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الخميس 2018/6/14

أصيب قبل سبعين يومًا وقد تسبب له بالشلل

غزة :صحافي بحاجة لعملية دقيقة إلخراج رصاصة استقرت قرب عموده الفقري
كتب فايز أبوعون:
"المغص الش���ديد والتقيؤ بعد  70يومًا على إصابتي برصاصتين متفجرتين ،جعلت
األطباء يكتش���فون أن رصاصة غير منفجرة تقبع بالقرب من العمود الفقري ،وقد تؤدي
إلى إصابتي بالشلل في حال عدم إزالتها بدقة متناهية".
ه���ذا ما قاله المص���ور الصحافي أحمد معمر لـ"األيام" ،مضيف���ًا" :كنت أقوم بتغطية
مس���يرات الع���ودة الكبرى على حدود قطاع غزة في ذكرى ي���وم األرض ،وبعد نحو ثالث
س���اعات متواصلة من التغطية ،ش���عرت بوخزة في جانبي األيمن ،وحين وضعت يدي
ُ
مكان الوخزة أدركت أنني أصبت برصاصة قناص".
وتابع" :حين بدأ الجرح ينزف ،س���قطت مغشيًا علي ،وحين أفقت بعد إجراء العمليات
ُ
الجراحي���ة ،عرفت أنني أصبت برصاصة متفجرة من قياس  250مليمترا .وقال األطباء إن
وضعي مس���تقر وإنني كنت بين الحياة والموت ،لك���ن الله كتب لي النجاة ،خاصة بعد
استئصال جزء من أمعائي وإزالة الشظايا التي كانت منتشرة في جسدي".
وأشار إلى "أنه مكث في المستشفى إثر اإلصابة أسبوعا كامال ،وبعد أن تماثل للشفاء
ً
قليال خرج إلى منزله ،ولكن بعد مرور  70يومًا على اإلصابة ش���عر بدوار شديد ،ومغص،
عالوة على استفراغ شديدة ،ما جعله يرجع للمستشفى للمراجعة".
ً
وأوضح معمر قائال" :حين دخلت المستشفى تم عمل صورة ألتراسوند لمنطقة البطن
التي فيه���ا "الوجع والمغص" ،فلم يتبين وجود أي ش���يء ،فأخذت بعض المس���كنات

وعدت إلى البيت ،ولكن اس���تمر الوجع معي بطريقة أش���د من السابق ،ما جعلني أعمل
صورة أشعة عادية ،والتي تبين فيها وجود رصاصة لم تنفجر تبعد نحو  5سنتيمترات
عن العمود الفقري".
وقال" :للتأكد من صحة صورة األش���عة من عدم���ه ،قمت بالتصوير في أكثر من مركز
ً
متخص���ص ،إلى أن ثبت بما ال يدع مجاال للش���ك أن هن���اك رصاصة غير متفجرة وليس
ُ
شظية في منطقة الظهر ،ما تأكد لي أنني أصبت برصاصتين متفجرتين وليس واحدة".
وأكد معمر أنه يحتاج إل���ى إجراء عملية جراحية إلخراج الرصاصة قبل أن تتحرك من
ُ
مكانها وتصيب العمود الفقري وتتس���بب له بالش���لل الكامل ،مناشدًا الرئيس محمود
عب���اس اإليعاز لجهات االختصاص بوزارة الصح���ة إلجراء العملية بالخارج على يد أطباء
متخصصين للحفاظ على سالمته وحياتهَّ .
وبين أن إصابته برصاصتين جاءت على الرغم
من ارتدائه الدرع الواقية من الرصاص الخاصة بالصحافيين.
ُ
ُيذكر أنه ف���ي الثالثين من آذار ،كان أصيب ثالثة صحافيين ،برصاص االحتالل خالل
تغطية فعاليات مسيرات العودة الكبرى شرق قطاع غزة
وأفادت مصادر محلية وطبية في حينه ،أن المصورين الصحافيين أحمد معمر ،وأحمد
ُ
قف���ة ،أصيبا برصاص القناصة على حدود القطاع الش���رقية ف���ي منطقة الجنوب ،فيما
ُ
أصي���ب المصور الصحافي محم���د جودة بقنبلة غاز ،خالل تغطيته فعاليات مس���يرات
يوم األرض والعودة وس���ط القطاع ،وتم إس���عافه بش���كل فوري من قبل الطاقم الطبي
المتواجد بالمكان.

