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دولـــــة فلسطيــــن
   وزارة الحكم المحلي
لجنة المشتريات

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة االشغال العامة واالسكان- دائرة العطاءات 
المركزية- لصالح سلطة المياه الفلسطينية

 دعوة لشراء خدمات غير استشارية بموجب المناقصة 
(MOLG/MOLG/2018/ 003) العامة رقم

موضوع المناقصة: (تصميم وطباعة أطلس فلسطين لألسماء الجغرافية)
الجهة المشترية:  (وزارة الحكم المحلي)

تدعو وزارة الحكم المحلي المناقصين أصحاب اإلختصاص والمســجلين 
رســمياً ومن يرغب بالمشــاركة لتقديم العطاء بالظــرف المختوم  وفق 

الشروط االتية:
1. تقدم األســعار بــــ (الشــيقل) شــاملة لكافة أنــواع الضرائب بما فيها 

ضريبة القيمة المضافة.
2. يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة 
من خالل دائرة المشــتريات فــي وزارة الحكم المحلي خالل أوقات الدوام 

الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 ظهراً.
3. تدفــع رســوم كراســة المناقصــة والبالــغ قيمتها (100 شــيقل) (غير 
مستردة) لحساب وزارة الحكم المحلي في بنك فلسطين على حساب رقم 
(26/219000)، ويتم ارفاق وصل الدفع (فيشة اإليداع) مع العطاء المقدم.

4. على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية أو 
شيك بنكي مصدق بقيمة (2500 شيقل) على أن يكون ساري المفعول 

حتى تاريخ (2019/01/20).
5. موعــد االجتمــاع التمهيــدي للمناقصيــن هــو يــوم االثنيــن الموافق 

2018/10/15 الساعة 10:00 صباحاً في مقر وزارة الحكم المحلي
6. يجــب ان يتم تســليم العطاء في صندوق العطــاءات في وزارة الحكم 
المحلي في موعد أقصاه الســاعة 12:00 ظهرا من يوم االثنين الموافق 
2018/10/22 ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، 
وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان وبحضور من يرغب من 

المناقصين.
7. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

8.  تعتبر هذه الدعوة جزءاً من وثائق  المناقصة.
9. لجنة المشتريات غير ملزمة بأقل االسعار.

10. لالستفسار يرجى االتصال على الرقم 02 – 2401092 (داخلي 210)  
- وزارة الحكم المحلي، من الســاعة التاســعة صباحا وحتى الثالثة ظهراً 

وذلك خالل جميع ايام االسبوع عدا ايام الجمعة والسبت. 

        وزير الحكم المحلي
د.حسين األعرج

  منــاقــصـة محــليــة
PWA/MoFP/2018/ 102-CTD : رقم العطاء

اسم العطاء : تقديم خدمات إستشارية إلعداد دراسة شاملة لتزويد منطقة 
جورة عمرة – قلقيلية بمياه الشرب

 ترغب دائرة العطاءات المركزية  في طرح العطاء بتمويل من وزارة المالية 
والتخطيط حسب التفصيل التالي :

 1. المؤهلون لالشــتراك في العطاء: يحق للشركات والمكاتب الهندسية 
المســجلين لــدى نقابــة المهندســين – مركــز القــدس والمصنفيــن 

كاستشاريين والمتجاوبين مع شروط العطاء  .
2. يمكن الحصول على أية معلومات إضافية من سلطة المياه الفلسطينية 
/ وحدة العطاءآت على تلفــون 022987665، وفاكس 022987336 من 

الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 14:00 ظهرا.
3. الحصــول علــى وثائق العطــاء: يمكــن للراغبين في المشــاركة في 
هــذا العطــاء االطالع و الحصول على وثائق العطاء مــن دائرة العطاءات 
المركزية– في البيرة – ام الشرايط – دوار االمين. وذلك اعتبارا من يوم 
االثنين الموافق 2018/10/08 وحتــى يوم األحد الموافق 2018/10/21 
خالل اوقات الدوام الرســمي مقابل رسم غير مسترد بقيمة 200 شيكل 
لــكل مناقصة يودع في بنك فلســطين المحدود لحســاب ايــرادات وزارة 
المالية – ســلطة المياه الفلســطينية على حســاب رقم (79/219000)  . 

