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اعتقال سبعة مواطنين خالل مداهمات ومواجهات
رام الله " -األيام" ،وفا :اعتقلت قوات االحتالل،
الليلة قبل الماضية ،وفجر أمس ،سبعة مواطنين
خ�ل�ال حملة مداهمات ومواجه���ات في عدد من
محافظات الضفة.
وأش���ار نادي األس���ير ،في بيان صحافي ،أمس،
إلى أن قوات االحتالل اعتقلت خمس���ة مواطنين
م���ن مخيم األمعري وبلدة س���لواد ف���ي محافظة
رام الله والبيرة ،هم :محمد صالح الش���يخ قاسم،
ومحمد سهيل حامد ،ومحمد عاهد حامد ،ومهند
سمير الطويل ،وإياد أحمد حماد.
وكان ق���د أصي���ب  8مواطني���ن ،بينهما اثنان
بالرصاص الحي ،فج���ر أمس ،خالل مواجهات مع
ق���وات االحتالل في مخيم األمعري ،وحي س���طح
مرحبا بمدينة البيرة.
وأكد إس���عاف "الهالل األحم���ر" وقوع إصابات
خالل المواجهات وجرى نقلها إلى المستش���فى
لتلقي العالج.
وقال���ت جمعي���ة اله�ل�ال األحم���ر :إن حصيلة
مواجه���ات األمع���ري هي  3إصاب���ات بالرصاص
الح���ي باألرج���ل ،وإصابتان بالرص���اص المغلف
بالمط���اط ،بينه���ا واحدة في البط���ن ،إلى جانب
إصابة ناجمة عن شظية ،وأخرى لسيدة من عائلة
أبو حميد ،ناجمة ع���ن تعرضها للضرب من قبل

قوات االحتالل.
وكان عشرات الش���بان تصدوا لقوات االحتالل
الت���ي اقتحم���ت األط���راف الش���رقية لمدين���ة
البي���رة ،بعد أن كانت اقتحم���ت مخيم األمعري،
حيث أطلق الجنود الرص���اص الى جانب القنابل
الغازية والصوتية صوب الشبان الذين رشقوهم
بالحجارة والزجاجات الفارغة.
واعتقلت ق���وات االحتالل ،أمس ،أربعة ش���بان
من بلدة س���لواد ش���مال ش���رقي رام الله ،حيث
ذكرت مص���ادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت
ً
كال من :مهند س���مير الطويل ،ومحمد س���هيل
حام���د ،ومحمد عاه���د حامد ،وإي���اد أحمد ماجد،
بعد مداهمة منازلهم في البلدة ،مشيرة إلى أن
مواجهات اندلعت بين الشبان في البلدة وقوات
االحتالل ،دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
ولفت نادي األس���ير إل���ى أن ق���وات االحتالل
اعتقل���ت المواط���ن وج���دي طايع الش���ريف من
محافظة الخليل.
واعتقلت قوات االحتالل ،أمس ،ش���ابًا من بلدة
عزون ش���رق قلقيلية ،حيث ذكر شهود عيان من
عزون أن تلك القوات اعتقلـت ،الشاب سعد بالل
سويدان ،عقب دهم منزل ذويه ،واالعتداء عليه
بالضرب.

