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محليات

مواطنون ينتظرون العبور الى القدس على حاجز قلنديا امس.              (وفا)

توزيع الوجبات على الحواجز في جنين.

جمعية الشارقة توزع وجبات 
سريعة على المسافرين

جنيــن - الحيــاة الجديــدة - في مشــهد يعــزز التكافل 
االجتماعــي، ويدعــو لروح المســاعدة والمحبــة بين أبناء 
الشــعب، وقف الشيخ مهنا نعيم نجم على جوانب الطرقات 
فــي جنين لتوزيــع وجبات افطــار (يطلق عليهــا الوجبات 
الســريعة) على المســافرين والمــارة ممــن أعاقت قوات 
االحتالل تحركاتهم في الوصول الى منازلهم وقت االفطار.

وقال الشــيخ نجم عن هذا المشــروع، قال: نتقدم بالشكر 
الجزيل لجمعية الشــارقة الخيرية بدولــة االمارات العربية 
المتحدة الشــقيقة على مساهمتها المستمرة في مناصرة 
ودعــم اخوانهــم في فلســطين، وهــذا المشــروع وغيره 

من مشــاريع الخيــر التي تمولها جمعية الشــارقة الخيرية 
ومؤسســات الخيــر المتعددة فــي دولة االمــارات العربية 
المتحدة بالتعــاون مع المجلس العلمي للدعوة الســلفية 
بفلســطين، تصب في خدمة أبناء شــعبنا المرابط، وتعزز 

من صموده، ونصرته. 
وأشار إلى أن جمعية الشارقة الخيرية وبالتعاون مع المجلس 
العلمي للدعوة الســلفية بفلسطين تقيم يوميا وجبات في 
باحات المســجد األقصى المبارك، وكذلك الطرود الغذائية 
وغيرها من مشاريع الخير في شهر رمضان المبارك تشمل 

كافة محافظات الوطن.

في تعليقهما على االنتخابات المحلية المرتقبة

ابو ليلى: بامكان "المحلية" ان تكون مقدمة لالنتخابات الرئاسية والتشريعية
خريشة: انتخابات محلية مبتورة تعني تكريس الحكم الذاتي

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - اعتبر النائب قيس عبد الكريم ان 
المضــي في التحضير الجراء انتخابات الهيئات المحلية قد يكون 
ثمرة للمصالحة ومقدمة الجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية. 
لكن النائب حســن خريشــة رأى في تنفيذ االنتخابــات المحلية 
بدون الرئاســية والتشريعية بتراً سياســياً يعني تكريس الحكم 
الذاتــي. جــاء ذلك في تعليقيــن منفصلين لخريشــة وابو ليلى 

صدرا عنهما أمس.
وقال خريشــة " اذا تم اجراء االنتخابــات المحلية والبلدية بصورة 
منفصلة دون ضمان ترابطها مع االنتخابات التشريعية والرئاسية، 
فان ذلك سيعني وجود مجالس قرية وهيئات محلية ومجالس بلدية 
منتخبة ومعترف بها من الجميع، في ظل غياب الشرعيات الرئاسية 
والتشــريعية"، مؤكــدا في الوقــت ذاته دعمه الجــراء االنتخابات 
المحليــة فــي االراضي الفلســطينية مع ضمان اجــراء االنتخابات 

التشريعية والرئاسية.
واضاف" اذا اجريت االنتخابات المحلية وحدها فان ذلك يعني وجود 
خطورة كبيرة على النظام السياســي الفلسطيني ونجاح اسرائيل 
في تكريس حكم ذاتي للتجمعات والهيئات المحلية الفلسطينية"، 
مشــددا على ان المخرج العملي لالزمة القائمــة في حياة النظام 
السياســي الفلســطيني يأتي من خالل تطبيق اتفــاق المصالحة 

وتنفيذ بنوده.
واعتبر خريشة واقع الحياة السياسية الفلسطينية في الظرف الراهن 
بانه معطل ويعيش في حالة انتظار غير مبررة خاصة ان اسرائيل 
والواليات المتحدة االميركية مرتاحتان من الوضع القائم سواء في 

الضفة او في قطاع غزة.
وقال: "اسرائيل واميركا لن تجدا افضل من هذا الوضع حيث تسيطر 
األجهزة االمنية التابع للسلطة في الضفة وتسيطر أجهزة حماس 
االمنية على قطاع غزة"، موضحا ان هذا الواقع يدفع اسرائيل لبذل 
كل الجهــود البقاء الوضع على ما هو عليه باعتبارها المســتفيدة 

