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فقد هوية
الخليل- أعلن انا محمد كمال محمد رمضان دويك عن فقد بطاقة هويتي الشخصية التي أجهل رقمها 
وبداخلها رخصة قيادة وبطاقة جامعية. الرجاء ممن يعثر عليها تسليمها القرب مركز شرطة وله الشكر.

فقد هوية
الخليــل- أعلــن انا يزن باســم زهيــر قاضي عن فقــد بطاقة هويتي الشــخصية التي تحمــل الرقم: 

404721284. الرجاء ممن يعثر عليها تسليمها القرب مركز شرطة وله الشكر.

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

بلدية بيتا

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي
بدلية بيت ساحور

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي
بدلية بيت ساحور

اعالن
تدعو بلدية بيتا  إلى المشاركة في العطاء المذكور أدناه:

ثمن نسخة موضوع العطاءالرقم

العطاء

االجتماع موعد الطرح

التمهيدي

الموعد النهائي 

لتقديم العطاء

مشروع اعادة 1 

تأهيل وصيانة 

طرق داخلية في 

البلدة/ تمويل 

ذاتي

14/08/2017 20005/08/2017 شيقل

10 صباحا 

21/08/2017

11 صباحا

علــى الراغبين باالشــتراك في العطــاء المذكورمراجعة دائــرة التنظيم 
والمشــاريع في البلدية للحصول على نسخه من وثائق العطاء . على أن 
يكون مسجالً ”لدى إتحاد المقاولين ومصنفاً“ لدى لجنة التصنيف الوطنية 
في مجال الطرق في كافة الدرجات على أن يكون التصنيف ساري المفعول.

يعاد العطاء مصحوباً  بكفالة تأمين ابتدائي بقيمة %2 من قيمة العطاء  
وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوم أو شيك بنكي 

مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
لمزيــد من المعلومات يرجى مراجعة البلدية وذلك خالل ســاعات الدوام 
الرسمي أو االتصال على هاتف رقم 092593203 أو خطياً على فاكس: 

092593202
 مالحظة : رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء

 رئيس بلدية بيتا 
 فؤاد أحمد معالي 

اعالن عن وظيفة شاغرة
مهندس مدني

 تعلن بلدية بيت ســاحور انها بصدد تعيين مهندس في دائرة الهندســة 
في البلدية ضمن المواصفات التالية 

* ان يكون حاصال على درجة البكالوريوس كحد ادنى في مجال تخصص 
الهندسة المدنية 

* له خبرة على االقل 2 سنة في مجال التخصص 
* يفضل من له  دراية بقانون التنظيم والبناء الفلسطيني

* عنده الخبرة الكافية في اعمال تأهيل وصيانة البنية التحتية
* على دراية بالواقع االجتماعي والسياسي واالقتصادي والقانوني للمدينة

* له القدرة على العمل لساعات طويلة وتحت الضغط 
* يستطيع كتابة التقارير، وعنده المهارة الكافية لالتصال والتواصل

* يتقن اللغتين العربية واإلنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة
* يتقن استخدام برامج الحاسوب ذات العالقة بالعمل

* يتقن استخدام برامج الرسم الهندسي وخاصة االوتوكاد
* يفضل من له خبرة في اســتخدام برنامــج نظم المعلومات الجغرافية 

(GIS )
* يســتطيع القيــام بايــة اعمــال اخــرى يكلف بهــا ضمن حــدود مهامه 

ومسؤولياته الوظيفية
* يفضل ان يكون المتقدم من سكان مدينة بيت ساحور 

* على من يجد في نفسه الكفاءة ارسال السيرة الذاتية للبلدية ، مع رسالة 
 hr@beitsahourmunicipality. com  ابداء االهتمام على البريد االلكتروني

وذلك حتى موعد اقصاه االثنين الموافق 2017/8/14

  جهاد خير 

 رئيس بلدية بيت ساحور 

اعالن عن وظيفة شاغرة
 سكرتيرة تنفيذية

 تعلن بلدية بيت ســاحور انها بصدد تعيين سكرتيرة تنفيذية في مركز 
خدمة الجمهور في البلدية ضمن المواصفات التالية :

* ان تكون حاصلة على درجة البكالوريوس في االدارة 
* تجيد اللغتين العربية واالنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة

* أن تتوفر لديها معرفة تامة في مفهوم مراكز خدمات الجمهور وطبيعة 
عملها

* لهــا قدرة عالية علــى العمل ضمن الفريق الواحــد وتمتلك الرؤية في 
التخطيط للعمل المستقبلي

