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شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن تمديد موعد تسليم وفتح المظاريف الفنية الخاصة 
بالعطاء رقم )04/2022( 

الخاصة:-شراء وحدات قياس ومراقبة محوالت

تعل���ن ش���ركة توزيع كهرب���اء محافظات غزة ع���ن تمديد موعد تس���ليم وفتح 
المظاريف الفنية للعطاء أعاله حسب المواعيد التالية:-  

-  موعد تسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم الخميس الموافق  2022/02/10 
وحتى الساع�ة 12:00 ظهرًا من نفس اليوم.

- موعد فت���ح المظاريف الفنية يوم الخميس  الموافق  2022/02/10 الس���اعة 
12:30 ظهرًا

للتواصل مع دائرة المشتريات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

دولة فلسطين

وزارة الـــتربية والتعـــلـيم 

مديرية التربية والتعليم / شمال الخليل

 إعالن مناقصة 

موضوع المناقصة: استئجار حافالت نقل الطالب في مناطق سعير 

وصوريف وجاال

الفصل الدراسي الثاني 2022/2021

MEHE/NHEB/2021/001 :رقم المناقصة

 تعل���ن مديرية التربية والتعليم / ش���مال الخليل عن إعالن مناقصة اس���تئجار 

ثالث حافالت سعة )51( راكب  لنقل طلبة مدارس منطقة سعير )تجمع القانوب 

وتجم���ع وادي البطم - قطامه / س���عير( ومنطقة صوريف )الدير – دير موس���ى 

– الجبع���ة( ومنطقة جاال )جاال – بيت أمر وس���ط البلد( للفصل الدراس���ي الثاني 

م���ن الع���ام 2021 / 2022 فعلى من يرغب المش���اركة ف���ي المناقصة مراجعة 

قس���م المالية في مديرية التربية والتعليم / ش���مال الخليل حتى يوم الثالثاء 

الموافق 2022/02/08 خالل ساعات الدوام الرسمي من أجل الحصول على وثائق 

المناقصة ويتم إرفاق كفالة دخول المناقصة بقيمة )4000( شيكل ويكون آخر 

موعد لتقديم عروض األس���عار بمغل���ف مغلق حتى يوم الخميس الموافق 10 / 

02 / 2022  وذلك حتى الس���اعة العاشرة صباحًا، ويوضع في صندوق العطاءات 

في قسم الش���ؤون المالية مسجاًل عليه رقم المناقصة وموضوعها، حيث سيتم 

فتح المناقصة في المكان والمواعيد المذكورة سابقًا.

يتم اس���تيفاء مبلغ )50( شيكل جديد كرسوم غير مستردة ممن يتسلم وثائق 

المناقصة.

لالستفس���ار يمكن االتصال بقس���م المالية مديرية التربية والتعليم /ش���مال 

الخليل على هاتف رقم 02-2292892.

 مالحظة: أجور النشر واإلعالن على من ترسو عليه المناقصة.
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

   أ. محمد جديع فروخ
  مدير عام التربية والتعليم

إعالن طرح عطاء 
T-1/2022 عطاء رقم

تعلن جمعية بيت لحم العربية للتأهيل “المستشفى التخصصي للتأهيل والجراحة” 

عن طرح عطاءتقديم خدمات النظافة لمدة عام.

الصحة  وزارة  بروتوكوالت  وفق  النظافة  خدمات  )تقديم  في  المختصة  الشركات   فعلى 

حسب  رسميا  المرخصين  الشركات  على  للمستشفيات(،لذا  النظافة  بخدمات  الخاصة 

االصول والراغبين في التقدم بعروضهم مراعاة الشروط التالية:

 شروط عامه:

كل شركة ترغب في التقدم بعرض سعر تستطيع الحصول على نسخة منه   . 1

جاال- للتأهيل-بيت  العربية  لحم  بيت  جمعية  التالي:  العنوان  من 

الموافق2022/02/01وحتى  الثالثاء  يوم  من  ابتداء  شارعكريميزان 

يوم الجمعة الموافق2022/02/11ذلك خالل أوقات الدوام الرسمي من 

الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، مع مراعاة ان 

مع  التنسيق  والرجاء  للجمعية.  رسمية  عطله  واالحد هي  السبت  ايام 

القسم لتحديد الوقت المناسب لتسليم العطاءات، لالستفسار الرجاء 

التواصل مع قسم المشتريات، هاتف 02-2744050 فرعي 335 أو بريد 

procurement@basr.org :إلكتروني

آخر موعد لتسليم العطاءات للجمعية الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم   . 2

الثالثاء الموافق2022/02/15.

