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دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد مقابلة شفهية للعمل

 لدى مجلس القضاء االعلى لوظيفة باحث قانوني

يعلن مجلس القضاء االعلى وبالتنس���يق مع دي���وان الموظفين العام عن موعد مقابلة 

شفهية للمتقدمين لشغل وظيفة ) باحث/ة قانوني  الخاص باالعالن رقم )2018/106(.

وذلك حس���ب المواعيد والكشوف المشار إليها أدناه: ) األس���ماء منشورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(
يوم االربعاء الموافق 2018/12/05، موعد المقابلة الشفهية لوظيفة باحث قانوني

باحث/ة قانوني، يبدأ باس���م   سماره محمد كمال عبدالله ابو الرب  وينتهي باسم نهى 
عثمان احمد اسمر

حسب الكشف رقم )1(.
يوم الخميس الموافق 2018/12/06، موعد المقابلة الشفهية لوظيفة باحث قانوني

باحث/ة قانوني، يبدأ باس���م   براء فريد س���ليمان س���ويطي وينتهي باسم نور قاسم 
منصور أبو عون

حسب الكشف رقم )2(.

علما أن المقابالت الشفهية سيتم عقدها في مجلس القضاء االعلى الكائن في/البالوع/

مجمع المحاكم-البيرة في الساعة التاسعة صباحا.

لمعرفة أس���ماء المقبولين لخوض المقابلة الش���فهية يرجى زيارة البوابة االلكترونية 

لديوان الموظفين العام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل اس���تخدام تطبيق الهاتف 

المحمول “وظيفتي”

مجلس القضاء االعلى

إعالن عطاء

تدعو الجامعة العربية االمريكية الشركات المختصة الى المشاركة في العطاء المذكور أدناه:

الموعد النهائي لتقديم موعد الطرحثمن النسخةموضوع العطاءرقم العطاء

عروض االسعار

موعد زيارة 

الموقع

كفالة دخول 

العطاء

التاريخ             الساعة

T17 (2018-2019) انشاء وتشغيل
وصيانة محطة 

التنقية  المرحلة 
األولى :خطوط المجاري 

وخزان التجميع

2:00 بعد 5028/11/201812/12/2018 دوالر 

الظهر 

5/12/2018

الساعة 10 صباحًا

5 % من قيمة 

العطاء 

على الراغبين باالشتراك في العطاء المذكور مراجعة دائرة اللوازم والمشتريات في الجامعة- مبنى الصالة الرياضية للحصول على 

نسخة من العطاء مع مراعاة الشروط التالية:

أن تكون الشركة مصنعة درجة ثانية على األقل في مجال األبنية والمياه والمجاري.. 1

الجامعة غير ملزمة بقبول أقل األسعار ودون ابداء األسباب.. 2

األسعار شاملة لجميع أنواع الضرائببشرط توفير شهادة خصم مصدر.. 3

الكفاالت اما ان تكون شيك بنكي مصدق او كفالة بنكية لصالح شركة الجامعة العربية االمريكية. . 4

رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.. 5

.EXT1486-042418888لمزيد من االستفسار باإلمكان التواصل مع دائرة اللوازم والمشتريات على هاتف رقم

.www.aaup.edu :لمتابعة العطاءات يرجى زيارة الموقع االلكتروني للجامعة العربية االمريكية على العنوان التالي

عّمان : "األونروا" توقع اتفاقية مع 
المملكة المتحدة لدعم خدمات الطوارئ

عّم���ان - "وفا": وقع���ت وكالة األم���م المتح���دة إلغاثة وتش���غيل الالجئين 
الفلس���طينيين في الش���رق األدنى "األونروا"، أمس، ومن خالل دائرة التنمية 
الدولية )DFID( اتفاقية مع حكومة المملكة المتحدة، بحضور س���فير المملكة 
المتحدة ل���دى األردن إدوارد أوكدين لدعم خدمات الطوارئ المقدمة لالجئين 
الفلس���طينيين القادمين من س���ورية والمقيمين في األردن خالل الفترة بين 

