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«النيابة العامة» و«القدس المفتوحة» توقعان مذكرة تفاهم
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
وقــع النائــب العــام لدولــة 
فلســطين المستشــار أحمد 
جامعــة  ورئيــس  بــراك، 
القدس المفتوحة د. يونس 
عمرو، أمس، مذكرة تفاهم 
مشــترك تهدف إلــى تعزيز 
الطرفيــن  بيــن  التعــاون 
لتطويــر البيئــة القانونيــة 

والتعليمية.
وتؤكد مذكرة التفاهم التي 
جرى توقيعها في مقر رئاسة 
علــى  اهللا،  بــرام  الجامعــة 
معايير الجــودة في التعليم 
والبحث العلمي والمشــاركة 
الكوادر  لتأهيل  المجتمعية، 
القادرة على تلبية احتياجات 
قطاع العدالة المختلفة وبناء 

القدرات وروح النقد.
لمذكــرة  ا هــذه  تــي  تأ و
ترســيخ  فــي  للمســاهمة 
والعالقــة  التعــاون  أواصــر 
بين الجامعة والنيابة العامة 
الفلسطينية، لتقديم خدمات 
تهــدف إلــى تطويــر البيئة 
القانونية والتعليمية، تقديرا 
لمــا يملكــه كل طــرف من 
الخبرة واإلمكانيات المناسبة 

لتحقيق هذه األهداف.
وتلتزم الجامعة بموجب هذه 
المذكرة، بتزويد طلبتها في 
العالقــة  ذات  التخصصــات 

فــي  والمعــارف  بالمهــارات 
مجــال نيابة األحــداث وأمن 
وحقــوق  األســرة  وحمايــة 
ت  يعا لتشــر ا و ن  نســا إل ا
عيــة  واالجتما نونيــة  لقا ا
للقاصرين ولذوي االحتياجات 
الخاصــة، والتعرف عن قرب 
على الخدمــات التي تقدمها 

النيابة العامة للمواطنين.
كمــا تنــص المذكــرة على 
تعزيــز التعــاون فــي مجال 
النشــر والتحكيــم العلمــي 
وإعــداد البحوث والدراســات 

العلميــة، وفــي مجــال بناء 
القدرات ورفع الكفاءة ألعضاء 
النيابــة العامــة، مــن خالل 
التدريبية  االحتياجات  توفير 
لهم فــي مجــال تكنولوجيا 
واالتصــاالت  لمعلومــات  ا
وتطوير المهــارات اإلدارية، 
المنهجيــات  علــى  اعتمــادا 
والوســائل الحديثة بمعايير 

معتمدة دوليا.
بموجــب  الطرفــان  وأبــدى 
هــذه المذكرة رغبتيهما في 
التعاون وتبادل الخبرات في 

المواضيــع المشــتركة التي 
يهتمان بها، وذلك من خالل 
عقــد المؤتمــرات العلميــة، 
 ، مــة لعا ا ت  ا ضــر لمحا ا و
والســماح لطلبــة الجامعــة 
لبعض  الميداني  بالتدريــب 
مرافــق  فــي  التخصصــات 
النيابــة، التــي تمكنهم من 
الميدانية  الخبــرة  اكتســاب 

المناسبة لتخصصاتهم.
واســتعرض د. عمرو تاريخ 
الجامعة ونشــأتها، الفتا إلى 
المدمــج  التعليــم  فلســفة 

المتبعة في الجامعة المبنية 
علــى الجمــع بيــن أســاليب 
التعليم اإللكتروني والتعليم 
لــى  إ ا  مشــير لمفتــوح،  ا
اإللكتروني  التعليم  وسائط 
المتطورة في الجامعة التي 
فضائيــة  بإطــالق  تكللــت 
القدس التعليمية التي تمكن 
الطلبــة من الحصــول على 
من  يمكنهم  خــاص  «كود» 
مشــاهدة المحاضــرات عبر 
الخلوية.وأشــار  هواتفهــم 
عمرو إلى أن جامعة القدس 
المفتوحة باتت تشكل القبلة 
األولى في فلسطين للشباب 
الراغبين في إكمال تعليمهم 
الجامعي نظرا لجودة التعليم 
فيها من ناحيــة، وانخفاض 
كلفته من ناحية ثانية، كما 
أنها تمكنهم من الجمع بين 
العمل والدراسة، مستعرضا 
آخر اإلنجازات التي حققتها، 
المجاليــن  فــي  وبخاصــة 
اإلداري والبحثي.وأشار النائب 
العام إلــى أن النيابة العامة 
مهتمــة بإقامة شــراكات مع 
عدة مؤسسات بهدف تحقيق 
وعبر  المجتمعية،  المصلحة 
عن اعتزازه بجامعة القدس 
المفتوحة التــي وصلت إلى 
التقدم  مــن  متميزة  درجــة 

