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In the framework of a joint UNESCO/ EU programme and in 
cooperation with the Ministry of Education and Higher Education 
as part of the Quality Systems for Quality Teachers Programme;  
UNESCO is seeking consultancy services to carry out  a study on 
the teachers’ working conditions in the oPt.

The overall objective of the study is to provide policy makers with 
information and analysis on the teaching working conditions to 
assist them in formulating teachers’ policies leading to quality 
teaching and learning at the school level.

For full TORs of the Study please contact the Education Desk at 
the UNESCO Ramallah Office at 02-2959740.

Application must be submitted to UNESCO Ramallah Office 
no later than Tuesday 18 August 2010. The application 
should consist of the following:

1- Institutions’ profile while highlighting areas/ past 
experience that are relevant to this current assignment + 
CVs of the working team.

2- Tentative research proposal.
3- Financial offer.

 UNESCO Office, Ahliyyah College St. no. 35
Tel 02-2959740 fax no.: 02-295 9741

E-mail: Ramallah@unesco.org
UNESCO is an equal opportunity employer and a non-

smoking organization
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Vacancy Senior Local Governance Programme Manager
Denmark prioritises its development assistance cooperation with a strong focus on municipal 
development and local governance while at the same time including local livelihood support, 
human rights, and culture/civil society. Denmark is holding the co-chair for the Ministry 
of Local Government on municipal development and local governance and is the EU main 
responsible donor in the MD&LG sector.

The Senior Municipal Advisor located at The Danish Representative Office (DRO) in Ramallah wishes 
to employ (two years contract – renewable) a Local Governance Programme Manager on a full time 
basis to manage - in cooperation with the Senior Advisor - our municipal development and local 
governance portfolio in the West Bank and Gaza, while at the same time assisting in the management 
of other development assistance cooperation. 

Required skills and qualifications:  
Masters Degree in economics, political science, social science or other relevant area with a •	
minimum of 7 years relevant post-graduate experience.
Relevant municipal development and local governance sector experience from working with •	
e.g.  PA authorities, donor, international/national  organisations, and research institutions.
Fluency in both written and spoken English and Arabic.•	
Proven experience in project cycle management including financial management to identify, •	
formulate and monitor complex develop assistance programmes and project including the 
formulation of Terms of Reference, Logical Framework Approaches.
Proven experience in policy dialogue with multiple stakeholders and institutions. •	
Excellent negotiation, communication and advocacy skills. Excellent team player. •	
Ability to fully take charge of the portfolio under your responsibility, take initiatives, work •	
effectively and efficiently in a results-oriented manner, while often adapting to changing 
circumstances in an often hectic working environment.
Good IT skills: full familiarity with Microsoft Office (Word, Excel), and similar •	
applications.

A driver’s license and a satisfactory health certificate are required. Applications shall be in 
English and include a brief cover letter introducing yourself, your motivation to apply, and 
what you can contribute with to the portfolio in which you will work. All applications should 
include: a) Full and updated CV; b) copy of original university certificate; c) name and 
contact details of three relevant and recent professional references; d) two recent examples 
of analytical work/reports in English language. 

The application must be sent by e-mail no later than Friday 13 August 2010 12:30pm 
with all relevant attachments (only word format accepted) to ramrkt@um.dk. The subject 
line must state as “LGPM post: (your name)”. Alternatively/supplementary, the application 
may be delivered by hand with all relevant appendixes (in an envelope marked to “sorras”) 
the Royal Danish Representative Office, 48 Othman Ben Affan Street (TRUST Building), 
alBireh, Ramallah latest Friday 13 August 2010 12:30. Please note that only short-listed 
candidates will be contacted for interviews. 

القدس-من محمد ابو خضير- دعا النائب 
املييهييدد بيياالبييعيياد احييمييد عييطييون املييواطيينيين الى 
األربعاء  اليوم  الصلح  محكمة  أمام  االعتصام 
طير.حيث  أبو  محمد  النائب  محاكمة  أثناء 
قييييررت الييسييلييطييات اإلسييرائيييييلييييية عييقييد جلسة 
محاكمة للنائب الشيخ محمد أبو طير الساعة 
التاسعة صباحًا لقراءة الئحة االتهام املوجهة 
ضده والتي تشمل بندًا واحدًا هو "املكوث في 

القدس بدون إذن رسمي".
ميين جييهييتييه، طييالييب اليينييائييب عييطييون أهييالييي 
مدينة القدس والداخل بالتواجد أمام محكمة 
رسالة  للعالم  "لينقلوا  اإلسرائيلية  الصلح 
إبعاد  قرار  ضد  لنقف  مجتمعون  اننا  مفادها 

نوابنا عن املدينة املقدسة"
الثابت  النواب  النائب عطون موقف  وأكد 
برفض اخلروج من مدينة القدس، "واضاف أن 
السجون  البقاء داخل  أبو طير يفضل  الشيخ 

