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دولــة فلسطيــن
 وزارة المالية 

مديرية ضريبة االمالك 
الرقم: 2013/7

 اعالن
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة ضريبة األمالك  بيت لحم
السيد:محمد ابراهيم محمد الشرايعة حامل هوية رقم(988355970).

وذلك بصفته وكيــال خاصا بموجب وكالة خاصة بتاريخ:2013/2/3 
الصادرة عن:ســفارة دولة فلســطين في األردن سجل رقم :1230 

صفحة 2013/55 .
للقطعة رقم:612                        حوض رقم:3    

الكائنة بموقع : واد رقم.          من أراضي :بيت فجار.
وذلــك من اجل عمل إخراج قيد لوكالة دورية في القطعة المذكورة 

أعاله.
فمن له اعتراض عليه التقدم الى دائرة ضريبة األمالك في بيت لحم 
خــالل مدة أقصاها (15) يوما من تاريخ نشــر هذا اإلعالن ،وبخالف 

ذلك سوف يتم السير بإجراءات الملف حسب األصول .
اسم المالك :انيس احمد حميدان.

المساحة: 1000 متر مربع.
واقبلوا االحترام

 مدير دائرة ضريبة األمالك بيت لحم

2/13د

 اعالن
يعلن مراقب الشركات ان شركة العنان للمقاوالت والتعهدات العامة 
المســاهمة الخصوصية المحــدودة تقدمت بطلب رفــع رأس مالها 
مــن 100000 دينار اردني ليصبح 300000 دينار اردني فمن له اي 
اعتــراض على ذلك مراجعة مراقب الشــركات خالل ثمانية ايام من 

تاريخ هذا االعالن.
مراقب الشركات

2/13د

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

 دائرة تسجيل أراضي جنين 
 رقم المعاملة:2013/730

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلــن الطــالع العمــوم بأنــه تقدم إلــى هــذه الدائرة رائــد طاهر 
ســعد شــاور من بلــدة ســيريس بصفتــه الوكيل بموجــب الوكالة 
الدوريــة رقم(414/2013/1026)الصــادرة عن عــدل جنين بتاريخ 
2013/2/12وذلــك لتقديم معاملــة بيــع رقم(730/ج/2013)على 
قطعة االرض رقم(17) من حوض(5)من أراضي الجديدة فمن له أي 
اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز 
عشــرة أيام من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة 
حسب األصول والقانون.اســم الوكيل بالوكاالت المذكورة:1 - رائد 
طاهر ســعد شــاور اســم الموكل(المالك):1 - صابر إســماعيل عبد 
الرحيم قاللوة 2 - فؤاد راضي علي محمد 3 - ياســر محمد يوســف 
قاللوة 4 - لطفي قاسم عبد الكريم قاللوة عدد الحصص المباعة/

حسب الدورية. 
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دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

 دائرة تسجيل أراضي جنين 
 رقم المعاملة:2013/767

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
 يعلــن الطــالع العمــوم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة ســائد ســفيان 
أديب الخالدي من بلدة عرابة بصفته الوكيل بموجب الوكالة العامة 
رقم(ســجل692/ص2007/103)الصادرة عن سفارة فلسطين في 
عمان بتاريخ2007/8/8 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم(767/ج/2013)

على قطعة االرض رقم(2) من حوض(3)من أراضي عرابة فمن له 
أي اعتــراض عليــه التقدم باعتراضه إلى هــذه الدائرة خالل مدة ال 
تتجاوز عشــرة أيام من تاريخ النشــر وإال ســيتم السير في إجراءات 
المعاملة حسب األصول والقانون.اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة:1 
- ســائد سفيان أديب الخالدي اسم الموكل(المالك):2 - رائد سفيان 
أديــب الخالــدي. عــدد الحصص المباعة/تســعمائة وخمســون متر 

مربع(950م2).
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   دولــة فلسطيــن
  قاضي  القضاة

 المحاكم الشرعية/ المحكمة الشرعية 
في جنين/   الرقم:2013/19 
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 مذكرة تبليغ وحضور صادرة عن محكمة جنين الشرعية
 إلــى المدعــى عليه : معين عادل علي جــرادات من / زبوبا ومجهول 
محل االقامة حاليا في االردن وليس له محل اقامه في مناطق السلطة 