الرئيسية من استمراره.
ورأى خريشــة فــي تقرير البنــك الدولي االخير الــذي تحدث بأن 
الســلطة الوطنية غير مســتعدة بعــد لالنتقال الــى الدولة، بانه 
يكــرس بصورة او باخــرى خيار الحكم الذاتــي كبديل عن الدولة 

الفلسطينية المنشودة.
من جانبه دعا النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب 
السياســي للجبهــة الديمقراطية الى ضرورة إتمــام المصالحة 
والمســارعة إلــى تحقيق الوحــدة الوطنيــة إلجــراء االنتخابات 
المحلية في الضفة وقطاع غزة، وتهيئة الظروف الالزمة إلجرائها، 
والضامنة إلنجاحها في أجواء من الديمقراطية والحرية والنزاهة 
والشــفافية، بحيث تكــون االنتخابات المحلية ثمــرة للمصالحة 
الوطنيــة والوفاق الوطني، وبداية إلجراء االنتخابات التشــريعية 

والرئاسية.
وطالــب أبو ليلى حركة حماس الســماح لطواقم لجنة االنتخابات 
المركزية بالعمل في قطاع غزة وفتح مراكز تســجيل الناخبين في 
القطاع لضمان تحديث السجل االنتخابي، والمشاركة في االنتخابات 
المحليــة التي ســتقام فــي 20 تشــرين أول المقبــل، واالحتكام 

لصناديق االقتراع. 

وقــال أبو ليلــى "يجب على حركــة "حماس" العدول عــن قرارها 
والســماح للجنة االنتخابات المركزية بمزاولــة أعمالها في قطاع 
غــزة للبدء الفوري بتحديث الســجل االنتخابي، لرفع الجاهزية في 
قطــاع غزة كما هو الحــال في الضفة، داعيا إياها للعمل على ازالة 
كافة العقبات التي تعترض طريق إجراء االنتخابات في قطاع غزة.

وأضــاف " أتمنى أن تجــرى االنتخابات المحليــة لكافة المجالس 
القروية والبلدية في كافة أنحاء األراضي الفلســطينية في القدس 
وغــزة والضفة، انطالقا من إيماننا بوحدة الشــعب الفلســطيني، 
وتأكيدا على اصرارة في إنهاء حالة االنقسام البغيض الذي نعاني 

منه منذ عدة سنوات".
وشدد أبو ليلى على أن االنتخابات المحلية هي مقدمة لالستحقاق 
الديمقراطي الفلســطيني والعمل على إجــراء انتخابات المجلس 
الوطني والمجلس التشريعي وفق سياسة التمثيل النسبي الكامل 
وكذلك إجراء االنتخابات الرئاســية وإعادة تفعيل منظمة التحرير 
الفلســطينية وفق ما تم التوافق عليه بين الفصائل الفلســطينية 

كافة. 
وأشــار إلى ضرورة إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وكذلك 
انتخابات المجالس البلدية االنتخابات بما تمثله من احتكام للشعب 
مصدر كل السلطات هي المخرج األنسب والوحيد من األزمة التي 
يعيشها شعبنا ومؤسساته السياسية، مشيرا المواطنين بحاجة إلى 
انتخابات ســريعة تنهي الحالة المتردية، منوها إلى أن أي تعطيل 
لهذه المســيرة يستدعي السخط واالستياء من كافة أبناء الشعب 

الفلسطيني من خالل حراك شعبي. 

سلفيت: "فتح" والمجالس القروية في اسكاكا وياسوف 
ومردة تكرم الطلبة الناجحين في الثانوية العامة

ســلفيت – الحياة الجديدة- نادر زهد- نظمت المجالس 
القروية والمناطق التنظيمية في بلدات اســكاكا وياسوف 
ومــردة تحــت رعاية حركة فتح إقليم ســلفيت حفل تكريم 
في بلدة ياسوف للناجحين والمتفوقين من طلبة الثانوية 

العامة.
وحضر الحفل عبدالســتار عواد أمين ســر حركة فتح إقليم 
ســلفيت ورؤســاء المجالــس القروية وأمناء ســر المناطق 
التنظيميــة في البلدات الثالث واعضــاء اللجنة التنظيمية 
للمنطقة وحشــد كبير مــن كادر الحركة وممثلي الفصائل 