واالزدهار.

جانب من توقيع االتفاقية.

الشاعر خالل لقائه الوفد.

الشاعر يبحث مع برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي دعم صمود المقدسيين

 رام اهللا- الحيــاة الجديدة- أكد وزير التنمية 
االجتماعيــة ابراهيــم الشــاعر، أهمية دعم 
ودراســة  والضعيفــة  المهمشــة  المناطــق 
احتياجاتهــا ووضــع التدخــالت المالئمة لكل 
منطقة جغرافية، مشــددا علــى أهمية دعم 

صمود المواطن المقدسي.
جــاء ذلك خالل لقائه وفــداً من برنامج األمم 
المتحدة االنمائي برئاســة خالد شهوان نائب 
ممثــل البرنامج، لبحث ســبل التعــاون لدعم 
ودراســة  والضعيفــة،  المهمشــة  المناطــق 
احتياجــات أهلنــا فــي القدس، ووضــع آليات 
واضحة ضمن خطة عمل مشتركة مع الوزارة 

لتحقيق التنمية المستدامة.
بدعــم  الحكومــة  اهتمــام  الشــاعر  وأكــد 
المقدســيين كأولوية قصــوى في اطار خطة 

استراتيجية تنموية.
وأضــاف أن التعــاون بيــن وزارة التنميــة 
المتحــدة  األمــم  وبرنامــج  االجتماعيــة 
االنمائي، دائم وفعال، مشــيداً بجهودهم 
خالل االعــوام الســابقة كجهــة تنفيذية 
لبرنامج التمكين االقتصادي الذي يعد من 
أبرز وأهم البرامج التي تعمل وزارة التنمية 
االجتماعيــة مــع الشــركاء على توســيعه 
ومأسسته وتوطينه في اطار التحول نحو 
التنمية االجتماعية، الخراج األسر الفقيرة 
والمهمشــة من دائــرة االغاثة إلى التنمية 
واالعتماد على الذات واالنخراط في عجلة 

االنتاج.
بدوره، أكد شهوان اســتعداد البرنامج الدائم 

للتعاون مع وزارة التنمية في هذا االطار.

وفد إسباني تضامني زار الجامعة

«خضوري» تحصل على شهادات الترخيص لمراكز الكفايات المتعددة
طولكرم- الحياة الجديدة- حصلت جامعة فلسطين 
التقنيــة- خضوري على شــهادة الترخيص لمركز 
الكفايات في تصميم األزياء وصناعة المالبس في 
المركز الرئيس للجامعة بطولكرم، ومركز الكفايات 
فــي تكنولوجيا التصنيع الغذائي بفرع العروب في 
محافظة الخليل، ومركز الكفايات لإلعالم وصناعة 
األفالم بفــرع رام اهللا، التي نفذتها وكالة التعاون 
األلمانــي GIZ، بتمويــل من الوكالة السويســرية 

للتعاون والتنمية.
وأشــار مدير مركــز الكفايات في تصميــم األزياء 
وصناعة المالبس ســامر الصعبــي إلى أنّ المراكز 
الثالثة أنشــئت منذ خمس سنوات، ومرت بمراحل 
متعددة من تدريب وتطوير حتى تسلمت الشهادات 
الرسمية للترخيص. وأكد الصعبي أنّ هذه المراكز 
تقدم العديد من الخدمات للمجتمع المحلي، وتعتمد 
الجــودة معيــارا أساســا يشــمل جــودة الخدمات، 