على ان يتم ابراز وصل الدفع عند شراء الوثائق.
4. كفالة دخول العطاء: يجب أن يرفق كل عطاء بتأمين (كفالة المناقصة) 
بقيمة  7,000  الف شيكل لصالح سلطة المياه الفلسطينية كما ورد في 
جدول بيانات العطاء . ويجب ان تكون العروض صالحة لمدة 90 يوما من 
تاريخ فتح المظاريف والكفاالت صالحة لمدة 30 يوما بعد انتهاء صالحية 

العروض (120 يوما من تاريخ التقديم ). 
5. تسليم وفتح العروض: يتم تسليم العروض في ظرف مغلق ومختوم 
ومكتوب عليه اسم العطاء ورقمه في دائرة العطاءات المركزية– في البيرة 
– ام الشرايط- دوار االمين، في موعد اقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا 
من يوم اإلثنين الموافق 2018/11/12 م ، وسوف يتم فتح العروض في 

جلسة علنية في نفس الموعد والمكان.
8. العنوان: دائرة العطاءات المركزية
          وزارة االشغال العامة واالسكان

          ام الشرايط / دوار االمين / البيرة – الضفة الغربية
 تلفون: 0097022950559   جوال :0594241081 

  ,,, فاكس: 2988582 2 97+ 
 مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.

 دائرة العطاءات المركزية 

10/8 د10/8 د

إعالن صادر عن مراقب الشركات 
تعلن دائرة مراقب الشــركات لدى وزارة االقتصاد الوطني أن شــركة 
دارك بلو كوزماتكس لمستحضرات التجميل المساهمة الخصوصية 
المحــدودة المســجلة لدينــا تحت الرقــم (562575696) قــد تقدمت 
إلينا بطلب تعديل اســم الشــركة من شــركة دارك بلــو كوزماتكس 
لمستحضرات التجميل المســاهمة الخصوصية المحدودة إلى شركة 
سي أس كوزمتكس لمســتحضرات التجميل المساهمة الخصوصية 
المحــدودة و علــى كل من لديه أي اعتراض علــى ذلك عليه مراجعة 

مكتب مراقب الشركات.

دولـــــة فلسطيــــن
ديوان الموظفين العام

 رقم االعالن 2018/144
تعلن مؤسســة المواصفات والمقاييس وبالتنسيق مع ديوان الموظفين 
العــام عــن حاجتها لشــغل وظيفــة (فني معايــره) للعمل في مؤسســة 

المواصفات والمقاييس / رام اهللا::(على بند العقود)
فني معايره للعمل في مؤسسة المواصفات والمقاييس،المقر الرئيسي/

رام اهللا(على بند العقود)
 المؤهالت العلمية المطلوبة :

دبلــوم فــي احــدى التخصصات التاليــة: كهربــاء عامــه، إلكترونيــات، 
ميكانيك، الميكاترونكس.

المهارات والقدرات المطلوبة:
1 -يفضل من لديه خبرة في مجال العمل.

2 - معرفة جيدة باللغة اإلنجليزية.
3 - القدرة على تحمل ضغط العمل.

4 -القدرة على العمل ضمن فريق.
5 - مهارة اإلتصال والتواصل.

6 - مهارة استخدام برامج الحاسوب.
المهام والمسؤوليات:

1. إجراء عمليات المعايره الصناعية في مجاالت المعايره المختلفة (أوزان، 
كتل، حرارة، ضغط، أحجام، أطوال،...)

