
Friday 27 January 2012    4  اجلمعة  2012/1/27 محليــات

Luxury Spacious Apartment 
Available For Rent

A large-luxury villa-apartment in 
Beit-Hanina , Jerusalem area is 
available for rent.

The apartment will be suitable for the resi-
dence of senior diplomatic officials , or se-
nior foreign NGO officials.

Kindly enquire  to email address :

rmank100@gmail.com
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تعالوا لتكونوا جزءا من النجاح
لدينـــــــــــا ....

سائقو وسائقات باصات
يربحـــــون اكثــــــــــر !!!

ميلكون وعيا عاليا للخدمة .. للعمل فورا في املنطقة الوسطى
وجبات طعام مخفضة وغيرها .. رواتب مالئمة

www.kavim-t.co.ilلالتصال مع: اوريت 0508272528 - مايا 0508272402
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اعــــــــــــــــالن
يعلن مستشفى الدكتور عصام عيسى اجلعبة، عن 

حاجته مللء الشواغر التالية:
1. اخصائي/ـة عالج طبيعي.
2. اخصائي/ـة عالج وظيفي.

3. ممرضات مؤهالت.
4. عامالت نظافة.

بالتقدم  الــراغــبــن  عــلــى  املــســتــشــفــى،  فــي  للعمل 
لــلــوظــيــفــة ارســـــال الــســيــرة الــذاتــيــة بــالــفــاكــس على 

026566583 او بالبريد االلكتروني:
email:issa@juabehospital.com

< امكانية عمل تصاريح ملوظفي مناطق الضفة.

وظائف شاغرة
شركة جتارية تعمل في منطقة عناتا بحاجة الى 

ملء الشواغر التالية:

شحن  املفعول  سارية  سياقة   رخصة  لديه   - سائق   .1
خفيف ) 12 طنًا( حامل الهوية املقدسية.

2. عـــــــــمال  للعمل في مجال الشركة -  ان يكون عمر 
ا ملتقدم  من 20 - 30 سنة ويفضل  ان يكون من املنطقة او 

املناطق املجاورة.

للمراجعة  الرجاء االتصال على الرقم التالي:

0568474700
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26 عمال املنيوم مهنيون 
لالنتاج والتركيب في القدس

هاتف - 026520908 - 0577781209 ب
ـو
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م
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26 لمطعم في عين كارم

مطلوب طباخون ذوو خبرة
القدس - 0546500050
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مطــلوب موظفات
للعمل في شركة تنظيف بالقدس

وظيفة كاملة في ساعات الصباح الباكر

للمراجعة واالستفسار
االتصال على رقم

0523923019 )محمد(
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للمعنيين فقط ...
البطريركية الالتينية- القدس   

طابق لاليجار 
عمارة االستثمار- رام الله 

 مواصفات املكان: 
طابق ثالث ، مساحة: 639 مترا مربعا 

امكانية استئجار مساحة كاملة او مجزأة 
مصعد  ... موقف للسيارات 

خدمات عامة 
لالستفسار:الرجاء ارسال فاكس مروس على 

الرقم:026285602 
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مركز الحوار بين الثقافات في القدس
اعالن خلريجات التمريض من حملة 

بطاقة هوية القدس
الى اخلريجن واخلريجات ومزاولي مهنة التمريض الذين 

يريدون احلصول على ترخيص وزارة الصحة االسرائيلية...
ندعوكم/كن حلضور اللقاء الدراسي عن طريقة التسجيل 
واملواد  االمتحان  ومواعيد  الترخيص  على  احلصول  المتحان 

املطلوبة للدراسة وطريقة االستعداد لها.
 2012 الثاني  كــانــون   31 الــثــالثــاء  يــوم  عصر  اللقاء  سيتم 
من الساعة الثالثة حتى اخلامسة في قاعة املكتبة العامة في 

القدس )قرب فندق ريتس(

لالستفسار والتسجيل... يرجى االتصال على:

026728040
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لشركة F&B للتوظيف6

مطلـــوب
شف ستيوارت 

باملواصفات التالية:
2. لغة عبرية قراءة وكتابة. 1. خبرة ال تقل عن سنتن.  