* لها قدرة على تحمل ضغط العمل
* لها قدرة عالية على التعامل مع قواعد البرمجيات ومعرفة وظائف عملها

.MS القدرة الكاملة على التعامل مع كافة برامج الحاسوب *
* تستطيع كتابة التقارير، وعندها المهارة الكافية لالتصال والتواصل

* لها قدرة عالية على التعامل والتعاطي مع الجمهور والموظفين.
* تمتلك شــخصية قيادية ومؤثرة في محيط عملها ولباقة وكياســة في 

التعامل.
* خبرة 5 سنوات في مجال العمل ويفضل من لديها خبرة او عمل سابق 

في الحكم المحلي والبلديات.
* تســتطيع القيــام بايــة اعمــال اخــرى تكلف بهــا ضمن حــدود مهامها 

ومسؤولياتها الوظيفية
* يفضل ان تكون المتقدمة من سكان مدينة بيت ساحور

*على من تجد في نفسها الكفاءة ارسال السيرة الذاتية للبلدية ، مع رسالة 
 hr@beitsahourmunicipality.com  ابداء االهتمام على البريد االلكتروني

وذلك حتى موعد اقصاه االثنين الموافق 2017/8/14 
  جهاد خير 
 رئيس بلدية بيت ساحور 

8/5 د

8/5 د8/5 د

8/5 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية

المحكمة الشرعية في دورا

مذكرة تبليغ حجة اقرار بطلقة أولى بائنة بينونة صغرى 
صادرة عن محكمة دورا الشرعية

الى المطلقة: ســكيرة عناتي من االردن وســكانها ومجهول محل االقامة فيها، أبلغك بان زوجك غير 
الداخل وال المختلي بك بصحيح العقد الشرعي وليد ابراهيم محمد عناتي من الفوار وسكانها بموجب 
وثيقة عقد الزواج الصادرة عن محكمة عين الباشا في االردن رقم 1447301 تاريخ 2016/12/7 قد 
اقر بانه اوقع عليك طلقة أولى بائنة بينونة صغرى قبل الدخول أو الخلوة الشــرعية الصحيح بقوله 
لهــا عبــر الهاتف «انت طالق بالثالث» مرة واحدة وذلك بموجب حجة اقرار بطالق بائن بينونة صغرى 
صــادرة عن محكمة دورا الشــرعية بتاريخ 2017/8/3م رقــم 93/175/93 وانك ال تحلين له اال بعقد 
ومهــر جديديــن ما لم تكوني مســبوقة من قبل بطلقتين وانه ال عدة عليك لعــدم الدخول أو الخلوة 
الشــرعية الصحيحة بينكما وعليه صار تبليغك ذلك حســب األصول تحريرا في 11 ذي القعدة لســنة 

1438هـ وفق 2017/8/3م.

قاضي دورا الشرعي/ أمجد محمد تيسير رشاد الدويك 

فقد هوية
مخيم طولكرم –     أعلن أنا ضحى جمال محمد محمود عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  

:  404501025 الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

 فقدان جواز سفر فلسطيني  
  طولكــرم – كفــر اللبد   -  أعلن أنا محمود نعيم محمود االســود   حامل هوية رقم :402182646 عن 
فقدان جواز سفري الفلسطيني الذي اجهل رقمه ، الرجاء ممن يجده  ان يسلمه  الى اقرب مركز شرطه 

وله جزيل الشكر . 

فقد هوية
مخيم طولكرم –     أعلن أنا فاطمة ياسر محمود ابو عابد عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  

:  912288255 الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

 فقدان جواز سفر فلسطيني  
  اعلن انا ربحي حســن محمد حمد عن فقدان جواز ســفري الفلســطيني الذي اجهل رقمه الرجاء ممن 

يجده تسليمه ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

عباس زكي يلتقي نائب رئيس
 «التجمع المصري» في القاهرة

القاهرة- الحياة الجديدة- التقى عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح عباس زكي أمس االول 
نائــب رئيس حــزب التجمع المصــري عاطف 
مغاوري، مهنئًا بالذكرى الخامســة والســتين 
لثورة يوليو. وتطرق زكي خالل اللقاء لنضاالت 
المقدسيين في التصدي إلجراءات االحتالل في 
المسجد األقصى المبارك، وانتصارهم عليه 
بإزالة البوابات اإللكترونية والكاميرات، وإعادة 
الوضع إلى ما كان عليه قبل الرابع عشــر من 

تموز الماضي.
وأكــد زكي أن مســؤولية الدفاع عن األقصى 

وحمايته ليست مسؤولية فلسطينية فحسب، 
وإنما مسؤولية عربية وإسالمية.