يتم إيداع العطاءات في مقر الجمعية المذكور أعاله )دائرة المشتريات(.  . 3

الجمعية غير ملزمة بقبول أقل االسعار وبدون ابداء اسباب.  . 4

رسوم شراء العطاء 350 شيكل غير مستردة وتسدد عند استالم نسخة العطاءات.  . 5

اخر موعد لالستفسارات والتفاصيل بتاريخ 2022/02/11، وسيتم تعميم أي   . 6

استفسارات سيتم اإلجابة عنها بالبريد اإللكتروني لجميع من سدد رسوم 

العطاء، وزود الجمعية ببيانات االتصال الخاصة به.

من خالل الرابط )basr.org/rft( يمكن للموردين االطالع على الشروط الخاصة   7.

والمحددة.

جمعية بيت لحم العربية للتأهيل 

ذر الهدم تخّيم مجددًا على قرية العقبة الصامدة
ُ
ن

كتب محمد بالص:

ل���ن يحقق المواطن إس���ماعيل طال���ب، من قرية 
العقب���ة الغوري���ة ش���رق طوب���اس، حل���م عائلته 
باالنتقال إلى مس���كنهم الجدي���د، بعد أن أقدمت 
قوات االحتالل، أول من أمس، على هدمه وهو قيد 

اإلنشاء.
وبإقدامها على هدم منزل طالب، أثارت س���لطات 
االحت���الل من جديد مخاوف أهال���ي العقبة من أن 
تق���دم على هدم نحو 18 منزاًل آخر في هذه القرية 
المهدد معظم منش���آتها باله���دم، وذلك بذريعة 
بنائه���ا دون الحصول على تراخي���ص في منطقة 

مصنفة بأنها عسكرية مغلقة.
وذكر مس���ؤول ملف األغوار في محافظة طوباس 
واألغوار الشمالية، معتز بشارات، أن قوات االحتالل 
س���بق أن أخطرت بهدم منزل طالب تحت بند األمر 
العس���كري "1797"، والذي يخ���ّول جيش االحتالل 

بهدم المبنى المخطر خالل 96 ساعة.
وأضاف: "تقدمت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 
ومحافظ����ة طوباس بالتماس ل����دى محكمة االحتالل 
العليا لوقف قرار اله����دم إال أنها رفضت االلتماس، 
الجمع����ة الماض����ي، وأق����رت اله����دم لتثب����ت تلك 
المحكم����ة أنها في واقع األمر إح����دى أذرع االحتالل 
وأدوات����ه المتعلق����ة بعمليات التهجير والتش����ريد 
للمواطنين في األغوار الشمالية، وغيرها من األراضي 

الفلسطينية المستهدفة بغول االستيطان".
وأك���د بش���ارات أن المن���زل ال���ذي هدمته قوات 
االحتالل مق���ام على أراض مملوكة ومس���جلة في 
دوائر تس���جيل األراضي بأسماء أصحابها، وحصل 
صاحب���ه على ترخيص للبناء م���ن قبل وزارة الحكم 
المحل���ي، ولكنه كان هدفًا لله���دم من قبل جيش 

االحتالل.
وأثارت عملية الهدم مخاوف أهالي قرية العقبة، 
صاحبة التجرب���ة الفريدة في المقاومة الش���عبية 
والصم���ود بوجه االحت���الل ومقاوم���ة مخططاته، 
ومحاوالت���ه الهادفة إلى طمس���ها ومحوها، من أن 
تك���ون عملية هدم المنزل بمثاب���ة مقدمة لتنفيذ 
عمليات هدم واس���عة تهدد ما ال يقل عن 18 منزاًل 
ونح���و 95% من منش���آت القرية، بم���ا فيها روضة 
أطفال "الحق" والعيادة الصحية والمس���جد الوحيد 
في القرية المصممة مئذنتها على شكل إصبَعين 
مرفوَعي���ن )عالمة االنتصار(، وفيها ش���جرة زيتون 
هي األقدم في فلسطين ويقال: إنها تعود للعهد 