والمؤسسات في البلدة وجمع غفير من الطلبة وذويهم .
وبــدأ الحفل بكلمــة حركة فتح إقليم ســلفيت ألقاها عواد 
مؤكداً ان الحركــة اعتادت في كل عام تنظيم حفل تكريم 

للطلبة الناجحين والمتفوقين في الثانوية العامة.
وهنأ عواد في كلمته الطلبة وذويهم بهذه المناسبة، متمنياً 
لهم دوام النجاح والتفوق في مشوارهم العلمي، مؤكداً بان 
حركة فتح ســتواصل تحملها لمســؤولياتها الوطنية تجاه 
صناع الغد المشــرق عبر الوقــوف الى جانبهم وتقديم كل 

أشكال الدعم والمساعدة لهم .
واشــاد رفيق ســالمه مديــر مديرية التربيــة والتعليم في 
محافظة ســلفيت بجهــود الطلبة الذين تحــدوا الظروف 
الصعبــة والقاهرة التي يعيشــها شــعبنا بفعــل االحتالل 

وسياساته الجائرة.
واثنى عبدالرحيم مصلح رئيس مجلس قروي ياســوف في 
كلمتــه عن المجالــس القروية على جهــود حركة فتح في 

تكريم الطلبة الناجحين.
وعبر مصلح عن اعتــزازه وفخره بالنجاح الكبير الذي حققه 
طالب وطالبات بلدات اســكاكا وياسوف ومردة، معرباً عن 
ثقتــه بقدرتهم على المســاهمة في بنــاء المجتمع ونموه 

وتقدمه.
وتخلل الحفل، عدد مــن الفقرات المتميزة والتي تنوعت 
ما بين الشــعر والعــروض الفنية والتــي قدمها كل من 
الفنان لؤي عاصي والفنان مقبل عوض .وفرقة ياســوف 

للفنون الشعبية.
وقد جرى في ختام الحفل تقديم الدروع والهدايا للطلبة.

نسمات تألق تربوي في تربية سلفيت
سلفيت – الحياة الجديدة- نادر زهد- الطالبة مالك عماد اشتية 
هــي إحدى خريجات مدرســة بنات ســلفيت الثانوية حصلت على 
المرتبة األولى على مســتوى محافظة سلفيت في امتحان شهادة 

الثانوية العامة بمعدل (99,3) في الفرع العلمي لهذا العام.
حــددت مالك مســيرة تميزها الدراســي ابتداء مــن الصف الرابع 
األساسي حينما تمكنت من التنافس على الترتيب الثاني في صفها 
بمعدل تراوح بين (97-98) . وعند وصولها الصف الحادي عشــر 
تيقنت مالك بان هذه المرحلة تتطلب بذل جهود إضافية وتحتاج 
إلى درجة اكبر من التركيز في الدراســة. وتقول مالك انها كانت 
تســتمتع بدراسة المواد التي تحتاج إلى الفهم أكثر من تلك التي 

تعتمد على الحفظ والتذكر.
وبمالمح غلفها الشعور بالفخر واالعتزاز ممزوجة بابتسامة ظللها 
النصر واالنجاز، وصفت مالك مراجعة المادة الدراسية وتحضيرها 
بشــكل ذاتي بأنها أكثر صعوبة من التهيــؤ لالمتحان، لذا فإنها 
كانت تنتهج تحضير المادة الدراسية للحصة الصفية قبل حضورها 
األمر الذي أدى إلى إثراء المعلومة، وتعزيز الثقة بالنفس وترسيخ 

المفاهيم عندها.
واعتادت مالك على التركيز الذهني خالل الحصة الصفية وتوجيه 
األسئلة للمعلمات حول القضايا غير الواضحة من المادة ولم تنكر 
مساندة أختها نور التي تدرس الهندسة المدنية في جامعة النجاح 

الوطنية لها في تحضير دروسها.
وفــي خضم حديثها عن األجواء المدرســية أشــادت مالك بإدارة 
المدرسة وهيئتها التدريسية واصفة إياهن بذوات الخبرة والتميز 
حيث اســتطعن أن يشكلن قدوة حسنة لكافة الطالبات من خالل 
التواصل الفاعل والتفهم، وتعويد الطالبات على تحمل المسؤولية 

بعيدا عن القمع وفرض اإلرادة واإللزام.
وتناولت مالك عاداتها الدراســية فــي الثانوية العامة قائلة: كنت 
أضع في ذهني برنامجا عقليا للدراسة يمكنني من مراجعة المادة 
أوال بأول مما يضمن عدم تراكمها، وكنت اخصص يوم الخميس 
من كل أسبوع لالستراحة والنقاهة دون مراجعة أي من المقررات.

