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 االحتالل يقصف عدة مواقع ويطلق النار على الصيادين

إصابات بالرصاص الحي واالختناق جراء قمع االحتالل مسيرات غزة
غزة- وفا- أصيب 46 مواطنا 
بجروح بينهم 37 بالرصاص 
الحــي، والعشــرات بحــاالت 
المســيل  بالغــاز  اختنــاق 
أمــس،  مســاء  للدمــوع، 
جــراء قمــع قــوات االحتالل 
المواطنيــن  اإلســرائيلي 
المشــاركين في مســيرات 
سلمية على الحدود الشرقية 

لقطاع غزة.
حمــر  أل ا ل  لهــال ا د  فــا أ و
ر  د مصــا و لفلســطيني  ا
مستشفيات القطاع، بإصابة 
46 مواطنا بجــروح، بينهم 
وأربعة  خمســة مســعفين 
صحفييــن، إضافــة إلصابة 
طفل بقنبلة غاز في رأســه 
وحالته وصفــت بالخطيرة، 
والعشــرات بحــاالت اختناق 
بالغاز المســيل للدموع، إثر 
مهاجمة االحتالل المشاركين 

في مســيرة ســلمية شرق 
مخيم البريج.

وأشــار إلى إصابــة عدد من 
المواطنين بحــاالت اختناق 
للدمــوع،  المســيل  بالغــاز 
الذي أطلقــه جنود االحتالل 
فــي  كين  ر لمشــا ا علــى 
مســيرة جماهيريــة قــرب 
موقــع «ملكــة» العســكري 
اإلســرائيلي شــرق مدينــة 

غزة.
كذلك، هاجمت قوات االحتالل 
المواطنين المشــاركين في 
المســيرات الســلمية شرق 
بلــدة جباليا شــمال القطاع 
وشرق مدينتي خان يونس 
ورفــح جنوبــه، بالرصاص 
الحي وبقنابل الغاز المسيل 
للدمــوع، مــا أوقــع إصابات 
باالختنــاق، إضافــة لتضرر 
مركبة إسعاف تابعة لجمعية 

الهالل األحمر الفلسطيني.
كما قصفت طائرات ومدفعية 
االحتالل اإلسرائيلي، امس 
الجمعــة، عدة مواقع شــرق 
مدينــة غزة، وشــرق مخيم 
البريج وســط القطاع، دون 
وقــوع إصابــات في صفوف 

المواطنين.
وأفــاد مراســل «وفــا»، بأن 
طائرة إسرائيلية دون طيار، 
ومدفعية االحتالل المتمركزة 
قــرب موقع «ملكة» شــرق 
حــي الزيتون جنوب شــرق 
مدينة غزة، أطلقت صاروخا 
واحدا و4 قذائف صوب ثالثة 
مواقــع شــرق منطقة جحر 
الديــك شــرق المدينــة، ما 
أدى لتدميرها بالكامل، دون 

وقوع إصابات.
وأضاف أن مدفعية االحتالل 
أطلقــت قذيفتيــن صــوب 

موقع شــرق مخيــم البريج 
وسط القطاع، ما أوقع دمارا 
المواطنين  فيه وبممتلكات 

المحيطة.
كما أطلقت قــوات االحتالل 
اإلســرائيلي امس الجمعة، 
النار صوب مراكب الصيادين 
فــي بحر جنوب قطــاع غزة 

دون وقوع اصابات.
وقال شهود عيان، إن زوارق 
االحتالل أطلقــت النار على 
قــرب  الصياديــن  مراكــب 
سواحل مدينتي خان يونس 
ورفح عدة مرات  قبل أن تبدأ 
بمالحقتها واجبار الصيادين 

على مغادرة البحر.
االحتــالل  زوارق  وتنفــذ 
اعتــداءات مســتمرة علــى 
الصياديــن تشــمل اطــالق 
النــار واالعتقــال ومصادرة 

شبان في مواجهة جنود االحتالل على حدود قطاع غزة.                  (ا.ف.ب)المراكب.

 االحتالل يهدم منزل
 عائلة ارفاعية في الخليل

االحتــالل  قــوات  وفــا- هدمــت  الخليــل- 
اإلســرائيلي، فجر امس الجمعة، منزل عائلة 
عرفات ارفاعية في ضاحية الجامعة بالخليل.