األعرج يبحث مع القنصل البلجيكي
دعم مشاريع تنموية في المناطق "ج"
البي���رة " -األي���ام" :بحث وزي���ر الحكم المحلي حس���ين األعرج ،م���ع القنصل
البلجيكي العام في القدس دانيالي هافن ،آليات اس���تمرار دعم تنفيذ وإقامة
مش���اريع تنموية تطويرية في المناطق "ج" ،وذلك خالل لقاء بمقر الوزارة في
البيرة ،أول من أمس ،حضره مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات توفيق
البديري ،وطواقم من القنصلية ،والتعاون البلجيكي ،والوزارة.
ودع���ا األع���رج الحكومة البلجيكية للضغط على س���لطات االحتالل للس���ماح
للفلس���طينيين باستغالل الثروات والموارد الطبيعية في المناطق "ج" ،إضافة
إلى التصدي لقرارات االحتالل المتعلقة بإخطارات الهدم للمشاريع التي تنفذ
في هذه المناطق.
وشدد على أهمية تضافر كافة جهود المؤسسات والجهات الدولية الشريكة
والمانحة لدعم سياس���ة الحكومة التي تولي أهمية بالغة للعمل في المناطق
"ج" ،ومحافظ���ة القدس ،وقطاع غزة ،إلى جانب دعم صمود المواطنين في كافة
المناطق وتثبيتهم في أرضهم.
وأش���ار إلى العالقات التاريخي���ة التي تربط بين البلدي���ن ،واإلنجازات التي
تحققت على مدار الس���نوات الماضية ،من خالل البرامج التي نفذت بالشراكة
بي���ن ال���وزارة والصندوق والتع���اون البلجيكي ،خاصة مش���روع إحي���اء المدن
التاريخية وغيرها.
وثمن الدعم البلجيكي المقدم لقطاع الحكم المحلي ،الذي أس���هم وبش���كل
كبير بمس���اعدة الوزارة في ظل مساعيها لفرض الحقائق على أرض الواقع ،من
خالل تنفيذ سلس���لة من المشاريع التطويرية والتي تهدف باألساس لتوفير
احتياجات السكان األساسية واالرتقاء بمستواها.
من جهتها ،أكدت هافن اس���تمرار الدعم البلجيك���ي لقطاع الحكم المحلي،
ودع���م الجه���ود الرامية للتس���هيل على المواطني���ن وتلبي���ة احتياجاتهم
وتطلعاتهم.

منح دراسية في جامعة المبينغ بإندونيسيا
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رام الل���ه " -األيام" :أعلن���ت وزارة التربية والتعليم العال���ي ،أمس ،عن توفر
عدد من المنح الدراس���ية ،بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير،
الدكتوراه) في جامعة المبينغ في إندونيسيا ،للعام الدراسي .2019 - 2018
ودعت "التربية" الطلبة الراغبين في المنافس���ة على ه���ذه المنح ،إلى زيارة
موقعه���ا اإللكترون���ي؛ لالطالع على كام���ل التفاصيل والتعليمات والش���روط
والتخصص���ات المطروحة ،وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم،
ً
مؤكدة أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.
وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة ،مرفقًا معها الوثائق
المطلوبة ومصدقة حس���ب األصول ،يكون في مقرها بح���ي الماصيون في رام
الل���ه ،أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل ،فيما تقدم طلبات
طلب���ة قطاع غزة في مقر الوزارة ّ
بحي تل الهوا ،الفتة إلى أن آخر موعد لتقديم
الطلبات هو  26حزيران الجاري.