2018 و2021 بقيمة خمسة ماليين جنيه إسترليني.
وتش���مل االتفاقية توفير جميع المس���اعدات النقدية غير المشروطة لهذه 

الفئة من الجئي فلسطين.
وقال الس���فير أوكدي���ن إن "المملكة المتحدة ملتزمة بثب���ات مهمة األونروا 
الحيوي���ة التي توف���ر الدعم اليوم���ي والضروري لالجئين الفلس���طينيين في 

األردن، وأولئك القادمين من سورية".
وبين أن المساهمة ستصل ألكثر من 65 مليون جنيه استرليني لهذا العام، 
و"س���نظل ملتزمين بمواصلة الحف���اظ على مهمة األونروا األساس���ية للمضي 

قدما".
م���ن جهته، بين مدير عمليات "األون���روا" في األردن روجر ديفيز أن المملكة 
المتح���دة تعد من المانحين األساس���يين منذ فترة طويل���ة للوكالة، وأن هذه 
االتفاقي���ة توفر اس���تدامة للتداخالت اإلنس���انية والطارئة له���ذه الفئة من 

الالجئين على وجه الخصوص.

رجل األعمال حماد الحرازين يتفقد 
سير العمل بمبنى "القدس المفتوحة"

رام الله - "األيام": تفقد رجل األعمال الفلس���طيني القادم 
م���ن اإلمارات العربية المتحدة، حماد الحرازين، أول من أمس، 
مبنى حسن الحرازين األكاديمي قيد اإلنشاء في فرع جامعة 
القدس المفتوح���ة برام الله والبيرة، برفق���ة المحافظ ليلى 

غنام.
وكان في اس���تقباله رئيس الجامع���ة يونس عمرو، ومدير فرع 
رام الله والبيرة حس���ين حمايل، ومساعد رئيس الجامعة لشؤون 
الطلب���ة محمد ش���اهين، ورئي���س مجلس الطلب���ة القطري زياد 
الواوي، ومس���اعد مدير دائرة العالقات العامة والدولية واإلعالم 

عوض مسحل، وعدد من أساتذة الجامعة وموظفيها وطلبتها.

وأطلع عمرو الحرازين على تطورات البناء في المبنى األكاديمي 
والوص���ول إلى مرحلة انتهاء اإلنش���اءات الخاص���ة بالمبنى في 
األس���ابيع القليل���ة المقبل���ة، مؤك���دًا أن "الق���دس المفتوحة" 
س���تواصل تقديم الخدمات ألبناء الشعب الفلسطيني، وتوفير 
التعليم لجميع الشرائح، وعلى رأس���هم الفقراء الذين ال يتوفر 
لهم مالذ س���وى "الق���دس المفتوح���ة"، فهي جامع���ة الفقراء 

والجرحى واألسرى والمرأة.
وأوضح عمرو أن "القدس المفتوحة" تس���عى للوصول إلى مبان 
مملوكة بدعم من الخيرين من أبناء الش���عب الفلسطيني، وعلى 

رأسهم رجل األعمال حماد الحرازين.

الحرازين خالل تفقده سير العمل بالمبنى. 

اتحادات العمال تنضم للتأمين الصحي الحكومي

عواد وسعد يوقعان االتفاقية.

رام الل���ه - "األي���ام": وقع���ت وزارة 
الصحة، ف���ي رام الله، أمس، اتفاقية 
لالنضم���ام ال���ى التأمي���ن الصح���ي 
الحكومي، وذلك م���ع كل من االتحاد 
الع���ام لعم���ال فلس���طين، واالتحاد 
العام لنقابات عمال فلس���طين، حيث 
وق���ع االتفاقي���ة وزير الصح���ة جواد 
ع���واد، واألمين الع���ام التحاد نقابات 
العمال ش���اهر س���عد، بحضور مدير 
عام التأمين الصحي سليمان األحمد، 
ومدير عام الرعاي���ة الصحية األولية 

في وزارة الصحة كمال الشخرة.
لوزارة  بيان  وتنص االتفاقية، حس���ب 
الصحة، على الس���ماح ألعض���اء النقابات 
العمالية باالنضمام الى التأمين الصحي 
الحكومي، على أن يقوم األعضاء بتسديد 

االشتراكات المالية الالزمة.
وشدد عواد على أهمية هذه االتفاقية 
التي تعطي المجال لش���ريحة واسعة من 

المواطنين لالستفادة من الخدمات التي 
يغطيها التأمين الصحي الحكومي.

