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«بوليتكنك فلسطين» تنظم تكريما للمتفوقين في االمتحان التطبيقي الشامل 
نظمت  الجديــدة-  الحياة  الخليــل- 
جامعــة بوليتكنــك فلســطين حفالً 
فــي  المتفوقيــن  الطلبــة  لتكريــم 
االمتحان التطبيقي الشــامل 2017، 
إذ نظمــت كليــة المهــن التطبيقية 
حفالً كرمت فيه خريجيها الحاصلين 
على درجة «االمتيــاز» في االمتحان 
التطبيقــي الشــامل 2017، بحضور 
رفعــت طهبوب عضو مجلــس أمناء 
الجامعة ود.اســحق سدر عميد كلية 

المهن التطبيقية.
وثمــن ســدر نجاح الطلبــة وذويهم 
التفــوق  هــذا  علــى  وأســاتذتهم 
والتميــز وحثهــم علــى المزيــد من 
العطــاء أثنــاء مســيرتهم العمليــة. 
كمــا وعبــر عبــد الحليم شــاور عن 
استعداد غرفته لمزيد من التعاون مع 
جامعة بوليتكنك فلسطين واحتضان 

المشاريع الريادية المميزة.
وألقى المستشار شحادة كلمة أعلن 
فيهــا عن منح مقعدين مجانيين في 
كل دورة أكاديميــة تنظمها شــركته 
لصالح الطلبة المتميزين في كلية 
المهن التطبيقية، وقام بتقديم درع 

تكريمي لكلية المهن التطبيقية.
وعبــر الطالــب المتفــوق إبراهيم 
القواســمي األول علــى الوطن في 
المتعــددة  الوســائط  تخصــص 

والطالبــة المتفوقة إيمان الشــروخ 
األولــى على الوطــن في تخصص 
اإلدارة المالية المحوسبة عن عوامل 
تفوقهــم ونجاحهم بهــذا االمتياز، 
وأســاتذتهم  كليتهــم  شــاكرين 
وذويهــم علــى كل مــا بذلــوه في 

سبيل تفوقهم.
وكرمت كلية المهن التطبيقية شركة 
نوافذ لالستشارات وخدمات اإلعمال 

وشركة الكرنز لإلنتاج الفني وكراج 
دعنا ورائد أبو مرخية واألستاذ توفيق 
عمرو على مساهماتهم المختلفة في 

نشاطات الكلية.
التطبيقــي  االمتحــان  بــأنّ  يذكــر 
الشامل يعد أحد األدوات المهمة التي 
والمعارف  المهــارات  تضمــن توفــر 
الالزمة إلدماج خريج برنامج الدبلوم 
المتوسط في سوق العمل، ويعد أحد 

االمتحانات الوطنية التي نص عليها 
قانون التعليم العالي رقم (11) لعام 
1998 ويعــد احــد المهام الرئيســية 

لوزارة التربية والتعليم العالي .
وتعتبــر كلية المهــن التطبيقية في 
جامعــة بوليتكنــك فلســطين اكبر 
المنصات التعليميــة إقباال الحتضان 
المهني  والتدريــب  التعليــم  برامــج 

والتقني في فلسطين.

مشاركون في الحفل.

سفير فلسطين يلتقي جانب من اللقاء.
وزير المكتب السلطاني العماني

مســقط- وفا- زار ســفير فلســطين لدى 
ســلطنة عمان أحمد رمضان، وزير المكتب 
الســلطاني العمانــي الفريق أول ســلطان 
بــن محمد النعماني فــي مكتبه بالعاصمة 
مسقط، في ســياق العمل الدؤوب لتوثيق 
الروابــط بيــن البلدين الشــقيقين وخدمة 

المصالح الوطنية.

واستعرض السفير رمضان مع النعماني جملة 
من القضايا المشــتركة وســبل دعم الشعب 

الفلسطيني وتعزيز بقائه وصموده.
وعبر النعماني عن عمق ما تشغله فلسطين 
من مكانة خاصة في قلوب الشعب العماني، 
وفي خلــد ووجدان الســلطان قابوس، وعن 

اليقين بأن الغلبة للحق والعدل ال محالة.

