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بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة األراضي نابلس
رقم الملف: 2638 /ج/2013
التاريخ 2013/08/12

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد)يزيد عمر محمد عوض( 
وذل���ك بصفت���ه وكيال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رقم  س���جل1245 صفحة 2013/38  
الصادرة عن  س���فارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2013/03/24  وذلك بمعاملة بيع على 
القطع���ة )22 ( الحوض  رقم)3( من اراضي برقا   فمن ل���ه اعتراض على ذالك علية التقدم 
باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف 

ذالك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون .
 اسم الموكل )المالك(                         الوكيل       
نهاد واالء وأماني وآمال بنات عبد الحميد مصطفى حسين             يزيد عمر محمد عوض

دائرة تسجيل اراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين
رقم المعاملة : 4800/ج/2013
التاريخ  :2013/8/12

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة يسرى محمد عرسان برهم من بلدة سيريس 

بصفته الوكيل
بموجب الوكالة الدورية رقم ) س���جل 1280/ص2013/35( الصادره عن س���فارة فلس���طين 

بعمان  بتاريخ 2013/7/9
وذلك لتقديم معاملة بيع رق���م 4800/ج/2012 على قطعة االرض رقم1 الحوض 14 اراضي 

سيريس .
فم���ن له اي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة مدة ال تتجاوز عش���رة ايام من 

تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة    : يسرى محمد عرسان برهم

 اسم الموكل ) المالك(               : محمد حامد محمود فقها
عدد الحصص المباعة               : حسب الدورية 

مدير دائرة تسجيل اراضي جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين
رقم المعاملة : 4802/ج/2013
التاريخ  :2013/8/12

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي محافظة جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة يسرى محمد عرسان برهم من بلدة سيريس 

بصفته الوكيل
بموجب الوكالة الدورية رقم ) س���جل 1283/ص 2013/56( الصادره عن س���فارة فلس���طين 

بعمان بتاريخ 2013/7/24
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 4802/ج/2013 على قطعة االرض رقم59الحوض 3 من اراضي 

سيريس .
فم���ن له اي اعتراض عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة مدة ال تتجاوز عش���رة ايام من 

تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة    : يسرى محمد عرسان برهم

 اسم الموكل ) المالك(               : عبد العزيز محمود عيسى فقهاء
عدد الحصص المباعة               : حسب الدورية 

مدير دائرة تسجيل اراضي جنين

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية الخليل
حقوق رقم: 2013/200
التاريخ: 2013/6/13

تبليغ الئحة دعوى وموعد جلسة
في القضية الحقوقية رقم 2013/200

إلى المدعى عليه: مصباح ابراهيم عيسى نعمان/ حلحول.
يقتضى حض���ورك إلى محكمة بداية الخلي���ل الموقرة في يوم االثني���ن 2013/9/2 في القضية 
الحقوقية المذكورة أعاله والتي أقامها ضدك: 1 � محمد اس���حق عبد الرحيم أبو ريان 2 � رس���مي 
محمد اسحق أبو ريان 3 � حمزة محمد اسحق أبو ريان 4 � إيمان محمد اسحق وحوش 5 � هالة محمد 
اسحق قش���قيش 6 � صابرين محمد اسحق وحوش، والتي موضوعها منع معارضة وإثبات ملكية 
في حصص إرثية، وعماًل بأحكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 
لس���نة 2001 يتوجب عليك الحضور الى محكمة بداية الخليل في الموعد المحدد أو إرسال محام 
عنك ويمكنك اس���تالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة بداية الخليل وكذلك 
يتوج���ب عليك تقديم الئحة جوابي���ة خالل مدة 15 يومًا من تاريخ تبلغك هذا اإلعالن بواس���طة 

النشر في إحدى الصحف المحلية وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضوريًا.
مع االحترام

رئيس قلم محكمة بداية الخليل
باسمة شحادة

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة: 870/ج/2013
التاريخ: 2013/8/1

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم الس���يد بش���ار محمد نظام عبد 
القادر حامد وذلك بصفته وكياًل بموجب الوكالة الخاصة رقم 2007/3872 بتاريخ 2007/8/2 
الصادرة عن كاتب عدل طولكرم والوكالة الخاصة رقم سجل 557 صفحة 2006/82 الصادرة 
عن س���فارة دولة فلسطين في عمان، وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 8182 حوض رقم 