الوطنية الفلسطينية.
 يقتضــي حضورك إلى محكمة جنين الشــرعية يوم االربعاء الواقع 
في 2013/3/20م في الســاعة التاســعة صباحا  للنظر في الدعوى 
أســاس 2013/19 وموضوعها: طلب تفريق للغيبة والضرر المقامة 
عليــك من قبــل المدعية/صفاء محمــود عاف جرادات(ســعيد) من/ 
اليامون وسكانها ،فاذا لم تحضر في الوقت المعين أولم ترسل وكيال 

عنك،أولم تعتذر،يجري بحقك المقتضى الشرعي .
 جرى تبليغك ذلك حسب األصول ،تحريرا في 3 ربيع االخرسنة1434هـ 

وفق 2013/2/13م.
 قاضي جنين الشرعي 
 صالح رضا ابو فرحة

 اعالن
يعلــن مكتــب مراقــب عــام الشــركات بــوزارة االقتصــاد الوطنــي 
الفلسطيني بأن شركة الفقوعي لتأجير السيارات شركة عاديه عامة 
رقــم(562157339) قد تم تغيير اســمها الى شــركة الظاهر لتأجير 
السيارات السياحية وكل من له اعتراض على ذلك عليه مراجعة مكتب 
مراقب عام الشركات بوزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني برام اهللا.
   نظام أيوب/  مراقب عام الشركات
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طلبة يتهمون «االونروا» بمنعهم من استكمال تعليمهم لـدواع «أمنية»
رام اهللا - وفــا- اتهــم عــدد مــن الطلبــة، الكلية 
الجامعيــة للعلــوم التربوية التابعــة لوكالة غوث 
وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين «األونــروا»، 
برفض التحاقهم وحرمانهم من استكمال دراستهم 
الجامعيــة في الكليــة، بســبب اعتقالهم من قبل 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي.
وقــال الطالب بالل حســنية (20 عامــا) في حديث 
لـ»وفا»: إن «إدارة الكلية رفضت عودته الستكمال 
دراســته في فرع أســاليب تدريس اللغة العربية، 
بعــد أن اعتقل لدى ســلطات االحتالل وحكم عليه 
بالســجن لمــدة 11 شــهرا، رغم أنــه اضطر لدفع 
غرامة ماليــة مقابل تخفيض مــدة محكوميته 4 
شــهور، حتى ال يخســر فرصة االلتحــاق بالفصل 

الدراسي الجاري».
وأضاف: «فوجئت عقب اإلفراج عني، برفض الكلية 
التحاقي وانتظامي من جديد في الفصل الدراسي 
أســوة بزمالئي، وأنني ممنوع من الدراســة حتى 

يأتي الرد من إدارة وكالة الغوث في القدس».
وال تختلف قضية الطالب حسنية عن زميله إسالم 
الطيطي، وهما في الســنة الدراسية الثالثة، حيث 
أن إدارة الكليــة منعته هو اآلخــر من االلتحاق بها 
الكمال العام الدراسي بعد اإلفراج عنه من سجون 
االحتالل لــذات الحجة، وطلبت منــه إحضار الئحة 

االتهام الخاصة به وقرار المحكمة اإلسرائيلية.
وقال مســؤول ملــف الكليات والمعاهــد في قيادة 
الشبيبة، معتز قرعوش: «هذه ليست المرة األولى 
التــي تمنع فيهــا وكالة الغوث الطلبــة المعتقلين 
مــن العــودة إلى دراســتهم بعــد اإلفــراج عنهم، 
فهناك حالتان في العامين الماضيين، لكن الوكالة 
استجابت لمطالبتنا بعودتهم وعدم حرمانهم من 

استكمال دراستهم».
وبيــن أن «األونروا تشــترط علــى الطلبة إحضار 
المخابــرات  شــهادة حســن ســير وســلوك مــن 
اإلســرائيلية، وتوقــع الطلبــة علــى تعهــد بعدم 

االشتراك بأي نشاط، بعد اإلفراج عنهم».
وشــدد على ضرورة أن تلتزم االونروا بمساعدتها 
لشعبنا الفلسطيني الواقع تحت االحتالل، وان تنأى 
بنفســها عن الضغوطات التي تمارســها إسرائيل 

عليها.
وقــال: «هذا اإلجراء يتنافــى مع الدور الذي أقيمت 
مــن أجله وكالة الغوث، وهو إغاثة وتوفير التعليم 
لالجئين الفلسطينيين الذين حرموا من أراضيهم 

ومنازلهم».
وفي تعقيبه، قال المدير اإلداري للتعليم في وكالة 
الغوث هانــي العمري لـ»وفا»: «مــن يعتقل يجب 
أن تراجع قضيته من قبل القســم القانوني التابع 
للوكالة، وفي حال ثبوت تورطه في أعمال إرهابية 
أو إخالل بالشروط، يحق للوكالة منعه من متابعة 
دراســته»، وأضــاف: أن «الطلبة في المؤسســات 
التابعــة لوكالة الغوث يوقعــون على تعهدات قبل 

التحاقهم بالكلية بهذا الشأن». 