«القدس المفتوحة» في الخليل تعقد ورشة حول حقوق المسنين
الخليــل- الحياة الجديدة- نظمــت كلية التنمية 
االجتماعيــة واألســرية بفــرع جامعــة القــدس 
المفتوحــة فــي الخليــل، بالتعــاون مــع المركز 
الفلســطيني لالتصــال والسياســات التنمويــة، 
ورشة حول حقوق المسنين بين الواقع والمأمول، 
بهدف توعية األجيال الشابة بحقوق المسنين في 
المجتمع ورفع التوصيات إلى الجهات المســؤولة 

ذات العالقة. 
 حضر الورشة عبد القادر الدراويش القائم بأعمال 
مديــر فرع الخليل، والمســاعد األكاديمي ماجد أبو 
ريان، وجميل الدرباشي مدير المركز الفلسطيني 
لالتصال والسياســات التنمويــة، وعدد من ممثلي 
المؤسســات الرســمية واألهليــة من بينهــا وزارة 
التنميــة االجتماعية في مدينة يطــا، وطلبة كلية 

التنمية االجتماعية واألسرية في الجامعة. 
وألقى كلمة كبار الســن د. بسام الطروة بين فيها 
أن التعامل مع كبار الســن يســتلزم مراعاة العديد 
مــن األمور، لمــا يعاني كبير الســن مــن أمراض 
وغيرها من أمراض الشيخوخة، وأوصى برعايتهم 
واالهتمــام بهم حســب شــعائر الدين اإلســالمي 
والمحافظــة علــى حقوقهــم، وأكد دور الســلطة 
والجهــات الرســمية لرعايتهم وتوفيــر ما يلزمهم 
مــن أدوية وعالجــات خاصة بأمراض الشــيخوخة 
وتخصيــص مقاعد للمســنين في وســائل النقل 
واألماكــن العامة، وســن قوانيــن لحمايتهم حتى 
يعيشوا بكرامة وإعداد برامج تثقيفية فيما يتعلق 

بالمسنين واحترامهم. 
وقدم الدرباشــي، ورقة علمية تحدث فيها عن دور 
المؤسســة الدولية لرعاية حقوق كبار السن على 
مستوى العالم وفلسطين خاصة، وأكد ضرورة إقرار 
قوانين وسياســات عالمية ومحلية لصالح الحقوق 

االقتصادية واالجتماعية والصحية. 
وتحدث أبو سيف، عن دور وزارة التنمية االجتماعية 

فــي رعاية المســنين، وبيــن الواقع الذي يعيشــه 
المسنون والتحديات التي يعانون منها في المجتمع 
الفلســطيني، وقــال إنهــم بحاجة ماســة لتقديم 
الرعايــة المســتدامة لهــم كونهــم يعانــون مــن 
أمراض نفســية وصحيــة، وبين أن خطــة الوزارة 
واستراتيجيتها تعمل على توفير الدعم الالزم لهذه 

الفئة للتخفيف من معاناتهم. 
وخرجت الورشــة بعدد من التوصيات، أبرزها: حث 
المؤسسات ذات العالقة على إيجاد نظام اجتماعي 
لحماية حقوق المســنين في المجتمع، وخلق بيئة 
داعمة توفر الدعم االجتماعي والنفسي للمسنين 

داخل المجتمع، وتوفير المراكز الصحية واالجتماعية 
والثقافية والترفيهية تعنى بهذه الفئة، والمساهمة 
والتعــاون مع الجهات ذات العالقة لتطوير القوانين 
والتشريعات التي تحفظ حقوق المسنين، وتفعيل 
دور المؤسسات مهنياً وتنموياً باتجاه تقديم أفضل 
الخدمات، وتوفير برامج التأهيل للمسنين واالهتمام 
باألســر وتكثيف وعيها بدعم المسنين ورعايتهم، 
وتنفيذ حمالت توعية لحقوق المسنين في المجتمع 
الفلســطيني من خالل طلبة الجامعــات، وتحديداً 
طلبــة تخصــص الخدمــة االجتماعية فــي جامعة 

القدس المفتوحة. 