على توقيع قرار إبعاده".
املييهييددون  املييقييدسيييييون  اليينييواب  هييذا وتلقى 
باإلبعاد اتصااًل هاتفيًا من محمد جميل نائب 
في  اإلنييسييان  حلقوق  العربية  املنظمة  رئيس 
النائب  أشار في حديثه مع  الذي   ، بريطانيا 
إبعاد  املؤسسة ملف  متابعة  إلى  أحمد عطون 
أمام  إلى تفعيله  والسعي  النواب بشكل كامل، 

املنظمات الدولية واملؤسسات احلقوقية.
من جانبه أكد النائب عطون ضرورة العمل 
على تبني مواقف واضحة ومعلنة من املؤسسات 
ائتالف  وتشكيل  اإلبييعيياد،  قييرار  الدولية جتيياه 
حقوقي دولي لنصرة هذه القضية ويشارك في 
الدفاع عن النواب في احملكمة املقررة بتاريخ 
السادس من أيلول هذا العام لإلقرار في موضوع 

سحب هويات النواب.
للتواصل  كامال  اسييتييعييدادا  جميل  وأبيييدى  
كل  سنبذل  "أننا  مضيفًا  املساعدة،  وتقدمي 
ما منلك في سبيل إبراز القضية على الساحة 
والسياسية  اإلنسانية  أبعادها  بكل  الدولية 

والقانونية".
هذا وزار وفد من نساء بلدة صور باهر امس 
النواب املهددين باإلبعاد في مقر بعثة الصليب 
األحمر بالشيخ جراح ، وابدوا تضامنهم معهم 
مثمنن تواصل خطوات النواب االحتجاجية 

واستمرار االعتصام حتى إلغاء قرار اإلبعاد.
كما زار وفد أوروبي من 13 مواطنا من فرنسا 
اعتصام  خيمة  وكيينييدا  وسييويييسييرا  وبلجيكيا 

النواب ظهر امس .
حملة  منسق  غنيم  زيييياد  الييدكييتييور  وقيييال 
السياحة البديلة أن الزيارة تأتي الطالع الوفد 
األوروبي على الصورة األخرى من الواقع الذي 

تسعى إسرائيل دائمًا إلى إخفائه  وتهميشه.
كييمييا قيييام اميييس وفيييد ميين وجييهيياء ورجيييياالت 
ومحافظات  الييقييدس  محافظة  ميين  اإلصييييالح 
الوطن بزيارة تضامنية مع النواب املقدسين 
املعتصمن في مقر الصليب األحمر منذ بداية 

شهر متوز.
إسرائيل  ملمارسات  استنكاره  الييوفييد  وأكييد 
للمنازل  هييدم  ميين  الفلسطيني   الشعب  بحق 

وتشريد للسكان.
السابق  القدس  أكد وزير شؤون  من جانبه 
املييهيينييدس خييالييد أبيييو عييرفيية لييوجييهيياء الييقييدس 
مييواصييلييتييه وإخيييوانيييه الييينيييواب الييطييريييق الييتييي 
اختاروها حتى يتراجع االحتالل عن قراراته 

اجلائرة والعنصرية.
وأضاف أبو عرفة: "أننا نشعر بهذا النفس 
معنا  بتضامنكم  أضييلييعيينييا  بيين  يسير  اليييذي 
ومؤازرتكم لنا وبالعهد الذي حتملونا إياه يوميًا؛ 
الله  وسيزول االحتالل وتبقى األرض ليروثها 

من يشاء من عباده الصاحلن"
وقال "نطمئنكم أننا عندما أتينا إلى مقر 
قرر  االحتالل  أن  نييدرك  كنا  األحمر  الصليب 
جميعًا،  املقدسين  إبعاد  سيقرر  كما  إبعادنا 
ونعلم خطورة هذه اخلطوة وأحببنا أن نرد على 

االحتالل بنفس الدرجة من اخلطورة.

النواب تلقوا اتصاال هاتفيا من نائب رئيس املنظمة العربية حلقوق اإلنسان في بريطانيا...

عطون يطالب املواطنني باالعتصام أمام محكمة الصلح 
اليوم أثناء محاكمة النائب أبو طير

وزييير  بحث   - سعيد  محمد   - واشنطن 
الدفاع األميركي روبرت غيتس مع نظيره 
املساعدات  امييس  بيياراك  إيهود  اإلسرائيلي 
العسكرية التي أعلنت احلكومة األميركية 
مييؤخييرا أنييهييا تييعييتييزم تييقييدميييهييا إلسييرائيييييل، 
احلديدية  القبة  مشروع  متويل  وخاصة 
املضادة للصواريخ، وعدد من طائرات إف-

35 املقاتلة، في اطار تأكيد التزام الواليات 
النوعي  العسكري  إسرائيل  بتفوق  املتحدة 

