
أيـــــام فــــلــــســـطـــيـــنـــيــــة اإلثنين 42022/3/7

دولة فلسطين

وزارة المالية

مديرية اللوازم العامة 

لجنة العطاءات المركزية 

الدعوة لمناقصة شراء اللوازم 

الجهة المشترية: مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة التربية والتعليم 
) MOE - GSD / MOF / 2022 / 53 ( :رقم المناقصة

اسم المناقصة: طباعة وتوريد الكتب المدرسية للفصل األول للعام 2023-2022 
للمحافظات الجنوبية

 1. ت���ود وزارة التربية والتعليم ومن خالل مديرية اللوازم العامة اس���تخدام جزء من 
مخصصاتها ضمن الموازنة العامة الممول من قبل وزارة المالية لتسديد المبالغ 
المس���تحقة بموجب عق���د ) MOE - GSD / MOF / 2022 / 53 ( طباعة وتوريد 

الكتب المدرسية للفصل األول للعام 2022-2023 للمحافظات الجنوبية.
 2. تدع���و مديرية اللوازم العامة ولص�الح وزارة التربي���ة والتعليم المناقصين ذوي 
األهلية إلى تقديم عطاءات بالظرف المختوم لطباعة وتوريد الكتب المدرس���ية، 

يحق للمناقص التقدم لواحدة أو أكثر من هذه البنود.
 3. ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا لمقتضيات 
قانون الش���راء العام رقم 8 لعام 2014 والئحت���ه التنفيذية، وهي مفتوحة لكل 

المناقصين ذوي األهلية.
 4. يمك���ن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على جميع وثائق المناقصة 
من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم  ) www.gs.pmof.ps ( أو من خالل 
البوابة الموحدة للش���راء العام ) www.shiraa.gov.ps ( بعد دفع رس����وم غير 
مستردة مقدارها ) 300 ( ش���يقل لحس�اب وزارة المالية في بنك فلسطين على 
حس�اب رقم ) 219000/49 (، ويتم ارفاق وصل الدفع ) فيشة اإليداع ( مع العطاء 
المقدم، كما يمكن للمناقصين الحصول على أي معلومات إضافية لجميع وثائق 
المناقصة على العنوان المبين أدناه وذلك من الس���اعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 

2:00 مساء من أيام األحد إلى الخميس.
 5. يج���ب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أس���فل الدعوة ف���ي موعد أقصاه 
الس���اعة ) 12:30 ( ظه���رًا من يوم الثالث���اء المواف���ق 2022/3/22، والعطاءات 
اإللكترونية غير مقبولة، ويجب أن تكون صالحية العطاءات س����ارية لمدة 150 

يوما من التاريخ النهائي لتسليم العطاءات أي حتى تاريخ 2022/8/18.
 6. يج���ب أن يرف����ق م�ع العط�اء كفال�ة دخ�ول المناقص����ة بقيم�ة 3 % م�ن قيم�ة 
ال�ع�رض المق�دم بالشيكل عل�ى أن تكون الكفالة سارية المفعول لمدة 30 يوما 

بعد صالحية العطاء أي حتى تاريخ 2022/9/17.
 7. العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين سيتم استبعادها، وسيتم 
فتح العطاءات فور انتهاء الموعد المحدد للتس���ليم بحضور ممثلي المناقصين 

الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه. 
8.  رسوم االعالن على من ترسو عليه المناقصة.

9. العنوان المذكور أعاله هو: 
مديرية اللوازم العامة 

وزارة المالية 
مجمع الوزارات مبنى القدس، الطابق السادس، رام الله ) الضفة الغربية (، الماصيون 

هاتف: 3/ 2987112 - 02 
فاكس: 02-2987056 

رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين

وزارة المالية

مديرية اللوازم العامة
الجهة المشترية : وزارة الصحة الفلسطينية 

اسم المناقصة : صيانة واصالح جهاز X RAY 3D لصالح مستشفى بيت جاال 
 MOH - GSD / MOF / 2022 / 56 : رقم المناقصة

 تود وزارة الصحة استخدام جزء من مخصصاتها ضمن الموازنة العامة . 1
الممول من قبل وزارة المالية ولتسديد المبالغ المستحقة بموجب عقد 

.MOH - GSD / MOF / 2022 / 56
 تدع���و وزارة المالية لصالح وزارة الصحة المناقصين ذوي األهلية الى تقديم . 2

عطاءات بالظ���رف المختوم لتنفيذ الخدمة ، و تش���تمل المناقصة على الرزم 
التالية : صيانة واصالح جهاز X RAY 3D لصالح م . بيت جاال. 

 ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا ألحكام . 3
قانون الش���راء العام رقم 8 لسنة 2014 م والئحته التنفيذية، وهي مفتوحة 

لكل المناقصين ذوي األهلية. 
 بمك���ن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحص���ول على معلومات إضافية . 4

من خالل الموقع اإللكتروني www.gs.pmof.ps أو من خالل البوابة الموحدة 
للشراء shiraa.gs.pmof.ps أو الحصول على مزيد من المعلومات من العنوان 
المبين أدناه وذلك من الس���اعة 8:00 صباحا إلى الس���اعة 3:00 ظهرا من أيام 

األحد الى الخميس . 
 يمك���ن للمناقصين المهتمي���ن الحصول على وثائ���ق المناقصة عبر البوابة . 5

الموح���دة للش���راء العام أو موقع الل���وازم العام���ة www.gs.pmof.ps ، بعد 
دفع رسوم غير مس���تردة مقدارها 300 شيكل لحساب وزارة المالية في بنك  
فلسطين على حس���اب رقم ) 219000/49( ، ويتم ارفاق وصل الدفع ) فيشة 

اإليداع ( مع العطاء المقدم .
 يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة قبل الساعة 12:15 . 6

من يوم الثالث���اء الموافق 2022/3/15، والعط���اءات اإللكترونية غير مقبولة، 
ويج���ب أن تكون صالحية العطاءات س���ارية لم���دة 150 يوما بع���د التاريخ 

النهائي لتسليم العطاءات.
 يجب أن يرفق مع العطاء إقرار ضمان للعطاء وفقا للنموذج المدرج في وثائق . 7

المناقصة.
 العط���اءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم اس���تبعادها، . 8

وسيتم فتح العطاءات فور انتهاء الموعد المحدد بحضور ممثلي المناقصين 
الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه.

  رسوم اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة . 9
 العنوان المذكور أعاله هو: . 10

مديرية اللوازم العامة 
مجمع الوزارات مبنى القدس، الطابق السادس، 

رام الله ) الضفة الغربية ( ، الماصيون .
 هاتف : 298711 فاكس : 2987056 

رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين

وزارة المالية 

مديريـة اللـوازم الـعـامـة

الدعوة إلى المناقصة

الجهة المش���ترية : ] مديرية الل���وازم العامة ولصالح وزارة االتص���االت وتكنولوجيا 
المعلومات [ 

اسم المناقصة : شراء خدمات الشبكة الحكومية لمؤسسات دولة فلسطين { 
 MTIT-GSD / MOF /2022/60 : رقم المناقصة

التاريخ : ] 2022/3/7 [
ت���ود وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من خ���ال مديرية اللوازم   .1
العامة اس���تخدام جزء م���ن مخصصاتها ضمن الموازن���ة العامة للوزارة، 
مشروع الش���بكة الحكومية الممول من قبل وزارة المالية لتسديد المبالغ 
المس���تحقة بموجب عقد: ]شراء خدمات الش���بكة الحكومية لمؤسسات 

.]MTIT - GSD / MOF / 2022 / 60 دولة فلسطين
2.  تدعو مديرية اللوازم العامة ولصال���ح وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
المناقصين ذوي األهلية الى تقديم عطاءات بالظرف المختوم لتقديم خدمات 