متحدثون في الدورة.

«اللجنة الوطنية» تشارك في اجتماع 
لتبادل الخبرات بين الدول العربية وتركيا

رام اهللا- الحياة الجديدة- شاركت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية 
والثقافــة والعلــوم، ممثلة بمســاعد األمين العام هيثــم عمرو، في 
أعمــال الطاولة المســتديرة التي عقدت في مدينــة أنطاليا التركية 
بعنوان «تبــادل الخبرات بين الدول العربية وتركيا في مجاالت عمل 
اليونســكو»، والتي تم فيها بحث عدد من القضايا المهمة في مجال 
التعاون االستراتيجي على الصعيد العالمي في مجاالت الثقافة والعلوم 
واآلثار.واستعرض عمرو خالل االجتماع ورقتي بحث إحداهما توضح 
الوضع القائم بالقدس الشــريف والمناطق التاريخية في فلســطين 
من ناحية استهداف عمل اللجنة في الثقافة والعلوم والتربية واآلثار، 
واألخرى تســتعرض ما تقوم به اللجنة من تطبيق وتنفيذ مشــاريع 
على أرض الواقع بالتنسيق وبدعم من منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلــم والثقافة «اليونســكو»، في كافة المجــاالت وخاصة التربية 
والتعليم والثقافة.وناقش االجتماع، مجاالت التعاون وتنسيق المواقف 
المشــتركة كمجموعة عربية مع تركيا، خاصة فيما يتعلق بالملفات 
المقدمة باليونسكو، وعلى رأسها ملفات القدس الشريف والمناطق 
الفلســطينية األخــرى، باإلضافة لنقاش الملفــات العربية المختلفة 
وكذلــك بحث طلب تركيا في ترشــيحها لعضوية المجلس التنفيذي 
لليونسكو في االنتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني من العالم 
الجــاري، في مقر اليونســكو في باريس.وبحــث المجتمعون التقدم 
الملحوظ في العالقات التركية العربية والســعي المشــترك لتحقيق 
أهداف اليونســكو وفق المصالح العربيــة التركية.واجتمع عمرو، مع 
رئيس اللجنة الوطنية التركية لليونسكو أويل أوجز، وناقش معه سبل 
التعــاون الثقافي بين البلدين خاصة فــي مجاالت التدريب والتطوير 

المشترك، ودراسة احتياجات اللجنة الوطنية الفلسطينية.

االتفاق على إنشاء أول برنامج
 دكتوراة مشترك في فلسطين

القــدس المحتلــة- الحياة الجديــدة- اتفق 
رئيــس جامعــة القدس عماد ابو كشــك، مع 
القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية 
ماهر النتشــة، ورئيس جامعة الخليل صالح 
التميمي، علــى إطالق أول برنامج للدكتوراة 
بشــكل مشــترك بيــن الجامعــات الثالث في 

فلسطين بتخصص «الفقه وأصوله».
وتــم االتفاق علــى تقديم الجامعــات الثالث 
طلبا مشتركا لوزارة التربية والتعليم العالي، 
العتمــاد البرنامــج الفريــد مــن نوعــه فــي 
فلسطين، على أن يتم االعالن عنه فور انهاء 
االجراءات االدارية والقانونية العتماده من قبل 
الوزارة.وينص االتفاق على أن تقوم الجامعات 
الثالث، باإلعالن عن فتح باب التسجيل بشكل 
مشترك لمرة واحدة في بداية السنة الدراسية، 
على ان تطرح المســاقات مرة واحدة بشــكل 
مشترك، ويعتبر طالب الجامعات الثالث ضمن 
دفعة واحدة.وأشــار ابو كشــك، الى ان هناك 
لجنة اكاديمية مشتركة ستتشكل من عمداء 
كليات الشريعة بالجامعات الثالث بالتوافق مع 
رؤسائها، لقبول طلبات المتقدمين للبرنامج، 
وادارة وتســهيل تطبيق منح درجة الدكتوراة 