إعالن

قبول طلبات االلتحاق بجامعة النجاح الوطنية
للعام الجامعي 2019/2018
تعلن عمادة القبول والتسجيل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس عن فتح باب قبول طلبات االلتحاق بالجامعة للعام الجامعي  2019/2018وذلك ابتداءًا من يوم
الثالثاء الموافق  2018/6/19وفق اآلتي:
ً
أوال:

يتم استالم وتعبئة طلب االلتحاق في (المعهد الكوري) -الحرم الجامعي الجديد  ،ولمن يرغب من الطلبة من خارج محافظة نابلس يمكن له الدفع من خالل
فروع البنك العربي وفروع بنك فلس���طين واس���تالم وتعبئة طلب االلتحاق من خالل الصفحة االلكترونية  www.najah.eduولتعبئة الطلب إلكترونيا اتبع
التعليمات المبينة على طلب االلتحاق في المغلف.

يكون تقديم الطلبات لحملة الدراسة الثانوية العامة لسنوات  2013فأعلى.

ثانيًا:

.1

ثالثًا:

 .2على الطلبة من حملة الثانوية العامة  2013حتى  2017إرفاق كشف عالمات الثانوية العامة (التوجيهي) أو صورة مصدقة عنه من جهة االختصاص.
 .3على طلبة ( 2018الذين لم تظهر نتائجهم بعد ،إحضار وتعبئة رقم بطاقة الجلوس إلمتحان الثانوية العامة (إنجاز)).
يكون الحد األدنى للمعدل ونوع الشهادة الثانوية واختيار البرامج المسموح بها لتقديم الطلب كما هو مبين في الجدول التالي:

رابعًا:

يتم قبول الطالب في برنامج التخصص مباشرة حسب المعدل التنافسي للقبول ،بما ال يقل عن المعدل المذكور في الجدول أدناه.
الكلي�ة

الحد
األدنى
للمعدل

البرامج

العلوم

% 65

علوم حياتية  /األحياء بيوتكنولوجيا  /الرياضيات  /رئيسي رياضيات  -فرعي تربية  /رئيسي رياضيات  -فرعي اإلحصاء  /اإلحصاء /
الفيزياء  /رئيسي فيزياء  -فرعي تربية  /فيزياء  -فرعي الكترونيات  /الكيمياء  /رئيسي كيمياء  -فرعي تربية  /كيمياء تطبيقية .

العلوم اإلنسانية

% 65

اللغة العربية وآدابها  /رئيسي اللغة العربية وآدابها  -فرعي اللغة العبرية  /رئيسي اللغة العربية وآدابها  -فرعي تربية  /اللغة
اإلنجليزية وآدابها  /رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها  -فرعي اللغة الفرنسية  /رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها  -فرعي الدراسات
األمريكية  /رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها  -فرعي اللغة العبرية  /اللغة الفرنسية  /رئيسي اللغة الفرنسية  -فرعي اللغة
االنجليزية  /السياحة واآلثار  /التاريخ  /رئيسي التاريخ  -فرعي تربية.

الشريعة

% 65

فقه وتشريع  /أصول الدين (عام)  /رئيسي أصول الدين – فرعي اللغة العربية  /شريعة ومصارف إسالمية .

% 65

معلم المرحلة األساسية الدنيا  /معلم المرحلة األساسية العليا ( تعليم الرياضيات أو تعليم العلوم أو تعليم اللغة العربية أو
تعليم اللغة االنجليزية أو تعليم االجتماعيات أو تعليم التكنولوجيا )  /رياض األطفال.

% 65

التربية الرياضية  -أساليب التدريس  /التربية الرياضية  -التدريب الرياضي (يخضع الطالب المتحان قدرات في البرنامج المطلوب) .