إدانات في قضايا هتك عرض والقتل 
القصد واالتجار بالمخدرات والحرق

رام الل���ه - "األي���ام": أدانت محكم���ة الجنايات الكبرى 
المنعق���دة في نابلس، برئاس���ة القاضي س���ائد غانم، 
وعضوية القاضيين عماد ثابت ومحمد داوود، واستنادا 
إلى البينات والمرافعات الت���ي قدمتها النيابة العامة، 
المته���م )ك،م( بتهم���ة هتك الع���رض، خالفًا إلحكام 
الم���ادة 1/296 من قانون العقوبات رقم 16 لس���نة 1960، 
وحكمت عليه باألشغال الش���اقة لمدة 10 سنوات، وجاء 
الحك���م في القضية بناًء عل���ى المرافعات الخطية التي 
قدمته���ا النيابة أمام المحكمة ممثل���ة برئيس النيابة 

حسام خلف.
وق���ال بيان لمكت���ب النائ���ب العام، أم���س، إن محكمة 
الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم أدانت، واستنادًا 
إل���ى البين���ات والمرافعات الت���ي قدمته���ا النيابة بحق 
المتهم )س،ن( بتهمة هتك العرض خالفا إلحكام المادة 
2/298 من قانون العقوبات رقم 16 لس���نة 1960، وحكمت 
عليه باألش���غال الش���اقة لمدة خمس س���نوات، وتكليفه 
بدفع نفق���ات محاكمة بقيم���ة 1000 دين���ار أردني، كما 
أدان���ت المته���م )ن،ع( بتهمة االتجار بالم���واد المخدرة 
خالفا للمادة 13 من األمر العس���كري رقم 588 لسنة 1975 
وحكمت علي���ه بالغرامة 50000 ش���يكل، ومصادر المواد 

وإتالفها.

وأض���اف: كذل���ك أدان���ت محكم���ة الجناي���ات الكبرى 
المنعق���دة في الخليل برئاس���ة القاضي ياس���مين جراد 
وعضوي���ة القاضيي���ن احمد الحجوج وموس���ى س���ياعرة  
المتهمين )س،أ( و)ف، ا( بتمهة القتل القصد باالشتراك 
خالف���ا للمادة 326 و76 من قانون العقوبات لس���نة 1960 
وحكمت عليهما باألشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما 
وبحق المتهمين )ي، أ( و)أ،أ( و)أ،أ( و)ن،أ( عن تهمة التدخل 
بالقتل القصد باالش���تراك خالفًا للمادة 80ف2 و81 ف/1 أ 
بداللة المادة 326و 76 م���ن ذات القانون وحكمت عليهم 
اإلش���غال الش���اقة لمدة 7 س���نوات، حيث جاء الحكم في 
القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة 

أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة خضر الطوباسي.
وذك���ر البيان أن محكمة بداية نابلس برئاس���ة القاضي 
قاس���م ذياب، وعضوي���ة القاضيين مجد عن���اب، وأحمد 
حنون، أدانت اس���تنادًا إلى البيانات التي قدمتها النيابة 
العام���ة، المتهم )أ.ش( بتهمة الح���رق الجنائي المفضي 
للموت خالف���ًا للمادة 372 بداللة الم���ادة 368 من قانون 
العقوبات رقم 16 لس���نة 1960، وحكمت عليه باألش���غال 
الش���اقة المؤب���دة، مبينًا أن الحكم ف���ي القضية جاء بناء 
على المرافع���ات التي قدمتها النيابة وترافع فيها وكيل 

النيابة سعيد كلش.