للطلبة الملتحقين.وأضــاف ان للطالب الحق 
باختيار الجامعة التي يلتحق بها لنيل شــهادة 
الدكتــوراة في هذا البرنامــج، على ان يكون 
االشــراف علــى الطالــب ومســؤولية تطبيق 
التعليمات االدارية والتنظيمية مشــتركا بين 
الجامعــات الثــالث من خالل لجنــة من عمداء 
كليــات الشــريعة فيهــن، ويتم منح شــهادة 
دكتوراة مشتركة موقعة من رؤساء الجامعات 
الثــالث، ويختــار الطالب الجامعــة التي يريد 
التســجيل بها، على ان يكون ملف التســجيل 
موحدا بين الجامعات الشريكة، وتخريج الطلبة 
من خالل حفل خاص مشترك ايضا، على ان 
تكون الرســوم الدراسية موحدة بين جامعات 
القدس والنجاح والخليل.وأكد ابو كشــك، أن 
هذا البرنامج سيكون قفزة جديدة في تطور 
مســيرة التعليم العالي الفلسطيني، وخطوة 
يبنــى عليها إلنشــاء برامج دكتــوراه جديدة 
بالجامعــات الفلســطينية، إال أن ما يميز هذا 
البرنامج اشــتراك ثالث من كبــرى الجامعات 
الفلسطينية به، ما يوفر للطالب بيئة دراسية 
نموذجية تجمع خالصة الخبرة االكاديمية لهذه 

الجامعات.

«الفلسطينية للتعاون الدولي» تبحث 
مع مسؤول فنزويلي تعزيز التعاون

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- بحــث مدير عام 
الوكالــة الفلســطينية للتعــاون الدولي عماد 
الزهيــري، مع وكيــل وزارة االقتصاد المكلف 
بملف التعاون الدولي في الحكومة الفنزويلية 
رامون جوردليس، آليــات تعزيز التعاون، بما 
فيها التعاون المشترك لتنفيذ عدد من البرامج 
ذات بعــد تنموي في فنزويال، وفي دول أخرى 

من منطقة الكاريبي.
وأشاد المسؤول الفنزويلي خالل اللقاء، الذي 
عقد فــي مقــر وزارة الخارجيــة الفنزويلية، 
في العاصمة «كاراكاس»، بحضور مسؤولي 
دائرة الشرق األوسط، وقنصل فلسطين لدى 
فنزويال عالء نجم، بعد استماعه لشرح مفصل 
عن انجازات «الوكالة الفلسطينية»، وخططها 
واألنشــطة  البرامــج  بأهميــة  المســتقبلية 
التــي تقوم بهــا، ودورها في تعزيز سياســة 
جنــوب جنوب، وفــي خدمة أهداف شــعوبها، 
ومســاهمتها فــي تحقيــق أهــداف التنميــة 

المستدامة.
ودعــا وكيــل وزارة االقتصــاد الفنزويلي الى 
تعزيز التعاون بين الوكالة، ووزارة االقتصاد، 
بمــا يشــمل مجاالت تقــع ضمــن اهتمامات، 
الحكومــة  أن  خاصــة  الطرفيــن،  واولويــات 

الفنزويليــة بصدد اتخاذ االجــراءات التي من 
شأنها االســراع في انشاء الوكالة الفنزويلية 
للتعاون الدولي، والتي ستكون شريكا أساسيا 

لنظيرتها الفلسطينية.
وتم االتفاق بين الطرفين على التوقيع على 
اتفاق تعــاون محدد، ببرامج متفق عليها في 
القريب العاجل على مستوى وزراء الخارجية.