وزير التعليم العالي خالل زيارته جامعة البوليتكنك.

الجرباوي يناقش مع «البوليتكنك» 
مطالب االكاديميين

الخليل- الحياة الجديدة- ناقش لقاء عقد في 
جامعة بوليتكنك فلسطين بالخليل بين وزير 
التعليــم العالي د. علي الجرباوي وأكاديميين 
واداريين وطلبة من الجامعة، أمس، عدداً من 
المطالب النقابية لموظفي الجامعات والكوادر 
االكاديمية فيها وعمادات شــؤون الطلبة، الى 
جانب مطالب الطلبة التي تركزت في مجملها 

على االوضاع المالية.
وكان الجرباوي زار على رأس وفد من الوزارة 
أمس «البوليتكنك» والتقى رئيسها د. ابراهيم 

المصــري وعددا مــن المســؤولين االداريين 
واالكاديمييــن. حيــث أطلعــه المصــري على 
مسيرة الجامعة ورسالتها وانجازاتها ومراحل 
تطورهــا وبرامجهــا األكاديميــة المتعــددة، 
والتطــور الــذي حققتــه الجامعــة فــي فترة 
قصيرة، مؤكدا أن الجامعة تسعى دائما لتلبية 
حاجة الســوق المحلية من الطاقات البشرية. 
واطلــع الجربــاوي أيضــا علــى مركــز الحجر 
والرخــام ومختبــرات كليــة الهندســة ومركز 

التكامل مع الصناعة التابعة للجامعة.

وفد منظمة التحرير الى سوريا: 
الهدف هو تحييد المخيمات

دمشق - وفا- قال سفيرنا لدى سوريا محمود 
الخالدي إن الهدف من زيارة وفد منظمة التحرير 
لســوريا، هو الحفاظ على الحقــوق الوطنية 
الفلســطينية وأمن المخيمات، وتحييدها عن 

الصراع واألزمة الداخلية السورية.
وأضــاف فــي مقابلــة مــع إذاعــة موطنــي، 
مســاء أمس، "نبــذل جهودا إلعــادة الالجئين 
الذيــن نزحــوا مــن مخيــم  الفلســطينيين 
اليرموك، وإعــادة المعتقلين الفلســطينيين 
إلى بيوتهم ليمارسوا حياتهم الطبيعية، والنأي 
بالفلسطينيين ومخيماتهم عن الشأن السوري 
الداخلي، ألن المخيم تعرض في اآلونة األخيرة 
لمحاوالت زجه في األزمة بقصد أو دون قصد".

وتابع الخالــدي: "انطالقا مــن إيماننا العميق 
بعــدم التدخل فــي شــؤون البلــدان العربية 
وأزماتهــا الداخليــة التي تنعكس ســلباً على 
القضية الفلســطينية، فــإن منظمة التحرير 

استطاعت تحييد المخيمات الفلسطينية ألكثر 
من 19 شــهراً"، مؤكدا نجــاح البعض بإدخال 
مخيم اليرموك بعد سنتين من عمر األزمة في 
الحالة الســورية، معلال قدرتهم على توريط 
المخيــم بالتداخــل االجتماعــي واالقتصادي 

السوري - الفلسطيني.
وأشار الخالدي إلى تعهد 14 فصيال فلسطينيا 
في مخيمات اللجوء في سوريا، بالوقوف على 
الحياد مــن األزمة الســورية الداخلية، وإبقاء 
المخيمــات آمنة خاصة مخيــم اليرموك الذي 
تعرض لخســائر بشــرية ومادية فــي اآلونة 

األخيرة.
وعبــر الخالــدي عــن أملــه بعودة الحيــاة في 
المخيم إلــى طبيعتها ودخول الغــذاء وانتهاء 
كل المظاهر السلبية، بعد أجواء من االستقرار 
تشــهدها المخيمات الفلسطينية اآلن، خاصة 

مخيم اليرموك.