والمنتجات، والمناهج التعليمية.
وفد اسباني تضامني يزور الجامعة

واستقبلت وحدة العالقات العامة في الجامعة وفدا 
أسبانيا تضامنيا ضم حقوقيين وصحفيين وطلبة 
ومتطوعين، يرافقهم وفد من جمعية لجان العمل 
االجتماعي في طولكرم؛ وذلك للتعرف على الجامعة 

واإلطالع على معاناتها بسبب االعتداءات المتكررة 
على حرمها.واطلع عميد الشؤون الطالبية حسين 
شــنك الوفد على اآلثار المترتبة القتحام االحتالل 
لحــرم الجامعــة وعلــى اعتــداءات االحتــالل على 

أراضي خضوري والمتمثلة بجدار الفصل العنصري 
المقام على جزء من أراضيها، إضافة إلى المصانع 
اإلســرائيلية المحاذية للجامعة ذات اآلثار الصحية 

والبيئية الخطيرة. 

الوفد االسباني خالل زيارته خضوري.

تربية جنين تطلق العام الدراسي من ذكور الجلمة الثانوية
جنيــن- الحياة الجديــدة- أطلقت مديريــة التربية 
والتعليم في محافظة جنين العام الدراسي الجديد  
من مدرســة ذكور الجلمــة الثانوية، بحضور مدير 
التربيــة والتعليم طارق عالونة وعدد من رؤســاء 
األقســام، ورئيس وأعضاء مجلــس الجلمة ومدير 

ومعلمي المدرسة.
وتوجــه 44015 طالبــا وطالبــة لمقاعد الدراســة 

موزعين على 152 مدرســة حكومية و17 مدرسة 
خاصة في المحافظة.

وأشار عالونة إلى أنه تم اختيار مدرسة ذكور الجلمة 
الثانويــة لما للمنطقة من خصوصيــة لقربها من 
معبر الجلمة الحدودي، وتعرض البلدة ومدارســها 

للعديد من االنتهاكات اإلسرائيلية خالل العام.
وقبيل توجه الطلبة والمعلمين إلى صفوفهم أعلن 

عالونة انطالق العام الدراسي الجديد سائالً المولى 
عز وجل أن يجعله عاماً مميزاً زاخراً بالتميز والعطاء 

واالنجاز.
كمــا قام مديــر التربيــة والوفــد التربــوي بزيارة 
مدرستي بنات مسقط الجلمة األساسية المختلطة 
ومدرسة بنات الجلمة الثانوية لالطمئنان على وضع 

الطلبة في اليوم االول للعام الدراسي.

«التربية» تفتتح العام الدراسي في قلقيلية
 من المدارس المهددة باالستيطان

قلقيليــة- الحيــاة الجديدة- افتتحــت وزارة 
التربية والتعليم العالي العام الدراسي الجديد 
فــي محافظــة قلقيليــة مــن مدرســة عزبة 
الطبيب األساسية المختلطة والمهددة أراضيها 

بالمصادرة من قبل االحتالل. 
وشارك في االفتتاح محمد خضر ممثل محافظ 
قلقيليــة والعقيد حقوقي موســى يدك مدير 
شــرطة قلقيلية وبيان طبيب عضو المجلس 
الثــوري لحركة فتح وأبو ســائد قواس ممثل 
حركــة فتــح وم. عبــد المؤمن عفانــة مدير 
بلديــة قلقيلية ومدحت شــتية عضو األمانة 
العامة التحاد المعلمين الفلسطينيين، وطالب 
الحاج مدير عام التقنيات التربوية ود. مأمون 
جبر مديــر عام التخطيط فــي وزارة التربية 
والتعليم، ونائلة فحماوي عودة مديرة التربية 
والتعليم والنائب الفني خضر عودة ورؤســاء 

األقسام.