وأكدت مالك أنها استفادت كثيرا من اطالعها على أسئلة السنوات 
األربع الماضية المتحان الثانوية العامة باإلضافة إلى أوراق العمل 

من المعلمات .
وفيما يتعلق بدعم األهل أشــارت إلى أنهــم وفروا أفضل األجواء 
للدراسة دون خلق جو استثنائي طارئ، باإلضافة إلى إبداء االهتمام 
والمتابعة مما أفضى إلى تجسيد اإلحساس بالمسؤولية وخلق رغبة 

غالبة في عدم تخييب آمال ذويها ومعلماتها.
وحول شــعورها عندما تم إخبارها بأنها تحتل المرتبة األولى على 
مســتوى المحافظة شــعرت، كما تقول، بالصدمة ألنها لم تتوقع 
ذاك المعــدل، وغمرتهــا فرحة ال توصف. وتتابــع قولها: « أبارك 

للطلبــة الناجحين وأتمنى على الطلبــة الذين لم يحالفهم الحظ 
بان يضاعفوا جهودهــم ويثابروا من اجل تحقيق أهدافهم بعيدا 
عن الشــعور باإلحباط ال ســيما وان اإلرادة والعزيمة ال يمكن أن 
تتوقفا عند حد معين وانصح، الطلبة بان يوظفوا كافة اإلمكانات 
المتاحــة لتصب في نجاحهــم وتفوقهم واال يعتمدوا على الحفظ 

بل على الفهم واالستيعاب.»
أما والد مالك وهو عماد عبد القادر اشتية والذي يعمل محاسبا، 
فقد كان يتابع بشغف كل حرف تنطق به ابنته خالل حديثنا معها، 
ولم يدم صمته طويال فقد نســب لوالدة مالك الدور األبرز في 
متابعتها البنتها خاصة في المرحلة (1-7) األساســية، وتعزيز 
الثقــة بالنفــس عندها وأضاف:» لم نشــعر مــالك بأية ظروف 
اســتثنائية خالل مرحلــة الثانوية العامة ودأبنــا على المتابعة 
الحثيثــة ألبنائنا منذ الصغر الن المعلومات والخبرات والمعارف 
تكــون تراكميــة وال يعقــل أن يمتلكها الطالب خــالل الصف 
الثاني عشــر فقط، وبدورنا سوف ال نتدخل مباشرة في تحديد 
التخصص األكاديمي الذي سوف تختاره ابنتنا، بل نفسح المجال 
لها لالختيار بنفسها وحينئذ ننصح ونوجه ونرشد دون امالءات 
أو فرض إرادة» ووجه الشــكر لطاقــم مديرية التربية والتعليم 
ومديريهــا ومعلميهــا على رعايتهم للطلبــة وتوفير متطلبات 

اإلبداع والتميز.

نحو طبخ سهل وصحي إليكم

Pyrex Natural Ceramic سلسلة
تتبع شــركة بايركس الفرنسية أرقى المواصفات األوروبية 
في مجال التصنيع وتشــدد في مســار إنتاجها على اإلنتاج 
الصحــي للطهي الصحــي األفضــل، وذلــك الهتماماتها 
االجتماعية وحرصها الشديد على سالمة الجمهور وصحته، 
حيــث تعتبر شــركة بايريكس الفرنســية، واحدة من أهم 
المــاركات العالمية الرائدة في العالم لتصنيع أواني األكل، 
والماركــة األكثر اعتماداً في مجال األوانــي الزجاجية على 

مدار أكثر من 97 سنة.
وكان مــن ضمــن ما قدمتــه بايركس في اآلونــة األخيرة 
سلسلة Pyrex Natural Ceramic التي تتميز بخصائص 
عديدة نحن بحاجتها خصوصا في شهر الخير شهر رمضان 
لضمــان األكل الصحي بأوانــي الطهي الصحية، ومن أهم 
الخصائــص التــي تميز هذه السلســة أنهــا مصنوعة من 
االلومنيوم المصبوب المدمج مع طالء نون ستيك المتطور 
ل- CERALON األمر الذي يجعل هذه السلســلة تجديد 
كبير في عالم أواني تحضير الطعام وخاصةً طناجر ومقالي 