8 من أراضي طولكرم.
فمن له اي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التسجيل خالل مدة أقصاها 
عش���رة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب 

األصول والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

مها عبد الكريم محمد أبو محمود/ وكيل خاص مها عبد الكريم محمد أبو محمود  
بشار محمد نظام عبد القادر حامد/ وكيل خاص أسامة عبد الكريم محمد طحل 

منى عبد الكريم محمد طحل
سها عبد الكريم محمد طحل

هاني عبد الكريم محمد طحل
نظمية مصطفى ابراهيم أبو حسيب

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة: 896/ج/2013
التاريخ: 2013/8/6

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم السيد بشار ابراهيم محمد طنبوز 
وذلك بصفته وكياًل دوريًا بموج���ب الوكالة الدورية رقم 6499 بتاريخ 2013/7/30 الصادرة 

عن القنصلية العامة لدولة فلسطين دبي/ اإلمارات العربية المتحدة
• الوكال���ة الدوري���ة رق���م 2013/5070 منظم���ة التحرير الفلس���طينية واش���نطن بتاريخ 

2013/6/29
• الوكالة الدورية رقم صادر 883 سفارة دولة فلسطين/ دولة الكويت بتاريخ 2013/7/7

• الوكال���ة الدورية رقم س���جل 1275 صفحة 2013/77 س. ف. عم���ان بتاريخ 2013/6/26، 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 23 حوض رقم 8178 من أراضي طولكرم.

فمن له اي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التسجيل خالل مدة أقصاها 
عش���رة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حس���ب 

األصول والقانون.
اسم الموكل )المالك(     اسم الوكيل

حافظ محمد ابراهيم طنبوز    بشار ابراهيم محمد طنبوز/ وكيل دوري
شفيق محمد ابراهيم طنبوز
سهام محمد ابراهيم طنبوز
زهيرة محمد ابراهيم طنبوز
نشأت ابراهيم محمد طنبوز
بسام ابراهيم محمد طنبوز

وصال عبد الرحمن حيدر العقاد
ايهاب سمير محمد طنبوز

أحمد سمير محمد طنبوز
حمزة سمير محمد طنبوز
رانية سمير محمد طنبوز

رجاء محمد عبد اللطيف توبة
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم المعاملة: 898/ج/2013
التاريخ: 2013/8/12

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي طولكرم الس���يد هش���ام توفيق صالح 
ش���حادة وذلك بصفته وكي���اًل بموجب الوكالة الدورية رقم س���جل 1173 صفحة 2012/35 
تاري���خ 2012/7/1 الصادرة عن س���فارة دولة فلس���طين في عمان، وذل���ك بمعاملة بيع على 

القطعة رقم 28 حوض رقم 8506 من أراضي عنبتا.
فمن له اي اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التسجيل خالل مدة أقصاها 
عش���رة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حس���ب 

األصول والقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  

هشام توفيق صالح شحادة/ وكيل دوري آمنة محمود أحمد الخطيب  
محمد عبد الفتاح عبد الرزاق سبوبة

محمود عبد الفتاح عبد الرزاق سبوبة
أسامة عبد الفتاح عبد الرزاق سبوبة
أحمد عبد الفتاح عبد الرزاق سبوبة
خالد عبد الفتاح عبد الرزاق سبوبة

فادي عبد الفتاح عبد الرزاق سبوبة
عبد الرزاق عبد الفتاح عبد الرزاق سبوبة

نوال عبد الفتاح عبد الرزاق سبوبة
إيمان عبد الفتاح عبد الرزاق سبوبة
خلود عبد الفتاح عبد الرزاق سبوبة

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
مجلس القضاء األعلى
محكمة بداية طولكرم

دائرة التنفيذ
التاريخ: 2013/8/5
الرقم: 2013/3174

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه: رأفت عوض أحمد أبو سبيت من مخيم طولكرم، وحاليًا مجهول محل اإلقامة.
عماًل بقرار س���عادة قاضي تنفيذ طولكرم الص���ادر بتاريخ 2013/8/5 في القضية التنفيذية التي 
تحمل الرقم 2013/3174 والتي موضوعها تعويض عن طالق تعس���في بقيمة 1500 شيكل، حيث 
أن���ه وعماًل بالم���ادة 10 من قانون التنفيذ فقد تقرر اعالمك أنه عليك أن تؤدي في ظرف خمس���ة 
عش���ر يوما إلى الدائن المحكوم لها هبة أحمد عبد الله أبو سبيت، أن تقوم بتنفيذ القرار المطروح 
للتنفيذ وإذا انقضت هذه المدة ولم تقم بدفع المبلغ المطلوب أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة 