% 80

الهندسة المدنية  /الهندسة المعمارية  /هندسة البناء  /هندسة التخطيط العمراني  /الهندسة الميكانيكية  /الهندسة
الكيميائية  /الهندسة الصناعية  /هندسة الحاسوب  /الهندسة الكهربائية  /هندسة االتصاالت  /هندسة الميكاترونكس /
هندسة الطاقة والبيئة  /هندسة علوم المواد .

% 70

علم الحاسوب  /علم الحاسوب في سوق العمل  /أنظمة المعلومات اإلدارية  /أنظمة المعلومات الحاسوبية  /الشبكات وأمن المعلومات.

% 90

الطب البشري ( مسار دولي  ،مسار عادي  ،مسار علوم طبية حيوية ) .

% 85

الصيدلة  /دكتور صيدلي .

% 80

البصريات .

% 75

التمريض  /القبالة .

% 75

العلوم الطبية المخبرية .

% 70

علم التصوير الطبي .

% 75

علم السمع والنطق .

% 75

العالج الطبيعي .

% 65

االقتصاد  /العلوم السياسية  /الجغرافيا  /رئيسي الجغرافيا  -فرعي جيومتكس  /الخدمة االجتماعية  /علم النفس وفرعي إرشاد نفسي .

% 70

الصحافة المكتوبة واإللكترونية  /اإلذاعة والتلفزيون  /العالقات العامة واالتصال .

% 65

المحاسبة  /إدارة األعمال  /العلوم المالية والمصرفية  /التسويق .

% 75

الطب البيطري .

% 65

اإلنتاج النباتي والوقاية  /اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان  /التغذية والتصنيع الغذائي .

القانون

% 70

القانون .

الفنون الجميلة

% 65

التصميم الداخلي ( ديكور)  /التصميم الجرافيكي  /الموسيقى  /الرسم والتصوير  /فن الخزف (يخضع الطالب المتحان قدرات في البرنامج المطلوب).

العلوم التربوية وإعداد
المعلمين

الهندسة وتكنولوجيا
المعلومات

الطب وعلوم الصحة

االقتصاد والعلوم اإلجتماعية

الزراعة والطب البيطري

الشهادة الثانوية
الفرع العلمي

البرامج المسموح بها
كافة البرامج.

الفرع األدبي
الفرع الريادة واألعمال
الفرع الشرعي
الفرع الفندقي واالقتصاد المنزلي

أنظم���ة المعلوم���ات اإلدارية  /برامج كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية  /برامج كلية العلوم االنس���انية  /برامج كلية الفنون الجميلة
 /برامج كلية الشريعة  /برنامج القانون  /برامج كلية العلوم التربوية وإعداد المعلمين باستثناء تعليم الرياضيات وتعليم العلوم.

الفرع الزراعي

كافة البرامج باستثناء برامج كلية الطب وعلوم الصحة وبرامج الهندسة.

الفرع الصناعي

كاف���ة البرامج باس���تثناء برامج كلية الطب وعلوم الصحة وهي (علوم طبية حيوية ،دكت���ور صيدلي ،الصيدلة ،البصريات ،التمريض،
القبالة ،العلوم الطبية المخبرية ،التصوير الطبي ،علم السمع والنطق ،العالج الطبيعي).

الفرع التمريضي

برامج التمريض (التمريض ،القبالة).

فرع اإلدارة المعلوماتية

كاف���ة البرامج باس���تثناء برامج كلية الطب وعلوم الصحة وهي (علوم طبية حيوية ،دكت���ور صيدلي ،الصيدلة ،البصريات ،التمريض،
القبالة ،العلوم الطبية المخبرية ،التصوير الطبي ،علم السمع والنطق ،العالج الطبيعي) وبرنامج الطب البيطري.

كافة فروع الثانوية

برام���ج كلية الفنون الجميلة  /برنامج التربية الرياضية  -أس���اليب التدريس  /برنامج التربي���ة الرياضية  -التدريب الرياضي (يخضع
الطالب المتحان القدرات في كل منهما).

