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بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله
رقم الملف: 2326/ج/2013
التاريخ: 2013/7/25
يعل���ن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة تس���جل أراض���ي رام الله: نبيهة خمي���س عبد القادر 
العج���اق وذلك بصفته وكياًل عامًا بموجب الوكالة العامة رقم 99/5182 عدل رام الله بتاريخ 
1999/5/27 والوكال���ة الخاصة رقم 2005/6022 عدل رام الل���ه بتاريخ 2005/6/9 والوكالة 
العام���ة رقم 2012/1261 عدل رام الله بتاري���خ 2012/6/9. وذلك بمعاملة بيع على القطعة 
9+31 ح���وض رقم 11+20 من أراضي المزرعة الش���رقية، فمن ل���ه اعتراض على ذلك عليه 
التق���دم باعت���راض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(   اسم الوكيل

إخالص فتحي علي العجاق   نبيهة خميس عبد القادر العجاق
نافزة فتحي علي العجاق 

منتهى فتحي علي العجاق 
ميسون فتحي علي العجاق

إيمان فتحي علي العجاق
وطفة علي عبد المجيد العجاق   يسرى علي عبد المجيد العجاق
عائشة علي عبد المجيد العجاق   نضال ابراهيم خميس أبوعجاق

دائرة تسجيل أراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة تسجيل أراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله
رقم الملف: 2321/ج/2013
التاريخ: 2013/7/25
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي رام الله السيد: نبيهة خميس عبد القادر 
عجاق وذلك بصفته وكياًل دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم 2013/1862 بتاريخ 2013/2/7 
الص���ادرة عن كاتب عدل رام الله. وذلك بمعاملة بيع على القطعة 31+9 حوض رقم 11+20 
من أراضي المزرعة الش���رقية، فمن له اعتراض على ذل���ك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة 
األراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة 

حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(   

نبيهة خميس عبد القادر عجاق منذر فتحي علي عجاق   
دائرة تسجيل أراضي رام الله

إعالن صادر عن المحكمة الكنسية البدائية
لبطريركية الروم األرثوذكس بالقدس الشريف
في القضية الحقوقية عدد السجل 2013/177

ليكن معلومًا لدى الجميع أن المستدعية: املي صالح يوسف خضر من الزبابدة، قد تقدمت 
بطل���ب لدى هذه المحكمة بتاريخ 2013/7/27 ألجل اس���تصدار إع���الم حصر إرث المرحوم 
صالح يوس���ف عيد سعيد من الزبابدة، وقد تحدد يوم االثنين الموافق 2013/8/12 الساعة 
العاش���رة صباحًا موعدًا للنظر في هذا الطلب. فعل���ى كل َمن يرغب في االعتراض على هذا 
الطلب، عليه أن يقدم اعتراضه إلى هذه المحكمة لغاية تاريخ النظر في هذا الطلب المبين 

أعاله، وبخالف ذلك ستسير هذه المحكمة في إجراءاتها القانونية حسب األصول.
القدس في 2013/7/27

فيليب دحابرة
سكرتير المحكمة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي الخليل
الرقم: 224/ق/2012
التاريخ: 2013/728

إعالن ثان
صادر عن دائرة تسجيل أراضي الخليل

مط���روح للبيع بالمزاد العلني كامل قطعة األرض رق���م 582 حوض وادي لوزة رقم 15 طبيعي من 
أراض���ي مدينة تفوح وما عليها من بن���اء والموضوعة تأمينًا للدين من الدرجة األولى لصالح البنك 
اإلس���المي العربي بموجب س���ند دين رقم 2011/15 والمؤرخ في 2011/6/20 وحيث أن تفاصيل 

العقار كما يلي:
ملكي���ة العق���ار: العقار مس���جل لدى دائرة تس���جيل أراضي الخلي���ل التابعة لس���لطة األراضي 
الفلس���طينية باسم: عادل صالح ش���اكر ش���اور وهي قطعة رقم 582 حوض وادي لوزة/ أبو شرار 
رق���م 15 طبيعي قرية تفوح قضاء الخليل نوع األرض: ميري أرض بناء وهي منطقة )ب( حس���ب 

