17

9.2.2018

م� �ص ��رع ح� �س ��ام ال �ش �ي ��خ م� ��ن أب � ��و س� �ن ��ان وأح� �م� ��د ال �ش �ي ��خ م� ��ن امل� ��زرع� ��ة ف� ��ي ح� � ��ادث ق � ��رب ال �ك ��اب ��ري
م� � ��ن :م �ح��اس��ن
ن��اص��ر م��راس��ل
م ��وق ��ع ال��ع��رب
وص �ح �ي �ف��ة ك��ل
العرب
ل � � �ق� � ��ي ح � �س� ��ام
ن�� � ��واف ال �ش �ي��خ
( 17ع ��ا ًم ��ا) من
املرحوم احمد الشيخ
أبو سنان واحمد
سعيد الشيخ من بلدة املزرعة حتفيهما
كما واصيب شابان آخران بجراح بالغة
اخل �ط��ورة ف��ي ح��ادث ط��رق م ��ر ّوع وقع
م�س��اء ال�ث�لاث��اء م��ن ه��ذا األس �ب��وع ،على
ش ��ارع رق��م  89ق��رب مفترق الكابري
في شمالي البالد .واف��اد الناطق بلسان
مؤسسة جنمة داوود احلمراء في بيان
عممه على وس��ائ��ل اإلع�ل�ام" :إن بال ًغا
وصل الى بدالة املؤسسة املركزية حول
انفجار في سيارة على ش��ارع رق��م 89
ق��رب مفترق الكابري ،أدى ال��ى اصابة
 4اشخاص بجراح خطيرة ،بحيث هرع
ال ��ى امل �ك��ان ال �ط��اق��م ال�ط�ب��ي ال ��ذي ش��رع
بتقدمي االس �ع��اف��ات االول �ي��ة للمصابني

وم� ��ن ث ��م نقلهم
ال� ��ى م�س�ت�ش�ف��ى
اجل �ل �ي��ل ال�غ��رب��ي
في نهاريا لتلقي
العالج".
م �ش �ي � ًرا ال� ��ى أن
احل� ��دي� ��ث ي� ��دور
حول حادث طرق
املرحوم حسام نواف الشيخ نتج ع��ن تصادم
وج� ًه��ا ل��وج��ه ب�ين س�ي��ارت�ين م��ا ادى الى
انقالب سيارة الى جانب الطريق .وأكد
زك��ي هيلر الناطق بلسان املؤسسة في
ب �ي��ان الح��ق ل��ه" :إن ط��واق��م االس�ع��اف
اعلنت عن مصرع اثنني من بني املصابني
مشي ًرا الى أن احلديث يدور حول شابني
في اوائل العشرينات من عمريهما وتوفيا
متأثرين بجراحيهما البالغة ،بينما مت نقل
مصابني آخرين ( 20و 30عا ًما) وصفت
حالتهما ً
ايضا على انها خطيرة ،مع اصابة
في الرأس".
وبحسب سلطة االط �ف��اء واإلن �ق��اذ فإن
"احل��دي��ث ي��دور ح��ول ح��ادث ط��رق ادى
الى انفجار وانقالب سيارة بحيث عملت

وزارة االقتصاد والصناعة
دائرة الصناعات

وزارة االقتصاد والصناعة ،دائرة الصناعات وجلنة احلصص
يعلنون بهذا

عن توزيع حصة اختيارية للفاصوليا املجمدة
للعام 2018
تفاصيل احلصة :
رمز احلصة – 9610
تفاصيل اجلمرك 07.10.220000/8
رخص استيراد الفاصوليا املجمدة في نطاق احلصة
ُتخصص الستيرادها من الدول األعضاء في منظمة التجارة
العاملية .
الكمية املتوفرة للتوزيع في نطاق احلصة هي  2.000طن.
مدة سريان االستيراد هي لغاية 31.12.18
ميكن تقدمي الطلبات ابتداء من تاريخ 8.2.18
ولغاية تاريخ 18.2.18
يجب تعبئة طلب الترخيص لالستيراد على االستمارة
احملوسبة في موقع االنترنت
www.economy.gov.il/Michsot
لتفاصيل إضافية ميكن االتصال مل ّركزة جلنة احلصص فاني
دوويك هكوهن بهاتف رقم 02-6662399

تصوير :الشرطة وطواقم االنقاذ واالسعاف
طواقم االسعاف واالنقاذ على محاولة تخليص العالقني
من داخلها ،وبعد اعمال متواصلة متكنت من ذلك بحيث
وصفت جراحهم على انها بالغة اخل�ط��ورة وحالتهم
حرجة فيما اضطرت الطواقم الطبية الح ًقا االعالن عن
مصرع اثنني من بني ر ّكاب السيارة".
من جانبه قال الناطق بلسان شرطة الساحل في بيان له:
"الشرطة وصلت الى املكان وشرعت بتقصي احلقائق
والعمل على الكشف عن أسباب وقوع احلادث الذي اودى
بحياة شخصني واصابة آخرين بجراح".