وأكــد مغــاوري أن حــزب التجمــع يدعم بكل 
إمكانياته كفاح الشــعب الفلسطيني ال سيما 
في القدس المحتلة، مضيفاً أنه يجب استثمار 
ما تــم تحقيقه بشــكل جيــد لصالــح عدالة 

القضية الفلسطينية.
ووجه مغاوري دعوة لزكي لزيارة مصر وتوقيع 
مذكــرة تعاون بين حزب التجمع وحركة فتح، 
ورد زكي بدعوة لقيادة الحزب لزيارة فلسطين 

لالطالع على معاناة الشعب الفلسطيني.

عباس زكي خالل لقائه نائب رئيس التجمع المصري.

مجدالني: المكان الطبيعي لدولة 
االحتالل خارج األمم المتحدة

الجديدة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
لجبهة  العــام  األميــن  قــال 
عضــو  الشــعبي،  النضــال 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحريــر أحمــد مجدالنــي: 
إن المــكان الطبيعــي لدولة 
االحتــالل هو خــارج مقاعد 

األمم المتحدة.
خــالل  مجدالنــي  وأضــاف 
اجتمــاع لســكرتاريا فــروع 
الجبهة في الضفة امس ان 
االحتالل يســعى في اآلونة 
األخيــرة لشــغل مقعد غير 
دائــم فــي مجلــس األمــن 
الدولي، وتعمل الدبلوماسية 
اإلسرائيلية على حشد تأييد 

دولي لهذا الغرض.
-إن  ذلــك  أن  إلــى  وأشــار 
حدث- فهو «مهزلة سياسية 
وفضيحــة»، حيــث إن كافة 
حكومات االحتالل المتعاقبة 
لم تلتزم بأي قرار من قرارات 

مجلــس االمــن الدولي، بل 
عملت وتعمل على اختراقها 
وال تحترم نظامها ومبادئها، 
لــذا يجــب فــرض العقوبات 
علــى  ومحاكمتهــا  عليهــا، 
اختيارها  وليــس  جرائمهــا، 

عضوا بمجلس االمن.
ودعــا مجدالنــي المجموعة 
العربية إلى تكثيف التحركات 
الدبلوماسية مع كافة الدول 
ملــف  وتحضيــر  الصديقــة 
كامل بكافة القرارات التي لم 
يلتزم االحتــالل بها، وكذلك 
بكافة الجرائم التي يرتكبها، 
وأول هذه الجرائم االستمرار 
في االحتالل وتشــريد شعب 

كامل وسرقة اراضيه.

وقال مجدالني في ظل االزمة 
الداخليــة التي يعانــي منها 
وإمكانية تقديمه  نتنياهــو، 
للمحاكمة على خلفية قضايا 
فساد، ال نســتبعد أن يصدر 
من  بمزيــد  للخــارج  ازمتــه 
ضــد  العدوانيــة  االجــراءات 

شعبنا.
وأكــد مجدالنــي أن انعقــاد 
بــدورة  الوطنــي  المجلــس 
اعتيادية في استحقاق وطني 
إلعــادة تقييــم العالقــة مع 
االحتــالل، وتصليــب الوضع 
الشــرعية  الداخلي، وتجديد 
ظــل  فــي  لفلســطينية،  ا
التطورات الحاصلة والتحديات 

المفروضة.

نعى رئيس قسم التقنيات بـ «تربية جنوب الخليل»

صيدم: نريد جيال قادرا على مواجهة التحديات واالنتصار لقضاياه
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- أكد وزير 
التربيــة والتعليــم العالــي صبــري 
صيــدم، أن الــوزارة تبــذل قصــارى 
جهدها لخلق جيل شــاب قــادر على 
مواجهــة التحديــات الماثلــة أمامــه 
واالنتصــار لقضايــاه، مشــددا على 
دور التعليم في تعزيز روح المبادرة 

واإلبداع لدى الشباب الفلسطيني.
جاء ذلــك خالل لقائه، امــس، وفدا 
شبابيا أمميا مشاركا بمخيم العمل 
الدولي الذي تنظمه جامعة بيرزيت، 
بحضور مدير عــام العالقات الدولية 
والعامــة نديــم ســامي، ومدير عام 
النشاطات الطالبية صادق الخضور، 
ومديــر عام إعالم الرئاســة ســعدي 

الرجوب، ومنسقة العمل التعاوني في 
جامعة بيرزيت غادة العمري.