مع طالء سيراميك.
هذه السلسلة مصنعة دون استعمال المعادن الثقيلة: دون 
كادميــوم, دون رصاص, دون PFOA متينة وتصمد أمام 

الخدوش والتآكل.
 Pyrex Natural وقــد تــم تطويــر وتصميــم سلســلة
Ceramic لتــالءم جميــع إمكانيــات الطهي: الســريع أو 

البطيء, قلي أو شــوي لتســهيل عمليــة الطهي والحفاظ 
على الصحة لكل أفراد العائلة. كما أن طالء النون ســتيك 
ذو الجودة العالية يمنع من التصاق األكل, ســهل التنظيف 

ومالئمة لالستعمال المكثف.
لسلسلة Pyrex Natural Ceramic مزايا إضافية تساهم 

في الطهي الصحي واآلمن:
لمنتجات هذه السلســلة مقابض باكليــت تتحمل درجات 

حرارة حتى 180 درجة مئوية مالئمة للطهي في الفرن.
قاعدة وجوانب ســميكة تضفي توازنا متكامال, بنية قوية 

وتوزيع سربع ومثالي للحرارة.
تشــمل هذه السلسلة: طناجر, مقالي ب- 12 حجم وشكل 

مختلفين وبلونين أحمر وبرتقالي.
وكمــا هــو معــرف أن مجموعــة مســلماني هــي الوكيل 
الحصــري لمولينكــس كمــا وتعتبــر من كبرى الشــركات 
الفلســطينية والوكيــل الحصــري للعديــد مــن الماركات 
 Rowenta, ,Tefal, Pyrex الفرنســية العريقــة أمثــال
Luminarc, ,BaByliss, ,Krups, كمــا أنهــا وكيــل 
 Bompani, : :لكبرى العالمــات التجارية العالمية أمثــال
Ariston,Samsung باإلضافة إلى ذلك، تسوق مجموعة 
 Pyrex ،(أواني الطبخ )Tefal مسلماني الماركات العالمية
وLuminarc لألســواق اإلسرائيلية في الشبكات التجارية 

الكبيرة والمعروفة.

مركز ابن باز الخيري اإلسالمي يوزع 
في الضفة 6000 هدية رمضانية 

الخليــل - الحيــاة الجديــدة - بدأت قافلــة الخير إحدى 
فعاليات مركز ابن باز الخيري اإلسالمي نشاطها في شهر 
رمضان حيــث يجوب متطوعو المركــز مختلف محافظات 
الضفــة لتوزيع «الحقيبة الدعويــة « على مختلف الداوئر 
الحكومية والمؤسســات واألماكن العامة ومراكز التسوق 

والحدائق واألندية الرياضية.
وذكــر بيان صدر عن اللجنة الدعوية بالمركزـ التي تقوم 
بتنظيــم قافلة الخير أن اللجنــة المنظمة للقافلة أكملت 
ترتيبــات القافلــة وبــدأت بالعمل بها من مطلع الشــهر 

الفضيل 

وأوضح أن «الهدية الدعويــة» عبارة عن حقيبة تتضمن 
بعض المطبوعــات والكتيبات للتعريــف بأحكام الصيام 
وفضائله بأســلوب ســهل ومبســط بعــد اعتمادها من 
اللجنــة الدعوية تخص الرجــل باإلضافة إلى هدية أخرى 

خاصة بالمرأة.
وقــال الشــيخ أ.محمد ربعي رئيس مركز ابــن باز الخيري 
اإلســالمي في تصريح صحفي أن القافلة ستوزع أكثر من 
ستة آالف حقيبة دعوية على مختلف المؤسسات والجهات 
الحكوميــة والخاصة إضافة إلى توزيع نشــرات وبطاقات 

أدعية وأذكار تتجاوز كميتها 20ألف نسخة.
غزة.. آالف من خريجي الثانوية العامة يتوافدون

على الكلية الجامعية للتسجيل والدراسة
غزة- الحياة الجديدة - توافد آالف 
من الطلبة الناجحيــن والمتفوقين 
فــي امتحانات الثانويــة العامة إلى 
التسجيل في الكلية الجامعية للعلوم 
التطبيقية بمقرها الرئيسي بمدينة 