2. معايرة أجهزة القياس في مختبرات المؤسسة وإعداد تقارير المعايره 
لها.

3. معايــرة أجهــزة القياس القانوني في األســواق حســب نظام القياس 
الوطني.

4. متابعة اللجان الفنية الخاصة بالمعايره في مجال القياس.
5. التوعية واإلرشاد في مجاالت المعايره.

6. المحافظــة على األجهــزة في المختبرات ومعدات المعايرة وســالمتها 
حسب النظام.

7. إعداد التقارير الدورية ورفعها للمسؤول المباشر.
بيئة العمل: داخلي او ميداني او اإلثنين معا

 تقدم الطلبات المســتوفاة للشــروط علــى البوابــة اإللكترونية لديوان 
الموظفين العام (www.gpc.pna.ps) حسب آلية تقديم الطلبات الموجودة 
على البوابة االلكترونية او من خالل استخدام تطبيق الهاتف المحمول « 

وظيفتي» مرفقاً بالمستندات التالية:
1. صورة عن المؤهل العلمي + صورة عن كشف الثانوية العامة

2. صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر
3. صورة عن شهادة الميالد

CV 4. السيرة الذاتية
5. صورة عن الخبرات
6. صورة عن الدورات

7. صورة شخصية
يبدأ اســتقبال الطلبات اعتبــارا من يوم االثنين الموافــق 2018/10/08 

ولغاية اإلثنين 2018/10/15
علماً بانه ســيتم اســتثناء أي طلب غير مســتوفي للشــروط ومستكمل 

للبيانات.

   أ.عبير عودة
  رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس

10/8 د

10/8 د

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الصحة 

وحدة التوريدات - دائرة العطاءات والعقود 

دعوة لتقديم عطاءات 
 MOH/MOF/2018/711 :المناقصة العامة رقم

موضوع المناقصة: شراء وتركيب محطة هواء طبي 
لصالح مستشفى بيت جاال التابع لوزارة الصحة الفلسطينية 

الجهة المشترية: وزارة الصحة الفلسطينية 
1 - تدعــو وزارة الصحــة - وحــدة التوريــدات - دائرة العطــاءات والعقود 
المناقصين اصحاب االختصاص والمســجلين رسميا ويرغب بالمشاركة 

لتقديم العطاءات بالظرف المختوم. 
2 - تقدم االسعار بالشيكل شاملة لكافة انواع الضرائب بما فيها ضريبة 

القيمة المضافة. 
3 - يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة 
او الحصول على مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لوزارة 
الصحة (WWW.MOH.PS) او من خالل وزارة الصحة وحدة التوريدات - 
نابلس خالل اوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى 3:00 

بعد الظهر. 
4 - تدفع رســوم كراســة المناقصة والبالغ قيمتها 100 شيكل في وزارة 
الصحة نابلس - االدارة العامة للشــؤون المالية، ويتم ارفاق وصل الدفع 

مع العطاء المقدم. 
5 - يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في وحدة التوريدات 
- نابلس في موعد اقصاه الساعة 11:00 صباحا من يوم االثنين الموافق 
2018/11/12 ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، 
وســيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من 

المناقصين. 
6 - على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية 
او شيك بنكي مصدق بقيمة 3000 شيكل على ان يكون ساري المفعول 

حتى تاريخ 2019/3/12. 
7 - تعتبر هذه الدعوة جزء من وثائق المناقصة. 