للمالئمين ميزات خاصة
0524445504
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لاليجـار
رقم تكسي عمومي ترخيص قدس

 لاليجار بسعر 1650 شيكال 
شامل الضريبة 

للمعنيني االتصال على

 0522729191 
من الساعة العاشرة صباحا 

وحتى الرابعة مساء
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للبيعللبيع

ماكنة طباعة رول اوفست
سولنا  موديل 73

اربع وحدات + وحدتان
55.7سم

تلفـــــــــــــــون
0597912945 - 0522615366

 الناصره - أكدت رئيسة بلدية رام الله جانيت ميخائيل خالل زيارة قام 
بها وفد من بلدية رام الله إلى مدينة الناصرة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار 
تعزيز دور البلديتني في خدمة أهالي املدينتني من خالل تبادل اخلبرات وزيادة 
وتكثيف لقاءات أبناء الناصرة مع أبناء رام الله، لنتبادل الزيارات والعالقات 

االجتماعية واالقتصادية.
تصريحات ميخائيل جاءت في سياق، توقيع اتفاقية التعاون، بني بلديتي 
الناصرة ورام الله ،في مكتبة أبوسلمى العامة في الناصرة ،وكان في استقبال وفد 
بلدية رام الله ، رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي ، ونواب رئيس البلدية ، 
ورجل األعمال منيب املصري.  ورحب جرايسه باحلضور قائالك ان هذه االتفاقية 

التعاون  تعميق  في  املدينتني  رؤي��ة  مع  وتنسجم  واح��د  وشعب  مدينتني  بني 
وستخدم الطرفني في إطار املشاريع الثقافية واالقتصادية املختلفة ومنها املشاركة 
في مخيمات العمل التطوعي والتشبيك بني املؤسسات األهلية واملجتمع املدني 
على أساس موضوعات مشتركة ، وأكد جرايسة على أن املواطنني في الناصرة 
يعيشون في واقع سياسي صعب كاملواطنني في رام الله وهذه االتفاقية ستعمل 

على حتسني الواقع احمللي بالرغم من السياسيات والتشريعات اإلسرائيلية.  
يذكر أن التوقيع األول جرى خالل حفل في  مدينة رام الله استضافت خالله 
بلدية رام الله وفدا من بلدية الناصرة . وقامت بلدية الناصرة بتنظيم جولة 

لوفد رام الله الى األماكن التاريخية والدينية والثقافية والبلدة القدمية .

 اتفاق لتعزيز التعاون بني بلديتي رام الله والناصرة 

التوظيف أمس  للتعليم من أجل  الفلسطينية  املؤسسة  الله -احتفلت  رام 
بتخريج مجموعتني من برنامج التدريب " عمل لألمل "، حيث مّت تخريج ٣٦ 

طالبا وطالبة من برنامجي تكنولوجيا املعلومات واإلدارة املالية واملصرفية.
واملعرفية،  املهنية  اخلريجني  كفاءة  رف��ع  إل��ى  التدريبي  البرنامج  ويهدف 
وتعريفهم  عملية،  بخبرات  ومدهم  امليداني  العمل  طبيعة  على  وتعريفهم 
باملواصفات العاملية والقوانني واملهارات اإلدارية من خالل برنامج املهارات احلياتية 
واملهنية ، كما وقامت املؤسسة بالتركيز على مهارات اللغة االجنليزية من قراءة 

وكتابة ومحادثة من خالل برنامج اللغة االجنليزية.
إدارة  مجلس  عضو  صيدم  صبري  الدكتور  التخريج  حفل  في  ش��ارك  وق��د 
املؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف ، حيث ابتدأ بكلمة ترحيبية 

للحضور واملشاركني في حفلة التخريج معربا عن مدى أهمية الربامج التي تقوم 
وتعدهم  وتدربهم  الوطن  أبناء  من  مجموعة  حتتضن  انها   حيث  املؤسسة  بها 

للوصول إلى اهدافهم املرجوة في حتقيق آمالهم حاضرًا ومستقباًل .
ومن جهتها، أكدت آمي سميث املمثلة عن مبادرة الشرق األوسط على رسالة 

املؤسسة واهمية برامجها في بناء مجمتمع فلسطيني فعال ومنتج.
وتضمن احلفل كلمتني للخريجني عبروا من خاللهما عن امتنانهم وشكرهم 
بينهم  والتشبيك  مهاراتهم  تطوير  في  جهد  من  تبذله  وما  للمؤسسة  العميق 
وبني شركات القطاع اخلاص، وفي نهاية حفل التخريج مّت توزيع الشهادات على 
املتدربني باإلضافة ألى عرض لقطات مرئية للبرامج التدريبية والنشاطات التي 

خاضها الطالب في تدريبهم.

 املؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف
 تخرج املشاركني في دورتني تدريبيتني 

توزيع مكرمة الرئيس 
على األسر الفقيرة في سلفيت

سلفيت - املنهل للصحافة واإلعالم - وزعت محافظة سلفيت مكرمة الرئيس أبو مازن على 
للتخفيف عنها ودعمها في ظل  الزاوية في احملافظة  وذلك  الفقيرة في بلدة  عدد من األسر 

الظروف االقتصادية الصعبة .
اللواء رائدة الفارس ومديرة الدائرة  وقامت مسؤولة ملف املساعدات اإلنسانية في الرئاسة 
من  ع���ددا  شملت  وال��ت��ي  الرئيس  مكرمة  بتوزيع  ال��رمي��اوي  مليس  احملافظة  ف��ي  االجتماعية 
مستلزمات املنزل على عدد من االسر في بلدة الزاوية . وأضافت مصادر من  احملافظة ان املشروع 
مت بالتعاون ما بني الدائرة االجتماعية في محافظة سلفيت وبني مكتب الرئاسة بهدف تخفيف 

معاناة األسر .
الكرمية واكد على  اللفتة  ابو مازن على هذه  الرئيس  ابو بكر  وشكرمحافظ سلفيت عصام 

استمرار التعاون من اجل التخفيف عن شعبنا في كافة اماكن تواجده .

محافظ جنني يبحث مع مركزي 
"جنيف" و"شمس"سبل تطوير 

العمل على ملف السلم األهلي
جنني � من علي سمودي � بحث محافظ 
جنني قدوره موسى امس ، مشروع تعزيز 
السلم األهلي في محافظة جنني ، على 
ضوء تشكيل اللجان املتخصصة وإعداد 
خ��ط��ة ال��ع��م��ل، ب��ح��ض��ور ن��ي��ك��وال ماسون 
ن��ائ��ب م��دي��ر م��رك��ز "ج��ن��ي��ف" للرقابة 
 ، املسلحة  ال��ق��وات  على  الدميقراطية 
إع��الم حقوق  الديك من مركز  وحسني 
اعطيوي  وفاطمة   ،  " شمس   " اإلنسان 
خبير  دعيبس  وبهاء  املشاريع  منسقة 
املعلومات في مركز جنيف  تكنولوجيا 
متابعة  ف��ي  املختص  احملافظة  وط��اق��م 

امللف .
مت  التي  اللجان  احملافظ  واستعرض 
تشكيلها ومهامها، وتصور احملافظة للعمل 
في عقد ورش العمل والدورات التدريبية 
املكثفة التخصصية. وأضاف انه من املهم 
إعداد خطة شمولية بالشراكة مع جلان 
ال��س��ل��م األه��ل��ي و ت��وف��ي��ر ال��دع��م الالزم 
املجتمع  توعية  في  األه���داف  لتحقيق 
الرأي  األهلي وكسب  السلم  احمللي حول 
العام باجتاه الدفاع عن املصالح العامة 
والتنمية  وال��ك��رام��ة  ال��ع��دال��ة  وت��وف��ي��ر 

للوطن واملواطن.
احملافظة  أن  م���اس���ون،  ب�����دوره  وأك����د 
مستوى  على  والسباقة  ال��رائ��دة  كانت 
احملافظات التي قدمت خطوات إيجابية 
في مجال تعزيز السلم األهلي وتشكيل 
": نحن كمركز  وق��ال   . املختصة  اللجان 
جنيف قمنا بجمع املعلومات التي بادرت 
محافظة جنني باختيارها لتكون مادة 
استرشادية للمنضمني للجان احملافظة، 
النشرة  وإص��دار  امللف  فيما يخص هذا 
األولى عن احملافظة على مستوى الشرق 
وقال   ، األهلي  السلم  األوس��ط في مجال 

امللف مهم جدا في  العمل في هذا  ":إن 
سبل توعية املواطنني واألجهزة األمنية 
واملؤسسات األهلية للحفاظ على احلقوق 
للمواطن  األم��ن  وتوفير  العدالة  ونشر 
من  املنطقة  تشهده  ما  ظل  في  خاصة 