وقرر الشيخ نهاد مشلب رئيس املجلس في ابو سنان
اغلق اب��واب املجلس احمللي وامل��رك��ز اجلماهيري ليوم
واحد ،وذلك تضامنا مع عائالت الضحايا.
بأن" :احلديث يدور عن حادث
وقد اشار رئيس املجلس ّ
مؤلم ومفجع الذي احزن اجلميع ،ولذلك قررنا الوقوف
الى جانب العائالت املصابة" .واضاف رئيس املجلس:
"لقد فقدنا شخصني من خيرة سكان البلدتني ،حيث
أن احلزن يلف أبو سنان واملزرعة منذ أن وصلنا خبر
الكارثة".

وزارة
الثقافة
والرياضة
تعلن بهذا

نداء لتقدمي طلبات الترشيح لفنان /مجموعة فنانني /قيّم
ميثلون دولة إسرائيل في البيانله الدولية
للفنون في فينيسيا التي ستقام في شهر أيار /مايو 2018
البيانلة الدولية للفنون ُتفتح في فينيسيا في شهر أيار /مايو  .2018دولة إسرائيل تشترك في هذا االحتفال الدولي املهم
وتتوجه جلمهور الفنانني والقيمني بطلب لتلقي عروض للمعرض في اجلناح اإلسرائيلي.
إجراء العرض وقيمة امليزانية التي ستحدد لذلك يخضعان للتقديرات احلصرية لدولة إسرائيل ومشروطان باملصادقة على
امليزانية للعام  2019لوزارة الثقافة والرياضة ووزارة اخلارجية.
يحق تقدمي طلبات الترشيح ملواطن من دولة إسرائيل أو من سكانها الثابتني وهو واحد مما يلي :
* فنان في مجال الفنون التشكيلية رائد في مجاله ،صاحب سمعة دولية
* مجموعة فنانني فيها على األقل فنان واحد رائد في مجاله صاحب سمعة دولية
* ق ّيم رائد في مجاله في البالد
يجب تقدمي استمارة تقدمي ديجيتالية مبوجب التعليمات املفصلة في استمارة التقدمي
وبإرفاق كافة املستندات املطلوبة
لغاية يوم األحد املوافق  8نيسان /إبريل  2018عبر البريد االلكتروني فقط!
العنوان إلرسال البريد االلكتروني  artfor2018@gmail.com :في ملف  PDFمرفق لغاية  15ميجا أو بواسطة رابط.
ميكن إرسال مقاطع فيديو وعرض فقط بتخزين متنقل )  Diskonkey) ) 5نسخ) للعنوان التالي :
أورنيت بن درور ،إنتاج " ايريعوم شنوجعيم" ص.ب  1714ايفن يهودا  ،رمز بريدي 4053142
ميكن إيجاد "أنظمة اختيار الفنان /املهندس املعماري /لبيانيلة فينيسيا ) فيما يلي – " أنظمة االختيار")  ،استمارة تقدمي
طلب الترشيح واخلرائط الهندسية للجناح اإلسرائيلي في فينيتسيا  ،في موقع انترنت وزارة الثقافة والرياضة :
 ) www.mcs.gov.ilمعلومات مباشرة /نداء ،منح وجوائز)
ميكن تقدمي األسئلة عبر البريد االلكتروني للعنوانartfor2018@gmail.com :
الطلبات التي تصل بعد املوعد املذكور أعاله أو طلبات غير كاملة أو أنها غير موقعة  ،لن ُتشمل في الئحة املرشحني.
كافة اإلجراءات الختيار الفنانني /الق ّيمني ُتدار مبوجب أنظمة االختيار وباخلضوع لتعليماتها.
في أية حالة لوجود تناقض بني املذكور في هذا اإلعالن وبني املذكور في أنظمة اختيار املرشح ،املذكور في األنظمة هو امللزم.
منعا ً لاللتباس ،تقدمي العرض ال مينح حق ملقدم عرض بالتعاقد مع الوزارة من أجل تطبيق العرض أو أي التزام مالي من الدولة.

