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                West Bank/Gaza INP II

Job Vacancy
Black and Veatch, a USAID Contractor located in Ramallah working in the infrastructure sector throughout the 
West Bank is seeking with its partner’s experienced and qualified candidate for the following position: 

Position Title: Finance Specialist
Primary Function:
 Responsible for supporting basic project accounting activities.   This position ensures the project fulfills all
obligations in a timely & economic manner in accordance with B&V & USAID policies and goals.
Principal Accountabilities and Responsibilities:

Payroll tax and compliance: Recording, calculating and maintaining payroll spreadsheet.  Ensuring all •	
time sheets have been received and checked; prepare payroll for submission to HSBC.
Understanding and applying the appropriate taxes for payroll in addition to other taxes that may apply •	
with respect to paying vendors.  Understanding of taxes and applying them is essential.
Invoice backup and assistance.  Tying back all relevant backup to summary expenses on the invoice; •	
organizing backup so that it follows the summary of expenses in a coherent manner. Responsible for 
getting backup together and having it bound and ready to present.
Responsible for ensuring that all payments/invoices received are accompanied with all the necessary •	
backup required according to USAID rules and regulations.
Prepare payments for vendors.•	
Maintains petty cash reconciliation on a weekly basis.•	
Assist in expense analysis•	
PO and payment tracking•	
Bank Reconciliations •	
Tracking of monthly and year to date expenses spent locally and from home office.•	
Assist in budget tracking. •	
Maintain filing current filing system for vendor invoices and backup, USAID invoices and backup and •	
subcontractor tracking files and backup.
Maintain Severance ledger monthly.  •	
Must be prepared to make journal entries on a weekly or monthly basis.•	

Key Competencies:
attention to detail and accuracy•	
planning and organizing •	
scheduling and monitoring•	
communication skills•	
problem analysis and problem-solving skills•	
initiative•	
team work•	
confidentiality•	

Education and Experience
Bachelor’s degree and with minimum two years experience.•	
knowledge of accounting principles and practices•	
Acute knowledge of USAID rules and regulations as it pertains to Finance and Financial reporting to •	
USAID
knowledge of finance principles•	
knowledge of financial reporting•	
Knowledge of Palestinian Law regarding finances and taxation•	
technical accounting skills •	
previous experience of general accounting•	
proficiency in relevant accounting software, especially excel•	

Please send a cover letter, your CV and salary history, via email to INPIIrecruitment@bv.com , no later 
than 4:00 PM, May 12, 2012. Your email subject line should include your name and the position title you are 
applying for. All candidates must possess good working command of English and Arabic, both spoken and written. 
Only candidates meeting or exceeding the minimums requirement will be considered.
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رئيس جمعية محطات الوقود بغزة يدعو 
إلدخال الوقود بطريقة رسمية ومنظمة

غزة - عالء املشهراوي - دعا محمود احمد الشوا رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود في قطاع 
غزة, الى ادخال الوقود الى قطاع غزة من فوق األرض بطريقة رسمية ومنظمة الى غزة وليس عن 

طريق التهريب عبر اإلنفاق املنتشرة أسفل الشريط احلدودي مع جمهورية مصر العربية .
 وحول أزمة نقص الوقود في مصر وتأثير ذلك على القطاع قال رئيس جمعية أصحاب محطات 

الوقود في غزة, إن "األزمة املصرية الداخلية لم حتل حتى اآلن".
وأشار إلى أن مصر تقوم بشراء وقود مكرر لتوفير احتياجاتها الداخلية.

 وبالنسبة للحديث عن إنفراج األزمة في مصر, أوضح الشوا أن "الطريقة الوحيدة لدخول الوقود 
املصري للقطاع هي عبر سيناء ومنها إلى األنفاق, وبالتالي طاملا أن سيناء تواجه أزمة فهناك أزمة في 

قطاع غزة", واعتبر أن أساس دخول الوقود إلى غزة عبر األنفاق "أزمة".

قلقيلية: مكرمة رئاسية جلريح معوق مبناسبة زواجه
"التشريعي" يطلع وفدا من مجلس اللوردات 

البريطاني على األوضاع في فلسطني
رام الله - وفا- حذر النائب عبد الله عبد الله من سياسة احلكومة اإلسرائيلية  املتطرفة  التي 
تعبث مبستقبل وأمن املنطقة بأسرها عبر استمرارها باالستيطان, ومصادرة األراضي الفلسطينية 

العامة واخلاصة غير آبهٍة بكافة القوانني واألعراف الدولية, بل وحتى قوانينها التي وضعتها.
واشار إلى عدم تطبيق احلكومة اإلسرائيلية قرار احملكمة اإلسرائيلية القاضي  بإزالة إحدى 
البؤرة  هذه  شرعنة  بهدف  عليه   االلتفاف  محاولة  تنفيذه  في  ومتاطل  االستيطانية,  البؤر 

وإبقائها.
جاء ذلك لدى استقبال املجلس التشريعي  لوفد من مجلس اللوردات البريطاني يرأسه اللورد 
كاليف هوليك,  حيث كان في استقبالهم كل من النواب: عبد الله عبد الله, ووليد عساف, وجناة 