تطورات سريعة" .
اي���ض���ًا ع��ل��ى ج��اه��زي��ة مركز  أك����د  و 
ال���دع���م ف���ي مجاالت  ج��ن��ي��ف ل��ت��ق��دمي 
وذلك  اإلع��الم  و  والتخطيط  التدريب 
لبناء العالقات االجتماعية العامة، من 
املجتمع  مع  بالتعاون  النشاطات  خالل 
امل��دن��ي وب��ن��اء على رؤي���ة احمل��اف��ظ��ة في 

هذا املجال .
استعداد  الديك  أع��رب  جهته،  وم��ن 
مركز شمس  التعاون مستقبال في مجال 
وحتديد  جنني  محافظة  مع  التدريب 
اإلنسان  حقوق  مبادئ  وتعزيز  اآلليات 

والدميقراطية واحلكم الصالح .
وس��ل��م م���اس���ون احمل���اف���ظ ن��س��خ��ة عن 
أصدرها  التي  األول��ى  اإلرشادية  النشرة 
امل��رك��ز ح���ول ت��ع��زي��ز ال��س��ل��م األه��ل��ي في 
محافظة جنني والتي صدرت بالتعاون ما 
بني مركز جنيف للرقابة الدميقراطية 
على القوات املسلحة ومركز إعالم حقوق 
اإلن���س���ان وال��دمي��ق��راط��ي��ة " ش��م��س " 
مفهوم  على  وحتتوي  جنني.  ومحافظة 
ال��ق��ان��ون ف��ي محافظة  ت��ع��زي��ز س��ي��ادة 
ال���ف���ص���ل األول  ت��ض��م��ن  ج���ن���ني، ف��ي��م��ا 
اإلعالن عن تشكيل جلان السلم األهلي 
 ، احملافظة  في  ومكوناته  واالجتماعي 
تواجه  التي  املشاكل  حتليل  إلى  إضافة 
االستيراتيجية  واخلطة  األهلي  السلم 
الثاني  الفصل  أم��ا  لتعزيزه.  املقترحة 
فقد تضمن املمارسات الفضلى في تعزيز 
السلم األهلي نشرات صادرة عن مركزي 
الثالث  الفصل  وع��ن  وش��م��س.  جنيف 
احتوى على قراءات نقدية للسلم األهلي 
دراس���ات  س��ب��ع  تضمنت  فلسطني،  ف��ي 
وإعالميني  وباحثني  لكتاب  وم��ق��االت 

في هذا املجال . 

 اخلليل - جهاد القواسمي - اصيب امس، طفالن 
بجراح خطيرة اثر سقوطهما من مكان مرتفع فيما 
تعرضت طفلة اخرى للغرق في محافظة اخلليل .

واإلعالم  العام�ة  العالقات  إدارة  بي�ان  وأوض�ح   
لشرطة  ورد  ات��ص��ال  ع��ل��ى  وب��ن��اء  ”أنه  بالشرط�ة 
األحداث حول دخول رضيعة تبلغ من العمر سنة 
 ، للغرق  تعرضها  نتيجة  املستشفى  إل��ى  ون��ص��ف 
إلى املستشفى للوقوف على  فورا توجهت الشرطة 
مالبسات احلادثة ، حيث تبني بأن الطفلة وأثناء 
أمام منزل  لعبها تعرضت للسقوط في بركة مياه 
ذويها ، حيث نقلت على الفور إلى املستشفى وقد 

وصفت حالتها باملستقرة.
 وفي سياق آخر تلقت شرطة األحداث اتصاال 
إلى  ع��ام��ا   14 العمر  م��ن  تبلغ  طفلة  دخ���ول  ح��ول 
ببلدة  ذويها  منزل  في  سقوطها  ج��راء  املستشفى 
املستشفى  إلى  الشرطة  الفور حتركت  سعير وعلى 
وتبني بأن الطفلة تعرضت للسقوط من درج املنزل 
اخلارجي بارتفاع 7 أمتار ، مما أدى إلصابتها بكسور 

في عمودها الفقري .
 كما تابعت شرطة األحداث إصابة طفل يبلغ 
من العمر 14 عاما اثر سقوطه من على سدة محل 

إصابة طفلني بجروح خطيرة وغرق طفلة في اخلليل
جتاري مبدينة اخلليل بارتفاع 4 أمتار ، حيث أدى 
ذلك إلى إصابته بكسور في عظام اجلمجمة ونقله 

إلى املستشفى ، ووصفت جراحه باخلطيرة .
 ب�����دوره ن��اش��د ال��ع��ق��ي��د رم���ض���ان ع���وض مدير 

شرطة اخلليل جميع أولياء األمور مراقبة أبنائهم 
والعمل  األماكن اخلطيرة  باالبتعاد عن  وتوعيتهم 
تلك  وق��وع  نتفادى  حتى  األماكن  هذه  تأمني  على 

احلوادث في املستقبل .