التنفيذ إلى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2013/8/5

مأمور التنفيذ
مراد جميل محمود

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
مجلس القضاء األعلى
محكمة بداية طولكرم

دائرة التنفيذ
التاريخ: 2013/8/5
الرقم: 2013/3173

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه: رأفت عوض أحمد أبو سبيت من مخيم طولكرم، وحاليًا مجهول محل اإلقامة.
عماًل بقرار س���عادة قاضي تنفيذ طولكرم الصادر بتاريخ 2013/8/4 في القضية التنفيذية التي 
تحمل الرقم 2013/3173 والتي موضوعها مهر معجل بقيمة 1000 دينار، حيث أنه وعماًل بالمادة 
10 من قانون التنفيذ  فقد تقرر اعالمك انه عليك أن تؤدي في ظرف خمسة عشر يومًا إلى الدائن 
المحك���وم لها هبة أحمد عبد الله عموري، أن تقوم بتنفي���ذ القرار المطروح للتنفيذ وإذا انقضت 
هذه المدة ولم تقم بدفع المبلغ المطلوب أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى مباشرة 

اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2013/8/5

مأمور التنفيذ
مراد جميل محمود

في بيان لمناسبة يومهم العالمي

"شمس" يطالب بصياغة إستراتيجية 
وطنية يشارك في رسمها الشباب

جني���ن - "األي���ام": طال���ب مرك���ز إع���الم حقوق اإلنس���ان 
والديمقراطي���ة "ش���مس"، أمس، بض���رورة احت���رام حقوق 
الشباب من خالل العمل على إضافة تعديالت خاصة بقانون 
االنتخاب���ات التش���ريعية والمحلية، بما يضمن إش���راكهم 

انتخابا وترشيحا.
وش���دد، على ضرورة تمكين الش���باب من أخذ دور أكبر في 
مؤسس���ات المجتمع المدني، وصياغة إس���تراتيجية وطنية 
يشارك في رسم معالمها الشباب والشابات، وتشجيع وتبني 
الحكوم���ة للمبادرات الش���بابية، والعمل عل���ى إيجاد فرص 
عمل والحد من البطالة، واس���تثمار وتفعيل وس���ائل اإلعالم 
المختلفة لتوجيههم، ومطالبة القطاع الخاص بالمس���اهمة 
بفاعلية في دعم برامج المس���ؤولية المجتمعية والشبابية، 
وإتاحة الفرصة للتبادل الشبابي، ودعم المؤسسات الشبابية، 

ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين الشباب.
جاء ذل���ك في بي���ان صحافي أص���دره مركز "ش���مس"، 
لمناس���بة اليوم العالمي للش���باب والذي يصادف الثاني 
عش���ر من آب، والمعتمد من ط���رف الجمعية العامة لألمم 

المتحدة في العام 2000.
واعتبر المركز، أن تزايد الحجم الكمي للش���باب والش���ابات 
كأفراد وطاق���ات كامنة، يتطلب اقتراب���ا أكثر من همومهم 
واهتماماته���م وقضاياه���م، والبح���ث ف���ي أفض���ل صيغ 
توجيههم وتثقيفهم وكيفية اس���تثمار قدراتهم بصورة 
أفضل، ومن ثم كيفية إدماجهم في المؤسس���ات الحكومية 
وغير الحكومية باعتبارهم رأس مال بش���ري فاعل، األمر الذي 

يحتاج إلى فهم فئة الشباب من الداخل.
ورأى، أن هناك ضرورة ملحة تحتم على مؤسس���ات السلطة 

ومنظمات المجتمع المدني، أن تسمع أصواتهم ومطالبهم، 
خصوصا وأنه���م كفئة عمرية هم األكث���ر عرضة للتغيرات 
االجتماعية والثقافية والسياس���ية وفي تذبذب عالقاتهم 
وتفاعالتهم، وهي فئة ال تحظى باالهتمام الكافي من حيث 
األبحاث والدراس���ات المواكبة لتع���دد وتنوع أنماط التفاعل 
بين الشباب والعولمة وتسارع حركتها، ما يوجب على راسمي 
السياسات الراهنة والمستقبلية معرفة أنماط التفاعل بين 

الشباب والعولمة.
وعبر مركز "شمس"، عن اعتقاده أن مشكلة البطالة، مشكلة 
اقتصادية ونفس���ية واجتماعية وأمنية وسياس���ية في آن 
واحد، وأن جيل الشباب والش���ابات هو جيل العمل واإلنتاج؛ 
ألن���ه جيل القوة والطاقة والمه���ارة والخبرة، ويفكر في بناء 
أوضاعه االقتصادية واالجتماعية باالعتماد على نفس���ه، من 

خالل العمل واإلنتاج.
وأش���ار  إل���ى أن المع���دالت المرتفع���ة للرغب���ة بالهجرة 
مقلقة وتعكس حالة عام���ة من اليأس واألزمات االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية التي يعايشها الشباب الفلسطيني 

والتي تتفاقم مع مرور الوقت دونما حلول جذرية لها.
وأضاف، إن معضلة المش���اركة السياس���ية والمجتمعية 
للش���باب ما زالت تمثل تحديا كبيرا على أرض الواقع بسبب 
البنى التقليدية للمؤسس���ات والمجتمع، وهو ما يسهم في 

تعزيز الفجوة بين األجيال ويزيد مستويات اإلحباط.
وطالب بإنش���اء صندوق وطني خاص إلقراض الش���باب من 
أج���ل دمجهم في قطاع المش���روعات الصغيرة والذي يمثل 
أحد أوجه الحلول الجذرية لمش���كلة البطالة وزيادة معدالت 

التنمية في فلسطين.

جيش االحتالل يخلي أرضًا استولى 
عليها مستوطنون برام الله

رام الله - "األيام": أخلى جيش االحتالل أرضًا مساحتها 10 دونمات في بلدة 
س���نجل قضاء رام الله تعود ملكيتها للمحامي حسين شبانة نقيب المحامين، 
من المس���توطنين، وذلك تنفي���ذًا للقرار الذي أصدرته محكم���ة العدل العليا 
اإلس���رائيلية والقاضي بإخالء المستوطنين منها بالقوة بعد أن استولوا عليها 

قبل أربع سنوات بقوة السالح.
وقال المحامي شبانة، في بيان صحافي، امس، "لقد توجهت بشكوى لمحكمة 
العدل العليا اإلس���رائيلية من خالل جمعية "يوجد قانون" بواس���طة المحامي 
محمد ش���قير حيث أصدرت المحكمة حكمًا قضائيًا بإخالء المس���توطنين من 
األرض التي اغتصبت منذ 4 س���نوات والتي أقام عليها المستوطنون مزروعات 

طيلة السنوات الماضية.
واكد شبانة انه شارك طيلة األربع سنوات السابقة في االحتجاجات الشعبية 
المناهض���ة الغتص���اب األرض من قب���ل قطعان المس���توطنين، حتى رأى اآلن 

الجيش ينزع األشجار التي قام بزرعها المستوطنون.

بيت لحم: معايعة ورجال دين يقدمون الهدايا 
لنزالء مؤسستين خيريتين لمناسبة العيد 

بيت لحم – "األيام": زارت وزيرة الس���ياحة واآلثار روال معايعة ووفد من رجال 
الدين اإلسالمي والمس���يحي، أمس، دار رعاية الفتيات ومركز حماية وتمكين 
المرأة واألس���رة في بيت لحم، بهدف توزي���ع الهدايا على القائمين والفتيات 

والنزيالت في المؤسستين، لمناسبة عيد الفطر.
 وضم الوفد إلى جانب معايعة الوكيل البطريركي العام للروم األرثوذكس 
في بيت لحم رئيس أس����اقفة نهر األردن  المطران ثيوفيلكتوس، والش����يخ 
جاد الجعبري أمين عام مجلس القضاء األعلى ممثال للش����يخ يوسف ادعيس 
قاضي القضاة الش����رعي، والرائد محمد أبو الرب مدير شرطة مدينة بيت لحم 
ممثاًل عن المقدم عالء الشلبي مدير شرطة المحافظة، ورجل األعمال عبد الله 

الحسيني.
بدورهما، ش���كرت مديرة الدار روز انس���طاس الحذوة ومديرة المركز سائدة 
األط���رش، الوفد على ه���ذه اللفتة الكريمة واهتمامه���م ودعمهم المتواصل 
للمؤسس���تين، مشيرتين إلى أهمية الزيارة لما لها من أبعاد إنسانية ووطنية 

عالوة على إبرازها التالحم المسيحي اإلسالمي.

منطقة الباذان تشهد نشاطًا سياحيًا 
واسعًا خالل إجازة عيد الفطر 

جنين - "األيام": ش���هدت منطقة الباذان الس���ياحية ش���مال شرقي مدينة 

نابلس، خالل إجازة عيد الفطر الس���عيد، نش���اطا س���ياحيا واسعا، حيث توافد 

آالف الزائرين إليها على شكل رحالت عائلية وجماعية، وسط إقبال كبير للتنزه 

فيها من قبل الفلسطينيين من داخل الخط األخضر.

وقال رئيس مجلس محلي الباذان، محمد صالحات، إن هذه المنطقة تشتهر 

بطبيعته���ا الخالبة، حيث المطاعم والمس���ابح والمالهي والجلس���ات العائلية 

الهادئ���ة بين أحضان الطبيعة، وينابيعها وش���الالت المياه الطبيعية، إضافة 

إلى تنوع حيوي فريد من نوعه على مستوى الوطن.

وأض���اف صالح���ات، إن ه���ذه المنطق���ة الس���ياحية تعتبر قبلة الس���ياحة 

الفلسطينية والمنفذ السياحي الداخلي الطبيعي لسكان الضفة الغربية حيث 

تزدحم بالزائرين خالل فصل الصيف وفي المناسبات واإلجازات.

وقدم باس���م المؤسس���ات العاملة في القرية الش���كر لمدير وضباط وأفراد 

ش���رطة نابلس على اهتمامهم المتميز واس���تجابتهم لمناشدة المؤسسات 

المحلية للتواجد خ���الل فترة إجازة العيد في المنطقة الس���ياحية، ما كان له 

األثر الملموس في تنظيم حركة المرور وتسهيل التنقل في الشوارع الرئيسة 

والتخفيف على المارة والسكان على حد سواء.

وعبر صالحات، عن أمله بدعم تطوير الس���ياحة ف���ي القرية من خالل تمويل 

مش���اريع من ش���أنها تحس���ين البنية التحتية فيها، وإكمال مش���روع تأهيل 

وتوس���عة الش���ارع الرئيس الواصل إلى متنزهات الباذان عبر طريق الباذان - 

أريحا، وإصالح التشقق الموجود في شارع الباذان - نابلس.

القدس: قوات االحتالل 
تدهم العيزرية

الق���دس - "وف���ا": ش���هدت بل���دة 
القدس  العيزري���ة جن���وب ش���رقي 
المحتلة، فجر أم���س، مواجهات بين 
التي  االحت���الل  وقوات  المواطني���ن 
اقتحم���ت البلدة ودهم���ت عددًا من 
بهدف  فيه���ا  المواطني���ن  من���ازل 

اعتقالهم.
واستخدمت قوات االحتالل القنابل 
الغازي���ة والصوتي���ة، ف���ي حين رّد 
الش���بان بإلقاء الحج���ارة والزجاجات 

الفارغة.

رفح: األسماك تهجر سطح البحر 
إلى األعماق تحت وطأة شمس آب 

كتب محمد الجمل

يمر صيادو األس���ماك ف���ي محافظة 
رفح وباقي أنحاء القطاع  بأس���وأ فترة 
لهم منذ أشهر، جراء توقف معظمهم 
عن ممارس���ة الصيد، بعد خلو البحر من 
األس���ماك، نظرا الرتفاع ح���رارة المياه 

بفعل شمس آب الحارقة.
ويب���دو البحر خ���الل س���اعات الليل 
مختلفا عن باقي أش���هر العام، فالمياه 
خالية من مراكب  الصي���د، التي عادة 
ما تشاهد مصابيحها تومض في عتمة 

الليل.
الذين  الصيادي���ن  م���ن  واتجه عدد 
أصبحوا بال عم���ل مؤقتا إلى العمل في 
قطاع الزراعة، وع���اد آخرون إلى الصيد 
بشباك قديمة باستخدام طرق بدائية، 
بينما اس���تغل العديد منهم التوقف 
المؤق���ت ف���ي صيانة وإع���ادة تأهيل 
مراكبهم وش���باكهم اس���تعدادا لبدء 
موسم هجرة األس���ماك نهاية الشهر 

المقبل.
ويح���اول صيادون ه���واة ومحترفون 
صيد م���ا أمكن من األس���ماك عبر عمل 
ش���اق عل���ى الش���اطئ، إما م���ن خالل 
اإلبح���ار بحس���كات المج���داف الت���ي 
تعمل بمجاديف يدوي���ة، أو من خالل 
استخدام شباك ترمى يدويا، ويشاهد 

ه���ؤالء الصي���ادون ينتش���رون عل���ى 
طول الش���اطئ بص���ورة يومية، غير أن 

معظمهم يشتكون من قلة األسماك.
الصي���اد إبراهي���م زع���رب كان يهم 
بوضع ش���بكة صغي���رة بجانب صخور 
قريبة من الشاطئ، آمال أن يمكنه ذلك 

من صيد بعض األسماك.
وقال زعرب إن���ه في مثل هذا الوقت 
من كل عام ينفض الغبار عن ش���باكه 
اليدوي���ة القديم���ة، ويب���دأ بالصي���د 
مس���تخدما مهارت���ه ف���ي الس���باحة 
وخبرته بمعرفة أماكن تجمع األسماك.
وأشار إلى أن حرارة المياه المرتفعة 
دفعت معظم األس���ماك إلى الفرار في 
اتجاه المي���اه العميقة، وهذا ما يجعل 
نتاج عمله الش���اق والطوي���ل محدودا 
وف���ي الغالب من األس���ماك الصغيرة، 
التي يبيعها بمبلغ زهيد، معتبرا أنها 
تبق���ى أفضل من بقائه ف���ي البيت بال 

عمل.
أم���ا الصياد محمود يوس���ف فيعمل 
وعدد م���ن رفاق���ه على ق���ارب صغير 
"مجداف"، وكانوا يتوجهون ليال للمياه 
المصرية بهدف الصيد، قبل أن يتعذر 
ذلك بسبب صعوبة األوضاع في منطقة 
سيناء، وزادت معاناتهم بسبب ارتفاع 
ح���رارة المي���اه، ال���ذي جعل���ه ورفاقه 
يقلصون م���ن عمله���م، بتقليل مرات 

دخولهم إلى البحر بحثا عن الرزق.
ون���وه يوس���ف إل���ى أن المجموع���ة 
الش���بان  أن بعض  تفرق���ت، مضيف���ا 
اتجه���وا للعمل في الزراع���ة، وآخرون 
تحول���وا إل���ى باع���ة متجولي���ن، بينما 
ينتظر الباقون تحسن األوضاع للعودة 

إلى الصيد من جديد.
الصيادين  م���ن  العدي���د  ويقض���ى 
س���اعات طويل���ة عل���ى ش���اطئ البحر، 
ينهمك���ون خاللها في إع���ادة إصالح 
وصيانة ش���باكهم وقواربهم، بانتظار 
موس���م الصي���د المقبل، ال���ذي توقع 

معظمهم أن يكون وفيرا.
أدائهم  تطوير  الصي���ادون  ويحاول 
بين الفين���ة واألخرى، فقد لجأوا مؤخرا 
الكهربائية  المولدات  اس���تخدام  إلى 
إلش���عال المصابي���ح المثبت���ة عل���ى 
مراكبهم لجلب األسماك خالل ساعات 
اللي���ل، بدال من اس���تخدام غاز الطهي 
كوقود للمصابي���ح القديمة، كما باتوا 
يس���تخدمون أجهزة لكش���ف أسراب 

األسماك وهي في المياه.
وكان الصيادون تمن���وا أن يتواصل 
الهدوء الحالي وتخف اعتداءات قوات 
االحتالل بحقهم خالل األشهر القليلة 
المقبل���ة، وأن يتمكن���وا م���ن مزاول���ة 
حرفتهم بحرية دون أي قيود، والصيد 

في مناطق أكثر عمقا.

عقب انسحاب أربعة مرشحين 

غزة: بسيسو يتوقع تقديم كتلة "حماس" طلبًا 
لوقف انتخابات مجلس نقابة المحامين 

العامة رص الصف���وف والعمل الجاد 
من أج���ل تحقيق الهدف المنش���ود 
بإجراء االنتخاب���ات الديمقراطية في 
نقابة المحامين، وذلك بالضغط على 

جميع الجهات المانعة إلجرائها.
وبين أن 4 من المرشحين النتخابات 
بطلبات  تقدم���وا  النقاب���ة  مجل���س 
اثنان  للمجلس،  لسحب ترش���يحهم 
منه���م م���ن المس���تقلين ومحامية 
محسوبة على الجهاد اإلسالمي ورابع 
محس���وب على الكتلة اإلسالمية هو 
المحام���ي أديب الربع���ي، الفتًا إلى 
أن ذلك قد يك���ون تمهيدًا لتقديم 
طلب إلى محكمة العدل العليا لوقف 

االنتخابات.
وأش���ار بسيس���و إل���ى أن اعتراض 
المحام���ي الربع���ي الذي س���بق وأن 
تق���دم بأربع���ة طلبات أخ���رى لوقف 
االنتخاب���ات ف���ي غ���زة دون الضفة 
هو م���ن باب اعتراضه على تس���جيل 
أس���ماء 14 محاميًا مزاواًل للمهنة في 
سجالت النقابة، باإلضافة إلى اعتماد 
النقابة المرسوم الرئاسي الصادر عن 
الرئيس محمود عباس ِبأن االنتخابات 
س���تكون وفق قان���ون تنظيم مهنة 

المحاماة.
ولف���ت إل���ى أن على أي ش���خص أو 
كتلة تعت���زم التقدم بطلب اعتراض 
ووقف االنتخابات للمحكمة أن تفعل 
ذلك قبل الس���اعة الثاني���ة من بعد 

ظه���ر يوم الخميس المقب���ل، وإال لن 
يتم قب���ول طلبه، معربا ع���ن توقعه 
التقدم بهذا الطلب قبل هذا الموعد، 
الس���يما وأن النقابة ق���د انتهت من 
جميع التجهيزات اللوجستية الالزمة 
إلجراء االنتخابات في موعدها المحدد 

حسب األصول والقانون.
ولفت بسيس���و إلى أنه في حال تم 
التقدم بطلب وق���ف االنتخابات وتم 
وقفها بالفعل فس���وف يتم التعامل 
مع طل���ب االعتراض ه���ذا، مع العمل 
بكل الوس���ائل والطرق الديمقراطية 
للضغ���ط عل���ى الجه���ات المختصة 
لس���حب الطل���ب والس���ماح بإج���راء 

االنتخابات.
وبي���ن أن التجربة الديمقراطية في 
نقابة المحامين حازت على االهتمام 
األكب���ر بالنس���بة لمجال���س النقابة 
المتعاقبة، وقد عمل المجلس الحالي 
عل���ى إجراء االنتخاب���ات النقابية في 
موعدها المحدد، الفتا إلى أنه عندما 
لم يتمكن من ذلك فقد كان بس���بب 
ظروف خارجة عن إرادته وهي صدور 
قرار من محكمة الع���دل العليا بمنع 
إجراء االنتخابات، وعن���د زوال المانع 
دعا المجلس ف���ورا إلجراء االنتخابات 
النقابية أكثر م���ن مرة، إال أنه يواجه 
في كل مرة بقرار جديد من المحكمة 
العلي���ا بغ���زة اس���تنادا لطلب جديد 

مقدم من أحد المحامين.

كتب فايز أبوعون

"فرع  المحامين  نقابة  توقع مجلس 
قطاع غزة" أن يتق���دم محامو الكتلة 
اإلس���المية التابع���ة لحرك���ة حماس 
الع���دل العليا  إل���ى محكم���ة  بطلب 
التابع���ة لس���لطة قض���اء الحكوم���ة 
المقال���ة لوق���ف إج���راء انتخاب���ات 
لمجلس جديد للنقاب���ة في موعدها 
المحدد يوم الس���بت القادم الس���ابع 

عشر من آب الجاري.
لس���ان  عل���ى  النقاب���ة  وش���ددت 
نائب النقيب س���المة بسيس���و على 
أهمية ع���دم تقدم محام���ي الكتلة 
اإلسالمية بهذا الطلب ليتسنى إجراء 
االنتخاب���ات ف���ي موعده���ا المحدد، 
الس���يما وأن مجلس النقابة على أتم 
االنتخابات  ه���ذه  إلج���راء  الجاهزية 

باعتبارها استحقاقا قانونيًا.
وقال بسيس���و ل�"األيام" إن النقابة 
تقف مع جمي���ع التحركات والدعوات 
الت���ي تنادي بإج���راء االنتخابات في 
أسرع وقت ممكن، وتطلب من الهيئة 