مشاركون في الورشة.

"التربية" تنظم ورشة حول برنامج التربية 
العملية لتأهيل المعلمين قبل الخدمة

الجديــدة  الحيــاة  رام اهللا- 
التربيــة  وزارة  نظمــت   -
والتعليم، امس، ورشة حول 
العمليــة؛  التربيــة  برنامــج 
ء  لضــو ا تســليط  ف  بهــد
وفلســفته  البرنامــح  علــى 
نــب  ا لجو ا و ئصــه  خصا و
العملية فــي إعداد المعلمين 
وآليات الشراكة بين الهيئات 
المعنية، بحضور ممثلين عن 
الجامعات الشريكة ومعلمين 
مرشدين ومشرفين تربويين 
يمييــن  د كا أ فين  مشــر و
ومديري مدارس ومنســقين 

وطاقم الوزارة. 

المســاعد  الوكيــل  وأكــد 
لشــؤون التخطيط والتطوير 
د.بصــري صالح علــى الدور 
الذي تبذله الوزارة في سبيل 
تعزيــز التعــاون الفاعــل مع 
المؤسسات التعليمية خاصة 
في إطــار تأهيــل المعلمين 
ما قبل الخدمة والسياســات 
الهادفة إلى رفدهم بالخبرات 

والمهارات المتخصصة. 
وشــدد د.صالح على ضرورة 
التحديــات  كافــة  مجابهــة 
وإعطاء األولويــة للخريجين 

من كليات إعداد المعلمين.
وأشــار د.صالــح إلــى أهمية 
تصميم تجربة هذا البرنامج 
على كافة الجامعات المعنية؛ 
لتصبــح ممارســة تطبيقية 

لدى الوزارة.
وقــدم مديــر عام االشــراف 
ثــروت  التربــوي  والتأهيــل 
زيد عرضاً بعنــوان: "الجانب 
العملي في إعداد المعلمين".

ولفــت إلــى التــزام الــوزارة 
بتحقيــق اســتراتيجية إعداد 
المعلمين بالوصول  وتأهيل 

إلــى تعليــم وتعلــم نوعــي 
مــن خــالل إعــداد المعلمين 
وتأهيلهم كمعلمين مهنيين.

وشدد زيد على أهمية توظيف 
التقنيــات التربويــة من أجل 
جعــل التعلم منظمــاً وفاعالً 
الحســي  اإلدراك  وتعزيــز 

وزيادة مشاركة الطلبة.
وأشار منسق التربية العملية 
في قطاع غزة د.محمد عليان، 
عبر تقنيــة الفيديو المرئي، 
الحقيقيــة  الشــراكة  الــى 
التي تشــكلت بين الجامعات 
والمدارس؛ تعزيزاً لفلســفة 

البرنامج وغاياته.
المشــارك  االســتاذ  واشــار 
في البرنامــج د.علي نصار، 
الــى األهمية التــي تضمنها 
البرنامــج من خــالل تركيزه 
علــى ردم الفجــوة مــا بيــن 
الوزارة والجامعات والمدارس 
فــي  الفاعلــة  ومســاهمته 
تحقيقه لألهداف المنشــودة 
التطبيقي  الجانــب  وتعزيــز 
والعملي انســجاماً مع االطار 

النظري. 

طولكرم: وفد من المكتب الحركي 
واالمانة العامة يلتقي مدير التربية 

طولكــرم – الحيــاة الجديدة - قام وفد من أمانة ســر المكتب 
الحركــي للمعلمين ممثال بأمين الســر المركــزي فيصل فرح 
وعضــو األمانة العامة التحاد المعلمين نعيم األشــقر ورئيس 
اتحاد فرع المعلمين في طولكرم جمال يعقوب بزيارة لمديرية 
التربية والتعليم في طولكرم، وكان في اســتقبال الوفد مدير 
التربية أيوب عليان ونائبه الفني نزيه نصراهللا والنائب االداري 
ســاجي القبج ومنتصــر العناني المســؤول االعالمي للمكتب 

الحركي.
وقــال عليان ان هذه الزيارة تأتــي في اطار التواصل واالطالع 
حــول آخــر المســتجدات مــع الحكومة حــول توقيــع االتفاقية 