اتفاقية أوسلو.
موقع العقار: يقع العقار في منطقة وادي لوزة/ أبو ش���رار بالقرب من مدرسة السيد الحرباوي على 

بعد نصف كيلومتر إلى الغرب.
تصنيف العقار: يقع العقار ضمن الحدود التنظيمية لبلدية تفوح ومشمول بمشروعها الهيكلي 

ومصنف للسكن )أ(.
امتيازات العقار: يقع العقار على يمين شارع العام من مدينة الخليل إلى فرش لوزة وهي منطقة 
سكنية تجارية صناعية وتصلها جميع الخدمات العامة من مياه كهرباء وهاتف وطرق ومواصالت 

عامة ومشمول بكافة الخدمات.
أوصاف العقار: يقع العقار ضمن منطقة سكنية متوسطة الرقي وهي منطقة مرتفعة نسبيًا أرض 
مساحتها )1000( متر مربع وتبعد عن مركز البلدة حوالي 5 كم وعلى أرض العقار بناء مكون من:

تس���وية وتشمل بئر ماء وهي جاهزة من ناحية التمديدات الكهربائية ونوافذ وأبواب وتمديدات 
صحية.

طابق أرضي عبارة عن أربعة مخازن غير جاهزة.
طاب���ق أول: وهو بناء حديث وهو من الحج���ر ويتكون من أربع مخازن )عظم( وهو غير مقصور وغير 

مبلط وال يوجد فيها تمديدات كهربائية وصحية.
طاب���ق ثاني: عب���ارة عن بناء حديث وهو من الحج���ر وهو غير مقصور وغير مبل���ط وال يوجد فيها 

تمديدات كهربائية وصحية.
طاب���ق ثالث: عب���ارة عن بناء حديث وهو من الحج���ر وهو غير مقصور وغير مبل���ط وال يوجد فيها 

تمديدات كهربائية وصحية.
ويوجد بها خدمات مشتركة عبارة عن بيت درج مصعد.

االرتدادات والمساحات المحيطة بالبناء:
والبناء على الحد الش���رقي بال ارتداد وعلى الحد الغربي م���ع ارتداد 3م وهذا االرتداد طريق خاص 

للتسوية واالرتداد الجنوبي عن منتصف الشارع 8م وعن الحد الشمالي ال يقل عن 12م.
قيمة العقار: القيمة اإلجمالية المقدرة للعقار موضوع اإلعالن تس���اوي 374800 ثالثمائة وأربعة 

وسبعون ألف وثمانمائة دينار أردني فقط.
الوصف      المساحة                  السعر د/م2                   القيمة بالدينار

120000   120 قطع األرض         1000  
56000   200 تسوية        280  
68000   200 طابق أرضي        340  
43600   200 طابق أول        218  
43600   200 طابق ثاني        218  
43600   200 طابق ثالث        218  

374800 المجموع     
مالحظ���ة: رق���م معاملة تنفيذ الدي���ن 224/ق/2012 على من يرغب بالش���راء مراجعة مدير دائرة 

تسجيل أراضي الخليل خالل مدة 30 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الصحف المحلية.
دائرة تسجيل أراضي الخليل

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الدعوى الحقوقية/ مدني رقم: 2012/2201 
التاريخ: 2013/7/25

مذكرة تبليغ قرار بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية رقم 

2012/2201
إلى المدعى عليه: تيس���ير محمد صالح جيبات عنوانه الرام � الشارع الرئيسي / بجانب مركز نزال 

للعالج الطبيعي ومجهول محل اإلقامة حاليا.
أعلمك بأن محكمة صلح رام الله أصدرت ضدك قرارًا بالقضية الحقوقية رقم 2012/2201 والمقامة 
عليك من المدعين: 1. عبد الله صبح عبد الله س���الم رامية 2. س���ليم صبح عبد الله سالم رامية 3. 
س���الم صبح عبد الله سالم رامية 4. ناجح صبح عبد الله سالم رامية 5. باسمة صبح عبد الله سالم 
رامية 6. فايز صبح عبد الله س���الم رامية بواس���طة وكيلهم المحامي ناصر رامية وموضوعها/ 1. 