األسطل,  وإبراهيم خريشة, أمني عام املجلس التشريعي الفلسطيني.
واستعرض النائب عبدالله للوفد الضيف ممارسات االحتالل  وخاصة في مدينة القدس, 
وقال: إن هذه الزيارة تأتي مبرحلة مفصلية متر بها قضية األسرى في سجون االحتالل والذين 
التي يجب على كل  اإلنسانية  بكرامتهم وحقوقهم  اخلاوية مطالبني  األمعاء  يخوضون معركة 

صاحب ضمير في العالم أن يقف معهم  في نضالهم.
وناشد عبد الله املؤسسات اإلنسانية والدولية وكل أحرار العالم أن يكونوا عند مسؤولياتهم 
في هذه املرحلة, وأن ميارسوا الضغوط على احلكومة اإلسرائيلية املتطرفة التي تزداد جرائمها 

حدة  في جميع املجاالت.
الله بجميع من ساهم في حملة مقاطعة منتجات املستوطنات اإلسرائيلية في  وأشاد عبد 
العالم متمنيا أن يتم توسيع هذه احلملة. وفي نهاية االجتماع أجاب النواب على استفسارات 

الوفد الضيف مؤكدين على عمق العالقة بني الشعبني البريطاني والفلسطيني.

قلقيلية - وفا- سلم محافظ قلقيلية ربيح اخلندقجي, واللواء رائدة 
الفارس مسؤولة ملف الشؤون اإلنسانية في مكتب الرئيس, ومدحت طه 
مسؤول امللف الصحي في مكتب الرئاسة مكرمة الرئيس محمود عباس, 

للجريح محمد خميس عامر, مبناسبة زواجه الذي يصادف اليوم.
وتشمل املكرمة كرسي كهربائي متطورة ومساعدة مالية.

دائ��م ومستمر  تواصل  الرئيس محمود عباس في  أن  وأك��د احملافظ 
من  جانبهم  إلى  والوقوف  أوضاعهم  متابعة  خالل  من  شعبه  أبناء  مع 
اجل التخفيف من معاناتهم, وتقدمي هذه املكرمة للجريح محمد عامر 

يدلل على هذا التواصل.
وأشار احملافظ إلى أن هذه املكرمة من املكرمات الكثيرة التي يقدمها 
من  محمد  أن  احملافظات, مضيفا  كافة  في  أبناءه  إلى  الرئيس  فخامة 
جرحى االنتفاضة من مرتب األمن الوقائي وخطيبته معاقة, والرئيس 
قدم هذا الكرسي ليتناسب مع طبيعة إعاقته لتسهيل حركته, وهذا 

يأتي قبل يوم من زواجه ونحن ننقل حتيات الرئيس بان ينعم محمد 
وزوجته باخللف الصالح  .

من ناحيتها, قالت اللواء الفارس إننا نحمل مباركة الرئيس محمود 
عباس إلى اجلريح محمد خميس عامر مبناسبة زواجه الذي يصادف يوم 
غد, مضيفة أننا في تواصل مع كافة احملافظات الفلسطينية ونقدم كل 

ما ميكن أن نقدمه للحاالت اإلنسانية بتوجيهات من سيادة الرئيس .
بدوره, شكر محمد خميس عامر, الرئيس محمود عباس على املكرمة 
الرئيس   املشاعر ما بني  العالقة وصدق  التي تعبر عن عمق  الرئاسية 
والشعب, وقال نعاهده أن نبقى جنوده األوفياء, كما قدم شكره للمحافظ 
واللواء رائدة الفارس والدكتور طه على اجلهود التي يبذلوها في تقدمي 

يد العون للحاالت اإلنسانية.
الرئيس  يقدمها  التي  املكرمات  من  واح��دة  املكرمة  ه��ذه  أن  يذكر 

للحاالت اإلنسانية في كافة احملافظات.

الشرطة االسرائيلية متنع متطرفني يهودا من تنظيم 
مسيرة األحد لدخول األقصى وتقدمي قرابني فيه

الشرطة  باسم  الناطقة  - كشفت  ابو خضير  من محمد   - القدس   
كبيرة  مسيرة  ع��ن  ام��س,  السمري  لوبا  العربي  ل��الع��الم  االسرائيلية 
للمتطرفني اليهود كانوا يعتزمون القيام بها االحد املقبل انطالقا من 
احملطة املركزية بالقدس الغربية باجتاه املسجد االقصى لدخولهم فيه 
مصطحبني عشرين رأس غنم في عربة احتجاجا على عدم متكينهم من 

تقدمي القرابني في األقصى الذي يزعمون انه موقع الهيكل.

لهم  السماح  الناطقة-  -حسب  االسرائيلية  الشرطة  رفضت  وق��د   
بذلك, اذ اكد قائد الشرطة ان هذه املسيرة, التي كان من املقرر مشاركة 
٢٠٠ متطرف فيها قد تؤدي الى وقوع اعمال عنف مخلة بالنظام, وانه 
قرر نشر قوات امنية معززة في القدس وخاصة في محيط األقصى يوم 
األحد املقبل كما طلب منع اي احد من تنظيم املسيرة او محاولة الوصول 

مبثلها الى البلدة القدمية.