الروماني.
وبحس���ب الناش���ط الحقوقي عارف دراغمة، فإن 
كل األش���ياء في قرية العقبة واألحداث التي مرت 
به���ا منذ نكس���ة الرابع م���ن حزيران الع���ام 1967 
حت���ى يومنا هذا، تركت أث���رًا يحكي قصة ثباتها، 
وقدرة انتصار أهلها على مخطط إسرائيلي هدف 
لالس���تيالء عليها وطمس هويتها الفلس���طينية 

العريق���ة، وتفاقمت معاناتهم مع إقامة معس���كر 
على ترابها ومنع األهالي من بناء مس���اكن، وزيادة 

إخطارات الهدم والتي طالت 95% من منشآتها.
ولم تتوق���ف معاناة أهالي العقبة عند هذا الحد، 
ب���ل امتدت لتش���مل إقدام جي���ش االحتالل على 
عرقلة وص���ول المواطنين إل���ى أراضيهم وإحراق 
المحاصي���ل الزراعية، وقتل المئات من المواش���ي، 
خالل المناورات العس���كرية بالذخيرة الحية، حيث 
ضغ���ط االحتالل من خ���الل هذه اإلج���راءات على 
األهالي اقتصاديًا ومعيشيًا إلجبارهم على مغادرة 

المنطقة.
وبس���بب مضايقات االحتالل وضغوطه، اضطرت 
عش���رات العائالت إل���ى الرحيل ع���ن القرية، فيما 

اختارت عائالت أخرى البقاء، مهما كلفها الثمن.
ر االحتالل كل إمكانياته وأساليبه العنصرية 

ّ
وسخ

من أجل طرد أهل القرية منها، لكنه فش���ل، وظلت 
منطقة عس���كرية مغلقة لس���نوات طويلة، ومعها 
ازدادت المضايقات ضد األهالي ومالحقة أرزاقهم 

واإلخطارات بهدم البيوت وغيرها من اإلجراءات.
ونجح أهالي القرية في استصدار قرار من محكمة 
االحتالل العليا يقضي بإزالة معسكر "تشيفع" من 
مدخله���ا الرئيس، ووقف التدريبات العس���كرية، 
وتجمي���د إخطارات الهدم ومنع م���رور الدبابات من 
أرضها، والحصول على دعم عدد من الدول المانحة 

إلقامة بنى تحتية جيدة للقرية.

»إدارة سجون االحتالل« تواصل االستهتار 
بحياة األسرى والمماطلة بتشخيص أمراضهم

رام الل���ه - "األي���ام": تواصل إدارة س���جون 
االحتالل بمختلف المعتقالت سلسلة الجرائم 
الطبي���ة بحق األس���رى المرض���ى والمصابين 
منهم، فهي تس���تهدفهم بش���كل ممنهج 
ومقصود، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين 

الدولية التي تكفل حقوقهم كأسرى مرضى.
وأشارت هيئة شؤون األسرى والمحررين، في 
بيان، أمس، إلى أن سلطات االحتالل ال تتوقف 
ع���ن االس���تهتار بحي���اة األس���رى والمماطلة 
بتش���خيص ما يعانونه من أمراض، وتركهم 
بال عالج، وفي كثير م���ن األحيان تحاول إدارة 
الس���جون تضلي���ل األس���رى، وخداعه���م بما 
ُيصيبهم من أمراض، عدا عن ارتكاب األخطاء 
الطبية بحقهم، والتعامل معهم بال مسؤولية 

طبية أو مهنية.
وبين���ت، أن م���ن بي���ن ضحاي���ا االنتهاكات 
والجريم���ة الطبي���ة داخل س���جون االحتالل، 
األسير علي حسان من مدينة قلقيلية، والقابع 
حالي���ا بمعتقل "نفحة"، وال���ذي تعرض لخطأ 
طبي قبل 8 سنوات بعد إعطائه حقنة أفقدته 
القدرة على الحركة، وس���ببت ل���ه صعوبة في 