بخصوص مطالب المعلمين الشرعية.
وتحدث األشــقر عــن تفاصيل االتفاقية مــع الحكومة وآلياتها 
واوضح صورة البنود التي قدمت مشــيرا الى أن األمانة العامة 
لالتحاد تســعى للوصــول الى مطالب المعلميــن العادلة رغم 
بعــض الفجوات الصغيرة فــي االتفاقية متمنيا على الحكومة 
تنفيذ االتفاقية ضمن ســقف زمني محدد. واشــاد فيصل فرح 
امين ســر المكتب الحركــي المركزي للمعلمين بــدور االمانة 

العامة لالتحاد.
واشــار جمال يعقوب الى ان االتحاد يقوم بجوالت في مدارس 

المحافظة لتوضيح الصورة عن االتفاقية والبنود الموقعة.

3 طالبات من القدس المفتوحة يصممن 
نظاما محوسبا لصيانة االجهزة الطبية

رام اهللا- الحياة الجديدة - صممت ثالث طالبات 
مــن فرع جامعة القــدس المفتوحة في بيت 
لحم نظاما محوســبا لقسم صيانة األجهزة 
الطبية في مستشفى العائلة المقدسة؛ حيث 
أهدي النظــام إلدارة المستشــفى، بحضور 
مدير الفرع د. إبراهيم الشاعر والمدير العام 
لمستشفى العائلة المقدسة دومنيك جاكمان 
وحســام وهاب مستشار مستشــفى العائلة 
المقدســة والمشرف على المشروع د. محمد 
ذويب. ورحب د. الشاعر باسم رئيس الجامعة 
أ. د. يونــس عمــرو بالضيــوف؛ موضحــا أن 
«القدس المفتوحة» تهيــئ األجواء والفرص 
للطلبة بشــكل عام وطلبة كلية التكنولوجيا 
والعلوم التطبيقية بشــكل خــاص لالنخراط 
في الميدان من خالل تقديم مشاريع تطبيقية 

تفيد المجتمع المحلي.
وشكر جاكمان «القدس المفتوحة» وأثنى على 

الجهــود المبذولــة على المســتوى األكاديمي 
والتكنولوجــي الذي تمتاز بــه جامعة القدس 
المفتوحــة، وعبــر عن اســتعداده للتعاون مع 

الجامعة في كل المجاالت الممكنة.
ثم قدمت الطالبات صابرين شــعالن وميســر 
ثوابتــة وناديــة نباهيــن عرضا موجــزا عن 
النظــام، وآلية حوســبة النظــام الذي اختص 
بصيانة األجهزة الطبية. وعلى صعيد آخر نظم 
فرع جامعــة القدس المفتوحة في ســلفيت، 
بالتعــاون مع جمعية أصدقاء الثالســيميا في 

فلسطين، ورشة عن مرض الثالسيميا.
وحضر الورشــة د. خالــد القرواني مدير فرع 
سلفيت ومعتصم يونس عضو فرع الجمعية 
في المحافظة ورئيس قســم شــؤون الطلبة 
األســتاذ سامر علقم ومنسق العالقات العامة 
فــي الفرع أ. فؤاد الزير ورئيس مجلس اتحاد 

الطلبة في الفرع وأعضاؤه.

مركز شمس ينظم ورشة في جامعة 
الخليل حول التحول الديمقراطي

الخليل- الحياة الجديدة- وسام الشويكي- أوصت ورشة عقدت 
في الخليل امس حول التحول الديمقراطي في الدول العربية 
بضــرورة قبول قواعــد اللعبــة االنتخابية ونتائــج االنتخابات 
بمســتوياتها المختلفة وضرورة صياغة دساتير وطنية مدنية 
حديثة لبالدها تطور وتحمي حقوق اإلنسان من الناحية الفعلية، 
وفتح قنوات للحوار بين النظم السياســية والقوى السياســية 
والمجتمعية، وعلى أهمية اإلرادة السياســية النجاز المصالحة 

الوطنية والمجتمعية عبر العدالة االنتقالية.
وعقد الورشــة مركــز إعالم حقــوق اإلنســان والديمقراطية 
"شــمس" بعنوان " التحول الديمقراطي واشكالياته في الدول 
العربية" لطلبة كلية الشريعة بجامعة الخليل. وافتتحها منسق 
المشــروع إبراهيــم العبد من مركز شــمس معرفــاً بالمركز 
ونشاطاته في تعزيز المشاركة الشبابية وزيادة الوعي وتعميق 