خامس���ًا :يدفع مقدم الطلب رس���مًا قدره خمسة وثالثون دينارًا للدراسة العادية ،وخمسون دينارا للدراس���ة الخاصة ،ويتوجب االحتفاظ بسند إيصال الدفع حيث سيتم اإلعالن عن أرقام
إيصاالت المقبولين في الصحف المحلية بعد انتهاء التنسيق.
مالحظات:
حص��ول الطالب على الحد األدنى للمعدل ( معدل الثانوية العامة) ال يعني القب�����ول في البرنامج المطلوب وإنما يخضع الطالب للتنافس مع الطلبة الراغبين في االلتحاق بالبرنامج المطلوب .
المرفقات المطلوبة بعد ان يتم قبول الطالب هي :
كشف عالمات امتحان الشهادة الثانوية العامة أصلي أو صورة طبق األصل.
شهادة الميالد األصلية أو صورة طبق األصل.
صورة عن الهوية الشخصية.
يرجى من الجميع التقيد بالشروط المذكورة أعاله.
كما يرجى من الطلبة الذين تقدموا بطلبات التحاق بالجامعة متابعة صفحة الجامعة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت حسب العنوانwww.najah.edu :

بلدية الزبابدة
و"الكتاب المقدس"
تنظمان إفطارًا رمضانيًا
جنين " -األيام" :نظمت بلدية
الزبابدة جنوب ش���رقي جنين،
وجمعي���ة الكت���اب المق���دس
الفلس���طينية ،أول م���ن أمس،
إفط���ارًا رمضانيًا تح���ت رعاية
المحاف���ظ الل���واء إبراهي���م
رمضان.
وحضر اإلفطار ،رئيس البلدية،
م���روان دعيب���س ،ومدي���ر ع���ام
جمعي���ة الكت���اب المق���دس
الفلس���طينية ،نش���أت فيلمون،
ومفتي قوى األمن ،الشيخ محمد
صالح ،ومدير عام الحكم المحلي،
ولي���د اس���تيتي ،وممثل���ون عن
األجه���زة األمنية ورج���ال الدين
ورؤساء وممثلو الهيئات المحلية
والفعاليات الرس���مية والشعبية
ومواطن���ون م���ن بل���دة الزبابدة
والبلدات المجاورة.
ورح����ب فيلمون ف����ي كلمته
باس����م بلدية الزبابدة وجمعية
الكت����اب المق����دس بالحض����ور
متمني����ا أن يع����ود رمضان في
الع����ام المقب����ل وق����د تحققت
األمان����ي للجميع ،مؤكدًا أهمية
اللحم����ة الوطني����ة الواح����دة
والنس����يج االجتماع����ي الواحد،
وقدم����ا التهان����ي بحل����ول عيد
الفطر السعيد للجميع.
بدوره ،أك���د رمض���ان ،أهمية
اللق���اء مش���ددًا عل���ى ض���رورة
تعزيز النسيج االجتماعي الذي
يحتذى به في الزبابدة ،وش���كر
القائمين على هذا اللقاء ،وقدم
التهان���ي بحل���ول عي���د الفطر
السعيد ،وتمنى أن يعود العيد
الق���ادم وق���د تحقق���ت أمنيات
الجميع ،مش���ددًا عل���ى أن بلدة
الزبابدة ضربت للعالم أروع أنواع
التس���امح والتآخي والذي جسد
بالوحدة الوطنية وبنسيج السلم
األهلي.
أم���ا دعيب���س ،فق���ال ،إن هذا
اإلفطار الرمضاني هو لقاء سنوي
ف���ي بل���دة الزباب���دة ودليل على
المحبة األخوية واألخوة الصادقة
بين أبناء الشعب الواحد.