المشي.
وأوضح���ت أن األس���ير حس���ان كان يعاني 
حينها م���ن آالم الديس���ك في الظه���ر، وتم 
نقله إلى عيادات مستشفى "أساف هروفيه" 
لعالجه بعد مماطلة لس���نوات طويلة، وهناك 
تم إعطاؤه حقنة في الظهر لتخفيف اآلالم من 

دون معرفة طبيعة الحقنة وماهيتها.

وتابعت إن الحقنة س���ببت لألس���ير حسان 
مضاعفات، وتلفًا باألعصاب، وانتفاخًا باليدين 
والقدمين، ومن���ذ ذلك الوقت وحالة األس���ير 
تزداد سوءًا وتفاقمًا، ويستخدم حاليًا مشدات 
لقدميه، وعكازًا للس���ير، وفي كثير من األحيان 
يفقد التوازن، ويسقط أرضا، لعدم قدرته على 
الس���يطرة على قدميه، ويتن���اول 8 أنواع من 
األدوية، وهو بحاجة ماس���ة لتشخيص وضعه 
بشكل س���ليم ورعاية طبية حثيثة، مع العلم 
بأن األس���ير حس���ان معتقل منذ العام 2004، 
ومحكوم بالسجن المؤبد، باإلضافة إلى 20 عاما.
كما نقل تقرير الهيئ���ة تفاصيل ما يعانيه 
األس���ير محمود ف���ارس )29 عاما( من بلدة دير 
اس���تيا في محافظة سلفيت، فهو مصاب منذ 
العام 2017 بسرطان في الغدد الليمفاوية، وقد 
جري���ت له عدة عمليات جراحية الس���تئصال 

ُ
أ

األورام، وخضع لعدة جلس���ات عالج كيميائي 
كان آخرها قبل 6 أشهر من اعتقاله.

وأضافت، أن األسير فارس معتقل منذ تاريخ 
2021/8/31، ومحتجز حالي���ا بمعتقل "مجدو"، 
الحثيثة وإجراء  المتابعة  ووضعه يس���تدعي 
فحوصات دورية، لكن إدارة المعتقل تتجاهل 
وضعه وتكتفي بإعطائه المسكنات فقط، علما 
أن وضعه تراجع ف���ي الفترة األخيرة فهو بات 
يش���تكي من هزال وتعب في جسده ويتقيأ 
بش���كل مس���تمر، كما يعاني م���ن أوجاع في 
القول���ون، وبحاجة لعرضه على طبيب مختص، 

وتلقي العالج.

الشرطة والنيابة تتفقان على آلية 
جديدة للتعامل مع مدمني المخدرات 

رام الل���ه - "األيام": وق���ع النائب 
العام المستش���ار أك���رم الخطيب، 
ومدير عام الش���رطة اللواء يوسف 
تعليم���ات  عل���ى  أم���س،  الحل���و، 
التعامل  إجراءات  بش���أن  مشتركة 
والمؤثرات  المخ���درات،  مدمني  مع 
العقلية، أو المتعاطين للمرة األولى.
التي  التعليمات  ه���ذه  وتهدف 
ج���اءت متوافقة مع الق���رار بقانون 
بش���أن   ،2015 لس���نة   )18( رق���م 
مكافح���ة المخ���درات، والمؤث���رات 
العقلية، وتعديالت���ه، إلى تحقيق 
حماية النسيج االجتماعي من خالل 
اللجوء إل���ى الوس���ائل البديلة عن 
العقوبة للمدمني���ن، أو المتعاطين 
للمرة األولى للمخدرات أو المؤثرات 
العقلية، وتعزيز فرص االس���تجابة 
للع���الج م���ن قب���ل المدمني���ن أو 

المتعاطي���ن، وتعزيز المس���ؤولية 
المجتمعي���ة من خ���الل إبالغ ذوي 
المدمنين، وذلك في س���بيل طلب 