مصرع طفلة خنقا 
بحبل أرجوحة في دورا

اخلليل - وفا- لقيت الطفلة وئام يوسف سيد أحمد )9 سنوات(, امس, مصرعها خنقٌا إثر التفاف 
حبل أرجوحة على رقبتها أثناء لعبها بالقرب من منزلها الواقع في دورا جنوب اخلليل . وأوضح بيان 
إدارة العالقات العامة واإلعالم للشرطة 'أنه بناء على بالغ ورد للشرطة حول دخول الطفلة ملستشفى 
اخلليل احلكومي متوفية, حتركت النيابة العامة وقوة من الشرطة وطاقم التحقيق مباشرة للمستشفى 
من أجل التحقيق باحلادث والوقوف على مالبساته'. وأضاف البيان أن املعلومات األولية للتحقيق أشارت 
إلى تعرض الطفلة  للخنق بعد التفاف حبل أرجوحة على رقبتها أثناء لعبها  ما أدى لوفاتها, في حني 
أمرت وكيلة النيابة ميساء خالف بتسليم جثة الطفلة إلى ذويها لدفنها حسب األصول, بعد قيام 

الطبيب الشرعي الدكتور أحمد حنيحن بالكشف الظاهري عليها وحتديد سبب الوفاة.

٤ مصابني بانقالب مركبتني في أريحا وجنني...

مقتل شاب من سلفيت صدمته شاحنة 
وعامل سقط من أعلى بناية في غزة

محافظات - مراسلو ے-   لقي الشاب 
باسل بسام العريض 18 سنة من سكان مدينة 
شاحنة  لصدم  تعرضه  اث��ر  مصرعه  سلفيت 
ال��ش��ه��ي��د ي��اس��ر  إل���ى مستشفى  ون��ق��ل��ه   ام���س 
عرفات في سلفيت  وفارق احلياة قبل وصوله 

املستشفى.
وأوض����ح ب��ي��ان ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة واإلع���الم 
تلقت  “أن عمليات شرطة احملافظة  للشرطة 
بوقوع  املواطنني  احد  من  بالغا  الهاتف  عبر 
ومباشرة   , سلفيت  مدينة  ف��ي  سير  ح���ادث 
حتركت شرطة املرور وخبراء احلوادث إلى مكان 
اإلسعاف  لطواقم  املساعدة  وت��ق��دمي  احل���ادث 

وتسهيل مهمتهم .
للسائقني  دع����وة  ال��ش��ل��ب��ي  امل���ق���دم  ووج����ه 
امل��رور  وإش���ارات  وال��ق��وان��ني  االل��ت��زام بالقواعد 
وعدم االستهتار بحياة املواطنني مشددا أنه ال 
تهاون وال هوادة مع املخالفني وان القانون كفيل 

ض��رورة  و  باملواطنني  الشلبي  وأه��اب  بردعهم 
االنتباه في الشوارع للحفاظ على حياتهم .

األول��ى  اللحظات  ومنذ  ان��ه  البيان  وأض��اف 
للحادث مت توقيف السائق و حتويله إلى القضاء 

الستكمال اإلجراءات القانونية بحقه.
مصرعه   ٣٢ طوطح  ب��در  املواطن  لقى  كما 
الزيتون  بناية في حي  اعلى  اثر سقوطه من 

اثناء عمله فيها.
اريحا  ف��ي  مركبتني  ب��ان��ق��الب  مصابني   ٤

وجنني
من ناحية اخرى أخلت طواقم الدفاع املدني 
في محافظة أريحا واألغوار امس, ثالث اصابات 
ع��ل��ى طريق  م��رك��ب��ة  ان��ق��الب  ح����ادث  نتيجة 

املعرجات غرب املدينة .
ال��ع��ام��ة  ال���ع���الق���ات  إلدارة  ت��ق��ري��ر  وذك�����ر 
واإلن��س��ان��ي��ة ف��ي ال��دف��اع امل��دن��ي, أن ال��ط��واق��م 
نتيجة  املصابني  وحت��ري��ر  إخ��الء  على  عملت 

احلادث , فقد باشر الطاقم بتقدمي اإلسعاف 
األولي للمصابني ونقلهم مبركبة إسعاف الهالل 
األحمر حيث وصفت اصاباتهم بني متوسطة 
الزجاج  ب��إزال��ة  الطاقم  ق��ام  ثم  وم��ن  وطفيفة 
املركبة  وإع��ادة  امل��رور  أمام حركة  والزيوت من 

ملسارها مع العلم أن املركبات من نوع بي أم .
كما أخلت طواقم الدفاع املدني في محافظة 
انقالبها على طريق  بعد  جنني سائق مركبة 
ف��ي محافظة  ال��ع��رب��ي��ة-األم��ري��ك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
جنني , فبعد نلفي البالغ عن وقوع احلادث مت 
التوجه الى املكان تبني ان السائق محاصر داخل 
املركبة وعملت الطواقم على حتريره  من داخل 
املركبة وتقدمي االسعاف االولي له ونقله  مركبة 
إسعاف الهالل األحمر والتي بدورها نقلته الى 
املستشفى لتلقي العالج الالزم , ومن ثم عملت 
الطواقم على ازالة الزيوت والزجاج عن الشارع 

وفتح الطريق امام حركة السير .