"التربية" تختتم فعاليات مخيم
"خدمة المسجد األقصى"
رام الله " -األيام" :اختتم���ت وزارة التربية والتعليم العالي ،من خالل اإلدارة
العامة للنش���اطات الطالبي���ة ،وبالتعاون مع وحدة الق���دس ،ومن خالل فرقها
الكشفية واإلرشادية ،فعاليات مخيم خدمة المسجد األقصى المبارك بمديرية
التربي���ة والتعليم في القدس ،الذي اس���تمر على مدار  30يومًا ،خالل ش���هر
رمضان.
وقال���ت "التربية" ،في بيان لها ،أمس :إنه ش���ارك في المخيم فرق كش���افة
ومرش���دات من مديرية القدس ،تجاوز عدد المشاركين فيها  320شخصًا ،وإن
اله���دف من المخيم تقدي���م الخدمة العامة للمصلين في المس���جد األقصى
ومس���جد قبة الصخ���رة ،والقيام بأعم���ال تطوعي���ة فيهما ،تش���مل النظافة
منتم ألرضه
والمحافظ���ة على النظام واإلرش���اد ،والتأكيد على إنش���اء جي���ل
ٍ
ومقدساته.
وأضافت :تضمن المخيم فعاليات عدة ،منها :جلس���ات إرشادية للمتطوعين
للتعامل مع المصليين من النساء واألطفال وكبار السن ،وتوزيع المهام واألدوار
واألدوات على طالئع المخيم ،والمش���اركة في الخدمة العامة الصباحية ،والتي
تش���مل تنظيف الساحات والمس���اجد والحدائق ،والمش���اركة بتنظيم دخول
وخ���روج المصليين من وإلى الحرم القدس���ي ،والمش���اركة في تحضير وجبات
اإلفط���ار للصائمين ،وتنظيم دخول المصلين وإرش���ادهم إلى مداخل ومخارج
ً
الحرم ليال ،ومس���اعدة األمه���ات والعناية باألطفال المفقودين وتس���ليمهم
للجهات المختصة ،وتوزيع الحلويات والتمور والمياه على المصلين.

بلدية قلقيلية تناقش خطتها التنموية المحلية
قلقيلية " -األيام" :عقدت بلدية قلقيلية ،أمس ،اللقاء
الثاني لمناقش���ة الخطة التنموي���ة المحلية للمدينة،
تحت عنوان "مراجعة خطة التنفيذ الرباعية والسنوية
ووثائق مكونات البرنامج /المش���اريع المقترحة للسنة
األولى وتحديدها بشكل نهائي".
وحضر اللقاء نائب رئيس البلدية باسم شريم ،ومدير
البلدية عبد المؤمن عفانة ،ومدير دائرة الصحة والبيئة
والمياه سائد خاطر ،وممثل وحدة التنمية االقتصادية
المحلية في البلدية خالد طه ،والمهندس محمد وهيب
نزال المكلف متابعة الخطة ،ومحمد نعيرات من برنامج
مجتمعات مزدهرة ،وممثلو المؤسسات الشريكة بفريق
التخطيط التنموي المحلي لمدينة قلقيلية.
ّ
وثمن ش���ريم جهود مؤسس���ة مجتمع���ات مزدهرة
ف���ي تعزيز ق���درات الهيئات المحلي���ة ،من خالل وضع

خط���ة متكاملة لالرتقاء بمس���توى الخدم���ات المقدمة
للمواطني���ن ،مؤكدًا س���عي البلدية لتطوي���ر خططها
اإلس���تراتيجية والتنموي���ة لتناس���ب واق���ع المدينة
وتطورها.
من جهته ،استعرض نزال الرؤية والقضايا واألهداف
التنموية وخطة التنفيذ الرباعية ،وخطة الس���نة األولى
ومنهجي���ة إعدادها ومناقش���تها ،فيما ق���دم نعيرات
عرض���ًا يوضح كيفية عملية مراجع���ة مكونات البرنامج
والمش���اريع المقترحة وتوصيفاتها ،لتحديدها بشكل
نهائي من قبل المش���اركين ،مشيرا إلى أهمية التركيز
على مشاريع تنمية االقتصاد المحلي.
وفي ختام اللقاء تم عمل مجموعات مصغرة لمراجعة
مكونات البرنامج والمش���اريع المقترحة وتوصيفاتها،
وإجراء ما قد يلزم من إضافات أو تعديالت.