طولكرم: اعتصام يطالب باإلفراج
 عن األسيرين رداد وجعابيص

طولك���رم - "وف���ا": دعت وال���دة األس���ير المريض 

معتصم طالب داوود رداد، مؤسسات حقوق اإلنسان 

والمجتمع الدولي، لتكثيف ضغوطها على إسرائيل، 

لإلفراج الفوري عن ابنها المريض بسرطان في األمعاء 

منذ ثماني سنوات، ليتس���نى له تلقي العالج الالزم 

والفوري، قبل أن يخرج محموال على األكتاف.

وأكدت، خالل مش���اركتها في االعتصام األسبوعي 

التضامني مع األس���رى، أمس، أم���ام مكتب الصليب 

األحمر بطولكرم، أن ابنها يرقد حاليا في مستش���فى 

"الرملة" بحالة صحية خطيرة.

وقالت إنها زارته الخميس الماضي في مستش���فى 

"الرمل���ة"، وهو في حالة يرثى لها، حيث يعاني حاليا 

من نزيف متواصل حتى وصلت نسبة دمه إلى 7 وهو 

ما اعتبرته مؤش���را خطيرا على دخوله لمرحلة خطيرة 

في صحته مع وجود ثالثة غضاريف في ظهره.

وأضاف���ت أن ابنه���ا أخبرها أنه س���يخضع لعملية 

جراحي���ة غير مح���دد موعدها، معربة ع���ن ألمها من 

رؤيته���ا لجس���ده النحيل وضعف بنيت���ه، ولكن في 

نفس الوقت يقابلها برباطة جأش ومعنويات عالية.

وش���ارك العش���رات من ذوي األس���رى والفعاليات 

الش���عبية والرسمية في طولكرم في االعتصام، الذي 

خصص للتضامن مع األس���ير رداد واألس���يرة إسراء 

جعابي���ص، مؤكدين ض���رورة الضغط نح���و اإلفراج 

عنهما فورا، في الوقت الذي تتعرض فيه الجعابيص 

لحملة شرسة من إدارة السجون متمثلة في اإلهمال 

الطبي المتعمد لحالتها التي تتفاقم سوءا.

ودع���ا المح���رر خضر عدن���ان الذي أف���رج عنه قبل 

أس���بوعين، إلى تكثيف الدع���وات والضغوط لإلفراج 

عن األسير رداد الذي يعتبر أصعب حالة مرضية في 

سجون االحتالل، مشيرا إلى أنه يتناول قرابة 25 نوع 

من الدواء، إضافة إلى وقفات جماهيرية وشعبية مع 

األسيرة جعابيص وكافة األسرى المرضى.

وأكد أن أوضاع األس���رى خاصة المرضى صعبة جدا، 

م���ا يتطلب وقف���ات تضامنية ضاغطة تحت ش���عار 

إطالق سراح األسيرات والمرضى والقدامى واألطفال 

أوال.

وكان ن���ادي األس���ير أكد أن األس���ير معتصم رداد 

يواجه أوضاعًا صحية خطيرة وصعبة وهي مس���تمرة 

بالتفاقم منذ سنوات، بالمقابل فإن سلطات االحتالل 

تواص���ل احتج���ازه بظ���روف حياتية صعب���ة داخل 

معتقالتها، عالوة على المئات من األس���رى المرضى 

الذي���ن يعانون من أم���راض مزمن���ة مختلفة تحتاج 

لمتابعة صحية حثيثة.

وبين النادي أن األسير رداد )34 عامًا( وهو من بلدة 

صيدا ش���مال طولكرم مصاب بم���رض مزمن باألمعاء 

يتسبب بنزيف دائم، وارتفاع في ضغط الدم ودقات 

القل���ب، وصعوب���ة بالتنف���س، ومش���اكل باألعصاب 

والعظام، وضعف الدم.