وزارة الصحة 

10/8 د

اعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات 
يعلن مراقب الشــركات في وزارة االقتصاد الوطني بأن شركة جرين 
بوينت للتدريب واالستشارات التنموية المساهمة الخصوصية المحدودة 
المســجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم (562549477) قد تقدمت 
الينــا بطلــب تصفيــة اختيارية وتعين االســتاذ المحامــي محمد عمر 
محمد شــنابلة حامل هوية فلســطينية رقم 910649524 كمصفي 
للشــركة المذكــورة ومن لديه اعتراض مراجعــة المصفي على رقم 
الجوال 0599378423 او مراجعة مكتب مراقب الشــركات خالل شهر 

من تاريخه. 
مراقب الشركات 
وزارة االقتصاد الوطني 

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة االقتصاد الوطني 

مديرية محافظة رام اهللا والبيرة 

اعالن صادر عن مراقب الشركات 
 يعلن مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني بأن شركة لكشري كار 
لتجارة السيارات العادية العامة والمسجلة لدينا تحت رقم (562303396) 
قد تقدمت الينا بطلب لتعديل اسم الشركة من شركة لكشري كار لتجارة 
الســيارات العادية العامة الى شــركة وورلد أوف لكشري لتجارة السيارات 
العادية العامة، كل من لديه اعتراض على ذلك مراجعة مراقب الشركات 

خالل المدة القانونية. 

مراقب الشركات 
وزارة االقتصاد الوطني 

10/8 د

10/8 د

خريجة «القدس المفتوحة» تثري بصيرة طلبتها بالتمثيل والموسيقى

هند التميمي توظف الدراما في تعليم الكفيفين بأسلوب إبداعي
الخليــل- الحيــاة الجديدة- 
تودع هند التميمي (35 عاما)  
طفليهــا صباحا وهي تحمد 
اهللا أنهمــا بصحــة وعافية، 
ومــا أن تدخل مــكان عملها 
الخيرية  الكفيف  جمعية  في 
بخطــوات  الخليــل  بمدينــة 
متحفزة للعطاء، حتى تدرك 
أن الظلمــة أشــد حلكة من 
ــا، فمــن حرم  كونــك كفيفً
نعمة البصر ليس كمن فقد 
بصيرتــه، وتاه فــي دهاليز 
دون هــدف. ولهذا تزرع هند 
األمل فــي نفوس ال تحدها 

بتعليمهــم  بصريــة  إعاقــة 
اللغــة اإلنجليزيــة من خالل 

الدراما.
ال  لــذي  ا صفهــا  تدخــل   
يضم إال أطفــاالً مكفوفين، 
وهــي تــدرك أن مهمتها لن 
تكون ســهلة، فهؤالء ليسوا 
كأقرانهــم، وهــم يحتاجون 
إلى أســاليب حديثة متشبعة 
بشعار ترفعه الجمعية التي 
تعمــل فيهــا ضمــن لوحات 
علقت على المدخل الرئيسي 
«ليس هناك شخص معوق، 

بل مجتمع معوق».

في جمعية الكفيف الخيرية 
بمدينة الخليل التي تأسست 
عام 1980 وباشرت نشاطها 
الفعلي عام 1992 ثمة لمسة 
إنسانية ال تهدف إلى الربح، 
لهذا أدرجت الجمعية برنامج 
رعايــة شــاملة، بما يشــمل 
الرعاية الصحية واالجتماعية 
أنواعه  بمختلــف  والتأهيــل 
المكفوفين،  األطفــال  لفئة 
لذلــك فهمت هنــد أنها أمام 
مهمــة إنســانية تهــدف إلى 
كسر العوائق وتعليم أطفال 
يريدون أن يصعدوا الســلم 

باإلرادة والتحدي.
فــي الجمعيــة (52) طالبــا 
فــي  مكفوفــون  وطالبــة 
الصفــوف الدنيــا مــن األول 
حتــى الســادس األساســي، 
ولهــذا حرصــت هنــد علــى 
تطويــر إمكانياتهــا إليمانها 
بأهميــة أحالم أبناء شــعبها 
وإنجازاتهــم، وبــأن فقــدان 
البصر ليس سببا لكي تحرم 
هذه الفئة مــن حقوقها في 

