسطي�

فلسط�

المنفذة العربية ضحية.. تفاصيل
سينمائية لعملية سطو على بنك

في حيفا

فلسط�

البيد ينفي وجود محادثات سياسية
مع السلطة

فلسط�

حالةوفاةبف�وس "الخارجية":

“القدس المفتوحة” في نابلس
تحتفل بتخريج “فوج االغوار”

فلسط�

نابلس – “القدس” دوت كوم- عماد سعاده – احتفلت جامعة القدس المفتوحة في نابلس، وبرعاية
الرئيس محمود عباس، بتخريج “فوج االغوار” والذي ضم خريجي الفوج� الثالث والع�ين والرابع والع�ين

من طلبة الجامعة.
واقيم الحفل في مدرجات حدائق جمال عبد النا� التابعة للبلدية، بمشاركة (800) خريج وخريجة، وبحضور

ممثلي المؤسسات المحلية واألمنية والمجتمعية في المحافظة، وأهالي الخريج�.
وافتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم تالها الطالب عاصم السخل، ثم دقيقة صمت وحداد على أرواح

الشهداء ومن ثم السالم الوط�.
والقى محافظ نابلس كلمة نقل فيها تحيات الرئيس الهالي نابلس وللخريج� وذويهم والى اهالي بلدة

بيتا المقاِومة. واكد أن “جامعة القدس المفتوحة ماضية في مدّ جسور العلم واألمل، وك� حدود
المكان والزمان ألبناء شعبنا الذين مهما اشتدّت عليهم الصعاب، يقبلون على العلم والتعلم، وستظل

القدس عاصمة فلسط� األبدية؛ ألن قوة العدالة والحق ستنت� على الباطل مهما طال الزمن”.
وفي كلمة رئيس الجامعة الدكتور يونس ع�و وال� ألقاها نيابة عنه مدير فرع نابلس ومستشار رئيس

الجامعة لشؤون التعاون األكاديمي العربي، الدكتور يوسف ذياب عواد، رحب بالحضور، وأشار إلى أن
“القدس المفتوحة” أطلقت اسم “فوج األغوار” على الفوج� الثالث والع�ين والرابع والع�ين في

رسالة واضحة إلى أن “شعبنا وقيادته ال ينظرون فحسب إلى هذه البقعة المهمة من النواحي الجغرافية
واإلس�اتيجية واالقتصادية، بل يزرعون في عقول وأذهان أبنائهم بأن األغوار هي واجهة أخرى لل�اع ب�
الحق والباطل، فكما أن أبناء شعبنا يخوضون معركة الصمود والتحدي في أرجاء القدس عاصمة فلسط�
(في الشيخ جراح وسلوان والمك� والقدس العتيقة) فهم يخوضونها أيضًا في األغوار وفي بيتا الصمود ،

مدافع� عن المقدسات و�ف األمة.
واستعرض الدكتور عواد اإلنجازات المتعاقبة ال� حققتها الجامعة، متناوالً مس�تها والتحديات ال�

واجهتها إلى أن “وصلت إلى هذه ال�حلة من التم� والمكانة ال�موقة محليًا وإقليميًا ودوليًا، واعتماد
وإطالق برنامج الدكتوراه المش�ك في اإلرشاد النف� وال�بوي، الذي سيتم البدء فيه بداية الفصل

المقبل، واعتماد (11) برنامجًا من برامج الماجست� في الجامعة، وبرامج جديدة لدرجة البكالوريوس، شاكرًا
لجنة مب� جامعة القدس المفتوحة لدورها الرائد، متمنيًا أن يكون الحفل القادم في المدرج المكشوف

لفرع نابلس الذي يتسع لـ(5000) شخص.
ثم هنأ طلبة الثانوية العامة على نجاحهم في اختتام ال�حلة األولى من مس�تهم العلمية، ناقًال لهم

تهنئة الجامعة ممثلة بمجلس األمناء والرئاسة والهيئت� األكاديمية واإلدارية فيها، مش�ًا إلى عدة منح
دراسية للمتفوق� من خريجي الثانوية العامة بسبب الوضع والحصار االقتصادي، فقدمت الجامعة منحة

(25%) للطلبة الذين حصلوا على معدل ب� (90 – 95)، أما من حصلوا على معدل أعلى من (%95)

فيحصلون على منحة بنسبة (%50).
وختم عواد كلمته موجهًا شكره لجميع الحضور وكل من أسهم في إنجاح هذا الحفل من طواقم أكاديمية

وإدارية، وقيادة ال�طة الفلسطينية، والدفاع المدني، والخدمات الطبية والعسكرية، وقيادة األمن
الوط�، وأيضًا مجلس الطلبة وحركة الشبيبة الطالبية، والمتطوع� من الطلبة وأمن المن�ه وأمن

الجامعة.
وفي كلمة عصام الرياحي، رئيس مجلس اتحاد الطلبة، قال: “من دواعي �وري أن أقف في هذا العرس