عالجهم للحد من انتشارها.
كما تهدف، بحس���ب بيان صدر 
ع���ن مكت���ب النائ���ب الع���ام، إلى 
إتاح���ة الفرصة أم���ام المدمنين او 
المتعاطي���ن للم���رة األول���ى بعدم 
الس���وابق  ذوي  بالن���زالء  االختالط 

الجنائية.
وخالل اللقاء، أك���د الخطيب على 
وتكاملها  الجه���ود  تضافر  ضرورة 
لمحارب���ة آف���ة المخدرات، مش���يرا 
إل���ى أن توقي���ع ه���ذه التعليمات 
م���ن ش���أنها تعزيز التع���اون بين 
الطرفين، وزيادة عدد القضايا التي 
يمك���ن معاجلتها بوس���ائل بديلة 
ع���ن العقوبات الس���البة للحرية، ما 

من ش���أنه مد يد العون للمدمنين 
أو المتعاطي���ن للم���رة األول���ى، من 
أجل إعادة دمجهم ف���ي المجتمع، 
للبدء ف���ي حياة جدي���د خالية من 

المخدرات.
بدوره، أكد اللواء الحلو أن الشراكة 
الحقيقية مع النيابة العامة تتطلب 
أبناء  ب���كل طاقتنا لخدم���ة  العمل 
الش���عب الفلس���طيني، خاصة في 
المخ���درات،  آفة  مج���ال مكافح���ة 
التي أصبحت ظاهرة تتجاوز مدمن 
المخ���درات، وتمت���د آثارها لتلحق 
واقتصادي���ة  اجتماعي���ة  أض���رارا 

بالمجتمع ككل.
وأشار إلى أن هذه التعليمات هي 
فرصة جديدة للمدمن، أو المتعاطي 
للم���رة األول���ى، كي يبدأ ف���ي بيئة 

جديدة تساعده على ذلك.

»القدس المفتوحة« ومحافظة
 القدس تبحثان التعاون المشترك

رام الله - "األيام": بحث رئيس جامعة القدس المفتوحة الدكتور س���مير 
النج���دي، في مكتبه ام���س، مع نائب محافظ القدس عبد الله صيام س���بل 
تعزيز التعاون المش���ترك بين الجانبين. وأكد د. النجدي استعداد الجامعة 
للتعاون م���ع المحافظة للقي���ام بدورها الوطني والمجتمع���ي واألكاديمي 
في نش���ر التعليم والمعرفة بين أبناء الش���عب الفلس���طيني في المدينة 
المقدس���ة، والعمل على تنظيم مؤتمر أكاديمي مش���ترك يؤكد على عروبة 

القدس ويفضح االنتهاكات االحتاللية في العاصمة المحتلة.
 وحض���ر اللقاء من محافظة القدس معروف الرفاعي مستش���ار المحافظ، 
وجمال أبو لطيفة مدير الش���ؤون اإلدارية والمالي���ة، وأحمد عليان مدير عام 
التنمية والتخطي���ط، فيما حضر اللقاء من "القدس المفتوحة" د. حس���ين 
حماي���ل مدير فرع رام الل���ه والبيرة، وعوض مس���حل مس���اعد مدير دائرة 

العالقات العامة والدولية واإلعالم.

»الخارجية« تطالب بإجراءات 
دولية إلنهاء االحتالل

رام الل���ه - "األيام": طالب���ت وزارة الخارجي���ة والمغتربي���ن المجتمع الدولي 
والمنظمات والمجالس األممية المختصة التعامل مع إسرائيل كدولة احتالل، 
ودولة فصل عنصري، وترجمة هذه الحقيقة إلى إجراءات وتدابير دولية كفيلة 

بإنهاء االحتالل ووقف "األبرتهايد" اإلسرائيلي قبل فوات األوان.
وأوضح���ت الوزارة في بيان صحافي أم���س، أن الصمت الدولي واألميركي 
على انتهاكات وجرائم دولة االحتالل وفي مقدمتها االستيطان واعتداءات 
المستوطنين اإلرهابية يساعد إسرائيل ويشجعها على التمادي في تنفيذ 

حلقات "األبرتهايد"، وتثبيت أركانه.
وتطرق���ت إل���ى االنته���اكات المتكررة التي تمارس���ها ق���وات االحتالل 
والمس���توطنون في عموم الضفة الغربية بما فيها القدس، وعمليات الضم 
التدريجي والضم الزاحف ألراضي الضفة، وبشكل خاص للمناطق المصنفة 

)ج(، بهدف تخصيصها كعمق استراتيجي لالستيطان التوسعي.