فسخ عقد إيجار وإخالء مأجور أجرته السنوية 19200 .
2. مطالبة بأجرة مستحقة الدفع قيمتها 12800 شيقل وهذا نصه كما ورد في مضمون القرار:

واس���تادًا لما تقدم، وحي���ث إن البينة المقدمة من قبل الجهة المدعية بواس���طة وكيلها تصلح 
أساس���ًا للحكم بموجبها ولم تناقض بأي بينة أخرى، حكمت المحكمة بفس���خ عقد اإليجار المبرز 
م/5 الموق���ع بين وال���د الجهة المدعية المرح���وم والمدعى عليه وإعادة الحال إل���ى ما كان عليه 
قبل التعاقد وتس���ليمه خاليًا من الشواغل والش���اغلين والزامه بدفع مبلغ )12800( اثنا عشر الف 
وثمانمائة ش���يكل ناتج عن أجور متراكمة وتضمينه الرس���وم والمصاري���ف و200 دينار أردني 

أتعاب المحاماة.
حكمًا حضوريًا قاباًل لالس���تئناف صدر وتلي علنًا باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم في 

.2013/7/7
القاضي
فهمي العويوي

وعماًل بأحكام المادة )193( فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 
2001 يجوز لكم تقديم استئناف خالل مدة ثالثين يومًا من تاريخ تبليغكم بالنشر وبعكس ذلك 

يصار باإلجراءات وفق أحكام القانون.
مع االحترام،

زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة: 4573/ج/2013
التاريخ: 2013/7/25

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة وائل أحمد محمود جرار من الزاوية بصفته 
الوكي���ل بموجب الوكال���ة الخاصة رقم )415/2013/5832( الص���ادرة عن كاتب عدل جنين 
بتاري���خ 2013/7/25 وذلك لتقديم معاملة بي���ع رقم 4573/ج/2013 على قطعة األرض رقم 

19 من الحوض رقم 9 من أراضي صانور.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام 

من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: وائل أحمد محمود جرار
اسم الموكل »المالك«: عبد الهادي سليمان أحمد حبايبة

عدد الحصص المباعة: كامال

رام الله: وفد فلسطيني يزور السفير المصري ويؤكد تضامنه مع شعبه
رام الل���ه – "األي�ام": عب���ر وفد من 
المثقفي���ن، ورجال الدي���ن، وممثلي 
الش���بان  والناش���طين  الفصائ���ل، 
للش���عب  تأييده  عن  واإلعالميي���ن، 
المص���ري، وذلك خالل زيارة قام بها، 
لمقر السفارة المصرية في رام الله، 

أمس.
وكان ف���ي اس���تقبال الوفد، الذي 
ترأس���ه رئي���س مجل���س القض���اء 
األعلى الس���ابق عيس���ى أبو ش���رار، 
الس���فير المص���ري المعتم���د لدى 
فلس���طين ياس���ر عثمان، حيث قام 
أبو ش���رار بتس���ليم بيان المثقفين 
الفلس���طينيين، باس���م أمي���ن عام 
للقدس  الش���عبي  الوطني  المؤتمر 

عثمان أبو غربية.
وقال أبو شرار: "نحن كفلسطينيين 
ال نتدخل في إرادة الشعب المصري، 
انم���ا نتمنى له���ا أن تتغل���ب على 
مش���اكلها، وتتج���اوز ه���ذه المحنة 
بسالم"، مؤكدًا ضرورة تنفيذ "خارطة 
الطري���ق" الت���ي رس���مها الجي���ش 
المص���ري، بالتواف���ق م���ع "األزه���ر" 
والكنائ���س المصري���ة بأس���رع وقت 

ممكن.
م���ن جهت���ه، ثمن رئي���س مجلس 
القض���اء األعل���ى يوس���ف ادعيس، 
موقف "األزهر" مما يحصل في مصر، 
مطالب���ا بوحدة الص���ف المصري من 