العربي يطالب إسرائيل باالنسحاب من األراضي العربية احملتلة
القاهرة- صالح جمعة- أكد األمني العام جلامعة الدول العربية د. 
نبيل العربي على حق الشعوب في تقرير املصير وضرورة أن تنسحب 
اسرائيل من جميع األراضي العربية احملتلة وان يطبق القانون الدولي 

على جميع الدول  مبا في ذلك اسرائيل.
جاء ذلك في بيان للجامعة العربية صدر في أعقاب املباحثات التي 
اليابان مبقر  وزير خارجية  كويشيرو جمبا  مع   امس  العربي  أجراها 

األمانة العامة .
وح��ول س��وري��ا, أش��ار األم��ني العام ال��ى  احمل���اوالت املستمرة للجامعة 
العربية للضغط على النظام السوري لوقف العنف واطالق سراح السجناء 
وكذلك اجلهود املتواصلة في اطار اجلمعية العامة لألمم املتحدة وقرار 

مجلس األمن الذي صدر باالجماع وبالرغم من ذلك لم يتوقف العنف. 
أنان  الذي يقوم به كوفي  السياسي  املسار  العام على أهمية  أكد األمني 
املرحلة,  ه��ذه  ف��ي  املشترك  العربية  واجلامعة  املتحدة  األمم  مبعوث 
املعارضة, سيعقد  التحضير الجتماع يضم جميع طوائف  الى  مشيرًا 
في منتصف الشهر اجلاري مبقر اجلامعة العربية لتقريب وجهات النظر 

بني األطراف املختلفة.
ومن ناحيته, أكد وزير خارجية اليابان على أهمية هذا اللقاء في 
هذه املرحلة الهامة التي متر بها املنطقة, وأجواء الربيع العربي , مشيرًا 
الى أهمية أن يسود السلم واألمن الشرق األوسط, كما أشار بالتقدير الى 

جهود اجلامعة العربية في التعامل مع األزمة السورية .

الرئيس يهنئ نظيره البولندي بالعيد الوطني 
لبالده ويهاتف نتنياهو معزيا بوفاة والده

رئيس جمهورية  الرئيس محمود عباس,امس,  هنأ  وفا-   - الله  رام 
بولندا برونسالف كوموروفسكي, بالعيد الوطني لبالده.

وقال الرئيس, في برقية بعثها لنظيره البولندي, 'يسعدني وأنتم 
حتتفلون بالعيد الوطني أن نتقدم لفخامتكم باسم شعبنا الفلسطيني 
وباسمي شخصيا, ومن خاللكم حلكومتكم املوقرة, ولشعبكم الصديق, 
بأحر عبارات التهاني والتمنيات, راجني أن يعود عليكم وعلى بلدكم 
باملزيد من التقدم والرخاء', معربا عن اعتزازه بعرى الصداقة التاريخية 

التي تربط البلدين والشعبني.
وأضاف: نعول على جهودكم وتضامنكم مع شعبنا الفلسطيني من أجل 
نيل حقوقه في تقرير مصيره وإقامة دولته املستقلة, وحتقيق السالم 
العادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطني, مما سيوفر 

األمن والتعايش واالحترام املتبادل لكافة شعوب املنطقة.
اإلسرائيلي  ال���وزراء  رئيس  ام��س,  الرئيس  هاتف  اخ��رى  ناحية  من 

بنيامني نتنياهو معزيا بوفاة والده.
توفي  نتنياهو,  صهيون  بن  اإلسرائيلي,  ال���وزراء  رئيس  وال��د  وك��ان 

االثنني املاضي .
ويعزي بوفاة املستشار رائد الدبس

كما عّزى الرئيس  عباس, امس آل الدبس بوفاة ابنهم املستشار رائد 
محمد ذيب الدبس.

وقال الرئيس في برقية أرسلها إلى آل الدبس: 'نعزيكم ونعزي أنفسنا 
وكافة أبناء شعبنا الفلسطيني بوفاة املستشار رائد الدبس, بعد عمر 
حافل بالنضال الوطني املخلص والعطاء املتواصل, والتفاني في الدفاع 

عن شعبه وقضيته العادلة'.
الوسط  في  ناشطا  كان  وقد  عاما,   51 ناهز  توفي عن عمر  والدبس 

الثقافي والسياسي في الوطن.

محافظ سلفيت ووزير الصحة يكرمان الفريق الطبي املكسيكي
 سلفيت - ثمن محافظ سلفيت عصام ابو بكر اجلهود التي تبذلها 
وزارة الصحة في سبيل االرتقاء باخلدمات الصحية والطبية املقدمة 
للمواطنني على الرغم من املعيقات واالجراءات التعسفية التي يفرضها 

االحتالل على مؤسسات السلطة الوطنية.
ان محافظة سلفيت تعاني من نقص شديد في  ابو بكر  واوض��ح   
بعض اجلوانب الصحية وخاصة ادوية االمراض املزمنة اضافة للكوادر 
الطبية مشيرا الى بعض العيادات الطبية احلكومية التي هي بحاجة 
الى عمليات ترميم واعادة تأهيل في عدد من قرى وبلدات احملافظة 

كما هو احلال في مركز بديا الصحي.
 جاء ذلك خالل لقاء جمع محافظ سلفيت عصام ابو بكر, امس, 

بوزير الصحة د. فتحي ابو مغلي في مقر محافظة سلفيت.
 من جانبه قال د. ابو مغلي ان عمل  وزارة الصحة يبنى على ما 
سبق وتراكم من اجنازات مت حتقيقها خالل سنوات املاضية في القطاع 
الصحي مبا فيها حتسني اداء املستشفيات والكوادر الطبية فيها وزيادة 