جلسة جديدة لمحاكمة
المتهمين بقتل بنات

البيرة – "األيام": عقدت بمقر هيئة 
القضاء العس���كري في البيرة، أمس، 
إط���ار محاكمة  جلس���ة جديدة في 
المتهمي���ن بمقت���ل الناش���ط نزار 
بن���ات، وتقرر عقد الجلس���ة المقبلة 

في الثالث عشر من الشهر الحالي.
وجرى خالل الجلسة، االستماع إلى 
أم���ن المعلومات  تقرير أعده خبير 
"س.ش"، بن���اء على طلب من وكيل 
الدف���اع المحام���ي فارس ش���رعب، 
وتعل���ق برؤيته بخص���وص مقاطع 

الفيديو المتصلة بالقضية.
ف���ي تقري���ره  الخبي���ر  وأوض���ح 
ويتكون من 13 صفح���ة، أن جودة 
"الكاميرات" ال تتيح  التصوير  آالت 
التعرف إلى هوية األشخاص الذين 
توجه���وا إلى المكان الذي كان فيه 
الناشط بنات، في المنطقة الجنوبية 
بالخليل، وتخضع للسيطرة األمنية 

اإلسرائيلية بالكامل. 
وطلب شرعب في نهاية الجلسة 
من هيئة المحكمة برئاسة القاضي 
عيس���ى عمرو، إصدار كتاب موجه 
إلدارة المستش���فى األهل���ي ف���ي 
الخلي���ل، حيث نقل الناش���ط بنات 
عقب عملية اعتقاله، قبل أن يعلن 
عن مفارقته للحياة، لتزويده بالملف 

الطبي الخاص بقضية بنات.

المؤبد لمدان 
بتجارة مخدرات

رام الل���ه - "األيام": أصدرت محكمة 
بداي���ة بيت لح���م برئاس���ة القاضي 
جمال شديد وعضوية القاضي أيمن 
خالف وعضوية القاضي سارة قطينه 
حكم���ًا بإدان���ة متهم بحي���ازة مواد 
مخدرة بقصد االتج���ار وإيقاع عقوبة 
األشغال الشاقة المؤبدة مدة 20 سنة 

وغرامة مالية 20 ألف دينار أدرني.
ج���اء ه���ذا الحكم، بحس���ب بيان 
صدر عن مكتب النائب العام امس، 
والمرافعات  البينات  إلى  اس���تنادًا 
التي قدمها وكي���ل النيابة العامة 
اي���اد عبده وذل���ك بع���د أن قامت 
نيابة بيت لح���م بإحالة الملف إلى 
المحكم���ة المختص���ة بع���د إجراء 
التحقيق���ات الالزمة أصواًل على اثر 
إحالة محاض���ر التحريات إليها من 
قبل ف���رع مكافحة المخ���درات في 

شرطة بيت لحم.

القوى تدعو لتكثيف 
الفعاليات الداعمة لألسرى

رام الله - "األيام": دعت القوى الوطنية واإلسالمية إلى تكثيف الفعاليات 
الداعمة لألسرى، وعلى رأسهم األسير المريض ناصر أبو حميد.