وأفــاد مراســل «وفــا»، بأن قــوات كبيرة من 
جيــش االحتالل اقتحمــت بناية من خمســة 
طوابق، بعد محاصرتها، وأخلتها من السكان، 
وباشــرت بهدم شــقتين من البنايــة تعودان 
لعائلــة ارفاعيــة بواســطة «باجــر» ومعدات 

هندسية ثقيلة.
وكانــت قوات االحتالل ســلّمت عائلة ارفاعية 

الذي تزعم أنه قتل مســتوطنة في القدس، 
قرارا مطلع الشهر الماضي بهدم شقتين في 
بناية مكونة من خمسة طوابق، إحداهما تعود 
للعائلة في الطابق الرابع، واألخرى في الطابق 
الثاني لألسير عرفات، عقب دهمه وتصويره.

يشــار إلــى أن مواجهــات اندلعت بيــن قوات 
االحتالل وعدد من الشــبان الذين تجمعوا في 
المــكان، وأطلقــت قوات االحتــالل الرصاص 
الحي وقنابــل الغاز المســيل للدمــوع باتجاه 

الشبان.

 طوباس: ماراثون «الحرية» في ذكرى يوم األسير
طوباس- وفا- شارك مئات 
المواطنين من فئات عمرية 
مختلفة، امس الجمعة، في 
ماراثــون «الحريــة»، الذي 
جرى فــي مدينة طوباس، 
ضمن فعالية احتفال نادي 
بيــوم  الرياضــي  األخــوة 

األسير.
محافظــة  ممثــل  وقــال 
طوباس أحمد محاسنة: «إن 
هذا الماراثون هو تظاهرة 
سياسية، وطنية، ورياضية، 
فــي  يحمــل  واجتماعيــة، 
طياته رسالة بأننا جميعا مع 
األســرى، وأننا سنظل في 
أرضنا متمســكين بها، كما 
هو رسالة صحية بممارسة 
وبيئيــة  الجــري،  رياضــة 
للتعــرف علــى تضاريــس 

مدينة طوباس».

وأضاف أنه مــن خالل هذا 
النشــاط الرياضــي نربط 
األجيال القديمة بالجديدة.

عضــو  ل  قــا  ، ه ر و بــد
الهيئــة اإلداريــة، الناطــق 
لنــادي األخــوة  اإلعالمــي 
وليــد أبــو محســن: «يأتي 
هــذا الماراثــون فــي ظل 
األســير  بيــوم  االحتفــال 
الفلســطيني، وهو رسالة 
إجالل وإكبار لهم، ورسالة 
لــكل المؤسســات األهلية 

بأننا مع األسرى».
وأشــار إلــى أن الماراثــون 
كان عبارة عن 3 مســافات، 
كيلومتــرات،   3 األولــى 
والمتوســط 6 كيلومترات، 
وأصحاب االحتراف مسافتها 
10 كيلومترات. من جهته، 
قال األســير المحــرر جمال 

أبو محسن: «هذه الفعاليات 
تشــكل عامل دعم وإسناد 

ســجون  داخــل  لألســرى 
االحتالل، ومشاركة األسرى 

المحررين رســالة تأكيد أن 
الجميع معهم».

(وفا)

 40 ألف مصل يؤدون صالة الجمعة في االقصى
القدس المحتلة- الحياة الجديدة- دياال جويحان- 
أدى نحــو 40 ألف مصــل، امس، صالة الجمعة في 
رحاب المســجد االقصــى المبارك وســط اجراءات 
مشــددة من قبل قوات االحتالل علــى أبوابه وفي 
محيطه وداخل أسوار البلدة العتيقة تزامناً مع عيد 
«الفصح العبري» والجمعة العظيمة حسب التقويم 

الغربي للطوائف المسيحية.
قــال خطيــب الجمعــة ومديــر المســجد االقصــى 
المبارك الشــيخ يوسف أبو ســنينه، عن ما تمر به 

البالد والعالم االسالمي من ضروف صعبة.
وتحــدث الخطيب في خطبته، عن أوضاع المســجد 
االقصى المبارك ومصلى الرحمه وقضية االسرى 
الفلســطينيين في ســجون االحتالل وعن سياسة 

االبعــاد والمالحقة بحق حراس وســدنة المســجد 
االقصى والمضايقات الذي تتعرض لها دائرة أوقاف 
القدس االسالمية من قبل المؤسسة االسرائيلية.