اخلدمات والوحدات الطبية.
 ووعد وزير الصحة بتخصيص مبلغ قدره 1٠٠ الف دوالر لصالح 
يتناسب  مبا  اوض��اع��ه  وحتسني  الصحي  بديا  مركز  وتاهيل  ترميم 

وحاجات االهالي خالل فترة االشهر القليلة القادمة.
 بعدها توجه وزير الصحة ومحافظ سلفيت الى مستشفى الشهيد 
ياسر عرفات للمشاركة في حفل تكرمي ووداع الفريق الطبي املكسيكي 
الذي كان يعمل الى جانب الكوادر الطبية الفلسطينية في مستشفى 
سلفيت وعددهم 11 طبيبا ومختصا حيث قاموا مبا ال يقل عن 5٠ 
الضفة  انحاء  مختلف  من  ملرضى  والفكني  للوجه  جراحية  عملية 
اطفال  اغاثة  وجمعية  الصحة  وزارة  مع  بالتنسيق  وغ��زة,  الغربية 

فلسطني.
بركات  غسان  د.  عرفات  ياسر  الشهيد  مستشفى  مدير  ورح��ب   
باحلضور وقدم نبذة عن املستشفى وكادره والتخصصات التي توجد 

فيه, وشكر الوفد املكسيكي على جهوده واجنازاته وقدم الشكر ايضا 
لكل من وزارة الصحة واحملافظة على وقوفهما الدائم الى جانب االهالي 
ومؤسستهم . واشار الى التحديات واملشكالت التي يعاني منها املستشفى 

هي نقص الكادر الطبي في مختلف التخصصات.
 من جانبه قدم د. ابو مغلي الشكر للوفد الطبي املكسيكي على ادائه 
واالجن��ازات التي حققها في فترة زمنية قصيرة , واشار الى ان وزارة 
الصحة وكوادرها الطبية لم تصل الى درجة الكمال وان مشوار االلف 
ميل يبدأ بخطوة, مبينا ان احلكومة ووزاراتها تنفذ رؤى  وتوجيهات 
الرئيس ابو مازن فيما يتعلق بتطوير وتأهيل الكوادر الطبية وحتسني 

اخلدمات املقدمة للجمهور.
في حني توجه محافظ سلفيت ابو بكر الى ادارة مستشفى الشهيد 
الفلسطيني  الطفل  اصدقاء  وجمعية  الصحة  ووزارة  عرفات  ياسر 
والفريق الطبي املكسيكي بالشكر اجلزيل جلهودهم اجلبارة في تقدمي 

خدماتهم الهالي احملافظة.
املكسيكي عن  الطبي  الفريق  رئيس  ابو غزالة  د. خالد   وحتدث 
للتضامن  جسرا  تشكل  انها  الى  منه  اش��ارة  في  بها  قاموا  التي  املهمة 
ووعد   خاصة  سلفيت  محافظة  والبناء  الفلسطيني  للشعب  والدعم 

بتكرار هذه التجربة خالل السنوات القادمة.
اك��د  على ضرورة  ب��دوره  املستشفيات د. نعيم صبره   مدير عام 
حل جميع املشكالت التي تعانيها مستشفياتنا الفلسطينية والعمل 
على تأهيل وتدريب الكادر الطبي املوجود في االراضي الفلسطينية 
واالستفادة من خبرات املختصني االجانب , مضيفا انه خالل الفترة 
املستشفيات  القادمة سيكون هناك جهاز طبي لتفتيت احلصى في 
العمل  الصعيد  على  نوعية  ونقلة  سابقة  تعد  وه��ذه  الفلسطينية 

الطبي لدينا.
وفي نهاية احلفل قام احملافظ ابو بكر والوزير د. ابو مغلي بتوزيع 

الشهادات والدروع التقديرية على افراد الفريق الطبي املكسيكي.

عجوز "اسرائيلي يغتصب حفيدته"
الثمانني من  تل ابيب - قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" امس ان عجوزا اسرائيليا في 
عمره كان مقاتال في قوات "البلماح" ومزارعا معروفا قام وخالل اربع سنوات باغتصاب حفيدته 

ابان طفولتها.
النقاب عن االعمال  الى سن 19 عاما, كشفت احلفيدة  انه عندما وصلت  وقالت الصحيفة 
احلفيدة  ورفضت  اع��وام.  ثمانية  عمرها  كان  عندما  معها,  جدها  بها  يقوم  كان  التي  الشائنة 
انذاك ورغم تشجيع والديها تقدمي شكوى ضده. وقبل عامني وعندما اصبح عمرها ٣٠ عاما 
قدمت الشكوى. وقالت بأن جدها اعتدى ايضا على اربع من صديقاتها وعلى ابنته الصغيرة. 
وادلت جميع النساء بشهادات ضده امام الشرطة لكن لم يتم تضمني هذه اجلرائم في الئحة 

االتهام بسبب التقادم.
وقالت احلفيدة بأن جدها اعتاد رعايتها عندما ال يكون والديها في املنزل وكان يدخل غرفتها 
ويقوم باغتصابها وكرر )أ( في كل مرة يوكل فيها والديها اجلد برعايتها واستمر ذلك اربع سنوات, 

حتى اشتكت لوالديها اللذان بادرا باالنتقال الى منزل اخر.
طالبت ممثلة االدعاء احملامية الينه دانيال احملكمة بعدم التساهل مع املتهم بسبب سنه 

وجراء الفترة الطويلة التي مرت على اجلرائم.
واكد محاميه نفي املسن لالتهامات ضده وانه ينوي تقدمي استئناف على احلكم.

