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مكاتب "كل العرب" - الناصرة
مجلس  ل��رئ��اس��ة  ترشيحهم  ع��ن  اش��خ��اص   8 اع��ل��ن 
محلي شعب، وهؤالء االشخاص هم : محمود سامي 
بقاعي الذي شغل منصب رئيس املجلس سابقا، نهاد 
محمود  سعيد  الناصر،  محمد  ناصر  زعير،  شحادة 
علي  القرية،  ف��ي  اجلبهة  مرشح  وه��و  الرحمن  عبد 
خطيب  علي  سمير  زيتون،  عمر  زهير  خوالد،  احمد 
وحسني محمد عزايزة . وعلم موقع العرب ان محمد 
لم  لكنه  نفسه  ترشيح  االخ��ر  هو  ينوي  غامن  فياض 

يعلن عن ذلك رسميا ، وهؤالء يتنافسون على قرابة 
4600 صوت.

ق��ري��ة شعب ستشهد  ال��ق��ري��ة ان  وذك���ر اح��د س��ك��ان 
كل  على  ستكون  واملنافسة  "س��اخ��ن��ة"  انتخابات 
حتسم  ل��ن  الرئاسة  انتخابات  ان  يعني  م��ا   ، ص��وت 
من اجلولة االولى. ويشار الى ان القرية بدأت تشهد 
حتركات انتخابية منذ اكثر من شهر ، سيما وان رئيس 
املجلس احلالي فيصل شحيبر اعلن عن اعتزاله احلياة 
السياسية ولن يرشح نفسه لرئاسة املجلس من جديد.

ح��رك��ة أب��ن��اء ال��ب��ل��د ف��ي م��دي��ن��ة ع��راب��ة ت��ق��رر: 
والعضوية" للرئاسة  االنتخابات  "سنخوض 

من: محاسن ناصر
بعد مشاورات ومداوالت، قررت حركة 
اب��ن��اء ال��ب��ل��د ف��ي م��دي��ن��ة ع��راب��ة خ��وض 
وعضوية  لرئاسة  القادمة  االنتخابات 
البلدية . وعلى ما يبدو فان مرشح ابناء 
البلد للرئاسة وفي املكان االول للعضوية 
ايضاً سيكون الدكتور احمد علي الناصر 
نصار. وجاء في بيان عام حلركة ابناء 
وُمداوالت عميقة  البلد:«بعد مشاورات 
العطاء  روح  وبكل  املسؤولية  وب��روح 
واآلنتماء ومع إقتراب موعد اإلنتخابات 
ألبناء  َن��ُزّف  بأن  َنتََشرف  فإّننا  للبلدية 
بلدتنا احلبيبة قرارنا بخوض اإلنتخابات 
إّننا  وعضوّية.  رئاسة  بقائمة  القادمة 
وبعد التشاور والتباحث في حركة أبناء 
البلد وبالتعاون والتشاور واإلتفاق مع 
شركاءنا في قائمة أبناء البطوف وقوى 
ُمجتَمعية  وطنية  وشخصيات  محلية 
َقّررنا  للتغيير  تدعوا  أخ��رى  وأوس���اط 
خ���وض امل��ن��اف��س��ة وم���ن ب���اب أّن��ن��ا مًعا 

ث������م������ان������ي������ة م�������رش�������ح�������ن ل��������رئ��������اس��������ة م������ج������ل������س م����ح����ل����ي 
ص�����وت  4600 ق�������راب�������ة  ع�����ل�����ى  ي����ت����ن����اف����س����ون  ش�����ع�����ب 

رئيس املجلس احلالي فيصل شحيبر

قادرون على إحداث التغيير املنشود ونحن 
هنا إذ نطرح أنفسنا كقوة تسعى خلدمة البلد 
وأهلها وندعوا الى أوسع حتالف سياسي 
وبلدي إجتماعي ممكن من أجل خلق األفضل 

ملستقبل األجيال«.

الساعةاليومالبرامج
،غالية  بكرّية  حسنني  سماح  نــت/  صحـافــة 

قدور
6:37كل األيام  -  7:30

7:30كل األيام ما عدا اجلمعة والسبتجــولـــة  الصبــاح  االخبــاريــة  -  8:30
أبو تامر/ رائد ذياب /  على االجنــدة / نادر 

محمد بكرّية
8:30كل األيام ما عدا اجلمعة والسبت  - 10:30

12:35االحد - اخلميسحصاد الظهيرة- 
17:30-16:35كل األيام ما عدا اجلمعة والسبتجولة املساء اإلخبارّية- 

12:30-11:35االحدعالم األبراج/إبراهيم حزبون
– 15:35االحد - الثالثاءعلى الطريق / شادي بالن  16:30

18:30-17:35االحدحديث الشمال/يوسف شّداد-
12:30-10:35االثنني، األربعاء، اخلميسمجازين / سوزان حجار جنار

18:30-17:35االثننيوجها لوجه / نادر أبو تامر 
13:00االحدرسالة االحد  /االب اغابيوس أبو سعدة 

21:30-20:35االحدشو كان / سوزان حّجار
18:00اجلمعة والسبتفقرة أغاني الزمن اجلميل  - 18:30

alternative / 20:30-19:37كل األيام ما عدا الثالثاءفقرة أغاني
13:00-12:35السبتأغان كالسيكيّة - 

15:30-14:35االحد واالربعاءاقتصادكم / رائد ذياب-
19:30-18:35يوميامقهى االطالل – أم كلثوم

19:35كل األيامكل القصائد/رانيا ارشيد أبو  منر
8:00االثنني، السبتسينما الشاويش/غازي+شادي   - 13:35