تكريم أوائل الثانوية العامة
الفلسطينيين في الكويت
الكوي���ت  -وفا :أقامت س���فارة فلس���طين حفل تكريم
ألوائل الثانوية العامة من أبناء الجالية الفلس���طينية في
الكويت.
وحض���ر االحتفال ،عدد من الس���فراء الع���رب واألجانب
وش���خصيات كويتية ،إضافة إلى رجال الدين المس���يحي
واإلسالمي ومجموعة من أبناء الجالية الفلسطينية وذوي
الطلبة المتفوقين.
وألقى س���فير فلس���طين لدى الكويت رام���ي طهبوب،
كلم���ة بهذه المناس���بة ،ش���دد فيها عل���ى أن العلم هو
السالح األقوى للشعب الفلس���طيني ،وأن دولة فلسطين
صغيرة بمواردها الطبيعية كبيرة بمواردها البشرية ،وأن

استثمارها في اإلنسان الفلسطيني هو أفضل ما تملك.
ودعا طهبوب الطلب���ة المتفوقين إلى المثابرة والحفاظ
على هذا التفوق الذي هو طريقهم نحو تحمل المسؤولية
إلبقاء علم فلسطين شامخًا في ُ
العلى وبناء الوطن.
وألق���ت طالبتان م���ن المتفوق���ات كلمتي���ن باللغتين
العربية واإلنجليزية ،تطرقتا خاللهما إلى أهمية التعليم
بالنسبة للش���عب الفلسطيني الذي هو ضمانة لمستقبل
الشعب الفلسطيني.
وف���ي خت���ام الحفلّ ،
قدم الس���فير طهبوب ش���هادات
التقدير للمتفوقين ،كما قدم لهم هدايا تحفيزية ّ
قيمة
بدعم من رجال أعمال فلسطينيين في الكويت.

إتالف دجاج ولحوم غير صالحة
وإيقاف معمل لألجبان عن العمل
رام الله " -األيام" :أتلفت الضابطة
الجمركية ،ومديري���ة زراعة وبيطرة
يط���ا ،واألمن الوقائي ،ف���ي محافظة
الخليل ،أمس 3600 ،دجاجة مجهولة
المص���در وغير قانوني���ة ،وال تحمل
ش���هادة صحي���ة وبيطري���ة تفي���د
بحالتها.
وأوضحت العالقات العامة واإلعالم
بالضابط���ة الجمركي���ة ،أنه تم ضبط
الكمية من قبل جهاز األمن الوقائي
في منطقة يطا جنوب الخليل ،داخل
ش���احنتين ،وبالفحص والكشف من
جهة االختص���اص (الطبيب البيطري
ومفت���ش الزراعة)ّ ،
تبي���ن أن الكمية
غير قانوني���ة ومجهولة المصدر ،وال
تحمل ش���هادة صحية بيطرية تفيد
ً
وبناء على ذلك
بحالتها وصالحيتها،
ُ
أقر إتالفها.
وكان���ت لجنة الس�ل�امة العامة في
محافظ���ة طولك���رم ،أتلفت ،مس���اء
أول من أم���س 800 ،كغم من اللحوم

المجمدة غير الصالحة لالس���تهالك
اآلدمي وتظهر عليها عالمات العفن
والتلف.
وأفاد بي���ان للضابط���ة الجمركية
بأنه م���ن خالل الدوري���ة االعتيادية
لطواقمه���ا ت���م ضب���ط الكمية في
إح���دى المركبات ف���ي بل���دة ارتاح
بطولك���رم ،وبحضور لجنة الس�ل�امة
العامة (الزراعة ،والصحة ،واالقتصاد
الوطن���ي ،وممثل المحافظ���ة) وبعد
ُ
المعاين���ة والفح���ص للكمي���ة ،أقر
اإلتالف على الفور لعدم صالحيتها
لالس���تهالك واس���تكمال اإلجراءات
القانونية.
كما أوقف���ت الضابط���ة الجمركية
ومديرية الصحة في محافظة جنين،
أول م���ن أم���س ،وبق���رار م���ن نيابة
ً
الجرائم االقتصادية ،معمال لتصنيع