وكانت احملكمة قد حكمت عليه بالسجن ملدة ٧ سنوات ودفع تعويضات حلفيدته مببلغ 5٠ 
الف شيكل.

وقفة تضامنية مع األسرى 
أمام بورصة بروكسل اليوم 

بروكسل -وفا- تنظم جمعيات ومؤسسات عربية وفلسطينية في بلجيكا اليوم اجلمعة وقفة 
تضامنية مع األسرى الفلسطينيني املضربني عن الطعام, أمام بورصة بروكسل.

وقالت اجلمعيات املنظمة للوقفة, في نداء لها امس إن هذه الفعالية ستطالب باحترام كافة 
املعاهدات الدولية املتعلقة بشؤون األسرى, وإطالق سراح كافة األسرى اإلداريني, واألطفال, وتشكيل 
جلنة دولية لتقصي احلقائق حول األسرى الفلسطينيني, ودعوة الدولة البلجيكية للتدخل لدى 
سلطات االحتالل وكذلك لدى املؤسسات الدولية للمطالبة باحترام املعاهدات الدولية ذات الشأن, 

والعمل على تطبيق مقاطعة البضائع وعدم االستثمار, وفرض العقوبات على دولة االحتالل.
ووقع على النداء, كل من: مكونات اجلالية العربية ببلجيكا, واجلالية الفلسطينية ببلجيكا 
ولكسمبيرغ, وحزب العمل البلجيكي, ومؤسسة 'إنتال' البلجيكية, وجمعية الصداقة الفلسطينية 

البلجيكية, وحركة مساواة, وحركة املواطنة من أجل فلسطني.

سكرتير اجلبهة الدميقراطية للسالم 
واملساواة  يرفض مشروع انخراط الشبان 

العرب باخلدمة املدنية في إسرائيل
انخراط  واملساواة أمين عودة مشروع  للسالم  الدميقراطية  اجلبهة  ابيب-رفض سكرتير  تل 
الشبان العرب باخلدمة املدنية في اسرائيل كما تردد مؤخرًا معتبرًا نية احلكومة تطبيق هذه 

اخلدمة على جميع املواطنني حتريضًا ضد املواطنني العرب . 
باملقابل أعرب عودة عن موافقته ألداء املواطنني العرب اخلدمة املدنية على أساس تطوعي 
داعيًا رئيس الوزراء إلى محاورة اجلماهير العربية لبحث القضية .وستعقد  جلنة املتابعة العليا 

للمواطنني العرب اجتماعا قريباً ملناقشة املوضوع ..

في اطار مشاريع السياحة الفلسطينية البديلة...

بحث اجناح مشروع «مسار سيدنا ابراهيم« 
خالل لقاء محافظ بيت حلم مع وفد فرنسي

محافظ   بحث    - ف���راج  جنيب   - حل��م  بيت 
بيت حلم  عبد الفتاح حمايل خالل اجتماعه 
مع وفد من مقاطعة ايزير الفرنسية التي ترتبط 
بعالقات توامة مع محافظة بيت حلم سبل اجناح 
مشروع مسار" سيدنا ابراهيم" في اطار مشاريع 

السياحة البديلة الفلسطينية .
الذي جاء  الفرنسي  بالوفد  احملافظ  والتقى 
سيدنا  مسار  مشروع  بتطوير  للقيام  خصيصا 
ابراهيم واطلعهم على اهمية مثل هذه املشاريع 
السياحية البديلة التي تساهم في ربط السياح 
ان  ال��ى  مشيرا  احلقيقي  الفلسطيني  باملجتمع 
مرتبطة  انها  االعتيادية  السياحة  في  املشكلة 
ببرامج اسرائيلية بحيث ال تشمل زيارة املناطق 
يتم  ال  حتى  قليلة  ساعات  سوى  الفلسطينية 

تعريفهم بالواقع الفلسطيني.
واش����ار احمل��اف��ظ ح��م��اي��ل ال���ى اه��م��ي��ة ت��ع��اون 

مسؤولون في السلطة الوطنية 
يعزون بوفاة محافظ جنني

جنني - وفا- قدم عدد من الوزراء واملسؤولني في السلطة الوطنية, امس, واجب العزاء بوفاة 
محافظ جنني قدورة موسى.