من جهة أخرى حولت قوات االحتالل مدينة القدس 
وعلى أبواب االســوار العتيقة وبالقــرب من ابواب 
المســجد االقصى المبارك وكنيسة القيامة لثكنة 
عســكرية مشــددة تزامناً مــع توافــد آالف الحجاج 

المسيحيين إلحياء الجمعة العظيمة.
كمــا تزامن الجمعة العظيمة لدى المســيحيين مع 
عيــد الفصح اليهــودي، مما قامت قــوات االحتالل 
عرقلة وصول المسلمين الداء صالة الجمعة بتغيير 
المســارات في حركــة المواصالت اضافــة لحركة 
المشــاة بعد نصب المتاريس الحديدية على جميع 

الطرق المؤدية للمسجد االقصى المبارك.
انطلقت مسيرة المسيحيين من طريق اآلالم داخل 
أسوار البلدة القديمة باتجاه كنيسة القيامة حاملين 
«الصلبان» وفي هذا اليوم لدى الطوائف المسيحية 
ذكرى صلب النبي عيســى عليه الســالم ويرددون 

الصلوات والتذكير.
كما سيحتفل المسيحيون حسب التقويم الشرقي 
بأحد الشــعانين يــوم االحد القادم مــع توافد االف 
الحجــاج مــن الــدول االوروبيــة اليونــان وقبرص 
وروســيا ورومانيا وصريبا ومصر كما وغيرها  من 
الدول األرثوذكسية لبدء االسبوع العظيم المقدس 
لــدى المســيحيين الشــرقيين ومــن ثم الجمعــة 

العظيمة  لتنتهي بسبت النور والقيامة المجيدة.

 «القدس المفتوحة» تفتتح مختبر حاسوب لعقد
دورات تدريبية في أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر

 رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- افتتــح مركــز التعليــم 
المســتمر وخدمــة المجتمــع، بالتعــاون مــع مركــز 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جامعة القدس 
المفتوحة، حديثاً، مختبر حاسوب جديدا لعقد دورات 
 RED) تدريبية في أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر

.(HAT Enterprise LINUX
وقال المهندس نسيم حمايدة، رئيس قسم هندسة 
األنظمة في مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
إن أنظمــة التشــغيل متعــددة وكثيرة، منهــا ما هو 
مخصص للمستخدمين العاديين (End Users) ومنها 
 (Servers) ما هو مخصص لالســتخدام على خوادم
تعمل على مدار الساعة في مراكز البيانات والحوسبة 
الســحابية، وهناك أنظمة تشــغيل بحاجة إلى شراء 
تراخيــص للعمــل عليهــا، وأنظمــة تشــغيل أخرى 
مفتوحة المصدر ويمكن اســتخدامها بشكل مجاني 

وبدون مقابل مادي.
وبين المهندس حمايدة أن أنظمة التشغيل (لينكس) 
مفتوحة المصدر، بمعظم توزيعاتها، تحظى بشعبية 
واســتخدام عاليين، حيــث تعتبر من أكثــر األنظمة 
اســتخداما في تشــغيل الخوادم، وذلك بســبب قوة 
النظام وثباته وســرعة األداء وكذلــك الحماية التي 
يوفرهــا، األمــر الذي يــؤدي إلى االعتمــاد عليه في 

تشغيل التطبيقات الحساسة مثل قواعد البيانات.
وأضــاف أن العمل في مجال تكنولوجيــا المعلومات 
أصبــح هذه األيام بحاجة ملحة إلــى دورات تدريبية 
تقنية متخصصة ومتنوعة، وبالتالي يعتبر الحصول 
على شــهادة احتراف للتعامل مع هــذه األنظمة من 
أفضل الشــهادات التقنية التي قد تحصل عليها في 

هذا المجال، كما ستفتح الكثير من وظائف العمل.
وأوضح المهندس حمايدة، وهو مدرب وممتحن معتمد 
من شــركة «ريدهــات» العالميــة أن المختبر مجهز 
بأحدث المعدات التكنولوجية لعقد الدورات التدريبية 