التعليم والتطور والنجاح.
جــة  ر د ة  ئــز لحا ا هنــد 
تخصص  في  البكالوريوس 
«اللغة اإلنجليزية وأســاليب 
الدبلوم  وشهادة  تدريسها»، 
فــي التأهيــل التربــوي من 
فرع جامعة القدس المفتوحة 
في الخليل، وحائزة شــهادة 
الماجســتير فــي تخصــص 

التدريس في  وفن  أســاليب 
جامعة  من  اإلنجليزية  اللغة 
القــدس، اختــارت تدريــس 
لفئــة  اإلنجليزيــة  للغــة  ا
المكفوفين بطــرق إبداعية 

وجديدة.
 تعلمــت هنــد لغــة «بريل» 
لتعيــن هــؤالء الطلبة على 
التــي  الصعوبــات  مواجهــة 
يعيشــونها يوميا، وحرصت 
على ابتكار أســلوب تعليمي 
فجمعت  وحالتهــم،  يتــالءم 
التعليــم باســتخدام الغنــاء 
بنهــج  ملموســة  ووســائل 
أثــر  لــه  تخييلــي  درامــي 
كبيــر فــي تطويــر قــدرات 
علــى  ل  ألطفــا ا هــؤالء 
واســتخدام  النقدي  التفكير 
المعلومــات وتطويرهــا في 
حل المشكالت، ونمت فيهم 
روح الفريق والعمل الجماعي 
االعتداد  علــى  وســاعدتهم 

بهويتهم الشخصية.
باســتخدام  األطفــال  يبــدأ 
مســتمتعين  يــل  بر لغــة 
بمشــاهد ترســمها المعلمة 
فــي أذهانهــم ويتفاعلــون 
مــع مقطوعــات موســيقية 
ارتســمت معالم الفرح  وقد 
ليحولــوا  محياهــم،  علــى 
ترســمها  تخيليــة  مشــاهد 
المعلمــة إلــى لغــة مكتوبة 
باللغة اإلنجليزية، وليصوروا 
مشــاهد ابتدعتها خياالتهم 

لكنها تترجــم إلى مصلحات 
حينئذ  فيدركوا  باإلنجليزية، 
معاني لم يكونوا ليتعلموها 

باألساليب التقليدية. 
ألنها  وظيفتهــا  تحــب  هنــد 
ترغــب فــي دعــم الطــالب 
للمضــي في حياتهــم، إال أنّ 
تدريس األطفال المكفوفين 
تجربتهــا  أغنــى  تحديــدا 
بصفتهــا معلمــة وإنســانة، 
وهذا فــي نظرهــا هو حجر 
األساس في رحلتها التعليمية 
وفــي كثيــر من األمــور في 

حياتها. 
تجربتها تلك، وأســلوبها في 
تعليمهــا فئــة المكفوفيــن، 
جعالها مربية متميزة، فقد 
نشــر اتحــاد معلمي الرقص 
البريطانــي NATD تجربتها 
في عدد مجلتــه الصادر في 
شهر تموز 2018، وأشاد بها 
الصيفية  المدرســة  معلمــو 

للدراما في بريطانيا.
اختــارت هنــد الدراســة في 
جامعــة القــدس المفتوحــة 
منــذ البدايــة، فهــي تؤمن 
للطلبة  المناســبة  الفرصــة 
مشــكلة  يواجهــون  الذيــن 
فــي االنتظــام، عبــر نظــام 
التعليم المفتوح، وكونها أما 
لطفليــن لم يكــن بإمكانها 
أن تكمــل دراســتها إال فــي 
جامعــة القــدس المفتوحــة 
الوحيدة على مستوى الوطن 
التي تعتمد هذا األسلوب من 
التعليم، وهو نظام تعليمي 
عصري يتجاوز حدود الزمان 
والمــكان، ويطوع المحددات 
 ، فيــة لثقا ا و عيــة  الجتما ا
األدوار،  تعــدد  مــع  ويتعامل 
ســواء للمرأة أم للرجل، كما 
يوفر فرص التعليم والتعلم 
بجودة عالية وتكلفة مالئمة، 
مــا يســر لهــا المزامنة بين 
دراســتها الجامعية وأسرتها، 
ر  ا الســتمر ا عت  ســتطا فا