وســفيرة دولة فلســطين لدى فنزويال ودول 
الكاريبــي لينــدا صبــح االتفــاق، «أنــه يأتي 
تماشــيا مع توجه الرئيســين عباس ومادورو 
في تعزيز التعاون بيــن البلدين، بما يعكس 
العالقات المتينة التي تجمع الشعبين، وتنفيذا 
لتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض 
المالكي، بضــرورة تقوية روابط التعاون مع 
فنزويال ودول اميركا الالتينية، والكاريبي، بما 
يقود الى تحقيق نجاحات، تنعكس على مجمل 
العالقات الفلســطينية الالتينيــة والكاريبية 
ككل.يشار إلى أن الوكالة الفلسطينية للتعاون 
الدولــي ســتقوم بتنفيذ عدد من االنشــطة 
والبرامج التنموية في قــارة أميركا الالتينية 
خالل االشــهر المقبلة، بالتعاون مع ســفارات 
دولة فلســطين، ووزارات الخارجية في الدول 

المعنية، ووكاالت دولية وفنية شريكة.

وصول وفد إعالمي مصري  لقطاع غزة 
غزة- الحياة الجديدة- أكرم اللوح- وصل وفد 
إعالمي مصري أمس، إلى قطاع غزة عبر معبر 
بيت حانون ” إيرز“ قادما من مدينة رام اهللا.

ويتكون الوفد اإلعالمي وفقا لمصادر محلية 
من ســتة أشــخاص مــن ضمنهــم اإلعالمي 
المصــري المعــروف عمــرو أيــدب وزوجتــه 

اإلعالميــة لميس الحديــدي، وقد وصلوا عن 
طريق معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما وصــل وزيــر المخابــرات المصرية خالد 
فوزي إلى قطاع غــزة للقاء رئيس الوزراء د. 
رامي الحمد اهللا، لبحث كافة القضايا المتعلقة 

بالمصالحة الفلسطينية.

جنين: مكرمة رئاسية لعدد من الحاالت اإلنسانية 
جنين- وفا- تســلم محافظــة جنين إبراهيم 
رمضــان، مــن مســؤولة ملــف المســاعدات 
اإلنسانية في الرئاســة اللواء رائدة الفارس، 
مكرمة رئاســية عبارة عن مســاعدات مالية، 
لعدد مــن الحــاالت اإلنســانية المحتاجة في 

المحافظة.
وأكد المحافــظ رمضــان أن الرئيس محمود 
عباس يولي اهتماما كبيرا بالفئات المهمشة 
في المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى مساعي 
سيادته للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا بكافة 
شــرائحه المحتاجة واالهتمام بأدق تفاصيل 

حياته.
من جهتها، قالــت الفارس إن الرئيس عباس 
يمنح األولويــة، لتقديم كافة أشــكال العون 
والمســاعدة ألبناء الشــعب الفلسطيني، بما 
يخفــف من حجــم المعانــاة ويعــزز مقومات 

الصمود.
ملــف  مســؤول  يرافقهــا  الفــارس  وزارت 
المســاعدات اإلنســانية فــي محافظة جنين 
محمــد الحبــش، بعــض الحــاالت المحتاجة 
فــي قريتــي كفرقــود وزبوبا لالطــالع على 

احتياجاتهم.

كشفت مالبسات سرقة بقيمة 100 ألف شيقل في القدس

الشرطة تضبط عددا من القطع 
االثرية تعود لعصور مختلفة في بيت لحم

بيت لحم- الحياة الجديدة- ضبطت شــرطة 
السياحة واآلثار أمس، عددا من القطع االثرية 
تعود لعصور مختلفة تنوعت بين عملة نقدية 
وقطع معدنية باالضافة الى اجهزة الكترونية 

لفحص العملة والمعادن في بيت لحم. 
وذكــر بيان الشــرطة، أن شــرطة الســياحة 
واآلثــار تلقت معلومات تفيد بامتالك مواطن 
من ســكان محافظــة بيت لحم لقطــع أثرية 
تعود لعصور مختلفة، وبمتابعة المشــتبه به 
بمنطقة بيت ساحور تمكنت قوة من الشرطة 
مــن القبض عليــه وبحوزته المــواد االثرية، 
وهي عبارة عن 32 عملة معدنية وقالدات عدد 
6، وتماثيل متوســطة الحجــم عدد 2، وقطع 
اثريــة متنوعــة باالضافة الى قطــع محجرة 
لونهــا اخضر وجهاز الكتروني صغير لفحص 
المعادن واجهزة صغيرة لفحص العملة عدد 3 
وقطع ملتينة لفحص العملة عدد 1 وتم القاء 
القبــض عليه والتحفظ على المــواد االثرية 

لحين استكمال االجراءات القانونية بحقه.
وكشفت الشرطة مالبسات سرقة مبالغ مالية 
ومصاغ ذهبي تقدر بـ 100 الف شيقل من 5 
منازل في بلدة العيزرية شرقي القدس وألقت 

القبض على المشتبه به.