5

ضمن برنامج "إفطار الصائم"

"األعمال الخيرية" تقدم آالف الوجبات
للصائمين والمعتكفين بالمسجد األقصى
القدس" -األيام" :قدمت هيئة األعمال الخيرية،
 31أل����ف وجبة لصال����ح المصلي����ن والمعتكفين
في س����احات المس����جد األقصى المبارك بمدينة
القدس ،خالل ليلة الق����در ،وذلك في إطار برنامج
"إفطار الصائ����م" والذي ب����دأت الهيئة بتنفيذه
مطلع شهر رمضان المبارك.
وقال مفوض عام الهيئة في فلسطين ،إبراهيم
راش����د ،إن أطقم الهيئة حرصت على الوجود في
ساحات المسجد األقصى لتقديم وجبات اإلفطار
والسحور للصائمين والمعتكفين ،وتحديدا خالل
ليلة القدر والتي اعتك����ف خاللها نحو  350ألف
مصل في المسجد.
وأشار راشد ،إلى أن الهيئة أخذت بعين االعتبار
تزايد أع����داد المصلين ،وعلى وجه التحديد خالل
ليلة الق����در ،فأوعزت إلى أطقمها بضرورة تقديم
أكبر ع����دد ممكن م����ن وجبات اإلفطار والس����حور
الرمضاني����ة لجمي����ع المصلي����ن والمعتكفي����ن،
ونجحت في ذلك.
ولفت إل����ى أن الهيئة ب����دأت بتنفيذ برنامجها
الرمضاني في األراضي الفلس����طينية خاصة في
القدس الش����ريف والمس����جد األقص����ى ،وقدمت
الموائد الرمضانية للصائمين.
وبين راشد ،أن البرنامج الرمضاني تضمن توزيع
آالف وجبات اإلفطار والسحور على الصائمين من
المعتكفين والمصلين في المسجد األقصى تولت
مهمة تنفيذها واإلشراف عليها لجان متخصصة
كلفتها الهيئة اإلشراف على الموائد الرمضانية
وتحضي����ر الوجبات م����ن المطاعم الفلس����طينية
داخل القدس الشريف.
ولف����ت ،إلى أن البرنام����ج الرمضاني يأتي ضمن
حملة أطلقتها الهيئة لمكتب أس����تراليا عش����ية
الش����هر الكريم ،وتضمن����ت سلس����لة برامج من
أبرزه����ا الطرود الغذائية عل����ى العائالت الفقيرة
والمتعفف����ة ،وكس����وة العي����د عل����ى الح����االت
االجتماعية.
وش����دد على أن القدس تقع في قلب المشاريع
الت����ي تنفذها الهيئة على الدوام ،وهي رس����الة
تهتدي بالس����نة النبوية الداعية إلى شد الرحال
للمس����جد األقصى وتعزيز رباط المس����لمين فيه،
واإلس����هام الفاع����ل في ب����ث األج����واء الروحانية
والدينية في نفوس المقدسيين والزائرين.
وبين راشد ،أن الهيئة تنظم إفطارات الصائمين
في األقصى بش����كل س����نوي ،ورصدت هذا العام
مبالغ مالية كبيرة لتفطي����ر المصلين فيه ،بينما