المتقدمــة واالمتحانــات الدوليــة فــي تكنولوجيــا 
المعلومــات. وبين أن أهميــة توفير مختبرات حديثة 
تكمــن في توفير فرص عالية للحصول على دورات 
تدريبيــة فــي إصــدارات «ريدهات لينكــس» أعلى 
وأحــدث، حيث إن الدورات الحالية تعقد تحت اإلصدار 
الســابع. وأشــار إلى أن الفئة المســتهدفة من هذه 
الــدورة هم الفنيون العاملون في مجال التكنولوجيا 
في المؤسســات العامة والخاصة، وطلبة الجامعات، 
ومديرو أنظمة التشــغيل األخــرى، حيث تؤهل هذه 
الــدورة المتدربين للتقدم والحصول على شــهادات 
دولية كمدير نظام «لينكس» معتمد من «ريدهات»، 
(RHCSA) ومهنــدس نظام «لينكــس» معتمد من 
«ريدهات» (RHCE)، التي تعتبر من أقوى الشهادات 

في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وبيــن المهنــدس حمايــدة أن هناك مســاراً تدريبياً 
متكامالً يتم تنفيذه خــالل مدة الدورة، وهي (120) 
ســاعة تدريبيــة، تركز على الجانب العملي بشــكل 
مكثف، والجانب النظري الذي تتم تغطيته من خالل 

مواد تعليمية تقدمها شركة «ريد هات لينكس».
من جانبه، شدد المهندس محمد فحل، القائم بأعمال 
مدير مركز التعليم المســتمر وخدمة المجتمع، على 
أن الجامعة حصلت على اعتماد من شركة «ريد هات 
لينكــس» العالمية في العام 2010، وأن المختبر تم 
تجديده، وهو مختبر االمتحانات الوحيد المعتمد في 

فلسطين.
وبين أن المختبرات التي طورتها «القدس المفتوحة» 
تحاكــي أحــدث التقنيــات الموجــودة وتلبــي جميــع 
االحتياجات في مراكز االمتحانات الدولية في مثل هذه 
األنظمــة، كون المركز هو الوحيــد المعتمد لتقديم 

االمتحانات الدولية في فلسطين.
إلى جانب ذلك، قال الدكتور المهندس إسالم عمرو، 
مساعد رئيس الجامعة لشؤون التكنولوجيا واإلنتاج 

ومدير مركز تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت، إن 
الــدورات التدريبية والشــهادات الدولية المتخصصة 
أصبحت ضرورية في قطاع التكنولوجيا واالتصاالت، 
لرفــد خبــرات الفنيين العامليــن في هــذا القطاع، 
وهناك حاجة إلــى توفير مختبرات حديثة لعقد مثل 

هذه الدورات.
وبيــن د. م. عمرو إنه بحســب مركز البيانات الدولي 
(IDC) فإن حصول الموظفيــن على دورات تدريبية 
وشهادات يزيد من الوصول إلى اإلنتاجية في العمل 
بشكل أسرع بنسبة (%38) مقارنة بنظرائهم الجدد 
غيــر الحاصلين عليها، ويحافــظ على ثبات الموظف 
واســتقراره في عمله بشــكل أطول بنســبة (24%)، 
إضافة إلى فرصة أكبر بنسبة (%10) في األداء العالي 

في العمل مقارنة بنظرائهم غير الحاصلين عليها.
وأشــار عمرو إلى أن «القدس المفتوحة» مؤسســة 
رائدة في مجال تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت؛ 
فقــد دأبــت منذ عــام 2005 على إلقــاء الضوء على 
كثير من المواضيع المســتجدة والحديثة التي تعنى 
باستخدام تكنولوجيا المعلومات في مجاالت متعددة 
من خالل يوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األول 
الذي عقد في ذلك العام، وأصبح يعقد بشكل سنوي 
بمواضيــع متجددة تالمس الحاجة الماســة للمجتمع 

المحلي.
وقال د. م. عمرو إن «القدس المفتوحة» قامت بإيفاد 
مهندســين إلى بريطانيا واإلمارات العربية المتحدة 
الكتســاب الخبرات الفنية فــي هذا النظام، وحصلت 
على التراخيص الدولية الالزمة لتشغيل مركز تدريب 
وامتحانــات دوليــة معتمــدة من شــركة «ريدهات» 
العالمية المتخصصة في نظام التشــغيل (ريدهات 
لينكــس). وتعتبــر «القدس المفتوحة» المؤسســة 
الوحيدة داخل فلســطين التي تعقد امتحانات دولية 

معتمدة في هذا المجال.