في املنطقة. 
تعهد  أوباما  قد  األميركي  الرئيس  وكان 
بوش  سلفه جورج  تنفيذ سياسة  مبواصلة 
ملدة  إلسرائيل  عسكرية  مساعدة  بتقدمي 

عشر سنوات بقيمة 30 مليار دوالر.
في  اجتمع  قييد  اإلسرائيلي  الييوزييير  وكييان 

مستهل زيارته لواشنطن مع وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون، وقال في تصريح 
مقتضب عقب االجتماع أنه طالب بضرورة 
أن يدخل الفلسطينيون فورا في املفاوضات 
خالل  من  أنييه  مؤكدا  إسرائيل،  مع  املباشرة 
هيييذه املييفيياوضييات فييقييط ميييكيين الييتييوصييل إلييى 

اتفاق تاريخي.   
كما حث باراك احلكومة األميركية على 
احلكومة  عييلييى  للضغط  نييفييوذهييا  اسييتييخييدام 
اللبنانية ملنع أي سفن مساعدات من االنطالق 
مييين مييييياهييهييا نييحييو غيييييزة، مييحييمييال احلييكييوميية 

اللبنانية مسؤولية ما قد يحدث للسفن.
وأشييار بيياراك إلييى أن واشنطن قييادرة على 
وأن  املييفيياوضييات  فييي  حقيقي  تغيير  حتقيق 
للجانبن  الييوقييت حيييان  أن  تيييدرك  إسييرائيييييل 

قييرارات  ليتخذا  واإلسييرائيييييلييي  الفلسطيني 
شجاعة.

وطبقا ملا قاله الناطق باسم وزارة اخلارجية 
تيينيياولييت  فييقييد  كيييراوليييي  األميييييركييييية فيليب 
املباحثات بن كلينتون وباراك اخلطوات التي 
ينبغي اتخاذها للتوصل إلى سالم شامل في 
املنطقة على قاعدة حل الدولتن، كما ناقشا 
الوضع في املنطقة بشكل عام وأهمية استقرار 
املنطقة، واملوقف اإليراني خاصة، والعالقات 

اإلسرائيلية التركية.
وقال كراولي أن اللقاء تناول أيضا اجلهود 
اجلارية للدفع نحو بدء املفاوضات املباشرة، 
والوضع في غزة، مضيفا أن االجتماع "كان 
فرصة ملناقشة وسائل تعزيز وتعميق شراكتنا 

وتأكيد عالقاتنا القوية."

غيتس وباراك يبحثان سبل تعزيز قوة إسرائيل العسكرية

الييفييصييائييل  قييييادة  أجييمييع  وفيييا -  الييلييه -  رام 
الوطنية على أن قرار تأجيل انتخابات الهيئات 
واملجالس احمللية كان خاطئا، ودعوا الى ضرورة 
حتييديييد مييوعييد جييديييد الجييييراء االنييتييخييابييات 

احمللية قبل نهاية العام احلالي.
جاء ذلك خالل ورشة العمل التي نظمتها، 
االنييتييخييابييات  لييرقييابيية  األهييلييييية  اللجنة  اميييس، 
بييعيينييوان 'االنييتييخييابييات احملييلييييية بيين الييتييوافييق 
وامليييشييياركييية' فييي قيياعيية مييركييز االعييييالم الييتييابييع 
احلوار  وأدار  الله  برام  الشبابي  شارك  ملنتدى 

عمر رحال.
فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  عضو  وقييال 
جبريل الرجوب، إن قرار التأجيل كان خاطئا، 
الييقييرار صييليية أو عالقة  نييافيييييا أن يييكييون لييهييذا 
حتى  أو  فتح  حركة  باستعدادات  أو  بنابلس 

مبشروع املصاحلة الوطنية.
وانييتييقييد اليييرجيييوب غييييياب ميييوازيييين الييقييوى 
الضاغطة على من اتخذ قرار الغاء االنتخابات 
احمللية، وقال ان طريق الوحدة الوطنية هي 
احلرة  االنتخابات  في  تتجسد  التي  الشراكة 
أنييه كان  واليينييزيييهيية، موضحا  والييدميييقييراطييييية 
في الوسط الفتحاوي ثالثة اجتاهات االول مع 
الغاء االنتخابات، والثاني مع اجرائها باعتبارها 
واالجتيياه  الفتحاوي،  الوضع  لتصويب  فرصة 
الثالث مع اجرائها على قاعدة مفهوم الشراكة 
الوطنية بعيدا عن منطق احملاصصة، منوها 
الى التفاعالت الداخلية واخلارجية مع مشروع 
االنتخابات احمللية، مؤكدا أن اسرائيل وقفت 
ضد اجراء االنتخابات لتكريس الواقع املعاش 

واالنقسام  الشرذمة  على  وللمحافظة  والقائم 
الفلسطيني .