االنترنت علمًا ان المناقصة مجزأة الى ثاثة أجزاء.
س���تتم المناقصة العامة من خال طلب عطاءات تنافسية محلية وفقًا ألحكام   .3
قانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014 م والئحته التنفيذية وهي مفتوحة لكل 
المناقصي���ن ذوي األهلية، والمؤهات المطل���وب توفرها لدى المناقص الفائز 

هي : ] تقديم خدمات الربط لمؤسسات الدولة وتقديم خدمات االنترنت [.
4. يمك���ن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول عل���ى معلومات إضافية من 
خ���ال مراس���لة مديرية اللوازم العام���ة وكذلك فحص وثائ���ق المناقصة على 
العنوان المبين أدناه وذلك من الس���اعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 2:00 مساء من 

أيام األحد إلى الخميس.
يمكن للمناقص�ين المهتمين الحصول على وثائق المن�اقص�ة من خال الموقع   .5
االلكتروني لمديرية اللوازم الع�ام�ة ) www.gs.pmof.ps ( أو من خال البوابة 
الموحدة للش����راء العام ) https://www.shiraa.gov.ps (، ودفع رس����وم غير 
مس���تردة مقدارها ) 100 دوالر ( لحس����اب وزارة المالية في بنك فلسطين على 
حساب رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع ) فيشة اإليداع ( مع العطاء 

المقدم. 
يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة يوم الثاثاء الموافق   .6
2022/3/22 قبل الس���اعة 1:30 مس���اء ويج���ب أن تكون صاحي���ة العطاءات 
س���ارية لمدة 149 يوما بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات أي حتى تاريخ 

.2022/8/18
يجب أن يرفق مع العطاء كفالة دخول المناقصة بنسبة ] 3 % من قيمة العطاء   .7
المقدم بالدوالر [ وتكون سارية المفعول لمدة ] 30 [ يوما بعد صاحية العطاء 

اي حتى تاريخ 2022/9/17.
8.  العطاءات الت���ي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم اس���تبعادها، 
وس���يتم فتح العطاءات فور انتهاء الموعد المحدد لتسليم العطاءات بحضور 

ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه.
رسوم االعان على من ترسو عليه المناقصة ولمرة واحدة فقط .   .9

العنوان المذكور اعاه :   .10
صندوق العطاءات المركزية - دائرة العطاءات 

مديرية اللوازم العامة - وزارة المالية - مجمع الوزارات مبنى القدس ، الطابق السادس 
،

 رام الله ) الضفة الغربية ( ، الماصيون
 هاتف : 3/ 2987112 - 02       فاكس : 02-2987056 

رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
وزارة المالية

مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية

دعوة لتقديم عطاءات
الجهة المشترية: هيئة االمداد والتجهيز  من خالل مديرية اللوازم العامة

LC-GSD/MOF/2022/47 :رقم المناقصة
اسم المناقصة استكمال شراء وتوريد تجهيزات عسكرية 

تود هيئة اإلمداد والتجهيز ومن خالل مديرية اللوازم العامة اس���تخدام جزء . 1
من مخصصاتها ضمن الموازنة العامة الممول من قبل وزارة المالية لتس���ديد 
المبالغ المس���تحقة بموجب عقد LC-GSD/MOF/2022/47 اس���تكمال شراء 

وتوريد تجهيزات عسكرية.
 تدع���و مديرية الل���وازم العامة ولصالح هيئة االم���داد والتجهيز المناقصين . 2

ذوي األهلي���ة الى تقديم عطاءات بالظرف المختوم ش���راء وتوريد تجهيزات 
عسكرية.