الفلسطي� اليوم على مرأى ومسمع هذا االحتالل الحاقد الذي يقتل ويبطش ويقطع ويصادر ويهدم
ويرحل، نحتفل اليوم ونحن نقف بعزة وشموخ لنحيي أبطال المقاومة في محافظتنا في جبل صبيح في بيتا
الشهداء وبيت دجن وأغوارنا الشامخة الذي حمل حفل تخرجنا اسمها ل�فع راية التحدي والصمود مع أهلنا

وفياتمنوعاتأقالم وأراءاقتصادرياضةفيديوكاريكات�عربي ودوليفلسط�الرئيسية
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: حالة وفاة بف�وس الخارجية
كورونا في صفوف جاليتنا في

مال�يا

فلسط�

السيا� سعيد كنعان يستعرض
اال�ار الخفية وراء وعد بلفور

المشؤوم

فلسط�

وفاة القيادي البارز في حماس
عصام راشد متاثرا باصابته

بـ"كورونا"

فلسط�

المتطرفون اليهود يستعدون
القتحامات كب�ة للمسجد االقصى

في الشيخ جراح وسلوان”.
وشدد الرياحي على أهمية نشاط مجلس الطلبة في بذل كافة الجهود لتوف� بالعون إلخوتنا الطلبة في

كل األوقات الصعبة وكان أبرزها في جائحة كورونا حيث قامت الطواقم الطالبية بتأم� المقررات لم
يستطع الوصول للجامعة.

وشكر الرياحي باسمه وباسم الخريج� الرئيس ابو مازن لرعايته الحفل ومجلس األمناء ورئيس الجامعة
وإدارة فرع نابلس ممثلة بمديرها الدكتور عواد الذي حول الصخر الى مب� تفاخر به الجامعات وبجهود

المجتمع المحلي أيضًا.
وفي كلمة الخريج� ال� ألقتها الطالبة آالء منصور، األولى في فرع نابلس- تخصص اللغة العربية وآدابها

بمعدل 98.17، فقد شكرت إدارة الجامعة وكافة الطواقم فيها، ووجهت تحية خاصة لألمهات واآلباء
وأهدت لهم هذا التخرج.

وتخلل االحتفال، الذي تولى عرافته الدكتور خالد دويكات عضو هيئة التدريس في فرع نابلس، فقرة فنية
قدمتها فرقة كورال جامعة القدس المفتوحة، ثم تال بيان التخريج الدكتور معزوز عالونة المساعد

األكاديمي، واستكمل إجراءات التخريج، ثم تال الدكتور حسن أبو الرب عضو هيئة التدريس ومدير مركز ال�اث
الشع� جفرا، أسماء الخريج� والمتوقع تخرجهم. وجرى توزيع الشهادات على الخريج�.
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إنھ یغرز إبرة في موزة وانظر إلى ما سیحدث بعد ذلك! ھذه الحیلة سھلة للغایة! 
النصائح و الحیل

الجیش االسرائیلي یكشف تفاصیل االنفجارات التي ھزت تل أبیب
تل ابیب- “القدس” دوت كوم- كشف المتحدث باسم الجیش اإلسرائیلي ظھر یوم الجمعة تفاصیل االنفجارات التي…

.Looking for Contamination Removal in Surda? Explore Your Options
Contamination Removal | Search Ads

غانتس یكشف سبب التسھیالت األخیرة لغزة
تل ابیب- “القدس” دوت كوم- زعم وزیر الجیش اإلسرائیلي اللیلة الماضیة أن سبب التسھیالت اإلسرائیلیة األخیرة…

الفلفل والملح واللیمون: عالج معجزة
النصائح و الحیل

تفاصیل سینمائیة لعملیة سطو على بنك في حیفا ضحیتھا فتاة عربیة
حیفا- “القدس” دوت كوم- – أطلقت الشرطة، اللیلة الماضیة، سراح الشابة العربیة (31 عاما) من سكان حیفا وباألصل…
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وذلك ألن شاي الموز و القرفة لھما تأثیر مھدئ ومعزز للنوم
النصائح و الحیل

بمشاركة ھنیة ومشعل.. تشییع حاشد للقیادي بحماس إبراھیم غوشة في عمان
عمان/غزة – “القدس” دوت كوم- شیعت جماھیر غفیرة الجمعة جثمان الشھید القیادي بحركة حماس إبراھیم…

ھذا ما یحدث لجسمك عند تناول الزنجبیل كل یوم لمدة شھر
النصائح و الحیل

االسیر رایق اشتیة.. قتل االحتالل زوجتھ وتسبب ببتر یدیھ وأعاد إعتقالھ رغم إعاقتھ
االسیر اشتیة یخوض معركة “االمعاء الخاویة” ضد االعتقال االداري جنین – “القدس” دوت كوم- علي سمودي –…

.Laila Ali's Mini Dress; Stir On Red Carpet
SportzBonanza

تطورات على قضیة قتل قیادي في الحركة االسالمیة الشمالیة بالداخل
تل ابیب- “القدس” دوت كوم- قدمت النیابة العامة تصریح ادعاء ضد شاب وشقیقتھ إلى محكمة الصلح في تل أبیب،…

وفياتمنوعاتأقالم وأراءاقتصادرياضةفيديوكاريكات�عربي ودوليفلسط�الرئيسية
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