واتفق نائب األمن العام للجبهة الشعبية 
مع  مييلييوح،  الييرحيييييم  عييبييد  فلسطن  لتحرير 
أن  على  التأكيد  مجددا  الييرجييوب،  طرحه  ما 
وأحلييق  وتعسفيا  خاطئا  كييان  التأجيل  قيييرار 
الى  ودعيييا  واملييرشييحيين  باجلمهور  كبيرا  ضيييررا 
االحتكام للحق الطبيعي الذي مينحه قانون 
االنتخابات بعيدا عن محاوالت الفرض على 
املواطن واالحتكام للدميقراطية،وقال :هناك 
قضاء يجب أن يقول كلمة الفصل في القضة 
وأن يحدد بأسرع وقت ممكن موعدا جديدا 
الجيييييراء االنييتييخييابييات، الن االنييتييخييابييات حق 

للمواطن سلبته القيادة السياسية .
مييين جييهييتييه قيييال عييضييو املييكييتييب الييسييييياسييي 
فلسطن  لييتييحييرييير  الييدميييقييراطييييية  للجبهة 
قيس عبد الكرمي :القرار خاطىء وال بد من 
تصويبه بتحديد موعد جديد لالنتخابات 
ضمن مدة زمنية معقولة ال تتجاوز االسابيع 
القادمة، داعيا الى العمل على حلمل احلكومة 
الييتييراجييع عيين قييرارهييا، مييشييددا على أثر  على 
واحلريات  الداخلي  االنقسام  بن  ما  العالقة 

الدميقراطية .
د.  الوطنية  للمبادرة  الييعييام  األميين  وقييال 
االنتخابات  اجيييراء  ان  الييبييرغييوثييي،  مصطفى 
احلييالييي  الييوقييت  فييي  والييرئيياسييييية  التشريعية 
يؤدي الى تعزيز وتكريس االنقسام وان اجراء 
ينهي  قد  مصاحلة  بدون  احمللية  االنتخابات 
حالة االنقسام، ومنعها والغائها يعني التعين 

لقرار  رفييضييه  عيين  معربا  احلييكييوميية،  قبل  ميين 
حماس مبنع اجراء االنتخابات وقرار احلكومة 

الفلسطينية بالغائها.
تنجح  لم  املييوحييدة  القوائم  فكرة  ان  وقييال 
املواطن حريته وحقه  اعطاء  وبالتالي يجب 
في االنتخاب، مؤكدا أن غياب الدميقراطية 
واالنتخابات يضعفنا سياسيا ويقوي ظاهرة 
العشائرية، واألخطر هو فقداننا الستقاللية 
الفلسطيني نتيجة تداخالت  الوطني  القرار 

عربية ودولية ومتويلية واسرائيلية.
أمييا األميين الييعييام حلييزب فييدا صالح رأفييت، 
ترسيخ  أجييل  من  اجلميع يعمل  أن  الييى  فأشار 
تعالج  وليين   ، السياسي  الدميقراطي  النظام 
قضية االنقسام الداخلي اال باجراء االنتخابات 
واملجلس  واحملييلييييية  والييرئيياسييييية  التشريعية 
وأكد  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  املركزي 
على خطأ الغاء هذه االنتخابات احمللية داعيا 
الى مواصلة العمل والضغط الجرائها قبل نهاية 

العام احلالي .
أما ممثل اللجنة األهلية لرقابة االنتخابات 
نييصيييييف مييعييلييم، فييانييتييقييد غييييياب أي نيييوع من 
أو  كتلة  أي  قبل  من  املواطن  حلقوق  الترويج 
حيييزب سييييياسييي، مبينا أنيييه فييي ظييل االعيييداد 
لالنتخابات احمللية احلالية تبن أن هناك 320 
ألف شاب وشابة لم يسجلوا لهذه االنتخابات، 
في الوقت الذي أشار فيه الى أن هناك أكثر من 
500 ألف فلسطيني لم يشاركوا في االنتخابات 
ألف   800 من  أكثر  فييان  وبالنتيجة  السابقة 

مواطن لن يشاركوا في االنتخابات القادمة.

قادة الفصائل الوطنية: 

القرار بتأجيل االنتخابات كان خاطئا
والرجوب ينتقد غياب القوى الضاغطة

الييييييوزراء  رئيييييييس  -دعيييييا  ب(  ف  )ا  انيييقيييرة 
البريطاني ديفيد كاميرون  اسرائيل الى رفع 
واصفا  قطاع غزة  تفرضه على  الذي  احلصار 

القطاع بانه "سجن مكشوف".
امام مجموعة من  كلمة  كاميرون في  وقال 
رجيييال االعييمييال فييي انييقييرة "ليينييكيين واضييحيين: 
نستطيع  يتغير. ال  ان  الوضع في غزة يجب 
بل وال ينبغي علينا ان نسمح بان تبقى غزة 