 س���تتم المناقصة العام���ة من خالل طل���ب عطاءات تنافس���ية محلية وفقا . 3
لمقتضيات قانون الشراء العام رقم )8( لعام 2014 والئحته التنفيذية، وهي 
مفتوح���ة لكل المناقصي���ن ذوي األهلية والمؤهالت المطل���وب توفرها لدى 

المناقص الفائز هي: القدرة المالية والخبرة الفنية.
يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على جميع وثائق المناقصة . 4

م���ن خالل الموقع االلكتروني لمديرية الل���وازم العامة ) www.gs.pmof.ps( أو 
من خالل البوابة الموحدة للشراء العام )www.shiraa.gov.ps( بعد دفع رسوم 
غير مس���تردة مقدارها )300( شيقل لحس���اب وزارة المالية في بنك فلسطين 
على حس���اب رقم )49/219000( ، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيش���ة اإليداع( مع 
العط���اء المقدم ، كما يمك���ن للمناقصين الحصول عل���ى أي معلومات إضافية 
لجمي���ع وثائق المناقصة على العنوان المبين أدناه وذلك من الس���اعة 9 صباحًا 

إلى الساعة 2 مساء من أيام األحد إلى الخميس . 
 يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أس���فل الدعوة في موعد أقصاه . 5

الس���اعة )10:30( صباحا من يوم الثالث���اء المواف���ق 2022/4/5، والعطاءات 
اإللكترونية غير مقبولة ، ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة 150 

يوما من التاريخ النهائي لتسليم العطاءات . 
 يج���ب أن يك���ون مرفق مع العط���اء كفالة دخول المناقصة بنس���بة %3 من . 6

إجمالي العطاء المقدم وتكون س���ارية المفع���ول لمدة 30 يومًا بعد صالحية 
العطاء أي حتى تاريخ 2022/10/1.

 العط���اءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم اس���تبعادها، . 7
وس���يتم فتح العطاءات فور انتهاء الموعد المحدد للتس���ليم بحضور ممثلي 

المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه .
 رسوم اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.. 8
 العنوان المذكور أعاله هو : . 9

صندوق العطاءات المركزية - دائرة العطاءات 
وزارة المالية / مديرية اللوازم العامة

رام الل���ه ، الماصيون ، مجمع الوزارات - مبنى الق���دس / مقابل مكتب رئيس الوزراء ، 
الطابق السادس 

فاكس: 02-2987056  هاتف: 2987112 - 02  
رئيس لجنة العطاءات المركزية

إطالق نار باتجاه مزارعي وسط القطاع
خان يون���س - محمد الجم���ل: تعرضت مناطق 
زراعية قريبة من موقع "كيس���وفيم"، المقام على 
خط التحديد وس���ط قطاع غ���زة، لعمليات إطالق 
نار إسرائيلية متقطعة خالل ساعات فجر وصباح 
أمس، انطالقًا من دبابات ونقاط مراقبة عس���كرية 

منتشرة في محيط الموقع.
ووفق���ًا لمصادر محلية وش���هود العي���ان، فإن 
الدبابات أطلقت النار من الرشاش���ات المتوسطة 
والثقيل���ة المثبتة عليها، مس���تهدفة بس���اتين 
ومناطق زراعية مفتوحة تقع قبالة مخيم المغازي، 
ومدين���ة دير البلح المجاورة، دون أن يس���فر ذلك 
ع���ن وقوع إصابات في صف���وف المواطنين، لكنه 
تسبب في خلق حالة من القلق، خاصة في صفوف 
المزارعي���ن، الذي���ن اضط���ر معظمه���م لمغادرة 

مزارعهم خشية أن يتعرضوا لألذى.
وأش���ارت المصادر نفس���ها إلى أن إطالق النار 
تواصل بص���ورة متقطعة خالل س���اعات الظهر، 
وتراف���ق مع إطالق قنابل مس���يلة للدم���وع تجاه 
مناطق متفرقة من جنوب ووس���ط القطاع، خاصة 

شرق بلدة القرارة.
كما ش���هدت بلدة خزاعة الواقعة شرق محافظة 
خان يونس، جن���وب القطاع، عملي���ات إطالق نار 
بصورة مش���ابهة خالل س���اعات الظهيرة، تزامنًا 
مع حركة نش���طة لآلليات العس���كرية داخل خط 

التحديد.
وأطلقت آليات عس���كرية إس���رائيلية متمركزة 
قرب منطقة "أحراش كيسوفيم"، عددا من القنابل 
الضوئية في س���ماء المنطقة، خالل ساعات الفجر 