واســتعرض صيــدم أبــرز محطــات 
التطوير الراهنة في مسيرة التعليم، 
مقدما عرضا حول واقع التحديات التي 
تواجه التعليم، خاصــة تلك الناتجة 
عــن سياســات االحتــالل العنصرية 
وممارســاته الراميــة إلــى محاربــة 
الهويــة الوطنية وتدميــر المنظومة 
التربوية والقيمية، ال سيما عبر الحرب 
على التعليم في القدس والتحريض 
المتواصــل ضــد التعليــم والمناهج 

الوطنية وغيرها.
وشــدد على دور الشــباب المحوري، 
واصفا إياهم برسل لبلدانهم، ويقع 

على عاتقهم مســؤولية نقل صورة 
الواقع وحقيقة ما يجري من انتهاكات 
األطفــال  بحــق  ومرعبــة  مجحفــة 
التعليمية،  والمؤسســات  والمدنيين 
داعيــا أعضــاء الوفــد إلــى التعــرف 
على طموحات الشــباب الفلسطيني 
واالســتماع لهــم، ال ســيما في ظل 
الحــرص الــذي توليــه الــوزارة في 
سبيل مد جســور صلبة من األواصر 
التعاونيــة والشــراكات مــع مختلــف 
دول العالــم، إليصال صوت الشــعب 
الفلسطيني الذي يسعى للخالص من 
المحتل الظالم. ونعى الوزير صيدم 
باسم األسرة التربوية المربي عيسى 
البدارين رئيس قســم التقنيات في 

جنــوب الخليــل الــذي وافتــه المنية 
أمــس االول.  وحيا صيدم في رحيل 
الفقيد األسرة التربوية قاطبة، مثمناً 
أصالتها وتفانيها، داعياً ألسرة الفقيد 
بالصبر والســلوان. وعبــرت التربية 
عن مشاطرتها مديرية جنوب الخليل 
وذوي الفقيد األحــزان لوفاته داعية 
اهللا العلــي القديــر أن يتغمد الفقيد 
بواســع رحمته وأن يســكنه فســيح 
جنانه. وأكدت أن رحيل الفقيد بدارين 
ل  الذي لطالما كان فارسا معطاء يشكّ
خســارة لألســرة التربويــة، منوهة 
إلــى أن الفقيــد كان معروفا بتفانيه 
وبمبادرته وبســعيه الدائم إلســناد 

التطوير التربوي.

جنين: طالبة من القدس المفتوحة تبتكر حصادة ذكية
جنيــن- الحيــاة الجديــدة- ابتكرت 
جمانة إبراهيم أبو الحســن، الطالبة 
بفرع جامعة القــدس المفتوحة في 
جنيــن، حصادة صغيــرة تتحرك في 
الحقــل بحرية لحصــد النبات وقصه 
في البيوت البالســتيكية أو بالزراعة 
المكشوفة، ثم تجميعه في صندوق 
يثبت خلف اآللة، كما تتحرك الحصادة 
بسهولة عبر عجالت حتى في البيوت 
البالســتيكية ذات االرتفــاع القصير 

(نصف القوس).
تقول الطالبة أبو الحسن: «في اآللة 
صنــدوق يجمع ما حصد من النباتات 

لتنقل فيما بعد عبر حزام إلكتروني 
يلقي بها خلف الحصادة التي صممت 
بعرض متر واحد، وطول متر ونصف 

المتر، بارتفاع متر واحد تقريبا». 
مــا  أن  إلــى  الحســن  أبــو  وأشــارت 
دفعهــا لعمل المشــروع هــو تنقلها 
بيــن المزارعين وحاصــدي النباتات 
الطبيــة، إذ وجدت أنهــم بحاجة إلى 
جهاز يقلل الجهد والوقت في عملية 
الحصــد، ويقلل األخطــاء المتداولة 
بينهم، مثل إتالف خطوط ري النبات 
خــالل الحصاد، وعــدم تعقيم أدوات 
الحصاد، وانتقال البكتيريا، وغيرها. 