سجنا مكشوفا".
اجتماعه  بييعييد  جييياءت  الييتييي  كلمته  وفيييي 
اردوغييان دافع  التركي رجب طيب  مع نظيره 
كاميرون عن رؤيته للوضع في غزة معتبرا انه 
"حتى مع حتقيق بعض التقدم فاننا ال نزال 
ويصعب  الدخول  جدا  فيه  يصعب  وضع  في 

فيه جدا اخلروج".
واضاف "منذ وقت طويل ونحن نؤيد رفع 

احلصار عن غزة".
اال ان رئيييييس اليييييوزراء الييبييريييطييانييي حييرص 
على التذكير بان امن اسرائيل هو ايضا مهدد 
بسبب الهجمات الصاروخية التي تشنها حماس 

من غزة.
اردوغييييان "نحن   الييى جييانييب  وقيييال متحدثا 
متفقان في الراي على ان املباحثات املباشرة بن 
االسرائيلين والفلسطينين هي الرد السليم". 
كما دعا كاميرون تركيا الى التصالح مع اسرائيل 
بعد الهجوم الذي شنته القوات االسرائيلية في 
31 ايار على اسطول املساعدات الدولي الى غزة 

الذي قتل خالله تسعة اتراك.

وقييييال ان "تييركيييييا كييانييت صييديييقيية جيييييدة 
السرائيل. وآمل حقا ان تتمكن تركيا من البقاء 
صديقة السرائيل النها بهذه الصداقة ستزيد 
نفوذها في ما سيحدث بشان هذه املفاوضات 

املباشرة".
وقد تسبب الهجوم االسرائيلي على "اسطول 
العالقات بن  لها في  بازمة ال سابق  احلرية" 
تييركيييييا واسييرائيييييل الييتييي كييانييت مييتييوتييرة اصييال 
في  غزة  على  االسرائيلي  اجليش  هجوم  منذ 

نهاية 2008.
في  تركيا  "لعالقات  ان  كاميرون  واعتبر 
املنطقة سواء مع اسرائيل او مع العالم العربي 
قيمة ال تقدر"، مضيفا "ادعو تركيا واسرائيل 

الى عدم التخلي عن صداقتهما".

رئيس الوزراء البريطاني يصف غزة بانها "سجن مكشوف"

أمني عام الرئاسة يودع السفير الروسي
الروسي لدى  السفير  الرحيم،امس  الطيب عبد  الرئاسة  أمن عام  استقبل  وفا-   - الله  رام   
األراضي  انتهاء مهام عمله في  الذي جاء مودعا مبناسبة  الوطنية سيرجي كوزولوف،  السلطة 

الفلسطينية.
وأشاد عبد الرحيم بجهود السفير في تقوية ومتتن العالقات بن روسيا وفلسطن كما ثمن 

دور روسيا البناء في مساندة القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.
القيادة  وميين  منه  لقيها  التي  احلييفيياوة  على  عباس  محمود  الرئيس  السفير  شكر  وبيييدوره 
الفلسطينية أثناء توليه مهامه ، وأكد على أن املوقف الروسي جتاه القضية الفلسطينية ثابت 

وسيستمر في دعم القيادة والشعب الفلسطيني وصوال إلى إقامة دولته املستقلة .
وكان الرئيس أبو مازن، قد منح السفير وسام جنمة القدس قبيل انتهاء أعماله  تقديرا للجهود 

التي بذلها في خدمة وتقوية العالقات الروسية الفلسطينية.

احلكم بالسجن 10 اعوام على شاب من اخلليل

اعتقال ١١ مواطنا
وشابة في الضفة الغربية

رام الله - اخلليل - مراسلو القدس - حكمت احملكمة العسكرية في معتقل عوفر امس بالسجن 
على الشاب عالء اسماعيل عيسى طرايرة 25 عاما من بلدة بني نعيم وسكان مدينة رام الله 
باحلكم بالسجن الفعلي ملدة 10 سنوات باالضافة الى 5 سنوات مع وقف التنفيذ بعد ان وجهت 

له تهمة االنتماء لكتائب االقصى.
وكانت القوات االسرائيلية قد اعتقلته قبل عامن من منزله مبدينة رام الله.

من جانب آخر شنت القوات االسرائيلية حملة اعتقاالت ومداهمات في الساعات االولى من 
صباح امس طالت 11 فلسطينيا في الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة »يديعوت احرونوت« على موقعها االلكتروني عن مصادر عسكرية ان االعتقال 
بدعوى أنهم »مطلوبون«. واضافت انه مت العثور على مسدس وكمية من الذخيرة في منزل في 
قلقيلية.كما اعتقلت القوات االسرائيلية شابة في الثالثن من عمرها أثناء تواجدها بالقرب 
من احلرم االبراهيمي وسط مدينة اخلليل. وأخطرت القوات االسرائيلية ثمانية مواطنن بهدم 

.c منازلهم في بلدة إذنا غرب مدينة اخلليل بحجة البناء في مناطق تصنف على أنها

داخلية "املقالة" تعلن فتح باب 
التجنيد االختياري ثم اإلجباري

غزة-عالء مشهراوي- اعلن وزير الداخلية باحلكومة املقالة فتحي حماد عن فتح باب التجنيد 
االختياري في الفترة القادمة ثم االجباري.