األولى.
وش���هدت مناط���ق متفرق���ة داخ���ل الش���ريط 
الحدودي في محيط موقع "صوفاه"، انتشارًا مكثفًا 
للجرافات والحفارات، وسط عمليات حفر وتجريف 
متواصلة، اشتملت على إقامة حفر طولية عميقة، 
وإنشاء مقاطع من الجدار تحت وفوق األرض وذلك 
بالتزامن مع تحليق طائرات استطالعية في عموم 
األجواء وعمليات تمش���يط واسعة نفذتها آليات 
عس���كرية تس���اندها دبابات في محي���ط مناطق 

متفرقة تقع بمحاذاة خط التحديد.

غزة: الفصائل تدرس تشكيل 
هيئة لمواجهة جرائم االحتالل

غزة - عيسى سعد الله: أفاد مصدر فصائلي مطلع، 
بأن الفصائل في غزة اجرت مش���اورات حثيثة خالل 
األيام األخيرة لتشكيل هيئة وطنية لمساندة أهالي 
الضف���ة والق���دس وداخل الخط األخض���ر لمواجهة 
الجرائم واإلعدام���ات الميدانية التي ترتكبها قوات 
االحتالل، يوميًا، هن���اك، باإلضافة الى مواجهة نوايا 
االحت���الل بتوطين يه���ود أوكرانيين عل���ى أراضي 

البلدات العربية في داخل الخط األخضر. 
وقال المصدر ل�"األيام"، ان لجنة المتابعة للقوى 
الوطني���ة واإلس���المية اقترحت تأس���يس هيئة 
وتش���كيل لجنة إلج���راء المش���اورات من مختلف 

الفصائل والتيارات والهيئات لتوحيد الفعاليات 
في شقي الوطن والداخل لمواجهة االحتالل، ومن 

ثم عرض النتائج على لجنة المتابعة إلقرارها. 
وأوضح المصدر ذاته الذي فضل عدم ذكر اسمه 
أن الفكرة ال تزال قيد التبلور وس���تكون مهمتها 
تنس���يق وإق���رار الفعالي���ات وتنفيذها بش���كل 
متزامن خالل الفترة المقبلة على قاعدة "اننا شعب 
واح���د"، مبينًا أن الفصائل اتخذت مثل هذا القرار 
في ظل حالة الغليان الكبيرة التي يشهدها قطاع 
غزة وباقي األراضي الفلس���طينية نتيجة الجرائم 

اإلسرائيلية واستمرار الحصار على القطاع. 

بدء التسجيل المتحان »التوجيهي« لألسرى
رام الله - "األيام": أعلنت هيئة شؤون األسرى والمحررين، 
أمس، فتح باب التسجيل وتقديم طلبات الثانوية العامة 
)التوجيهي( لألسرى داخل سجون االحتالل، للعام 2022. 
وطلبت الهيئة من ذوي األس���رى الذي���ن يرغب أبناؤهم 
بالتق���دم لالمتح���ان، والذي���ن تنطبق عليهم الش���روط، 
التوج���ه إلى المديريات التابعة لها في المحافظات، وكل 
حس���ب منطقته، لتسليم الوثائق المطلوبة، وذلك ابتداًء 

من 2022/3/13 ولغاية 2022/4/28.
وبين���ت أن األوراق المطلوب���ة ه���ي: ش���هادة ميالد 
مصدقة أو أصلي���ة باللغة العربي���ة أو االنجليزية، وفي 
حال كان���ت بلغة مغاي���رة يجب ترجمته���ا إلى إحدى 
اللغتين الس���ابقتين من مترجم قانوني معتمد، وورقة 
الصليب األحمر مصدقة بتاريخ حديث للعام 2022، وإن 
تع���ذر ذلك باإلمكان إحضار وثيق���ة معتمدة من هيئة 
ش���ؤون األس���رى، وآخر كش���ف عالمات مدرسي محدد 
فيه المعدل/ المجموع والنتيجة، أو آخر ش���هادة علمية 
مدرسية حصل عليها األس���ير مصدقة حسب األصول 
)ادارة المدرس���ة ومديرية التربية والتعليم(، أو كشف 
عالمات ثانوية عامة أصلي أو مصدق حسب األصول إذا 