واعتبــرت فحمــاوي عــودة اطــالق الــوزارة 
للعام الدراســي مــن المــدارس المهددة من 
قبــل االحتالل، رســالة صمود وثبات شــاكرة 
المؤسسات الرسمية واألهلية ودعمها للتربية 

والتعليم.
وقــال الوكيــل المســاعد لشــؤون التخطيط 
والتطوير فــي وزارة التربية والتعليم العالي 
عزام أبــو بكر ان اطالق العام الدراســي من 
المناطــق المهــددة هــو تطبيــق عملي على 
رفض كافــة إجراءات االحتــالل بحق األرض 

واالنسان الفلسطيني.
وزار الوفد التربوي أيضا مدرسة عزون- بيت 
اميــن الثانويــة، المهددة من المســتوطنات، 
والتقــى مجلــس قــروي عــزون عتمــة. كما 
قــام الوفــد بتوزيــع الهدايا علــى الطلبة في 
اإلداريــة  بالهيئــات  وااللتقــاء  المدرســتين، 

والتدريسية.

الصندوق الثقافي الفلسطيني يدعم تجهيز قاعات 
ألغراض ثقافية في بلديتي الخليل وزعترة

رام اهللا - وفا- وقع وزير الثقافة إيهاب بسيسو، 
بصفتــه رئيس المجلــس اإلداري للصندوق 
الثقافي الفلسطيني، في مقر الوزارة بمدينة 
البيــرة امــس مذكرتي تفاهــم لدعم تجهيز 
قاعــات ألغراض ثقافية تتبــع لبلدية الخليل 
ومثلها نائب رئيس البلدية يوسف الجعفري، 
وبلدية زعترة في محافظة بيت لحم، ومثلها 
رئيس البلدية علي محسين، وذلك ضمن منح 

الصندوق في دورته الرابعة.
وتأتــي هــذه االتفاقية، حســب بيــان لوزارة 
الثقافــة، فــي إطــار حــرص وزارة الثقافــة، 
وضمــن خطتهــا االســتراتيجية، علــى دعم 
وتطوير أداء المؤسسات والمراكز العاملة في 
المجال الثقافي، والهيئات المحلية، من خالل 
تجهيــز بعــض القاعات التــي انطبقت عليها 
المعاييــر والمواصفــات الموضوعة من قبل 
اللجنة الفنية، وصادق عليها المجلس اإلداري 

للصندوق الثقافي الفلسطيني.
ووقع االختيار على قاعة النشــاط االجتماعي 
التابعة لبلدية زعترة، بحيث يدعم الصندوق 

تجهيزهــا بنظام إضاءة وصــوت، واحتياجات 
عرض األفالم، إضافة إلى تمكين كادر البلدية 
مــن إدارة التقنيــات والعمــل علــى ديمومــة 
النشاط الثقافي فيها، ومساعدتها ومساندتها 
في بناء برامج ثقافية لتشغيل القاعة بأنشطة 

ثقافية وفنية.
واألمر نفسه ينطبق على قاعة مجمع إسعاد 
الطفولة التابعة لبلدية الخليل، بحيث تصبح 
هذه القاعة وغيرها مالئمــة إلقامة فعاليات 

فنية وثقافية.
دور  أهميــة  علــى  شــدد  بسيســو  وكان 
المجالــس البلديــة والقروية فــي تفعيل 
الحــراك الثقافي والفنــي في مدن وبلدات 
وقــرن فلســطين كافــة، مشــددا على أن 
البلديــات لــم تعــد مؤسســات خدماتيــة 
بالمفهوم التقليدي، بل باتت ركنا أساسيا 
في الحفاظ على الهوية الثقافية والموروث 
الثقافــي الفلســطيني، بما يعــزز الرواية 
الوطنيــة فــي مواجهة سياســات االحتالل 

الرامية لطمس هذه الرواية.

لقاء تدريبي في الخليل بعنوان «كن رياديا»
الخليــل- الحيــاة الجديــدة- نفــذت 
مديرية عمل الخليل/ مكتب التشغيل 
والتوظيف بالشــراكة مع المؤسسة 
والتنميــة  للتمكيــن  الفلســطينية 
المحلية REFORM، ومؤسسة انجاز 
فلســطين لقاًء تدريبيــاً على مدار 
يومين بعنوان: «كن ريادياً»، وذلك 
بهــدف تنمية قــدرات المشــاركين 
وتطويــر مهاراتهــم لجهــة تعميق 
شراكتهم في سوق العمل، وتطوير 
أفكار مشاريع ريادية باالستناد الى 
معايير الميزة التنافســية، لتشجيع 
الريادة وتحقيق التنمية المجتمعية.