مؤكدا  املقالة  شرطة  عناصر  لتدريب  العامة  املديرية  افتتاح  في  كلمته  خييالل  ذلييك  جيياء 
استعداد االخيرة لفتح باب التجنيد االجباري بقطاع غزة وقال ان "ذلك واجب شرعي وانهم 

في خيام صالح الدين األيوبي".
من جانبه قال م. ايهاب الغصن الناطق باسم الداخلية املقالة "ان جلنة شكلتها الوزارة تعكف 
على إعداد دراسة بهذا الشأن وفور االنتهاء منها سيتم رفعها إلى الوزير ومن ثم سيقوم بوضع 
التعديالت التي يراها وبعدها ترفع للحكومة في غزة إلقرارها أو غير ذلك". وأكد الغصن "ان 
الدراسة متعلقة بالفترة احلالية فقط بالتجنيد االختياري، وليس هناك أي حديث عن التجنيد 

اإلجباري"، دون ان يوضح اية تفاصيل متعلقة بالكيفية أو عمر املجندين أو غيره.

بدعوى تعديل مسار اجلدار

اسرائيل تستولي على أراض
من بلــدة "قطنــــة"

رام الله - وفا- أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، امس أمرا عسكريا يقضي باالستيالء 
على مساحة من أراضي بلدة قطنة في محافظة القدس، لصالح تعديل مسار جدار الفصل في 

منطقة خربة بيت شباب شرقي البلدة.
وقال رئيس مجلس محلي قطنة حسن أبو زايدة، إن نسخة من األمر العسكري وصلت إلى املجلس 

بواسطة أحد العمال الذين يعملون داخل أراضي عام 1948،
واألمر يشكل حلقة أخرى في سلسلة تهويد ومصادرة أراضي البلدة التي لم يبق لها اجلدار 
سوى األرض املأهولة بالسكان، ولفت إلى أن تنفيذ هذا اإلجراء سيتسبب مبصادرة رزق سكان تلك 

املنطقة وأراضيهم الزراعية ومناطق توسعهم السكني.
وأشار إلى أن اجلدار يحاصر بلدة قطنة من اجلهات األربع وصادر أكثر من 60% من أراضيها، وهي 

بلدة حدودية تقع مبحاذاة أراضي 48.

انقالب مركبة تقل عماال من الضفة 
والشرطة اإلسرائيلية تعتقلهم

تل أبيب- وفا- اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، امس، 25 عامال فلسطينيا داخل أراضي 1948، 
بعد انقالب املركبة التي تقلهم. وانقلبت املركبة التي تقل العمال بالقرب من مدينة باقة الغربية، 

وبأعجوبة لم يصب احد من الركاب، لكن الشرطة اعتقلتهم وحولتهم إلى التحقيق.

القبض على شخص طعن مواطنا باخلليل
اخلليل - جهاد القواسمي - ألقت الشرطة امس القبض على شخص لالشتباه به بطعن مواطن 
بأداة حادة في أنحاء جسده مبدينة اخلليل. وأضاف البيان بأن الشخص املصاب أدخل إلى مستشفى 
اخلليل احلكومي بعد إصابته بعدة طعنات مبختلف أنحاء جسده وقد وصفت حالته باملتوسطة. 

وأكد البيان إحالة املشتبه به للنيابة العامة الستكمال املقتضى القانوني.

توزيع املناصب االدارية جلمعية 
رابطة أهالي محافظة اخلليل
في محافظة رام الله والبيرة

محافظة  أهالي  رابطة  جلمعية  التأسيسية  الهيئة  عقدت   - دنديس  حسن  من   - الله  رام 
اخلليل في محافظة رام الله والبيرة اول اجتماع لها امس بعد حصول اجلمعية على التراخيص 
اعضاء  كافة  بحضور  الفلسطينية  الداخلية  وزارة  قبل  من  ونشاطاتها  أعمالها  ملزاولة  الالزمة 
الهيئة التأسيسية واملكونة من احد عشر شخصا ونوقشت في االجتماع كافة املراحل التي مرت 
بها اجلمعية منذ فكرة تأسيسها قبل ثالث سنوات والعمل على تفعيل نشاطات وفعاليات وآليات 