وأك���دت القوى، في بيان صحافي، عقب اجتماعها في رام الله، أمس، على 
استمرار الفعاليات الش���عبية والجماهيرية في كل المحافظات تضامنًا مع 
األس���رى، خاصة المرضى، مطالبة بالضغط على االحتالل إلطالق س���راح أبو 

حميد ونقله إلى المستشفيات الفلسطينية أو العربية إلنقاذ حياته.
ودعت إلى التصدي لالحتالل ومس���توطنيه الذين يحاولون فرض الوقائع 
على األرض من خالل سياسة التهويد وتصعيد الجرائم والقتل والتهويد، 
بالتزامن مع تصريحات رئيس حكوم���ة االحتالل التي تعارض قيام الدولة 

الفلسطينية، والذي يعمل على إغالق األفق السياسي.
كما دعت القوى إلى تضافر كل الجهود لتوفير الحماية الدولية للش���عب 
الفلس���طيني، ومحاكم���ة االحتالل على جرائمه من خ���الل فرض المقاطعة 
والعقوب���ات، وتس���ريع آليات عمل المحكم���ة الجنائية الدولي���ة لمحاكمة 
مس���ؤوليه على ه���ذه الجرائ���م التي ترتقي إلى مس���توى جرائ���م الحرب 
وجرائم ضد اإلنس���انية والتي يستمر االحتالل بارتكابها ضد أبناء الشعب 
الفلس���طيني، وأهمية اس���تمرار التحركات الجماهيرية والش���عبية بإطار 

المقاومة الشعبية على األرض.

مبادرة مدرسية تقّدم مستلزمات 
شتوية لمستشفى جنين

جنين - "األيام": قّدمت مدرس���ة البنات األساس���ية في قرية زبدة جنوب 
غرب���ي جنين، أم���س، مجموعة من الوس���ائد والبطانيات الش���توية لصالح 
مستش���فى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، وذلك بتبرع 

من أولياء أمور الطلبة في المدرسة.
وقال���ت القائمات على التبرع: إنه جاء في إط���ار المرحلة األولى من مبادرة 
"فينا خير"، وفي إطار سلس���لة المبادرات اإلنسانية التي تنفذها المدارس 

التابعة لمديرية التربية والتعليم.
وحضر التسليم مدير عام التربية 
الطاهر، ومدير عام  والتعليم سالم 
المستش���فى الدكتور وس���ام بكر، 
والمدي���ر اإلداري عص���ام عالون���ة، 
والمدير الطب���ي الدكتور مصطفى 
حمارش���ة، ومديرة المدرسة فريال 
أبو موي���س، وصاحبة فكرة المبادرة 
مسؤولة الكشافة المعلمة نداء زيد، 
ورئيس قس���م الصحة المدرس���ية 
في مديرية التربية خيرية حرز الله، 
ورئيس قس���م العالقات العامة عال 
زكارنة، ورئيس قس���م النش���اطات 
الرب، ومش���رف  أبو  الطالبية عاهد 
تربي���ة  مديري���ة  ف���ي  الكش���افة 
قباطية رائد إغباري، وعدد من طلبة 

الكشافة.
أهمية  إل���ى  الطاه���ر  وأش���ارت 
المبادرات اإلنس���انية التي تنفذها 
التربية،  لمديرية  التابعة  المدارس 
المجتمعية  المساهمة  وتحث على 
في كافة مجاالت الخير والمساعدة 
والت���ي ترجمتها  لم���ن يحتاجها، 
بنات زبدة األساسية بتقديمها 60 
وس���ادة و15 بطانية ش���توية دعمًا 
واستشعارًا  الحكومي  للمستشفى 

بالمسؤولية المجتمعية تجاهه.

األسرى اإلداريون يواصلون 
مقاطعة محاكم االحتالل

رام الله - وفا: يواصل نحو 500 أسير إداري، مقاطعتهم لمحاكم االحتالل، 
لليوم ال� 31 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة االعتقال اإلداري.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى هيئة ش���ؤون األسرى والمحررين، "تشكل 
مقاطعة محاك���م االحتالل إرباكا لدى إدارة س���جون االحتالل، بحيث يصبح 
هناك انقطاع بينها وبين األس���رى، إضافة لتعري���ف الوفود األجنبية التي 
تزور السجون كل فترة بقضية االعتقال اإلداري، وبالتالي تداولها وتسليط 

الضوء عليها، ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات االحتالل إجراءات عقابية ضد األسرى المقاطعين 

لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد االعتقال اإلداري لهم.
وكان األسرى اإلداريون اتخذوا في األول من الشهر الجاري، موقفًا جماعيًا 
يتمثل بإعالن المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة 

باالعتقال اإلداري )مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.