تق����وم أطقمها التي تعاق����دت معها على خدمة
تقديم الوجبات والتنظيف.
ون����وه بأن رمضان خالل هذا العام ش����هد زيادة
كبيرة في عدد الوجبات المقدمة لصالح الصائمين
في المس����جد األقصى وخارجه ،ووضعت الهيئة
نفس����ها في حالة من الجاهزي����ة العليا لتقديم
وجبات اإلفطار والس����حور للمصلين والمعتكفين
في األقصى ،بما يتناسب وأعداد هؤالء ،خصوصا
في ظل زيادة عددهم بشكل كبير.
وأش����ار إلى أن الهيئ����ة تعاقدت م����ع عدد من
المطاعم المقدسية لتقديم الوجبات الرمضانية،
حرص����ا منه����ا على اإلس����هام في تحري����ك عجلة
االقتص����اد في مدينة القدس ،وتوفير فرص عمل
للعشرات من الشبان المقدسيين.
وأكد أن برنامج "إفطار الصائم" ترك أثرا ملموسا
على الحياة االقتصادية المقدسية ،وكان له دور
واضح في تنش����يط اقتصادها المحلي ،وذلك من
خالل التعاقد مع سلس����لة م����ن المطاعم العاملة
في المدينة المقدس����ة لتنفيذ اإلعداد للوجبات
الرمضاني����ة ،في وقت تم في����ه توفير المزيد من
فرص العم����ل للعمال ،كم����ا هو الحال بالنس����بة
للمطاعم األخرى.
وش����دد راشد ،على أن القدس تقع في القلب من
المشاريع التي تنفذها الهيئة على الدوام.
وبين أن برنامج "إفطار الصائم" يندرج في إطار
سلس����لة المش����اريع الهادفة إل����ى تعزيز صمود
اإلنس����ان الفلس����طيني والمس����لم ف����ي القدس،
ويمكن الصائمين من الحصول على طعام كريم،
من جهة ،ويش����جعهم عل����ى التواجد اليومي في
باح����ات األقصى المبارك ،بش����كل أعطى رس����الة
إسالمية وعربية واضحة أكدت أن القدس ليست
وحيدة.
وأضاف" :من هنا حرصت الهيئة على استغالل
ش����هر رمض����ان المبارك م����ن أجل تنفي����ذ برامج
إغاثية وتوفي����ر وجبات طعام نوعي����ة للوافدين
والمعتكفين في المسجد األقصى المبارك ،وذلك
طمعا في كس����ب األجر من خالل إطعام عش����رات
اآلالف م����ن الصائمي����ن ،وزيادة الوع����ي الديني
ألهمية زيارة المس����جد األقص����ى المبارك كأولى
القبلتين وثالث الحرمين الش����ريفين ،وتنش����يط
الحرك����ة االقتصادية ف����ي المدينة المقدس����ة،
وتش����غيل المئات من أبناء ومؤسس����ات القدس،
وتأكي����د التراب����ط العميق بين الق����دس والعرب
والمسلمين.

إعالن

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي عينابوس

يعلن مراقب الش���ركات بأن ش���ركة الهدى لتصنيع

يعلن مجلس ق���روي عينابوس بتمويل من وزارة الحك���م المحلي ضمن برنامج دعم
ّ
المهمش���ة والبدو واألغ���وار ،عن طرح عطاء تعبيد ط���رق داخلية وذلك وفقًا
المناطق
للمخطط���ات والمواصفات وج���داول الكميات والش���روط المرفقة العام���ة والخاصة
بالمشروع ،فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
ً
 .1يج���ب على المقاول أن يكون مس���جال لدى اتحاد المقاولي���ن ومصنفًا لدى لجنة
التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف رابعة.
ً
 .2يجب على المقاول أن يكون مسجال "رسميًا" في دوائر الضريبة.
 .3يج���ب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة بقيمة  8500ش���يقل وذلك
بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يوم.
 .4األس���عار بالش���يقل وش���املة لجميع الضرائب وعلى المقاول دف���ع جميع انواع
الضرائب.
 .5كل مق���اول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نس���خة من
العطاء من مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره  300شيكل.
 .6آخ���ر موعد لتس���ليم العطاءات الس���اعة  12ظه���را من يوم اإلثني���ن الموافق
 2018/7/16في مقر مجلس ق���روي عينابوس مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات
بعد هذا الموعد.
 .7االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم  2018/7/8الساعة العاشرة صباحًا.
 .8فت���ح المظاريف يوم اإلثني���ن الموافق  2018/7/16الس���اعة  12ظهرًا في مقر
مجلس قروي عينابوس.
 .9رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
 .10لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.
جوال رقم  0599657335مهندس نزال أو  0598246195طالب حمد أو 092592255
المجلس القروي