غزة وفرعها في خان يونس.
وكانــت الكليــة الجامعيــة للعلوم 
اســتعداداتها  أعلنــت  التطبيقيــة 
الســتقبال الطلبة الجدد فور انتهاء 
الطلبة من تقديم امتحانات الثانوية 
العامــة، حيث اكتســت بأبهى حلل 
العلــم والمعرفة والتطــور والتقدم 
الســتقبال أجيــال جديــدة ومميزة 
الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  مــن 
بمختلــف فئاتــه وأطيافــه دون أي 
تمييز، ليتمكنوا من بناء مستقبلهم 
المشــرق في واحة العلم والمعرفة 

وحاضنة اإلبداع والتميز.
وأكد األســتاذ الدكتور رفعت رستم 
عميــد الكليــة الجامعيــة أن الكلية 
ومكانــة  بســمعة طيبــة  تحظــى 
مجتمعيــة راقيــة وذلــك بجهودها 
الطيبــة التــي تبذلهــا فــي تطوير 

ورقي مســيرة التعليــم التقني على 
مســتوى فلســطين فضال عن بناء 
األجيال وإعداد الكوادر المتخصصة 
المجــاالت  كافــة  فــي  والمؤهلــة 
واالختصاصات، إضافة إلى امتالكها 
رصيدا وافرا من العالقات المتينة مع 
العديد من الجهات الدولية المانحة 
والصديقــة، إلــى جانــب عضويات 
متعددة في اتحادات أكاديمية دولية 

وعالمية.
وأوضح رســتم أن الكليــة الجامعية 
المؤسســات  طليعــة  فــي  تعتبــر 
فــي  لمتخصصــة  ا يميــة  د كا أل ا
مجــال العلــوم التطبيقيــة العاملة 
على مســتوى فلســطين، حيث تعد 
المؤسسة األكبر من حيث المجموع 
وطواقمهــا  أعــداد طلبتهــا  فــي 
األكاديميــة واإلداريــة، فضــال عن 
ومختبــرات  العلميــة  المختبــرات 
الفنية والمرافق  الحاسوب والورش 
المجهــزة  والمبانــي  المتعــددة 
بأحدث وأفضل المعينات التدريسية 
والتدريبيــة لتحقيق بيئــة تعليمية 

متكاملة ونموذجية.
وأشــار المهنــدس عالء إســماعيل 
نائــب العميد للشــئون األكاديمية 
أن الكليــة الجامعيــة تحــرص على 
العلمية  الخبرات  اســتقطاب أفضل 
المتخصصة والكفاءات المهنية في 
كافة االختصاصات والمجاالت وذلك 
للمساهمة في تنمية قدرات الطلبة 
وتطوير مهاراتهم التعليمية ولدفع 
عجلــة النهضة والتنميــة قدما في 
الكليــة ولتواصل الكلية مســيرتها 
في بناء األجيــال واألفراد، وللحفاظ 
على االســتقرار النفسي لدى الطلبة 
وتحقيــق أعلــى معــدالت التفــوق 

واالجتهاد لديهم.
وذكر إســماعيل أن الكلية الجامعية 
تقدم لهذا العــام لمجتمعنا كوكبة 
جديدة مــن االختصاصات المتميزة 
والفريــدة وهي برنامــج تكنولوجيا 
أمن المعلومات المحوسبة، وبرنامج 
هندســة تكنولوجيــا المبانــي، إلى 
جانــب مــا يزيد عــن 50 اختصاصا 
إبداعيا فــي درجتــي البكالوريوس 

والدبلــوم تتناســب مــع متطلبات 
واحتياجــات ســوق العمــل الملحة 
وتتالءم مع كافــة الرغبات والميول 

لألفراد.
وأفاد إســماعيل أن الكلية الجامعية 
تولي للبحــث العلمي أهمية خاصة 
وتســعى مــن أجــل ذلك إلــى عقد 
العديد من االتفاقيات والشــراكات 
مــع العديد من الجامعــات المحلية 
لتنفيــذ  ليــة  لدو ا و إلقليميــة  وا
مجموعة من المشــاريع النهضوية 
في المجــاالت األكاديمية والبحثية 
المتنوعــة، وأضاف أن الكلية نجحت 
بالحصــول على عضويــة نخبة من 
االتحادات األكاديمية العالمية وذلك 