23:00-21:35االثننيسهرة حب/سوزان دبيني
18:30-17:35الثــالثــاءحــديــث اجلنــوب – حسن أبو زايد-

18:30-17:35األربعاء واخلميسواحد اكس اثنني / محمد الشيخ خليل-
23:00-21:35األربعاءهايد بارك / سوزان دبيني

21:30-20:35االثنني ،األربعاء،اخلميسوين ما كان / غازي أبو بكر
14:30-13:35اخلميستعوا نحكي بصراحة /سوزان دبيني

23:00-21:35اخلميسنظير على األثير / نظير مجلة
9:30-8:30اجلمعة-السبتبرنامج بون كافيه / يزيد حديد- 

9:35اجلمعــةنسيـم الصبـاح / اميان القاسم سليمان  - 11:30
12:00اجلمعةنور على نور / سليم شحاده  - 12:30

12:30-11:35اجلمعةتذاكر / غازي أبو بكر
ساعات بعد الظهراجلمعة والسبتمالعب واهداف /محمد الشيخ خليل
10:35-09:35السبتالصحة غالية / غالية ناطور قدور-

11:30-10:35السبتع املكشوف / محمد بكرية-
11:35السبت / االربعاءفن فنانينا / شادي بالن-   - 13:35

– 23:00كل األيامفقرة يا مسافر وحدك لالغاني  الكالسيكية  23:30

برامج االسبوع من تاريخ  18/2-24/2/2018

 راديو::تلفزيون::ديجيتال::::
الئحة برامج صوت إسرائيل راديو مكان لألسبوع

 

 

 

 

جلنة االنتخابات املركزية للكنيست تدعو بهذا اجلمهور لتقدمي طلبات ترشيح لوظيفة نائب/ ة مدير فرع نظم وشبكات 
املعلومات واملفوض على السايبر

ملخص وصف الوظيفة: 
يساعد مدير الفرع في إدارة نظم وشبكات املعلومات، التقنيات ومفوض على مجال ضمان وحماية املعلومات والسايبر 

للجنة االنتخابات املركزية. 
مسؤول عن متابعة تطبيق برامج متعددة السنوات لتطوير النظم وشبكات املعلومات ، تقنيات املعلومات وحماية 
السايبر. مسؤول عن مجال ضمان وحماية املعلومات ومجال حماية السايبر في جلنة االنتخابات املركزية،  مبا في 
ذلك حمايتها من هجمات السايبر وتسرب املعلومات في املنطقة  االلكترونية ، ضمان وحماية البنى التحتية للمعلومات 

االلكترونية، معلومات تنظيمية، معلومات مصنفة، تنقية فحص األمن والتنظيم. 
ملخص طلبات الوظيفة والتجربة املطلوبة:

في  واإلدارة  الصناعة  هندسة  أو  احلاسوب،  علوم  أو  احلواسيب  هندسة  في  أول(  )لقب  أكادميية  ثقافة  الثقافة- 
مسار نظم وشبكات املعلومات أو هندسة البرمجة أو هندسة الكهرباء بتوجه حواسيب أو بتوجه شبكات حواسيب. 
أو لقب أكادميي آخر وباإلضافة لذلك لقب ثاني في إدارة األعمال مع تخصص في نظم وشبكات املعلومات أو لقب ثاني 

بإدارة تقنيات املعلومات. 
أو لقب أكادميي آخر ، واستيفاء واجب الدورات ) حسب املفصل في طلبات الدورات(. 

أو هندسي / تقني مؤهل واستياء واجب الدورات ) حسب املفصل في طلبات الدورات(. مفضل خريجي توجه حواسيب.  
التجربة - جتربة في مجاالت نظم وشبكات املعلومات، مبوجب املفصل فيما يلي :

ألصحاب اللقب األول 7 سنوات جتربة.
ألصحاب اللقب الثاني 6 سنوات جتربة. 

للهندسيني 8 سنوات جتربة .
للتقنيني 9 سنوات جتربة. 

معرفة مع عمل جلنة االنتخابات املركزية وإدارة االنتخابات – يشكل أفضلية. 
ميكن إيجاد استمارات تقدمي طلبات الترشيح والنص الكامل لإلجراءات، وصف الوظيفة، طلبات الوظيفة، مبا في ذلك 

تفاصيل حول كيفية تقدمي طلبات الترشيح، في موقع انترنت جلنة االنتخابات املركزية، بالعنوان:
 www.bechirot.gov.il  حتت قسم " مناقصات ومطلوب" --> "مطلوب". 

لألسئلة ولالستفسارات ميكن التوجه لفرع اإلدارة واملوارد البشرية للجنة عبر البريد االلكتروني فقط، بالعنوان 
  vbhr@knesset.gov.il

تقدمي طلبات الترشيح بواسطة البريد االلكتروني فقط، حسب املفصل في مستندات اإلجراءات:  
املوعد األخير لتقدمي طلبات الترشيح:

يوم األحد املوافق 18 آذار / مارس 2018 لغاية الساعة 12:00 
التوجهات التي تصل بعد هذا املوعد تلغى كلياً. 

يتم الرد على التوجهات املالئمة فقط، اإلعالن مخصص للنساء وللرجال على حد سواء . 
جلنة االنتخابات املركزية للكنيست

جلنة االنتخابات املركزية للكنيست تعلن بهذا عن إجراءات علنية لتجنيد 

السايبر على  واملفوض  املعلومات  وشبكات  نظم  فرع  مدير  ة  نائب/ 