كان األسير قد تقدم سابقا لالمتحان.
وأكدت الهيئة أنه ال بد من توفر الشروط التالية في كل 
من يريد التقدم المتحان الثانوية العامة: كل أسير أنهى 
الصف الرابع األساس���ي بنجاح، ويبلغ من العمر عش���رين 
عامًا فأكثر، وأنهى خمس س���نوات متواصلة فأكثر داخل 
الس���جن قبل تاري���خ 2022/7/1، بش���رط أن يكون حكمه 

مؤبدا، أو خمس���ة وعش���رين عامًا فأكثر، وكل أسير أنهى 
الصف الخامس بنجاح، وعمره عشرون عامًا فأكثر، وأمضى 
خمس سنوات متواصلة فأكثر داخل المعتقل قبل تاريخ 
2022/7/1، بشرط أن يكون حكمه عشرين عامًا فأكثر، وكل 
أسير أنهى الصف السادس أو الس���ابع أو الثامن بنجاح، 
ويبلغ من العمر عش���رين عامًا فأكثر وأتم ثالث س���نوات 
متواصل���ة، أو أربع س���نوات متقطعة فأكث���ر قبل تاريخ 
2022/7/1، وكل أس���ير أنهى الصف التاس���ع أو العاش���ر 
بنجاح، وعمره تس���عة عش���ر عامًا حتى تاريخ 2022/7/1، 
وأتم عامًا كاماًل متواصاًل أو أكثر في السجن حتى تاريخه.
وأضافت: كل أس���ير أنهى الصف الحادي عشر بنجاح 
عام 2021 أو قبل ذلك، أو اعتقل وهو على مقاعد الدراسة 
من الصف الثاني عش���ر، بغض النظ���ر عن العمر وفترة 
االعتقال، وكل أسير تقدم في األعوام السابقة المتحان 
الثانوي���ة العامة الفلس���طينية، أو م���ا يعادلها، بغض 

النظر عن العمر أو فترة االعتقال.
ولفتت إلى أن كل أس���ير يتم اإلفراج عنه قبل 2022/7/1 
ال يحق له التقدم المتح���ان الثانوية العامة، مبينة أنه في 
حال أن الطالب )األس���ير( من سكان الداخل ويحمل بطاقة 
الهوية اإلس���رائيلية يتطل���ب من مدي���ر المديرية إرفاق 
كتاب تعريف ب���دل ورقة صليب، وفي حال أن األس���ير ال 
يحمل بطاقة هوية ش���خصية )يت���م إرفاق صورة عن جواز 
الس���فر الذي يحمله أو الرقم الوطني(، وأنه يسمح لألسرى 
الموقوفي���ن واإلداريي���ن بالتق���دم لالمتحان ش���ريطة أن 
يتعهد األهل بتسليم ورقة صليب حديثة بشهر 2022/8.

القبض على متهم بمحاولة 
دهس شرطي في نابلس

جنين - "األيام": قبضت شرطة محافظة جنين، مساء أول من 
أمس، على ش���خص بتهمة محاولة دهس ش���رطي مرور على 

حاجز مروري في مدينة نابلس.
وذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم في الش���رطة، أن 
عمليات ش���رطة محافظة جنين تلقت تعميما من عمليات 
شرطة محافظة نابلس يفيد بقيام مركبة يقودها شخص 
رف���ض االنصياع ألوامر ش���رطي عندما أش���ار له بالوقوف 
ألغراض فح���ص المركبات االعتيادية على حاجز ش���رطة 
أقي���م في مدينة نابلس، إال أن الس���ائق ل���م ينصع ألوامر 
الشرطي وتجاوز عوائق الحاجز محاوال دعس الشرطي وفر 

هاربا.
وأضافت، إن شرطة جنين وبعد تلقي البالغ قامت بالتعميم 
عل���ى المركبة المش���تبه فيها ووضعت حواج���ز على مداخل 
المحافظ���ة والط���رق الفرعية وتمكنت من إلق���اء القبض على 
الس���ائق وضبط المركبة، وتم التحفظ عل���ى المقبوض عليه 
وإحالته لجهة االختصاص الس���تكمال اإلج���راءات القانونية 

بحقه أصوال.