وفي هذا السياق, قدم  رئيس الوزراء د.سالم فياض ورئيسة مؤسسة أسر الشهداء انتصار 
الوزير 'ام جهاد', ووزيرة شؤون املرأة ربيحة ذياب, ووزيرة الشؤون االجتماعية ماجدة املصري, 
واسماعيل التالوي, التعازي بوفاة محافظ جنني قدوره موسى, في بيت العزاء املقام في مقر 
احملافظة . وشدد  فياض, على أن رحيل  املناضل قدوره موسى هو خسارة لشعبنا الفلسطيني 
وسلطته الوطنية, وأكد أن الوفاء له ولكل شهداء مسيرة شعبنا النضالية يتمثل في مواصلة 
املشوار على خطاهم للوصول بأهداف مشروعنا الوطني إلى نهايته احلتمية املتمثلة أساسًا في 
متكني شعبنا من العيش بحرية وكرامة في دولته املستقلة على حدود عام 196٧, وعاصمتها 

القدس الشريف..
قدموا  الذين  املناضلني  للعظماء  بالوفاء  ملتزمة  الوطنية  السلطة  أن  على  فياض  وأكد 
وقناعاتنا  تام  وحي  "من  وق��ال   ودع��م مسيرة شعبنا,  الوطن  رفعة  في سبيل  اجلهد  وبذلوا 
بالوفاء لهؤالء العظام واملناضلني ممن قدموا ولم يبخلوا وبذلوا على حساب حياتهم الشخصية 
في سبيل رفعة شان الوطن  ودعما ملسيرة شعبنا التي ال بد أن تستمر من منطلق قناعاتنا 
املطلقة بعدالة قضيتنا الوطنية بحقه في الوصول بهذا املشروع الوطني لنهايته احلتمية 
املتمثلة أساسا فيما كان يتحدث به دوما فقيدنا الراحل من متكني الشعب من  العيش كرميا 
حرا أبيا في كنف دولته املستقلة وفي القلب من ذلك  القدس العاصمة األبدية  لفلسطني", 
وشدد على انه رغم احلزن ليس أمام شعبنا سوى مواصلة املسيرة على عهد أبو موسى وكل من 

سبقوه من مناضلي الوطن .
 , امل��رأة  الفلسطينية واإلحت��اد وجلنة  امل��رأة  'إننا باسم  من جهتها, قالت ذياب في كلمتها: 
الوطن وكرس حياته من أجله في ظل مرحلة دقيقة  الذي فقده  البطل  أنفسنا بهذا  نعزي 

وصعبة متر بها قضيتنا.'
وأضافت أن هذا احلادث األليم والذي أدى بوفاته, سنعمل جاهدين من أجل إظهار احلقيقة 
املفسدين  املنظم, وسنعمل على بناء وطننا ومحاربة  العنف  لكي تكون فلسطني خالية من 

الذين يسعون بالعودة للوراء للعودة ملربع الفلتات األمني .
وقال اللواء عدنان الضميري إننا فقدنا صديقا وثائرا ومناضال صلبا في وقفته ضد كل 

أشكال العبث بأمن الوطن واملواطن.
وأضاف أنها ليست املرة األولى التي يتم فيها محاولة االعتداء على منزل احملافظ الراحل 
موسى, بل كان مستهدفا منذ بداية االنتفاضة الثانية من قبل العابثني واملفسدين وعمالء 

االحتالل, مشددا على أن القيادة واملؤسسة األمنية لن تسمح للعابثني بتحقيق مآربهم.
وقدم مركزا شمس وجنيف, ووفود وشخصيات وفعاليات من كافة أرجاء الوطن والداخل 

الفلسطيني التعازي في احملافظة بفقدان الراحل . 
املرحوم قدورة  واملسؤولني, مساء امس, مبناقب محافظ جنني  ال��وزراء  أشاد عدد من  كما 

موسى, ودوره النضالي.
واعتبروا, خالل تقدميهم واجب العزاء, أن موسى كان ميثل الفلسطيني املخلص واحملب 

لوطنه وقضيته, كما عمل على رفعة شأنه في كل احملافل احمللية والدولية.
وأكدوا أن العزاء ليس فقط ألسرة الشهيد, وإمنا حملافظة جنني ولشعبنا الفلسطيني الذي 
فقد هذا الفارس الذي ترجل مبكرا, الصلب العنيد والوطني حتى النخاع, الذي وفر األمن 

واألمان وسهر على راحة احملافظة.
وقد أدى واجب العزاء, كل من: وزير العمل أحمد مجدالني, ووزير الصحة فتحي أبو مغلي, 
ووزي��ر  األس��رى واحمل��رري��ن عيسى قراقع,  ووزي��ر ش��ؤون  القواسمي,  ووزي��ر احلكم احمللي خالد 
ونائب مدير  االتصاالت صبري صيدم,  الرئيس لشؤون  التخطيط علي اجلرباوي, ومستشار 
عام الشرطة العميد جهاد املسيمي, ووفد من ضباط الشرطة في رام الله, واألمني العام حلزب 

فدا زهيرة كمال, ومحافظا سلفيت وطولكرم.

الغنيم: الكويت تدعم أي 
قرار تطلبه فلسطني حلشد 

الدعم لقضية األسرى
القاهرة - وفا- قال مندوب الكويت الدائم لدى 
اجلامعة العربية السفير جمال محمد الغنيم, امس, 
إن بالده تدعم أي قرار تطلبه فلسطني حلشد الدعم 

لقضية األسرى واملعتقلني في سجون االحتالل.
القاهرة,  ف��ي  ل��ه  تصريح  ف��ي  الغنيم  وأض���اف 
لدعم  الثابتة  سياستها  من  وانطالقا  'الكويت  إن 
ل��ل��دورة  رئ��اس��ت��ه��ا  وب��ح��ك��م  الفلسطينية  القضية 
الالزم  الدعم  كل  اجلامعة ستقدم  ملجلس  احلالية 
واملعتقلني  األس����رى  م��ن  الفلسطينيني  ل��ألش��ق��اء 
إنهاء  يتم  حتى  اإلسرائيلي  االح��ت��الل  سجون  في 
اجلامعة  مجلس  اجتماع  أن  إل��ى  وأش��ار  معاناتهم'. 
املقرر ظهر يوم األحد, املقبل على مستوى املندوبني 
واحملررين  األس��رى  وزير شؤون  وبحضور  الدائمني, 
عيسى قراقع, يأتي ملناقشة الوضع املأساوي لألسرى 
االس��رائ��ي��ل��ي مع  االح��ت��الل  س��ج��ون  ف��ي  واملعتقلني 

استمرار إضراب اآلالف منهم عن الطعام.
امل��ت��وق��ع أن يتوجه   وأض���اف أن االج��ت��م��اع م��ن 
لعقد  املتحدة  ل��ألمم  العامة  اجلمعية  إل��ى  بطلب 
جلسة استثنائية ملناقشة قضية األسرى واملعتقلني 
اجندة  كبند على  وإدراج���ه  االح��ت��الل  ف��ي سجون 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة . وتابع الغنيم: إن 
أيضا  سيناقش  اجلامعة  ملجلس  الطارئ  االجتماع 
لعقد  بالتحضير  االخير  بغداد  قمة  ق��رار  تنفيذ 
مؤمتر دولي حول قضية االسرى الفلسطينيني, مبا 
يدعم تسليط االضواء على قضية االسرى وفضح 
املمارسات  على  القائمة  االسرائيلية  السياسية 
سلطات  اتباع  إل��ى  باإلضافة  بحقهم,  الالنسانية 
ال��ع��زل واس��ت��خ��دام االج����راءات  االح��ت��الل لسياسة 
صريحة  مخالفة  ف��ي  وذل���ك  ض��ده��م,  التعسفية 
وواضحة لكل قرارات األمم املتحدة والقانون الدولي 

واتفاقية جنيف في هذا الشأن.

مختلف اجلهات داعيا الوفد الفرنسي للتواصل 
السياحة من اجل وضع خطط رسمية  وزارة  مع 
تعزيز  اج��ل  م��ن  املعنية  االط���راف  كافة  بتعاون 
مثل هذه البرامج. كما دعا احملافظ حمايل الوفد 
الفرنسي للنظر بامكانية ربط صحراء بيت حلم 
بكل معانيها ومكوناتها باملسار النه يعرف السائح 
بالواقع الفلسطيني البدوي من جهة ويساهم في 
تعزيز الوجود الفلسطيني في صحراء بيت حلم 
اجلميلة من اجلهة االخ��رى . وش��دد على اهمية 
ربط ريف بيت حلم الغربي ممثال بقرى الريف 
الى  وت��راث��ي  ح��ض��اري  ب��ارث  تتمتع  التي  الغربي 
جانب بعض املناطق االثرية السياحية الى جانب 
الطبيعة اخلالبة في هذه املناطق الفلسطينية. 
وثمن احملافظ حمايل مبادرة مسار سيدنا ابراهيم 
والقائمني عليها كما شكر الوفد الفرنسي الزائر 
االدالء  م��ن  مجموعة  ل��ت��دري��ب  ات��ى  وان���ه  سيما 
السياحيني الفلسطينيني وعمل ترويج للمسار 
باالضافة  ل��ه  داع��م��ة  ج��ه��ات  واي��ج��اد  السياحي 
الى مشروع لتحديد اخلرائط وطباعتها لتكون 

مصدرا تعريفيا باملشروع وتفاصيله .
من جهتهم شكر اعضاء الوفد احملافظ حمايل 
على حسن االستقبال مشددين على اهمية رؤيته 
في هذا املشروع واملسار موضحني ان هدف زيارتهم 

الى املساهمة في وضع خطة عمل لتنفيذ املسار 
من خالل خطة تقوم على تعاون مختلف االطراف 
السياحة  وزارة  زاروا  انهم  الوفد  اعضاء  واك��د   .
واالثار الفلسطينية والتقوا بعض املسؤولني فيها 
الفلسطينية  السياحة  واقع  واطلعوا منهم على 
واهمية اطالق مثل هذا املسار كبرنامج سياحي 

بتعاون مختلف اجلهات .
كما اكد اعضاء الوفد على انهم سيزورن كافة 
املناطق التي حتدث عنها احملافظ من اجل البحث 
في امكانية اشراكها في املسار سواء بريف بيت 
حلم الغربي او صحراء بيت حلم مشيرين الى انهم 
يعملون على الترويج للمشروع ويحاولون تطويره 
من خالل اشراك التعاون الفرنسي بفلسطني في 
دعمه . من ناحية اخرى تراس احملافظ  حمايل 
االجتماع الدوري ملديري جلان السالمة العامة في 
احملافظة واملكونة من ممثلني عن دوائر الصحة 
والزراعة وبلدية بيت حلم والضابطة اجلمركية 
املدني,   وال��دف��اع  والبيطرة  الوطني  واالقتصاد 
قضايا  لبحث  املخصص  األع��م��ال  ج��دول  ضمن 
سمك الفيليه ومكافحة التهريب وسبل مراقبة 
وتسعير صهاريج املياه والتطرق لقضية اخلسائر 
الناجتة عن اصابة االغنام مبرض الكالميديا في 

محافظة بيت حلم. 
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