اجلمعية املستقبلية املنوي اقامتها.
كما مت مناقشة موضوع استمارة العضوية وقراءة بنودها والعمل على تشكيل جلنة عشائرية 
اخلالفات  ونبذ  الواحد  الفلسطيني  الشعب  ابناء  بن  البن  ذات  اصييالح  على  تعمل  للجمعية 
املتوفرة  الوسائل  الترابط االسري بكافة  والعمل على رص الصفوف ودعم  والعائلية  املجتمعية 

واملتاحة للجمعية.
كما اتفق في االجتماع على ايجاد مصادر للجمعية لتوفير املنح الدراسية للعديد من الطلبة 
املتفوقن من ابناء الشعب الفلسطيني في اجلامعات الفلسطينية واالجنبية وتوفير الوظائف 

والعمل للخريجن من خالل مؤسساتنا الوطنية.
وفي نهاية االجتماع جرى التصويت لتوزيع املناصب االدارية وكانت على النحو التالي:

عبد الفتاح غامن رئيسا للجمعية وعبد الرحيم جابر نائبا للرئيس وابراهيم عبد الدين 
امينا للسر ويوسف ابو عواد امينا للصندوق وعيسى شويكية نائبا المن السر واللجنة الرياضية 
ونبيل شاللدة نائبا المن الصندوق ومحمد ابو شرار للجنة االجتماعية والصحفيان حسن دنديس 
ومحمود فطافطة للجنة االعالم والعالقات العامة وعوني شوامرة للجنة الثقافية ومحمدة العملة 

للجنة القانونية.

وفاة فتى بانقالب جرار زراعي في اخلليل
اخلليل - جهاد القواسمي - توفي الفتى رامي الواجعة 16 عاما اثر انقالب جرار زراعي عليه 
اثناء عمله في منطقة تل الرميدة مبدينة اخلليل. واوضح بيان إدارة العالقات العامة واالعالم 
للشرطة ان شرطة اخلليل فتحت حتقيقا في مالبسات وفاة الشاب رامي مؤكدة ان املعلومات االولية 
تفيد بانقالب جرار زراعي عليه أثناء عمله، مما ادى الصابته بجروح بليغة نقل على إثرها الى 

املستشفى االهلي اال انه فارق احلياة متأثرا بجراحه.

"فتح"ترحب باملوقف 
االوروبي الداعي الى وقف 

االستيطان
نابلس-عماد سعادة-رحبت حركة "فتح" 
باملوقف األوروبي الداعي إلى وقف االستيطان، 
ووضع سقف زمني واضح للدخول في مفاوضات 
اإلسرائيلي  االحتالل  إلنهاء  توطئة  مباشرة 

واقامة الدولة الفلسطينية.
وقييييييال امليييتيييحيييدث بييياسيييم احلييييركيييية اسيييامييية 
خطوة  يعد  األوروبيييي  البيان  بييأن  القواسمي، 
متقدمة باجتاه موقف القيادة الفلسطينية، 
إلييى  أن تستند  يييجييب  املييبيياشييرة  فيياملييفيياوضييات 
مرجعيات واضحة واعتراًفا اسرائيليًا واضحًا 
بييحييدود الييرابييع ميين حيييزييييران67، ووقييفييا تاما 

لألنشطة االستيطانية.
وأضاف القواسمي، ان بيان االحتاد األوروبي 
جيييادًا  كيييان  الفلسطيني  الييطييرف  بيييأن  يشهد 
سبيال  السالم  عملية  انتهاجه  في  ومخلصًا 
للحل الدائم والشامل.كما انه دليل على صواب 

رؤية القيادة الفلسطينية  لعملية السالم. 
ودعا اإلدارة األمريكية واملجتمع الدولي إلى 
باعتبارها  اسرائيل  نحو  الضغوطات  توجيه 
الطرف املخالف للقانون الدولي واالتفاقيات، 
مشددا على ضرورة اتفاق املجتمع الدولي على 
إلزام اسرائيل باحترام القانون الدولي وتنفيذ 

القرارات الصادرة عن مؤسساته الدولية.

وزيرا خارجية االردن واسبانيا 
يبحثان سبل تهيئة البيئة املناسبة 

لبدء املفاوضات املباشرة 
عمان - منير عبد الرحمن - بحث وزير اخلارجية االردني ناصر جودة امس مع نظيره االسباني 
ميغيل انخيل موراتينوس.اجلهود املبذولة خللق البيئة املناسبة لالنتقال الى املفاوضات املباشرة 
بن الفلسطينين واالسرائيلين . وقال جودة في مؤمتر صحافي مشترك مع نظيره االسباني 
في وزارة اخلارجية اننا بحثنا سبل دفع اجلهود الرامية الى ايجاد املناخ الذي يسمح باستئناف 
واملطلوب  القيادي  الييدور  اهمية  ،مؤكدا  سريعا  املباشرة  الفلسطينية-االسرائيلية  املفاوضات 