بدء استقبال طلبات اعتماد
 وكالء القوائم االنتخابية

رام الل����ه - "األيام": أعلنت لجنة االنتخابات المركزية عن بدء 
اس����تقبال طلبات اعتماد وكالء القوائم االنتخابية المرش����حة 
للمرحلة الثانية من االنتخابات المحلية، المقرر االقتراع فيها 

بتاريخ 2022/3/26.
وأوضح����ت اللجنة في بيان لها، أمس، أن باب تقديم طلبات 
اعتماد الوكالء س����يبقى مفتوحًا حتى 20 آذار الجاري، بحيث 
يقوم ممثل كل قائمة بتعبئة الطلب إلكترونيًا من خالل موقع 
اللجنة اإللكتروني، أو ورقيًا في مكتب المنطقة التي تتبع لها 

الهيئة المحلية التي ترشحت القائمة لعضويتها.
وأكدت أنه يش����ترط في الوكيل أن يبلغ من العمر 20 عامًا أو 
أكثر، وأال يكون موظفًا أو مس����تخدمًا في أحد األجهزة األمنية 
أو في هيئة محلية، إلى جانب التزامه بقواعد س����لوك الوكالء 

التي وضعتها اللجنة.
وبينت اللجنة أنها تواصل استقبال طلبات اعتماد المراقبين 
المحليين والدوليين والضيوف والصحافيين للرقابة وتغطية 
المرحل����ة الثانية من االنتخابات المحلي����ة، من خالل موقعها 

اإللكتروني.
وذك����رت أن االنتخابات س����تجرى ف����ي 26 آذار الجاري في 
50 هيئ����ة محلي����ة بالضفة، وفق الكش����ف األول����ي للقوائم 

والمرشحين.

نابلس: إحياء الذكرى 
التاسعة لرحيل تشافيز

نابل���س - وفا: أحي���ت ممثلية فنزويال في فلس���طين، أمس، 
الذكرى التاسعة لرحيل القائد األممي هوجو تشافيز، بالتعاون 
مع جمعية مركز أوتار، وذلك بمقر الجمعية في مدينة نابلس.

وحضر الفعالية ممثال فنزويال ونيكاراغوا لدى فلسطين ماهر 
طه، وروبرتو موراليس، وممثلون عن وزارة الخارجية ومؤسسات 

المجتمع المدني.
وتخلل���ت الحفل كلمات أش���ادت بفنزوي���ال وقائدها الراحل 
تشافيز، وعرض فيلم عن حياته، وفعالية موسيقية، كما ُعزف 

النشيدان الوطنيان لفلسطين وفنزويال.
وأكد الس���فير طه عمق العالقات الفنزويلية الفلس���طينية، 
مقدمًا الشكر باسم الرئيس الفنزويلي ووزير الخارجية وطاقم 
الس���فارة على إقامة الفعالية إلحياء الذك���رى العظيمة للوفاء 
للقائد تشافيز، وأكد أن تشافيز ال يزال بطاًل وقائدًا في أذهان 
الفنزويليي���ن وأحرار العالم، وأنه ترك إرثًا وعرف بإنس���انيته 
وانحيازه لقضايا البس���طاء والش���عوب المظلومة وعلى رأسها 

قضية الشعب الفلسطيني.
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»القدس المفتوحة« ممثاًل لشبكة 
ابن سينا للتعليم االفتراضي

رام الله - "األيام": اختارت ش���بكة ابن س���ينا للتعليم االفتراضي، جامعة 
القدس المفتوحة ممثاًل رس���ميًا للشبكة، للش���راكة العلمية اإلقليمية في 