والعطاء والتفوق واإلبداع.
حصلــت هنــد علــى درجات 
متقدمة طوال فترة دراستها، 
كما تصــدرت المرتبة األولى 

فاألساليب  التخصص،  على 
فــي  المتطــورة  التعليميــة 
الجامعة، التــي تنوعت بين 
ولقــاءات  وجاهيــة  لقــاءات 
عبر الصفــوف االفتراضية، 
ساعدها في التميز أكاديميا 

ومهنيا.
تقول هند: «من األمور التي 
حــرص  كثيــرا  ســاعدتني 
الجامعــة على تعزيــز مبدأ 
لما  الــذات،  علــى  االعتمــاد 
يوفــره النظام من وســائل 
كالبوابة  المفتــوح؛  التعليم 
والصفــوف  األكاديميــة، 
لتعليــم  ا و  ، ضيــة الفترا ا
انعكــس  وقــد  المدمــج، 
هذا علــى أدائي مــن خالل 
دراســتي الماجســتير، حيث 
يكون الطالب محور العملية 
لــذي  ا وهــو  لتعليميــة،  ا
يسعى إلى البحث والتطوير 

والحصول على المعلومة».
تنهــي هند عملهــا اليومي، 
وهــي أكثر ايمانــا بأن ثمة 
رابطا مشتركا بين مؤسسة 
تعمــل فيها إلعــداد تالمذة 
كفيفين كي يكونوا قادرين 
علــى إعــداد أنفســهم قبل 

مــدارس  إلــى  انتقالهــم 
المبصرين ابتداء من الصف 
السابع، وبين جامعة درست 
فيهــا تولي الكفيفين رعاية 
أربعــة  بإنشــائها  خاصــة 
مختبرات حاسوب للمكفوفين 

في فروعها التعليمية. 
ثمة رابط آخر بين مؤسسة 
تعتمد على التبرعات لتوفير 
مقوماتهــا المالية كي تؤدي 
وظيفتهــا تجاه فئــة حرمت 
البصــر، وبين جامعة تعفي 

مــن  المكفوفيــن  طلبتهــا 
لتجعل  الجامعيــة  الرســوم 
هــؤالء قادرين علــى خدمة 
وتبث  ومجتمعهم،  أنفسهم 
فيهم طاقــة منتجة وفاعلة 
ــا لذلك  فــي المجتمع. ووفقً
تواصــل هند أداء رســالتها، 
حرمــوا  قــد  فالمكفوفــون 
لكنهم  البصــر،  نعمــة  من 
يســتحقون أن ينالوا فرصة 
التعليم ولو بأدوات تفاعلية 

جديدة.

تسليم مكرمة رئاسية في محافظة جنين
جنيــن- الحياة الجديدة- ســلمت مســؤولة ملف المســاعدات 
اإلنســانية في الرئاســة اللواء رائدة الفــارس، أمس، مكرمة 
رئاســية لحالتين في محافظة جنين عبارة عن مشــروع أغنام 

ومساعدة مالية لتركيب سماعات أذن لطالب.
وفي قرية رابا شرق جنين، سلمت الفارس مشروع أغنام ألسرة 
محتاجة لديها طفلين من ذوي اإلعاقة وتعاني ظروفا معيشية 
صعبــة، بهــدف تمكينها مــن توفير مصدر دخــل لها وتغطية 

احتياجاتها المعيشية الصعبة. 
كما سلمت الفارس رئيس جمعية الجليل والتأهيل المجتمعي 
جمال أبو العز، مســاعدة مالية لتركيب سماعة أذن لطالب من 