األجب���ان عن العمل ،وذل���ك الفتقاره
ألدنى شروط السالمة الصحية.
وأوض���ح بيان للضابط���ة الجمركية
ً
بن���اء على
أن���ه تم ضب���ط المعم���ل
معلوم���ات اس���تخبارية تفيد بعدم
التزامه بش���روط الس�ل�امة الصحية،
والحتوائه مواد منتهية الصالحية،
حيث ت���م تحري���ك دوري���ة للمكان
المح���دد ف���ي إح���دى ق���رى جنوب
المحافظ���ة ،وبالتفتي���ش والفحص
تبي���ن أن المعم���ل يفتق���ر ألدن���ى
شروط الس�ل�امة الصحية ،وتم ضبط
 100كغم من الجبن���ة المصنعة غير
صالحة لالس���تهالك اآلدمي ،وأقرت
اللجنة إتالفها عل���ى الفور ،وإيقاف
المعم���ل عن العمل بق���رار من نيابة
الجرائ���م االقتصادية ،واس���تكمال
اإلجراءات القانونية.

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام

رقم االعالن 2018/34 :
تعلن وزارة الداخلية وبالتنس���يق م���ع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لش���غل وظيفة
(موظف استقبال معامالت الجمهور «على بند تعيين دائم» للعمل في وزارة الداخلية وذلك
حسب المؤهالت والشروط التالية

موظف استقبال معامالت الجمهور  /منطقة الوسط (رام الله  -بتونيا -اريحا  -ابو ديس ) (
الفئة الثالثة ،الدرجة السابعة)
المؤهل العلمي المطلوب:

وزارة الزراعة

الثانوية العامة او دبلوم جميع التخصصات ما عدا الصحة او الهندسة اوالقانون

على أن تتوفر بالمتقدم /ة الشروط والمهارات التالية :

إعالن توظيف

دائرة التسجيل والقبول

رقم ()RELAP – 01

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

استقبال معامالت وزارة الداخلية من قبل الجمهور مباشرة
فحص اكتمال المعامالت مستنديا وماليا
تختيم المعامالت الوارده من الجمهور والمصادقة على صحة المعلومات والتوقيع عليها
إعطاء ايصال لصاحب المعاملة
إدخال البيانات على الحاسوب وتجهيزها للمواحل التالية
تحويل المعامالت الوارده الى الجهات المعنية الستكمال األجراءات
تس���ليم الوثائ���ق المنج���زة الصحابه���ا (ج���واز الس���فر ،هوي���ة ش���خصية،هوية
شخصية،شهادات الميالد ووفاه  ،حسن سلوك)

المهام والمسؤوليات:

تعلن وزارة الزراعة الفلسطينية وضمن مشروع ادارة المصادر ومنعة األراضي ()RELAP
والمنفذ من قبل وزارة الزراعة وشركاء والممول من قبل الحكومة الفلسطينية و الصندوق
الدولي للتنمية الزراعية ( )IFADوصندوق اوبك للتنمية الدولية ( )OFIDوآخرون عن رغبتها
بتعيين عدد من الموظفين على بند العقود للعمل بالوظائف التالية - :
رقم الوظيفة

.1
.2
.3

مهارات في استخدام برامج الحاسوب
القدرة على االتصال والتواصل مع االخرين
القدرة على تحمل ضغط العمل

توزيع طلبات االلتحاق للفصل األول من العام الدراسي
“ 2018/2019درجة البكالوريوس”

المسمى الوظيفي

RELAP – 01/1

Agribusiness and Market officer

RELAP – 01/2

Monitoring &Evaluation and Knowledge Management officer

RELAP – 01/3

Finance officer

RELAP – 01/4

Procurement officer

RELAP – 01/5

Gender officer

لالطالع على شروط اشغال هذه الوظائف ومهامها من خالل الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة
(.)www.moa.pna.ps

تعلن جامعة بيرزيت عن بدء تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول من العام
ً
ابتداء من يوم األربعاء الموافق 2018/6/13
الدراسي ،2018/2019
بإمكان الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما
يعادلها التقدم بطلب لاللتحاق في الجامعة باتباع الخطوات التالية-:
 .1الحصول على بطاقة طلب االلتحاق «لدرجة البكالوريوس» من :
 .1كافة فروع البنك العربي

تقدم الطلبات المستوفاة للشروط في دائرة شؤون الموظفين في مقر وزاره الزراعة الجديد
الطابق الثالث مصحوبة بالوثائق التالية-:
.1

رسالة اهتمام (يتم فيها تحديد الوظيفة المتقدم اليها وال يجوز التقدم ألكثر من
وظيفة).