وأوضحــت أن االهتمــام بالمشــروع 
جاء لكون فلسطين مصدرة للنباتات 
الطبية ووفرة إنتاجها منها في بعض 

الشركات.
تقول أبو الحســن: إن مــا تم إنجازه 
مــن فكرتها حتى اآلن هو عبارة عن 
مخطط لمجمل األفكار، موضحة مبدأ 
عمل المشــروع الــذي حققت فكرته 
رواجــاً كبيراً بين أصحاب الشــركات 
والمزارعيــن، وحــاز مرتبــة مميــزة 
من بين (20) مشــروعاً في مسابقة 
األســبوع العالمي للريادة والتشغيل 
في فلســطين تحت إشــراف جامعة 

القدس المفتوحة.
وقالــت: إن هنــاك آثــاراً اقتصاديــة 
تتعلــق بمــردود مــادي يســاعد في 
زيادة الزراعة والتصدير من النباتات 
الطبيــة، وثمة أثــر اجتماعي يتعلق 
بمســاندة المزارعيــن ويقلــل مــن 
المشــكالت المتعــددة فــي الحصاد 
اليدوي، وله أيضاً أثر بيئي إذ يسهم 
في التقليل مــن إتالف خطوط الري 
وال يؤثر سلباً على البيئة، تقول: «إنه 
إذا مــا توفر الدعم المادي سنباشــر 
إنتاج أول عينة من المشروع بتكلفة 

(2000) دوالر».

ضبطت حافلة بحمولة زائدة

الشرطة تكشف مالبسات سرقة مركبة في الخليل
الخليل- الحياة الجديدة- كشــفت الشــرطة 
أمس مالبسات سرقة مركبة من داخل منزل 
احد المواطنين والقت القبض على المشــتبه 

في مدينة الخليل. 
 وأوضحت في بيانها «بانه وبناء على شكوى 
تقدم بها احد المواطنين للشرطة حول قيام 
مجهــول بالتســلل الى منزله ليال وســرقة 
مركبته الخاصة , على الفور بدأت الشرطة 
إجراءات البحث والتحري لكشــف مالبســات 

الحادثة والقاء القبض على المشتبه به «.
وأضــاف البيان بأنه وبعد اســتكمال عملية 
جمع المعلومات واألدلة , فقد تمكنت المباحث 
العامة من تحديد هوية المشــتبه به والقاء 
القبــض عليه , حيث افاد بعد ســماع أقواله 
بقيامه بالتسلل الى ساحة منزل المشتكي 

وسرقة مركبته قبل ان يلوذ بالفرار ليال.
واكــد البيــان ضبــط المركبــة المســروقة 
وتوقيف المشــتبه به مدة 24 ساعة إلحالته 
للنيابة العامة الستكمال اإلجراءات القانونية 

بحقه حسب األصول.

كما ضبطت الشرطة أمس حافلة نقل طالب 
مخيم صيفي بحمولة زائدة بلغت 18 طالب 

وطالبة في مدينة الخليل. 
 وأوضح بيان للشــرطة « بانــه واثناء عمل 
شرطة المرور ودورية السالمة على الطرق 
في فحص المركبات والتأكد من صالحيتها 
ومالئمتها للســير علــى الطرق , فقد قامت 
الشرطة بإيقاف احدى حافالت نقل الطالب 
لفحصهــا ليتبيــن انهــا تقــل 36 راكب مع 
العلم ان حمولتها القانونية هي لــ18 راكب 

فقط «.
وأضــاف البيان بأن الشــرطة قامــت بإنزال 
جميع الطلبة وتأمينهم الى مخيمهم الصيفي 
بحافالت أخرى وتم ضبط المركبة ومخالفة 
الســائق واتخــاذ كافة اإلجــراءات القانونية 

بحقه حسب األصول.
وطالب البيان الســائقين االلتزام بالحمولة 
القانونيــة وبقواعــد األمان وقانون الســير 
حفاظــا علــى األرواح , مؤكــدا علــى اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. 

الجامعة اإلسالمية تفوز بمشروع تعزيز 
قدرات مؤسسات التعليم العالي

غزة- الحياة الجديدة- فازت الجامعة االسالمية بغزة بمشروع 
شــراكة أكاديمية بعنوان:» تعزيز قدرات مؤسسات التعليم 
العالي في فلســطين في مجــال المرأة والمســاواة» وذلك 
 (University of Graz) بالتعاون مع جامعة جراتز في النمسا
وبتمويل من الشــراكة النمساوي في مجال التعليم العالي 