مخيم جنين، من أجل متابعة دراسته.
وأكدت الفارس متابعة الرئيس محمود عباس للحاالت اإلنسانية 
التــي تحتاج إلى الدعم والمســاندة، منوهة إلــى الجهود التي 
يبذلهــا الرئيس للتخفيــف من حجم المصاعــب واألعباء التي 
تحيــط بالفئات األكثر احتياجا ويعزز مقومــات الصمود ألبناء 

شعبنا.
وأشــار مدير الشــؤون العامة والمســاعدات اإلنســانية محمد 
الحبــش، إلى اهتمام محافظ جنيــن إبراهيم رمضان، بالدور 
اإلنســاني واالجتماعــي، من خــالل الوقوف إلى جانب األســر 

والفئات المحتاجة وتمكينها وتحسين ظروفها الحياتية.

تشكيل لجنة للتحضير النتخابات 
فرعية لالتحاد العام لذوي اإلعاقة

 رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- عقدت دائرة التنظيمات الشــعبية، 
برئاســة عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير واصل أبو 
يوسف، عدة اجتماعات مع ممثلي االتحاد العام لألشخاص ذوي 
اإلعاقة، حيــث وضعت الخطوط العريضة للتحضير النتخابات 
فرعيــة، وصوالً لعقد المؤتمر العام لالتحــاد قبل نهاية العام 

الحالي.
وأصدر االتحاد تعميما على جميع فروعه بعد االتفاق مع جميع 
أعضاء اللجنة التحضيرية، وموافقة دائرة التنظيمات الشعبية 
شمل: تسليم كافة التقارير المالية واإلدارية الخاصة بالفروع 
ألمين عام االتحاد، وفتح باب التنسيب وتجديد وحصر العضوية 
للهيئــة العامــة للفروع، مــن تاريــخ 2018/10/1 وإغالق باب 

التنسيب بتاريخ 2018/10/30.
كما شــمل التعميــم، اإلعالن عــن فتح باب التنســيب وحصر 
العضويــة من خالل اللجنة التحضيرية في المواقع الرســمية 
اإللكترونيــة لــكل فــرع باإلضافة لإلعالن من خــالل محطات 
التلفزة المحلية والمواقع اإلخبارية في كل محافظة، وإعالن كل 
فرع عن موعد إجراء انتخاباته وذلك بحد أقصى 2018/11/30 

وبالتنسيق مع دائرة التنظيمات الشعبية.

الشرطة تنجز 3406 
قضية االسبوع الماضي

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- أعلن الشــرطة في بيــان أمس أنها 
أنجزت 3406 قضية خالل االسبوع الماضي.

وبلــغ عدد القضايــا الجنائية المنجزة بلــغ 3406 قضية، حيث 
انجزت ادارة المباحث العامة 115 قضية ودورت 32 قضية اخرى، 
فيما انجز قســم التحقيق 440 قضية ودور 84 قضية، وانجز 

قسم التنفيذ 3249 قضية ودور 2067 قضية اخرى.
واضــاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت 529 غرام 
مــواد مخــدرة، و289 حبــة حبــوب مخــدره و30 اداة تعاطي، 

باالضافة الى 65 بذور قنب.
وســجلت إدارة شــرطة المرور 219 حادث ســير نتج عنها وفاة 
شخص واصابة 148 شخصا، وفحصت 13518 مركبة، وأنزلت 
عن الشــارع 117 مركبة ال تتوفر بها شــروط السالمة العامة، 
فيما حررت 5934 مخالفة مرورية، وحجزت 189 مركبة للتأكد 

من قانونيتها وأتلفت 189 مركبة غير قانونية.
واشار البيان الى ان شرطة السياحة واالثار سجلت دخول 99714 
سائحا، فيما بلغ عدد النزالء 31359 نزيال في محافظات الضفة، 
وفيما يخص قضايا الســياحة واالثار فقد تم إنجاز 11 قضية، 

وجار متابعة 8 قضايا اخرى وضبطت 103 قطعة أثرية.