 مركز الدراسات النسوية في
 جنين يختتم برنامج الدعم النفسي

جنين- وفا- اختتم مركز الدراســات النسوية 
فــي جنيــن؛ «برنامــج المــرأة الفلســطينية 
االحتالل والفقدان» وهو برنامج دعم نفسي 

نظم في مركز جمعية النجدة.
وعبــرت المشــاركات فــي البرنامج عن حجم 
التأثير النفســي الكبير الــذي أوجده البرنامج 
ممثال بالميســرات والداعمات، مشــيرات إلى 
أنهن سيقمن بتحويل تجاربهن القاسية إلى 

حكمة تساعد في المستقبل.
وقالت مديرة البرنامج أمل األحمد إن الفعالية 

الختاميــة تجلت في لقــاءات الدعم الجماعي 
للنســاء الفاقدات، وسماع همومهن وآالمهن، 
للوصول إلى االبتســامة والمضي قدما بقوة 

وثبات وصوال إلى تخطي الصدمة.
وأشــارت األحمد إلى أن اللقــاء ضمن برنامج 
المرأة الفلســطينية االحتالل والفقدان الذي 
ينفــذه المركز منذ العــام 2002 وحتى اآلن، 
يستهدف النساء الفاقدات من خالل االحتالل، 
ويهــدف إلــى الدعــم النفســي واالجتماعي، 

وتخفيف حدة الصدمة لهن.

 المطران حنا  يطلع طالبا من جامعة بيرزيت 
على انتهاكات االحتالل في القدس المحتلة

القدس المحتلة- الحياة الجديدة- استقبل 
المطــران عطــا اهللا حنــا رئيس اســاقفة 
سبســطية للروم االرثوذكــس امس وفدا 
من طالب جامعة بيرزيت وهم ينتمون الى 
مختلف التيارات السياسية التي شاركت في 
االنتخابات الطالبيــة االخيرة في الجامعة 
وقد رحــب ســيادته بزيارة الوفــد مطالبا 
ابناءنــا الطــالب فــي جامعــة بيرزيت بأن 
يكونوا عائلة واحــدة بعيدا عن المناكفات 
السياســية وبعيدا عن خطــاب التحريض 

والتشهير واالقصاء.
وقال المطــران «ما نود ان نقوله لكم اننا 
كمؤسســة دينية عريقة في هذه االرض 
المقدسة لسنا جزءا من اية حالة مناكفة او 
انقسامات فلسطينية داخلية فنحن نرفض 
ونلفظ االنقسامات وننادي بالوحدة كما اننا 
لسنا تابعين الية جهة سياسية ولسنا في 
جيب احد وال يوجهنا احد وال نتلقى تعليمات 
مــن احــد بــل ان انتماءنا هو لفلســطين 
ولقضية فلسطين وســيبقى دفاعنا دوما 
عن القدس المســتهدفة والمستباحة في 

مقدساتها واوقافها وابناء شعبها».
وأضاف «لقد انتهت االنتخابات في جامعة 

بيرزيــت وفــاز من فــاز واليــوم انتم امام 
حقبة جديدة وندعو جميع الفصائل وجميع 
الفائزيــن وغير الفائزيــن الى أن يتعاونوا 
فيما بينهم وان يكونوا اسرة واحدة مدافعة 
عن الحــق ومدافعة عن العدالــة ومنادية 

بالحرية واالستقالل لشعبنا».
وتابع المطران «ان اي تحريض او تشــهير 
او محاولــة هادفــة لتكريــس االنقســام 
الفلســطيني الداخلي انما ال يستفيد منها 
اال االحتــالل ونتمنى بأن يكون طالبنا في 
جامعة بيرزيت نموذجا متميزا في الوحدة 
واالخوة والتضامن وان يحتدى بهذا النموذج 
في كل مكان في هذه االرض المقدسة».

وختم بالقول «نناشــدكم وانتم تدرسون 
وتتعلمون في اعرق الجامعات الفلسطينية 
أن تحافظوا على وحدتكم وان تكون المحبة 
فيما بينكم وال يجوز ان تتحول االنتماءات 
الحزبيــة او الفصائليــة الى حالــة احتراب 
وخالف وصراع فكلنا مســخرون في خدمة 
هذا الوطن وقد وجدت االحزاب والفصائل 
من اجــل خدمة هذا الوطن وليســت لكي 
تكون ســببا في االنقســامات والتصدعات 

والخالفات الداخلية.