للواليات املتحدة االميركية فضال عن اجلهود االوروبية و الدولية املكملة والداعمة له.
واضاف "نحن نساند هذه اجلهود انطالقا من قناعتنا الراسخة وكذلك االجماع الدولي على 
السيادة على حدود  املستقلة ذات  الفلسطينية  الدولة  الذي تقوم مبقتضاه  الدولتن،  ان حل 
الفلسطينية  الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو احلل الوحيد للقضية 
واالمن  باالستقرار  تنعم  لن  املنطقة  بان  واكد  العربي-االسرائيلي".  الصراع  تشكل جوهر  التي 
والتنمية بغير حتقيق هذا احلل وفي سياق اقليمي شامل طبقا ملرجعيات عملية السالم ومبادرة 

السالم العربية.
 وقال نحن في االردن على قناعة كاملة بان هذه املفاوضات املباشرة، عند استئنافها، فانها 
يجب ان تنطلق من النقطة التي توقفت عندها في السابق وان ترتكز على التقدم احملرز من خالل 
االتفاقات و التفاهمات واملفاوضات السابقة ومفاوضات التقريب، وايضا يجب ان تكون محددة 
بسقف زمني واضح وضوابط موجهة بالتنفيذ فيما يتعلق بالتزامات االطراف وتعالج كافة قضايا 
الوضع النهائي .  من جانبه قال موراتينوس " اننا مستمرون في العمل مع االطراف كافة لتهيئة 
الظروف املناسبة لالنتقال الى مفاوضات مباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي وان هذا هو 
الدولي  املباشرة مدعومة من االحتاد االوروبي واملجتمع  املفاوضات  الى  املناسب لالنتقال  الوقت 
والواليات املتحدة االميركية، مؤكدا على مساندة اجلهود االميركية للوصول بجهود السالم الى 
الغايات املنشودة.  واضاف لقد طالبنا بتجميد االستيطان وجتاوز العقبات التي تعترض جهود 

السالم حتى تفضي هذه اجلهود الى نتائج ايجابية وملموسة على ارض الواقع .
واشار موراتينوس الى ان زيارته لالردن تاتي في اطار جوله تشمل الى جانب االردن كال من 
اسرائيل والسلطة الفلسطينية ،مشددا على اهمية تكاتف اجلهود من كافة االطراف لدفع جهود 
السالم في املنطقة.  واكد عمق العالقات االردنية االسبانية واصفا هذه العالقات باملمتازة في 
املجاالت كافة مشيرا الى دعم اسبانيا لطلب االردن في احلصول على وضع متقدم في عالقاته 

مع االحتاد االوروبي .

بيرس يلتقي مبارك         
في القاهرة االحد املقبل

الييرئيييييس  امليييقيييرر أن ييييقيييوم  اليييقيييدس-مييين 
االسرائيلي شمعون بيرس بزيارة مصر ،

وذكرت مصادر مطلعة ان بيرس تلقى دعوة 
من الرئيس املصري حسني مبارك للقائه في 

القاهرة يوم االحد املقبل. 
ان مباحثات  وذكر موقع واينت االخباري 
في  مبا  سياسية  قضايا  ستتناول  الرئيسن 
اجييراءات  اسرائيل  ان تتخذ  ذلك طلب مصر 
الييفييلييسييطييييينييييين لتسهيل  ميييع  الييثييقيية  لييبيينيياء 
االنتقال من املفاوضات عن قرب الى املفاوضات 

املباشرة. 
من  ستطلب  املييصييرييية  الييقيييييادة  ان  وذكييير 
للسلطة  االمنية  السيطرة  توسيع  إسرائيل 
ومتديد  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينية 
املقرر  املستوطنات  فييي  البناء  جتميد  فترة 
انتهاؤها في أيلول املقبل وذلك لتفادي املساس 

باملفاوضات.

 املواصالت "املقالة" تسمح 
بشراء وحتويل الشاحنات ذات 
احلمولة الكبيرة من إسرائيل

املهندس حسن  أكد   - ي محمد ياسن  غزة 
عكاشة مدير عام هندسة املركبات أن الوزارة 
ستقوم باختبار مدى جدية اجلانب اإلسرائيلي 
نقل  شيياحيينييات  عييدد  توسعة  قيييرار  بخصوص 
البضائع املسموح بها لنقل البضائع إلى القطاع  

من 150 شاحنة إلى 250  .
ونظرًا لتضرر عدد كبير من الشاحنات ذات 
احلمولة الكبيرة نتيجة احلرب األخيرة فإن 
بشراء  السماح  قررت  واملواصالت  النقل  وزارة 
شاحنات ذات حموالت تزيد عن 27 طن من 
اجلانب اإلسرائيلي على أال تقل سنة إنتاجها 

عن عام 1998 .
بييياليييوزارة  املييخييتييصيية  الييطييواقييم  وقيييد كلفت 
اعتبارًا  املواطنن  طلبات  باستقبال  بالبدء 

من اليوم .