'إن قضية  املالكي  ري��اض  الشؤون اخلارجية  وف��ا- قال وزي��ر  أدي��س- 
فلسطني هي قضية حترر وطني، لشعب يسعى لنيل حريته واستقالله، 

وللتخلص من االحتالل األجنبي ومن العنصرية'.
وأضاف في كلمة فلسطني في افتتاح قمة 'املؤمتر ال��وزاري' لالحتاد 
االفريقي في دورته العشرين، التي افتتحت أمس، في العاصمة االثيوبية 
زديس أبابا، إن التضامن اإلفريقي مع نضال شعب فلسطني يحمل في 
حتملنا  التي  نعيش،  التي  احلالة  تفهم  من  تنبع  كثيرة  معاني  طياته 
للنضال من أجل نيل حقوقنا وانتزاع حريتنا واحلصول على استقاللنا 

وجالء االحتالل اإلسرائيلي عن أرضنا.
املفاوضات، وجدنا  'بعد عشرين عاما من بدء  انه  الى  املالكي  وأشار 
ال��ذي بدأنا فيه، حيث  الوضع  أس��وأ بكثير من  اليوم في وضع  أنفسنا 
املستوطنني  ع��دد  معه  وت��زاي��د  احمل��ت��ل��ة،  أرض��ن��ا  على  االستيطان  زاد 
اإلسرائيليني في خرق فاضح للقانون الدولي وملعاهدات جنيف'، الفتا  
الى أن حاالت الشجب واإلدانة الدولية إلجراءات إسرائيل االحتالليه 
لم تسعف املواطن الفلسطيني وتنقذه من تلك السياسات واإلجراءات 
الفلسطيني طوال سنوات  املواطن  ، واستمرت معاناة ذلك  االحتالليه 
االحتالل التي دخلت عامها اخلامس واألربعني، والتي طالت كل مناحي 
احلياة. وقال 'ان قرارات القمة اإلفريقية األخيرة في غينيا االستوائية 

حق  ودعمت  املتحدة،  األمم  نحو  فلسطني  توجه  كبير  بشكل  دعمت 
فلسطني املشروع في حتصيل العضوية الكاملة في األمم املتحدة، وفي 
الوقت الذي نشكركم فيه على هذه القرارات الداعمة للعدالة الدولية 
مقتنعة  فلسطني  أن  لكم  نؤكد  الفلسطيني،  وللحق  الدولي  وللقانون 
متاما بقرار حل الدولتني، دولة فلسطني املستقلة بجوار دولة إسرائيل، 
تعيشان جنبا إلى جنب بسالم وأمن وإستقرار'، مشددا على أن نضالنا 
في  متواصال، وسيستمر  االحتالل  دام هذا  ما  االحتالل سيستمر  ضد 

أخذ طابعه السلمي احلضاري.
إلقاء  التي تعطى فيها فلسطني  األول��ى  امل��رة  ه��ذه هي  ان  إل��ى  يشار 

كلمتها في افتتاح املؤمتر.
االستوائية  وزير خارجية غينيا  كلمته، حتدث  املالكي  إنهاء  وبعد 
حيث أشاد مبوقف االحتاد اإلفريقي جتاه القضية الفلسطينية ونضال 
الشعب الفلسطيني والذي يتسم بالدعم املبدئي والثابت لعدالة القضية 

الفلسطينية.
جت��در اإلش����ارة إل��ى أن��ه وألول م��رة س��وف ت��ص��در ال���ق���رارات اخلاصة 
بفلسطني على مستوى القمة، خروجا عن التقليد السابق، حيث كانت 

تصدر عن االجتماع الوزاري للقمه.
وشارك إلى جانب املالكي في القمة الوزارية السفير زهير الشن.

املالكي في افتتاح قمة االحتاد اإلفريقي: 

نضالنا ضد االحتالل سيستمر حتى زواله

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm

