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 - العرب"  "ك��ل  مكاتب 
الناصرة

ح�����ّل وزي������ر اإلت����ص����االت 
أي����وب ال���ق���را ض��ي��ًف��ا على 
ال���ن���اص���رة، حيث  ب��ل��دي��ة 
ك���ان ب��إس��ت��ق��ب��ال��ه ك���ل من 
ورئيسها  ال��ب��ل��دي��ة  إدارة 
وكبار  ونوابه  سّلم  علي 
م���س���ؤول���ي���ه���ا وع������دد م��ن 

أعضاء البلدية.
آخر  احل��اض��رون  وناقش 
الساحة  على  املستجدات 
ال���س���ي���اس���ي���ة وامل����دن����ي����ة 
وم��واض��ي��ع أخ��رى تتعلق 
ب���امل���واط���ن���ن ال���ع���رب في 
منطقة  وس���ك���ان  ال���ب���لد، 
خ��اص.  بشكٍل  ال��ن��اص��رة 
ال����ى  ال����ت����ط����رق  مت  ك����م����ا 

السلم  عجلة  دف��ع  سبل 
املواطنن  ب��ن  والتعايش 
مؤكدين  واليهود،  العرب 
ضد  األط����راف  جميع  أن 
التشدد الطائفي والقومي 
والتعرض  والعنصرية، 
ل���أب���ري���اء، وم���ع ال��س��لم 

واحملبة بن الشعوب.
الوزير  مكتب  وعمم  ه��ذا 

صّرح  صحفيًا  بياًنا  القّرا 
فيه:"ان علي سلم رئيس 
ال��ب��ل��دي��ة وج���ه ع��ن طريق 
دعوة  القرا  أي��وب  الوزير 
وزراء  لرئيس  شخصية 
نتنياهو  بنيامن  اسرائيل 
ليكون ضيف شرٍف خلل 
مبنى  بتدشن  اإلح��ت��ف��ال 

بلدية الناصرة اجلديد".

مكاتب "كل العرب" – الناصرة
kul@alarab.net

ال��ع��رب وصحيفة كل  م��وق��ع  ال���ى  وص���ل 
جاء  االسلمية  احلركة  من  بيان  العرب 
ف���ي���ه:"أص���درت احل��رك��ة االس��لم��ي��ة في 
الناصرة بيانا استنكرت فيه دعوة رئيس 
السياسات  ص��اح��ب  لنتانياهو  بلديتها 
العنصرية ليكون "ضيف شرف " مرحبا 
فيه عند افتتاح مبنى البلدية مستقبل !".

تريد  جماهيرنا  ان  احل��رك��ة  ب��ي��ان  وأك���د 
ل��ك��ن مع  ال��س��ل��ط��ات  م��ن  ان��ت��زاع حقوقها 
والدينية  الوطنية  ثوابتها  على  احل��ف��اظ 
، ف��ش��ت��ان م��ا ب��ن امل��ط��ال��ب��ة ب��احل��ق��وق من 
مرفوع  ب���رأس  الرسمية  ال��ق��ن��وات  خ��لل 
وما  مهنية  وبخطوات  مشروعة  وبطرق 

بن التسول من خلل نتانياهو او قرا .
نعرف  كلنا   : احل��رك��ة  بيان  ف��ي  ج��اء  كما 
وتصريحاته  املشبوهة  قرا  أيوب  مواقف 
البغيضة ومواقفه املتخاذلة جتاه نضالنا 

املشروع فل نقبل ان يكون وسيطا بيننا 
وبن حقوقنا وال نحسن الظن فيه وال في 
أستاذه صاحب سياسات التدمير والتمييز 

العنصري .
: نحن نعتز بثبات  البيان  وجاء في ختام 
وأخيرا  اوال  ونفتخر  ارض��ه  على  شعبنا 
ع��ل��ى ه��وي��ت��ن��ا وب��ن��ه��ج نضالنا  ب��ح��ف��اظ��ن��ا 
واملتخاذلن  العنصرين  ضد  السياسي 
ون��رى ان مصدر التطرف واالره��اب هو 
ال��س��ي��اس��ات ال��ع��ن��ص��ري��ة وع���دم االل��ت��زام 
وكل  وامل��واث��ي��ق  بالتعهدات  االس��رائ��ي��ل��ي 
م��ق��ول��ة ب��خ��لف ذل���ك ه��ي اع��ت��داء ص��ارخ 
ع��ل��ى ت��اري��خ ه���ذا ال��ش��ع��ب ون��ض��ال��ه .م��ن 
ال��ن��اص��رة  ب��ل��دي��ة  ادارة  ال���ى  ن��ت��وج��ه  ه��ن��ا 
السوي  النهج  بعدم احلياد عن  ورئيسها 
احلقوق  الن��ت��زاع  والقانوني  واالخ��لق��ي 
الناصرة دوما  بقامات مرفوعة وستبقى 
واصحاب  الشرفاء  كل  امام  مفتوحا  بيتا 

النوايا احلسنة.

احل����������������������������������������رك����������������������������������������ة االس�����������������������������������ام�����������������������������������ي�����������������������������������ة ف��������������ي
س�����������������������ام:  ع����������������ل����������������ي  ت����������������ه����������������اج����������������م  ال���������������������ن���������������������اص���������������������رة   

ن���ت���ن���ي���اه���و" واس������ت������اذه  ال�����ق�����را  الس����ت����ج����داء  "ال 

وزي��������������������������ر اإلت���������������������ص���������������������االت أي��������������������������وب ال����������������ق����������������را ي������ح������ل
ال���������������ن���������������اص���������������رة ب���������������ل���������������دي���������������ة  ع���������������ل���������������ى  ض���������������ي���������������ًف���������������ا   
م���ك���ت���ب ال������ق������را: "ع����ل����ي س�������ام رئ����ي����س ال����ب����ل����دي����ة وج�������ه ع�����ن ط����ري����ق ال����وزي����ر 
أي������وب ال����ق����را دع������وة ش��خ��ص��ي��ة ل���رئ���ي���س ال���������وزراء ب��ن��ي��ام��ن ن��ت��ن��ي��اه��و ل��ي��ك��ون 
ض����ي����ف ش����������رٍف خ��������ال اإلح�����ت�����ف�����ال ب����ت����دش����ن م����ب����ن����ى ب����ل����دي����ة ال�����ن�����اص�����رة "

خلل زيارة القرا لبلدية الناصرة 

 

 

 

وزارة العمل ، الرفاه واخلدمات االجتماعية 
مكتب وزير العمل والرفاه

وزارة العمل ، الرفاه 
واخلدمات االجتماعية

نداء لتقدمي طلبات ترشيح لدرع
وزير العمل ، الرفاه واخلدمات االجتماعية 

للمتطوعني املتفوقني للعام – 2017

يجب إرسال استمارة التوصية بثالث نسخ بالبريد فقط ،
 لغاية يوم اجلمعة املوافق 25 آب/ أغسطس 2017 ، الساعة 12:00 ظهرًا. 

) التوصية التي تصل بعد املوعد املذكور و/أو ليست بثالث نسخ ، لن ُتبحث في اللجنة( 
العنوان: وزارة العمل ، الرفاه واخلدمات االجتماعية ، خدمات االستشارة للمواطن )خدمات االستشارة 

للمواطن( مجدال هشالوم، شارع إحاد هعام 9، تل أبيب ، 91012 ، ليد بات شيفع شطراوكلر

تفخر وزارتنا مبنح درع وزير العمل ، الرفاه واخلدمات االجتماعية للمتطوعني املتفوقني. 
منح الدرع يعتبر تقدير وتقييم للعاملني املتطوعني من أجل الروابط الضعيفة في املجتمع،  ومتكن 
متجيد مساهمة املتطوعني لرفاهية احملتاجني في املجتمع. ُينح الدرع أيضاَ ملنظمتني اجتماعيتني  
اللتان تدمجان متطوعني ، كذلك أيضاَ ملصالح وشركات جتارية التي يعمل عمالها بالتطوع من أجل 

املجتمع. 
تقديراً ملسؤولية الشركات ولتشجيع مصالح إضافية لالنضمام لدائرة العطاء . 

الختيار احلاصلني على الدرع ، يعني الوزير جلنة عمومية فيها أعضاء من شخصيات عمومية ومهنيني .
املعايير الختيار املرشحني واملرشحات لدرع الوزير هي كما يلي :

- مدى االبتكار واإلبداع  - مدة الفعاليات واستمراريتها  
- مدى التفاني واإلخالص للهدف  - التأثير على البيئة   

 www.molsa.gov.il :ميكن تنزيل استمارات الترشيح من موقع انترنت الوزارة بالعنوان
الرجاء التشديد على شروط احلد األدنى املوجودة في البند أ في االستمارة. املرشحني الذين ال يستوفون 

شروط احلد األدنى، اللجنة لن  تبحث في طلباتهم. 

وزارة
الثقافة 

والرياضة

تعلن بهذا عن 
إجراءات لتقدمي طلبات ترشيح جلوائز وزيرة الثقافة والرياضة 

للمبدعني في مجال املوسيقى اإلسرائيلية – موسيقى البحر األبيض املتوسط للعام 2017

هدف اجلائزة هو التعبير عن تقدير واحترام املجتمع اإلسرائيلي للفنانني املبدعني واملنفذين 
عن أعمالهم ومساهمتهم في مجال املوسيقى اإلسرائيلية – موسيقى البحر األبيض املتوسط 

في إسرائيل ودعم مواصلة طريقهم الفنية.
نح اجلوائز باملجموعات الـ- 3 التالية:  تمُ

– موسيقى  جائزة وزير الثقافة والرياضة ملشروع حياة في مجال املوسيقى اإلسرائيلية   .1
نح جائزة واحدة بقيمة 50.000 ش.ج لفعاليات لـ- 35 عاماً  البحر األبيض املتوسط- تمُ
التي تركت بصمة في  املتوسط  البحر األبيض  املوسيقى اإلسرائيلية موسيقى  في مجال 

املجال لألجيال وساعدت على تطويرها. 
2. جائزة وزيرة الثقافة والرياضة ملبدع ) ملحن/ كاتب/ منفذ/ محلل/ مخرج موسيقي( في 
على  جوائز   5 نح  تمُ املتوسط-  األب��ي��ض  البحر  – موسيقى  اإلسرائيلية  املوسيقى  مجال 

األكثر ، بقيمة 25.000 ش.ج كل جائزة.  
مخرج  محلل/  منفذ/  ك��ات��ب/  ملحن/   ( مبدع  لتشجيع  وال��ري��اض��ة  الثقافة  وزي���رة  ج��ائ��زة   .3
– موسيقى  اإلسرائيلية  املوسيقى  مجال  في  إب��داع(  سنوات   5 لغاية   ( جديد  موسيقي( 

نح جائزة واحدة ، بقيمة 20.000 ش.ج.   البحر األبيض املتوسط- تمُ
يلي  فيما   ( والرياضة  الثقافة  لــوزارة  العامة  اجلوائز  معايير  اجلائزة،  معايير  تنزيل  ميكن 
–"املعايير العامة"( واستمارة تقدمي طلب الترشيح من موقع انترنت وزارة الثقافة والرياضة 

بالعنوان : www.mcs.gov.il  ) حتت عنوان " إعالنات"(. 
، املعايير العامة واستمارة األسئلة لتقدمي طلبات الترشيح  املعنيون بتلقي معايير اجلائزة 
 : االلكتروني  البريد  بعنوان   " تلمس  أحــداث   " درور  بن-  اورنيت   مع  لالتصال  مدعوون   ،
prastarbut@gmail.com    أو  ترك االسم والعنوان الكامل في اخللية الصوتية بهاتف 

رقم : 077-5342800 .
يجب تقدمي طلبات الترشيح مبلف PDF واحد في عنوان البريد االلكتروني:

prastarbut@gmail.com 
يجب التسجيل بالعنوان: " جلوائز الوزيرة للمبدعني باملوسيقى اإلسرائيلية- موسيقى 

البحر األبيض املتوسط " 
املوعد األخير لتقدمي طلبات الترشيح هو: 

يوم األحد املوافق 3 أيلول / سبتمبر 2017 
تقدمي طلبات الترشيح يعتبر فقط بعد وصول استمارات تقدمي الطلبات الكاملة فعلياً لعنوان 

البريد االلكتروني املفصل أعاله. الطلبات التي تصل بعد املوعد احملدد، طلبات غير كاملة 
أو طلبات شملت مواد غير مطلوبة ، لن تشمل في الئحة املرشحني للجائزة.  تصريح حول 

وصول االستمارات يقدم ببريد الكتروني معاد. 
لكل سؤال مبوضوع اجلائزة ميكن التوجه للسيدة ناڤا كنديل عبر البريد االلكتروني:

 navaka@most.gov.il
 إجراءات اجلائزة تمُدار وفقاً ملعايير اجلائزة ،وللمعايير العامة وباخلضوع لتعليماتها. 

في أية حالة لوجود تناقض بني املذكور في هذا اإلعالن وبني املعايير ، املذكور في املعايير هو 
امللزم. اإلعالن موجه للنساء وللرجال على حد سواء . 