ضمن رؤيتها في االنفتاح على العالم 
الخارجي والوصول إلى العالمية خالل 

السنوات القليلة القادمة.
وأوضح المهندس وســام ساق اهللا 
نائــب العميد للشــئون اإلدارية أن 
الكليــة الجامعية تملك رصيدا وافرا 
مــن الجوائــز والمنجــزات الرائــدة 
والتــي كان آخرهــا حصــول الكلية 
 ISO على شــهادة الجودة العالمية
مؤسســة  ول  كأ  2008 -9001
تعليــم عالــي في فلســطين، فضال 
عن حصولها على جائزة فلســطين 
الدولية لإلبداع والتميز وجائزة صنع 
في فلسطين لعامي 2010-2009.

«شمس» ينظم لقاء في نابلس حول 
االساس الفكري لحقوق االنسان

نابلــس – الحيــاة الجديدة – عقد مركــز إعالم حقوق 
اإلنسان والديمقراطية « شمس» لقاء في كلية الشريعة 
بجامعة النجاح حول األســاس الفكري لحقوق اإلنســان 
وحرياته األساســية، وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز 
مفاهيم حقوق اإلنســان والحكم الصالــح لطلبة كليات 
الشــريعة في الجامعات الفلسطينية بدعم من مؤسسة 
المســتقبل، وافتتــح الورشــة هيثــم قصول مــن مركز 

«شمس» معرفاً بالمركز والمشروع .

وأوضــح الدكتور عالء مقبــول أن مفهوم الحق يعبر عن 
قيمــة إنســانية، التي تشــير بصفة عامة إلــى مجموعة 
االحتياجــات أو المطالــب التــي يلزم توافرها بالنســبة 
إلى عموم األشــخاص، دون أي تمييــز بينهم العتبارات 
الجنس،أو النوع، أو اللون، أو األصل الوطني، أو ألي اعتبار 
آخر. وانطالقاً من ذلك، فإن هذه الحقوق هي نابعة من 
صميم طبيعة الكائن البشــري، ولصيقة بكيانه، بل إنها 

جوهر الوجود اإلنساني.

انتخاب هيئة ادارية جديدة لمركز 
الحياة الثقافي في كفل حارس

ســلفيت – الحياة الجديدة- انتخب مركز الحياة الثقافي في بلدة كفل 
حارس بمحافظة سلفيت امس هيئة ادارية جديدة بحضور الهيئة العامة 
للمركز وباشــراف رئيس قسم المراكز الثقافية في وزارة الثقافة ابتسام 
القاضي ومدير الشــؤون العامة في الداخلية انعام بوزية وفاز بالتزكية 
في االنتخابات الهام عبدالحميد القاق رئيس للمركز، هالة محمد بوزية 
نائب رئيس، ازهار ســليمان يوسف صالح امين سر، مريم مصباح بوزية 
امين صندوق، رقية ابو يعقوب، روان منصور، سليمة محمد شحادة، اميرة 

محمد بوزية، منى حاتم ابو يعقوب).

الرئيس يتلقى برقية شكر 
جوابية من رئيس وزراء ماليزيا

رام اهللا - وفــا- تلقى الرئيس محمود عباس، برقية شــكر جوابية، من 
رئيــس الوزراء الماليزي داتو ســري محمد نجيب، على تهنئته له بحلول 

شهر رمضان المبارك.

وفد من الكشافة يشارك
 في مخيم كشفي بفرنسا

بيت لحم - الحياة الجديدة - غادر أرض الوطن متوجهاً إلى ألمانيا وفد 
كشفي مكون من 14 قائداً وقائدة من قيادة مجموعة كشافة ومرشدات 
طاليثا قومي - بيت جاال - في طريقهم للمشــاركة في المخيم الكشفي 
الدولي في فرنسا بمشاركة 15 ألف كشاف من ألمانيا ودول أوروبا بقيادة 
قائد المجموعة القائد وليد الشــتلة عضو مفوضية التدريب في جمعية 

الكشافة والمرشدات الفلسطينية.
ويقوم الكشــاف األلماني باســتضافة الوفد الكشــفي الفلســطيني في 

بيوتهم قبل توجههم إلى فرنسا وبعد انتهاء المخيم.