ويلتقي أيمن عودة

 محافظ جنين يبحث مع وفد من 
"العربية األميركية" القضايا المشتركة 
جني���ن - محمد بالص: بح���ث محافظ جنين، اللواء أك���رم الرجوب، مع وفد من 
الجامع���ة العربية األميركية، أمس، عددًا من القضايا المش���تركة، والتقى في 

مكتبه رئيس القائمة العربية الموحدة، عضو الكنيست أيمن عودة.
وض���م وفد الجامعة، رئيس مجلس اإلدارة الدكتور يوس���ف عصفور، ورئيس 
الجامع���ة الدكتور علي أبو زهري، ومس���اعد رئيس الجامعة للش���ؤون اإلدارية 
والمالية األس���تاذ فالح أبو عرة، ومدير العالق���ات العامة فتحي عمور، وعضوي 
مجل���س اإلدارة: رائد دلبح وبه���اء عصفور، والذين اجتمع���وا مع المحافظ في 

مكتبه بحضور نائبه كمال أبو الرب.
وأش���ار الرجوب إلى أهمي���ة الحفاظ على الجامعة كصرح أكاديمي، مش���يدًا 
بالمس���توى األكاديمي الذي حققته على مستوى الوطن، حتى أصبحت تشكل 

رافعة علمية وثقافية لها عالقة ببناء األجيال.
وناق���ش الجانبان، ع���ددًا من القضايا التي تأتي في صل���ب اهتمامات إدارة 
الجامعة في سعيها للتطوير المستمر وإحداث مشاريع تنموية في محيطها.

م���ن جهة أخرى، التقى الرجوب في مكتبه، رئيس القائمة العربية الموحدة، 
عضو الكنيس���ت أيمن عودة، وذلك بحضور أبو الرب، ومس���اعد المحافظ، أحمد 

القسام، وبشرى تركمان من وحدة العالقات العامة.
وش���دد الرجوب، على أهمية التواصل بين أبناء الش���عب الواحد على طرفي 
الخط األخضر، ما يس���هم ف���ي توثيق العالقة الوطنية بينه���م والحفاظ على 
تماس���ك العالقة كرد على محاوالت االحتالل الهادفة إلى قطع أواصر النسيج 

الفلسطيني.
ب���دوره، تمنى عودة النجاح والتوفي���ق للمحافظ الرجوب في منصبه الجديد، 
مؤكدًا ض���رورة تعزيز أواصر العالقة بين أبناء الش���عب الواح���د، تحديدًا في 

محافظة جنين بوابة شمال فلسطين.
وأض���اف عودة: "إنن���ا نرّوج للجامع���ة العربية األميركية ف���ي الداخل، وهذا 

الترويج أسهم بمزيد من التحاق طلبتنا من الداخل بالجامعة".

الخليــل: إصابة طفل جــّراء عبثه باأللعــاب النارية
الخلي��ل - "األيام": أدخل، أمس، طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، إلى المستشفى 

األهلي في الخليل، جراء إصابته بجروح بليغة، بعد عبثه باأللعاب النارية.
وذك�����ر بي��ان إلدارة العالق��ات العام��ة واإلع��الم في الش���رط�ة، أنه بناًء على 
بالغ ورد لغرفة عمليات الشرطة حول دخول طفل إلى مستشفى األهلي مصابًا 
بجروح وحروق بليغة في يده اليمنى، توجهت دورية من الشرطة للمستشفى 

للوقوف على مالبسات الحادثة.   
ودعا البيان المواطنين إلى عدم التعاطي مع األلعاب النارية لما تش���كله من 
خطورة بالغة عليهم وعلى أطفالهم، مؤكدًا أن الشرطة ستتخذ كافة اإلجراءات 

القانونية بحق مروجيها والعابثين بحياة األطفال.

"الخارجية": إدارة ترامب 
تفّصل "صفقة القرن" 

على مقاس نتنياهو

رام الله - "األيام": قالت وزارة الخارجية 
والمغتربي���ن، أمس، إن تح���ركات ترامب 
اإلس���رائيلي  الص���راع  وفريق���ه بش���أن 
عمق الفجوة بين المجتمع 

ُ
الفلسطيني ت

وتس���بب  األميركي���ة،  واإلدارة  الدول���ي 
إحراجًا دوليًا متصاعدًا للواليات المتحدة، 
بس���بب القرارات والسياس���ات الُمنحازة 
لالحت���الل، واالنق���الب األميرك���ي عل���ى 
المنظومة  ومرتكزات  الدولية  الش���رعية 

الدولية برمتها.
وأضاف���ت "الخارجي���ة": "س���مات تلك 
األزم���ة الُمركبة والتردد الالفت والخضوع 
نتنياهو  لمطال���ب  الفاض���ح  األميرك���ي 
وغي���ره من المتطرفي���ن أصبحت واضحة: 
بداي���ة، يعل���ن غرينب���الت وبقي���ة إدارة 
ترام���ب أن صفق���ة القرن جاه���زة تماما 
للنش���ر، ثم ُيصرح ترامب نفسه بأنه قرر 
تأجيل اإلعالن عنها عدة أش���هر بناء على 
طلب ُمباش���ر من نتنياهو، ليأتي تصريح 
فريدمان ليقول إن اإلعالن عنها س���يتم 
عندما تكون هناك فرصة كبيرة لتقبلها".

الضابطة الجمركية 
وممثلية  بولندا 

تبحثان آليات التعاون
رام الل���ه - "األي���ام": بح���ث قائ���د 
جه���از الضابط���ة الجمركي���ة، اللواء 
إياد ب���ركات، مع ممثل���ة بولندا لدى 
فلس���طين الكس���ندرا بوكوفس���كا � 
ماكيب، خالل لقاء في رام الله، أمس، 
س���بل تعزيز التعاون والشراكة بين 

الجانبين.
وأكد ب���ركات عم���ق العالقات بين 
فلس���طين وبولن���دا، ومواقف بولندا 
في دعم القضية الفلسطينية، داعيًا 
إلى تعزيز التعاون والشراكة، وأوضح 
الضابطة  آلية عم���ل ومهام جه���از 
الالزم���ة  واالحتياج���ات  الجمركي���ة 

لتطوير عمله.
م���ن جهتها، أك���دت ممثلة بولندا 
الجمركية،  الضابط���ة  عم���ل  أهمية 
وال���دور الذي تقوم ب���ه لحفظ األمن 
على  العمل  وض���رورة  االقتص���ادي، 
تقديم الدعم الالزم لتمكين الجهاز 

من القيام بمهامه.

ندوة في قلقيلية حول آثار الحرب النفسية
قلقيلي���ة - "األي���ام": نظمت لجنة العالق���ات العامة في المؤسس���ة األمنية 
بقلقيلية، أمس، ندوة تحت عنوان "الحرب النفس���ية وس���يكولوجية اإلشاعة"، 
قدمه���ا المتخصص بالموضوع يوس���ف قاس���م، وبمش���اركة مدي���ر التوجيه 
السياس���ي العقيد خالد المدني، وأعضاء لجنة العالقات العامة في المؤسسة 

األمنية.
وأش���ار المحافظ اللواء رافع رواجبة، إلى األثر الس���لبي لإلش���اعة ودورها في 
هدم المجتمع، مؤكدًا أن االحتالل يتعمد بث اإلشاعات الهدامة بحق المجتمع 
الفلسطيني، ودعا إلى توخي الحذر في نقل وتداول أية معلومات، خاصة التي 

تنقل عبر وسائل التواصل االجتماعي.
من جهته، تطرق إلى مفهوم الحرب النفس���ية وأس���اليب الحرب النفسية، 
واإلش���اعة وتعريفها، وأنواعها، واآلليات التي يس���تخدمها االحتالل لتضليل 

المجتمع، مقدما نماذج حية من األخبار التي تم تداولها خالل االنتفاضتين.
وبحث المش���اركون في الندوة عدة قضايا تتعلق بالحرب النفسية واإلشاعة 

وتداعياتها على المجتمع.