وافتتــح اللقاء  علــي قديمات مدير 
عــام مديريــة عمــل الخليــل حيث 
رحب بالمشاركين وأشار إلى أهمية 
التركيــز علــى التشــغيل الذاتــي، 
الريادية  األفــكار  ومحاولــة تطوير 
لدى الشــباب عن طريق المشاركة 
بالتدريبــات واللقاءات التي تعقدها 

المديرية، وشكر مدير مركز تدريب 
مهنــي الخليل  شــحدة الــزرو على 

حسن االستضافة.
منســقة  شــرقاوي  روان  وأشــارت 
مؤسســة  رؤيــة  الــى  المشــاريع 
يــن  د لريا ا بدعــم   R E F O R M
الشــباب من خــالل مســار حاضنة 
االعمــال مــن خالل توفير مســاحة 
والمبادريــن  الرياديــن  للشــباب 
وأصحــاب األفــكار االبداعية لتطور 
التنمويــة  ومبادراتهــم  افكارهــم 
وتعزيز شــراكتهم مع المؤسســات 
المختلفة واالفراد وأصحاب الشركات 
سيما الشــباب والمرأة في مخيمات 
الالجئيــن، والقــرى فــي المناطــق 

المصنفة (ج).
ومــن طرفــه، أكد ســالم الغزاوي- 
مسؤول عمليات انجاز في الخليل أن 
برنامج «كن ريادياُ» هو احد برامج 
انجاز التي تهدف الى تقليص الفجوة 

بين المعــارف األكاديمية والمهارات 
المطلوبة في سوق العمل، وتزويد 
التــي  المهــارات  بتلــك  الشــباب 
تمكنهــم مــن الدخول إلى ســوق 
العمــل. باالضافــة الى المســاهمة 
في خلق روح المبادرة بين الشــباب 
الفلســطيني وتعزيــز فرصهم في 
أن يكــون لهــم عملهــم الخــاص.

وقدم الغزاوي جزيل الشكر لمكتب 
التشــغيل والتوظيــف فــي مديرية 
الخليــل والمؤسســة الفلســطينية 
للتمكين والتنميــة المحلية للجهود 
المبذولــة من اجل تعزيــز الفرص 
الفلســطيني  للشــباب  االقتصادية 
وإعدادهم وتأهيلهم لدخول ســوق 

العمل وريادة المشاريع.
وأشارت م.جيهان الدحنوس إلى أن 
اللقاء يأتي ضمن تنفيذ إستراتيجية 
اإلدارة العامة للتشغيل والتي تركز 
على محور ريادة األعمال وتشــجيع 

التشغيل الذاتي وذلك من خالل عقد 
ورشات عمل ولقاءات تدريبية وأيضا 
توفيــر الدعــم ألصحاب المشــاريع 
الريادية واألفكار اإلبداعية من خالل 

الشراكة مع الشركاء االجتماعين.
وجرى خالل اللقاء تعريف المشاركين 
بالمفهوم العام للريادة، وتســليط 
الضــوء على خصائص االشــخاص 
والتحديــات  الناجحيــن  الريادييــن 
التي من الممكــن أن تواجههم في 
طريقهــم نحــو النجــاح، والتفكير 
بمشــاريع رياديــة وتقييــم الفكرة 
الريادية بناًء علــى المنتج والزبون 
ومعايير الميزة التنافسية، باإلضافة 
إلى عرض مهارات التخطيط للعمل 
جديــد،  مشــروع  تأســيس  بهــدف 
واكتساب مهارات التسويق والتمويل 
واإلدارة وذلــك مــن خالل تقســيم 
المشاركين إلى مجموعات لتطبيق 

المادة عملياً.

«القدس المفتوحة» تكرم المتفوقين من طلبة فرع طولكرم 
طولكــرم –الحيــاة الجديــدة -  شــدد محافــظ 
طولكــرم عصــام أبــو بكر علــى أهميــة العلم 
ودوره في بنــاء المجتمع الفلســطيني باعتباره 
الســالح األقوى في مواجهة اال حتــالل وجرائمه 
اليوميــة بحق شــعبنا فــي كل مــكان، جاء ذلك 
خالل حفل تكريــم المتفوقين من طلبة جامعة 
القــدس المفتوحة – فرع طولكرم، الذي نظمته 
الجامعة بمشاركة د. محمد شاهين عميد شؤون 
الطلبة في الجامعة، ود. سالمة سالم مدير فرع 
جامعة القدس المفتوحة في طولكرم، وحمدان 

إســعيفان أمين سر حركة فتح، وممثلي األجهزة 
األمنية، والمؤسسات الرسمية واالهلية وفعاليات 

المحافظة. 
وقــال المحافظ أبو بكر: « اعتز بكم ونحن نقف 
اليــوم وعيوننا ترنو نحو األمــل القادم، كيف ال 
وانتــم األمل والغد الفلســطيني المشــرق لبناء 
بلدنا ووطننــا العزيز، وكل ذلك من خالل العلم 
والمعرفة ومواصلة الدراسة الجامعية التي تعد 
مرحلة فاصلة بحيــاة الطلبة، مواصلين الخطى 
نحــو الحيــاة العمليــة مــع التخــرج والتوجه إلى 

ســوق العمل».وتوجه المحافظ أبو بكر بالتحية 
لفــرع جامعة القــدس المفتوحة فــي طولكرم 
وإداراتها، ومجلس الطلبة والقائمين عليها على 
مــا يبذلونه مــن جهود وعمل مضــنٍ في خدمة 
العمليــة التعليمية، موجهاً التحية موصولة لكل 
القائمين على تنظيم حفل التكريم والرعاة من 
البنك التجاري األردني، مشدداً على أهمية تلك 
المســاهمات في اطــار المســؤولية االجتماعية 
والشــراكة الدائمــة مــع القطاعــات المتعــددة 

والمختلفة على مستوى المحافظة. 

«العمل» توقع مذكرة تفاهم لتنظيم 
عمل األطفال بموجب قانون األحداث

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- وقــع وزير العمل 
مأمون أبو شــهال، مع ممثلة مؤسســة «إنقاذ 
الطفــل» فــي األرض الفلســطينية المحتلة 
جنفــر مورهد، أمس، مذكرة تفاهم لتنظيم 

عمل األطفال بموجب قانون األحداث.
وبموجب مذكرة التفاهم، ســتعمل مؤسسة 
«إنقاذ الطفل» على دعم وزارة العمل لتحقيق 
أهدافها اإلستراتيجية، من خالل تدريب طاقم 
الــوزارة العاملين فــي قطــاع الطفولة حول 
مواضيع حقــوق وحماية األطفــال، وتنظيم 
عمــل األحــداث، وتفعيل دور شــبكات حماية 
الطفولة فــي المحافظات، وتحســين القدرة 
على تحديد األطفال المهمشــين، وتحســين 
الوصول إلى خدمات عالية الجودة لهم، وإيالء 
أهميــة لألطفــال الذين تحرروا من ســجون 
االحتالل اإلســرائيلي ويحتاجــون إلى تأهيل 

مهني.

وقال أبو شهال: إن فلسطين تعاني من أوضاع 
اقتصادية صعبة، مشــيرا إلى تنامي معدالت 
الفقــر والبطالة، ما ينعكس ســلبا على حياة 
أطفالنــا الذيــن يتعرضــون لالســتغالل من 
اإلسرائيليين بطريقة غير إنسانية وبأساليب 
متنوعــة، خاصة األطفال الذين تســمح لهم 
إســرائيل بالتســول لديهــا، وتغــض الطرف 
عنهم، بغية إظهار صورة غير حضارية عنهم.

ونــوه إلــى ضــرورة زيــادة فاعلية مفتشــي 
العمل ورفدهم بالتدريب والمعلومات والدعم 
اللوجستي الالزم، لتحقيق الغايات واألهداف 
الموكلة لهم والمتعلقة بإنفاذ أحكام القانون، 
ورفع امتثال المؤسسات لهيئة تفتيش العمل، 
داعيا المؤسسة إلى تقديم الدعم للوزارة في 
مجال تدريب المفتشين في مجاالت متخصصة 
وفي مجال تعديل القوانين واألنظمة الخاصة 

بالتفتيش.