الثقافة في مجاالت الديمقراطية.
وقــال الدكتور نضال أبو عياش المدرب في القضايا اإلعالمية 
والديمقراطية، ان موضوع التحول الديمقراطي واشكالياته في 
الدول العربية يثير العديد من التســاؤالت التي تشــكل محوراً 
للبحــث فيه، ومنهــا ما يتعلــق بتعريف التحــول الديمقراطي 
ومراحلــه ومتطلباته وآليات تطبيقه،وما إذا كانت هناك فروق 
أو اختالفات فيما بين تجارب التحول الديمقراطي التي شهدتها 
العديــد مــن دول العالم وما هو وجه االختــالف بين المحاوالت 

العربية في هذا الشأن وتجارب الدول األخرى.
وبين ابوعياش أن اشــكاليات التحول الديمقراطي في البلدان 
العربيــة تكمن في أن المجتمعــات العربية غير متوافقة حول 
مضمون هذا التحول، ووجود تحفظات من جانب بعض القوى 
السياسية العربية بالنسبة للتحول باتجاه الديمقراطية استنادا 
إلــى الخبــرة الغربية، بل ووجــود قوى أخــرى رافضة للتحول 
الديمقراطــي باعتباره بدعة غريبة هدفها القضاء على هوية 
األمة وإخضاعها خضوعا تاما للســيطرة الغربية. الفتا الى ان 
اإلجهاض شــبه المســتمر لمحاوالت التحول الديمقراطي في 
البــالد العربية أدى إلى خلق نوع من الشــعور بعدم الثقة في 
جدوى هــذه المحاوالت وأتاح الفرصــة لمعارضي هذا التحول 

بإبراز مخاطره وسلبياته على هذه البالد.

طلبة الحقوق في «العربية االمريكية» يفوزون 
بالمرتبة الثالثة في مسابقة المحكمة الصورية 

جنين- الحياة الجديدة- حصدت كلية الحقوق 
في الجامعة العربية األميركية المرتبة الثالثة 
في مســابقة المحكمة الصورية الدولية التي 
عقــدت فــي رام اهللا، ضمــن برنامــج تعزيز 
العدالة الفلسطينية، بمشاركة كليات الحقوق 
في الجامعات الفلســطينية. ومثّل الكلية في 

المسابقة الطلبة، ضياء الصباغ، وسري هشام، 
وشوق حرز اهللا، وأهدى الطالب المشارك في 
المســابقة ضياء الصباغ هــذا االنجاز لرئيس 
الجامعة االســتاذ الدكتور محمود ابو مويس، 
ولعميــد كلية الحقوق الدكتــور طارق كميل، 

ولجميع أعضاء الهيئة التدريسية.

"تنمية المواهب" 
بالخليل يطلق مشروع 

اإلرشاد الدراسي
ة  لحيــا ا  - لخليــل ا
الجديدة- أطلق مركز 
تنميــة مواهــب جيل 
المســتقبل "شــارك" 
التابــع لبلدية الخليل، 
أمس، مشروع اإلرشاد 
لطالبــات  الدراســي 
مدرسة الزهراء، الذي 
إلــى إكســاب  يهــدف 
المشــاركات مجموعة 
من المهارات الدراسية 
والتخلص من العادات 
التي تؤثر على ســير 
العملية الدراسية لدى 

الطالب.
لــى  و أ نطلقــت  ا و
الــورش بالحديث عن 
التخوف بعد الحصول 
الفصل  على شــهادة 
األول في حــال تدني 
وتبعــات  لعالمــات  ا
األهــل،  لــدى  ذلــك 
ثــم موضــوع تنظيم 
الدراســة ومفهومهــا 
وعمل جدول مخصص 
للدراسة كما تم تناول 
المعوقــات في  أهــم 

تنظيم الدراسة.

اطالق حملة "جسور المحبة 2" في "البوليتكنك"
الخليــل -  الحياة الجديدة - اطلقت كتلة نضال الطلبة الذراع 
الطالبي لجبهة النضال الشــعبي، أمس األول حملة " جســور 
المحبة 2"، في جامعة بوليتكنك فلسطين والتي تشمل تصوير 
الكتب الدراسية لجميع التخصصات ولكافة الطلبة، بنسبة خصم 

تصل إلى 60 %، وتستمر الحملة لغاية اليوم.