 .Appear والبحث من أجل التنمية
وســيعمل على تنفيذ نشاطات المشروع فريق مختص من 
الجامعة اإلسالمية، ويهدف المشروع الذي يمتد لثالث سنوات 
إلى تعزيز قــدرات أعضاء هيئة التدريس في قضايا المرأة 
والمساواة وتطوير القدرات المؤسسية التدريسية والبحثية 
في ذات النطاق، باإلضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا المرأة 
خــارج الجامعة مــن خالل الوصــول إلى مؤسســات محلية 
ومؤسســات المجتمع المحلي ومؤسسات نسائية مع تعزيز 
التشبيك على المستوي اإلقليمي والعالمي للمعرفة والتبادل 

الثقافي.
وكانت الجامعة اإلسالمية قد فازت في شباط الفائت بمشروع 
شراكة أكاديمية ممول من برنامج Appear بعنوان:» تطوير 
دورات تدريبية مستوحاة حول مصادر الطاقة المتجددة في 
قطــاع غزة « بالتعاون مع جامعة المــوارد الطبيعية وعلوم 

الحياة في النمسا.

(+A) بلدية البيرة تحصل على تصنيف
البيــرة- الحيــاة الجديدة- حصلت بلدية البيــرة على تصنيف 
(A+) مــن قبل صندوق إقــراض وتطوير البلديات، الذي يأتي 

بعد تقييم دوري ألداء البلديات كل عامين.
وقال رئيس البلدية البيرة عزام إسماعيل: إن هذا التصنيف جاء 
نتيجة لعمل متواصل على مدار عامين، وحصلت عليه البلدية 

من بين 144 بلدية على مستوى فلسطين.
ويستند هذا التصنيف على معايير رئيسية تتعلق بالسياسات 
العامة لقطاع الحكم المحلي، وتشمل اإلدارة المالية، والتشغيل 
والصيانة، والمساءلة المجتمعية، واالستجابة للقرارات الصادرة 
عــن مجلس الــوزراء فيما يتعلق بتطوير القطــاع، ويبلغ عدد 

المؤشرات المعتمدة للتصنيف 21 مؤشرا.

مصرع شخص وإصابة 145 في حوادث سير
رام اهللا- الحياة الجديدة- لقي شخص مصرعه وأصيب (145) 
آخرون بجروح في (221) حادث ســير، وقعت االسبوع الماضي 

بالضفة.
وأوضــح بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم بالشــرطة اليوم 
الســبت، أن إدارة شرطة المرور سجلت (221) حادث سير، نتج 
عنها مصرع شــخص واصابة (145) بجــروح وصفت اصابة 5 
منهم بالخطيرة، و15 بالمتوســطة، فيما وصفت اصابة (125) 

بالبسيطة.
وأشــار البيان الى أن شــرطة المرور فحصت االسبوع الماضي 
(5550) مركبة، وأنزلت عن الشــارع (178) مركبة ال تتوفر بها 
شروط الســالمة العامة، فيما حررت (3286) مخالفة مرورية، 
وحجــزت (123) مركبــة للتأكــد من قانونيتهــا، واتلفت (152) 

مركبة غير قانونية.

مدرسة أبو علي إياد في قلقيلية تنظم 
سلسلة ورش لطلبة الثانوية

قلقيليــة- الحياة الجديدة- نظمت مدرســة بنات أبو علي إياد 
الثانوية في قلقيلية بالتعاون الشبيبة الطالبية سلسلة ورش 
عمل حول أســرار النجاح والتميز، اســتهدفت نخبة من طالبات 

الصف الثاني الثانوي.
ورحبت هناء جعيدي مديرة المدرسة بالجميع وشكرت الشبيبة، 
كمــا أكدت علــى دور الفعاليات التي تعنــى بالجانب الوجداني 
وتعزيــزه بالموازاة مع الجوانــب المعرفية وغيرها في تحقيق 
األفضل للطلبة ومستقبلهم، وقدرت لمديرية التربية والتعليم 
تحفيزها لكل ما يدعم المســيرة التربوية التعليمية ومســيرة 

التميز واإلبداع في صروح العلم والمعرفة.
وسلط د. رياض شريم المحاضر في جامعة االستقالل الضوء 
على مفاتيح النجاح التي ســتحقق للطالب حلمه رؤية ورسالة 
بعلم وخطة عمل، ترافقها إرادة وإصرار على تحقيق ما نصبو 
له، وناقشت الطالبات السبل الكفيلة للوصول إلى الحلم الذي 
يطمحن لتحقيقه ضمن أهــداف مرحلية تبدأ باجتياز الثانوية 

العامة بتميز.