فلسطين لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. 
وقالت الش���بكة في بيان لها، أمس: "بناًء على موافقة مجلس إدارة شبكة ابن 
س���ينا للتعليم االفتراضي في اجتماعه األخير في العاصمة الفرنسية باريس، 
فقد تم تعيين مس���اعد رئي���س جامعة القدس المفتوحة لش���ؤون العالقات 
العامة والدولية واإلعالم عماد الهودلي ممثاًل رس���ميًا للش���بكة في فلسطين، 
وبناء الشراكة العلمية مع وزارات التعليم المختلفة".  وأضاف البيان: "االختيار 
جاء امتثااًل للنظام األساسي لشبكة ابن سينا للتعليم االفتراضي، السيما المادة 
2، الفق���رات 5 و6 و7 المتعلقة بوضع معايير لضمان جودة الدروس التعليمية 
المنتجة عب���ر اإلنترنت، وتطوير الهندس���ة التعليمية الس���تخدام التقنيات 
الرقمية الجديدة للتعليم، والمس���اهمة بتعزيز مه���ارات البلدان األعضاء في 

)اليونسكو( في التعليم والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار". 
وبموجب هذا القرار س���تكون "القدس المفتوحة" مس���ؤولة عن بناء الشراكة 
العلمية بمجال التعليم االفتراضي مع وزارات ومؤسسات التعليم المختلفة في 
فلسطين، ووضع المعايير الالزمة لضمان جودة الدروس التعليمية المنتجة عبر 
اإلنترنت، وتطوير الهندسة التعليمية الس���تخدام التقنيات الرقمية الجديدة 
للتعلي���م، وكذلك المش���اركة في متابعة تطوير وتنفيذ مش���اريع التعاون بين 

الشبكة والمؤسسات التعليمية على الصعيدين الوطني والدولي.

فريق طبي ألماني يجري 
عمليات  لعشرات األطفال بغزة

غزة - خليل الش���يخ: قالت جمعية 
إغاثة فلس���طين إن وفدًا طبيًا دوليًا 
وفحوص  جراحي���ة  عملي���ات  يجري 
طبية لعش���رات األطف���ال في مجال 
جراح���ة وتقويم العظ���ام، في قطاع 
غزة. وأوضح مدير الجمعية في قطاع 
غزة سهيل فليفل ل�"األيام" أن الوفد 
الطبي المتخص���ص بجراحة وتقويم 
الطبية  ق���دم االستش���ارات  العظام 
وإجراء الفحوصات الالزمة لعش���رات 
األطفال المصابين بتشوهات خلقية 

وجروح أخرى.
وأوضح أن الفري���ق الطبي األلماني 
المكون من س���تة أطب���اء وممرضين 
العظ���ام،  بجراح���ة  متخصصي���ن 
ويترأس���ه ج���راح العظ���ام د. مارك 
العمليات  بجدول���ة  ق���ام  س���نكلير، 
الجراحية التي يج���ري تنفيذها في 
القطاع،  األوروبي جنوب  المستشفى 

بالتنسيق مع وزارة الصحة. 
العظ���ام  قس���م  رئي���س  وق���ال 
بمستشفى غزة األوروبي د. جمال أبو 
هالل "إن العمليات التي تم إجراؤها 
تكللت  الماضيي���ن  اليومي���ن  خالل 
بالنج���اح وتم إج���راء معاينات طبية 

لنحو 105 أطفال.
وأش���ار إلى أن���ه م���ن المتوقع أن 
تجرى العمليات الجراحية طيلة أيام 
األس���بوع الجاري، حيث م���ن المقرر 
إجراء 21 عملية جراحية معظمها من 

العمليات المعقدة والنوعية.
م���ن جانب���ه، أك���د رئي���س الوفد 
الطبي األلماني د. س���نكلير الذي زار 
المستش���فى األوروب���ي أكثر من مرة 
خالل السنوات الماضية، أن أصحاب 

الجارية، يعانون  الجراحية  العمليات 
العظام،  ف���ي  وراثية  من مش���كالت 
الفتًا إلى أن الطواقم الطبية المحلية 
ستس���تكمل مرحل���ة المتابع���ة مع 

األطفال المرضى.