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي العطارة
يعل���ن مجلس قروي العط���ارة بتمويل من وزارة الحكم المحلي /برنامج رس���وم النقل على
الطرق ،عن طرح عطاء تأهيل وتعبيد طرق داخلية في قرية العطارة ،وذلك وفقًا للمخططات
والمواصف���ات وجداول الكميات والش���روط المرفق���ة العامة والخاصة بالمش���روع ،فعلى
الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
ً
 .1يج���ب على المقاول أن يكون مس���جال لدى اتح���اد المقاولين ومصنف���ًا لدى لجنة
التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف رابعة.
ً
 .2يجب على المقاول أن يكون مسجال رسميًا في دوائر الضريبة.
 .3يج���ب على المقاول تقديم كفال���ة دخول المناقصة بقيمة  12000ش���يقل وذلك
بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن  120يومًا أو إقرار الضمان.
 .4األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع أنواع الضرائب.
 .5كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نسخة من العطاء
من مقر المجلس القروي مقابل مبلغ غير مسترد وقدره  400شيقل.
 .6آخر موعد لتس���ليم العطاءات الساعة  11ظهرًا من يوم االثنين الموافق 2018/7/16
في مقر المجلس القروي مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
 .7االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الثالثاء الموافق  2018/6/26الساعة العاشرة
صباحًا.
 .8فت���ح المظاري���ف يوم االثني���ن المواف���ق  � 2018/7/16الس���اعة  11ظهرًا في مقر
المجلس القروي.
 .9رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
 .10لمزي���د من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل س���اعات الدوام
الرسمي.
لالستفسار  :جوال  718923/0599تلفون433738/042 :
رئيس المجلس
محمود أبو علبة

ولتج���ارة األلمني���وم والحديد قد تق���دم لدينا بطلب
لتغيير اس���م الش���ركة من ش���ركة الهدى لتصنيع
ولتجارة األلمنيوم والحديد إلى شركة الهدى لتصنيع
وتج���ارة األلمنيوم ،ومن له اعت���راض بهذا الخصوص
مراجعة مراقب الشركات خالل شهر من تاريخه.
وزارة االقتصاد الفلسطينية
مراقب الشركات
دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام

رقم االعالن 2018/33 :
تعلن وزارة الداخلية وبالتنس���يق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لشغل وظيفة
(موظف اس���تقبال معامالت الجمهور «على بند اإلعاقة  /تعيين دائم» للعمل في وزارة
الداخلية وذلك حسب المؤهالت والشروط التالية
موظف استقبال معامالت الجمهور /مقر الوزارة -رام الله ( 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

مهارات في استخدام برامج الحاسوب

.2

القدرة على االتصال والتواصل مع االخرين

 .3القدرة على تحمل ضغط العمل
المهام والمسؤوليات:
 .1استقبال معامالت وزارة الداخلية من قبل الجمهور مباشرة
 .2فحص اكتمال المعامالت مستنديا وماليا
 .3تختي���م المعامالت ال���وارده من الجمه���ور والمصادقة على صح���ة المعلومات
والتوقيع عليها
 .4إعطاء ايصال لصاحب المعاملة
 .5إدخال البيانات على الحاسوب وتجهيزها للمواحل التالية
 .6تحويل المعامالت الوارده الى الجهات المعنية الستكمال األجراءات
 .7تس���ليم الوثائ���ق المنج���زة الصحابها (ج���واز الس���فر ،هوية ش���خصية،هوية
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:
 .1صورة عن المؤهل العلمي  +صورة عن كشف الثانوية العامة
 .2صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر
 .3صورة عن شهادة الميالد
 .4السيرة الذاتية CV
 .5صورة عن الخبرات
 .6صورة عن الدورات
 .7صورة شخصية
اما بم���ا يخص طلبات اإلعاقة برج���اء ارفاق صورة عن قرار اللجن���ة الطبية موضحا فيها
نس���بة العجز وطبيعتها ،وعلى ان ال تتعارض طبيعة االعاقة مع المهام والمس���ؤوليات
الموجب تقديمها.
يبدأ موعد اس���تقبال الطلبات اعتبارا من يوم األربعاء الموافق  13/06/2018وحتى يوم
اإلثنين الموافق  ،25/06/2018علمًا بان س���يتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط
ومستكمل للبيانات .
اللواء  /محمد منصور
ق.أ وكيل وزراة الداخلية