وذكــر بيـان للشــرطـة، أنه وبنــاء على عدة 
شــكاوى لدى الشرطة تقدم بها مجموعة من 
المواطنيــن منذ أشــهر حول قيــام مجهولين 
بالدخــول إلــى منازلهم وســرقة مبالغ مالية 
ومصوغــات ذهبيــة عبارة عــن 5 ليرات و12 
اونصــة ذهبيــة وســرقة 9 خراف مــن داخل 
حظيرة من احد المنازل، وحرق مركبة وسرقة 
أجهــزة كمبيوتــر وشاشــات LCD ومحتويات 
أخرى وعدة كهربائية خاصة بأعمال البناء، وقد 
دخل للمنازل عن طريق خلع وكســر الحماية 

وتسلق الجدران.
وأضــاف البيــان، انه تم تشــكيل فريق بحث 
وتحري لمتابعة القضية حيث توصلت شرطة 
المباحــث العامــة وخــالل جمــع المعلومــات 
واالستدالالت لحصر االشتباه بأحد األشخاص 
من ذوي السوابق مشتبه به بعملية السرقة، 
وعلــى إثرها تم ألقاء القبض علية وإحضاره 
الى مديرية الشــرطة وبسماع أقواله أفاد انه 
من قام بســرقة المنازل 5 في بلدة العيزرية 
علــى مدار عــدة أشــهر وحرق مركبــة ألحد 
المواطنيــن وتــم ضبط بعض المســروقات 
بحوزتــه واعترف انــه كان يخطــط لعمليات 

سرقة وسلب أخرى.

استقبل وفداً من 48 

محافظ جنين يؤكد عمق النسيج االجتماعي الفلسطيني الواحد
جنيــن- وفــا- اســتقبل محافــظ جنيــن إبراهيم 
رمضان، امس، وفدا من داخل أراضي الــــــ1948، 
وذلك في إطار تعزيز أواصر العالقة والتالحم بين 

أبناء الشعب الواحد.
 وضم الوفد: أمام مسجد عكا الشيخ سمير العاص، 
واألب صالح خوري من سخنين، ومحمود حسن من 
المشهد، ومحمد محاميد ويوسف محاميد من مدينة 
أم الفحم، وإبراهيم الشيخ بقاعي من طمرة، وعلي 

أبو خضر منسق شؤون الداخل في المحافظة.

الشيخ العاص واألب خوري أكدا في كلمتيهما باسم 
الوفد، أهمية التواصل بين أبناء الشعب الواحد في 
شطري الوطن المحتل، بالزيارات المتواصلة التي 
تعبــر عن عمق التالحم الوطنــي والمصير الواحد 

المشترك.
وقــاال إن الجماهيــر العربيــة في الداخــل ملتزمة 
بعقيدتها وقوميتها وثقافتها، ونحن فلســطينيون 
أوال وأخيــرا، وكل العنصريــة المفروضة علينا لم 

تتمكن من إلغاء هويتنا وقوميتنا.

فيما قال المحافظ رمضان، إن الجسم الفلسطيني 
موحــد بهويتــه وروابط الــدم المشــتركة، مؤكدا 
أن محافظــة جنين وضعت علــى عاتقها التواصل 
المستمر، وأضاف: نعمل في المحافظة على توفير 
كافة الســبل واإلمكانيات للمواطنين المتســوقين 
والطلبــة الملتحقين بالجامعــة العربية األميركية 
والسهر على راحتهم.هذا ووجه الشيخ العاص دعوة 
إلى المحافظ رمضان لزيارة مدينة عكا، فيما وعد 

المحافظ بتلبية الدعوة في األيام المقبلة.