.2

السيرة الذاتية .CV

.3

صورة شخصية

.4

صورة عن المؤهل العلمي.

.5

صورة عن إثبات الشخصية “ الهوية أو جواز السفر”.

.6

صور عن الخبرات والدورات.

يبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من يوم الثالثاء  2018/06/19ولغاية نهاية دوام يوم
الثالثاء .2018/06/26

 .2كافة فروع بنك فلسطين (بما فيها فرع البنك في حرم جامعة بيرزيت)
مقابل رسم وقدره أربعون دينارًا أردنيًا (غير مستردة).
.2

تعبئة طلب االلتحاق الكترونيًا باستخدام رقم الطلب ورمز المرور الخاص بالطالب ،وذلك
من خالل شبكة االنترنت عبر صفحة القبولadmission.birzeit.edu :
لمزيد من المعلومات والتفاصيل يرجى االطالع على الصفحة اإللكترونية للجامعة
 www.birzeit.eduوكذلك صفحة القبولadmission.birzeit.edu :

موظف استقبال معامالت الجمهور  /منطة الشمال (طولكرم  -طوباس  -قلقيلية )
( الفئة الثالثة ،الدرجة السابعة)
المؤهل العلمي المطلوب :الثانوية العامة او دبلوم جميع التخصصات ما عدا
الصحة او الهندسة اوالقانون
على أن تتوفر بالمتقدم /ة الشروط والمهارات التالية :
.1
.2
.3

مهاوة في استخدام برامج الحاسوب
القدرة على االتصال والتواصل مع االخرين
القدرة على تحمل ضغط العمل

المهام والمسؤوليات:

استقبال معامالت وزارة الداخلية من قبل الجمهور مباشرة
.1
فحص اكتمال المعامالت مستنديا وماليا
.2
تختيم المعامالت الوارده من الجمهور والمصادقة على صحة المعلومات والتوقيع عليها
.3
إعطاء ايصال لصاحب المعاملة
.4
إدخال البيانات على الحاسوب وتجهيزها للمواحل التالية
.5
تحويل المعامالت الوارده الى الجهات المعنية الستكمال األجراءات
.6
تس���ليم الوثائ���ق المنج���زة الصحابه���ا (ج���واز الس���فر ،هوي���ة ش���خصية،هوية
.7
شخصية،شهادات الميالد ووفاه  ،حسن سلوك)
تقدم الطلبات المس���توفاة للش���روط على البوابة االلكترونية لدي���وان الموظفي العام
( )www.gpc.pna.psحس���ب الية تقديم الطلبات الموجودة عل���ى البوابة او من خالل
استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي” مرفقا بالمستندات التالية:
صورة عن المؤهل العلمي  +صورة عن كشف الثانوية العامة
.1
صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر
.2
صورة عن شهادة الميالد
.3
السيرة الذاتية CV
.4
صورة عن الخبرات
.5
صورة عن الدورات
.6
صورة شخصية
.7
يبدأ موعد اس���تقبال الطلبات اعتب���ارا من يوم األربعاء المواف���ق  13/06/2018وحتى يوم
اإلثنين الموافق  ،25/06/2018علمًا بان س���يتم اس���تثناء أي طلب غير مس���توفي للشروط
ومستكمل للبيانات .

اللواء  /محمد منصور
ق.أ وكيل وزارة الداخلية