أجل الخروج من األزمة الراهنة.
وأك���د الناط���ق باس���م الكنيس���ة 
األرثوذكس���ية األب الياس عواد، أن 
مصر س���تخرج بوحدة أبناء ش���عبها 
المحنة  من  ومس���يحيين  مس���لمين 
الحالية، أس���وة بما فعلت في أزمات 

سابقة.
ولف���ت اإلعالم���ي زعل أب���و رقطي، 
الص���ورة  توضي���ح  أهمي���ة  إل���ى 
لإلع���الم المصري، وإبراز أن الش���عب 
مجموع���ة  يمث���ل  ال  الفلس���طيني 
صغيرة في فلس���طين، أس���اءت الى 
الموقف الفلس���طيني تجاه األحداث 

في مصر بشكل عام.
وفي كلمة باس���م الحراك الشبابي 
قال الناشط عايد الحلو: "نحن كشبان 
مقدسيين وفلسطينيين، نثمن دور 
الش���عب المصري، وم���ن يعمل من 
أجل مص���ر، ونؤكد أنن���ا نرفض زج 
الشعب الفلسطيني خاصة المسجد 
األقصى في أي شأن من شؤون مصر 
الداخلية، تخدم فئة حزبية معينة 
ال تمثل إال نفس���ها، ونؤكد أن هذا 
اللقاء هو امتداد لما قام به الحراك 
الش���بابي في بداية ه���ذه الحملة"، 
وطالب بأن يتم تأمين حياة الشبان 
في  المتواجدي���ن  الفلس���طينيين 

األراضي المصرية.
من جانب���ه، أثنى الس���فير عثمان 

مشاركون في الزيارة.

على اللفتة، وقال: "ندرك ونعي تماما 
وجود أط���راف عديدة تحاول زج مصر 
بمعارك داخلية، لكننا نرفض قطعيا 
تدخل ه���ذه األص���وات المعزولة وال 
نكترث اليها، ونؤكد أن البوصلة في 

مصر تسير باالتجاه الصحيح".

وأكد أن الجيش المصري يس���يطر 
على من يعبث بأمن مصر وجيش���ها، 
منوها إلى أهمية المشاركة اإلعالمية 
الفلس���طينية في اإلع���الم المصري، 
لتص���ل صورة الموقف الفلس���طيني 

على حقيقته.

وضم الوفد، األمي���ن العام للهيئة 
اإلس���المية المسيحية د. حنا عيسى، 
والوكي���ل التنفيذي للمؤتمر الوطني 
الش���عبي للقدس يون���س العموري، 
الخارجية محمد  والس���فير في وزارة 

ترشحاني.

مركز "شمس" يطالب "المقالة"
 باحترام الحريات الصحافية في غزة 

جنين - "األي�ام": طالب مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 
"ش���مس"، أمس، النائب العام ف���ي الحكومة المقال���ة بقطاع غزة، 
بالع���ودة عن ق���راره القاضي بإغالق مكتب قن���اة "العربية" ووكالة 

"معا" اإلخبارية في القطاع.
وج���اء في بيان أصدره المركز، إنه م���ن الواجب أن تنأى الحكومة 
المقالة بنفس���ها ع���ن التجاذب���ات السياس���ية وأن ال تكون طرفا 
في األح���داث الدائرة في الدول العربي���ة، وأن تأخذ بعين االعتبار 
السياس���ة التحررية لكل وس���يلة إع���الم، بصرف النظ���ر عن مدى 
انسجام هذه الوس���يلة من عدمه مع المواقف السياسية للحكومة 

المقالة.
وذك���ر المركز، بخطورة الخطوة التي أق���دم عليها النائب 
الع���ام في الحكوم���ة المقالة والتي أكد أنه���ا تتعارض مع 
القانون األساس���ي الفلس���طيني الس���يما نص المادة "19" 
والمتضمنة "ال مس���اس بحري���ة الرأي، ولكل إنس���ان الحق 
في التعبير عن رأيه ونش���ره بالق���ول أو الكتابة أو غير ذلك 
من وس���ائل التعبي���ر أو الفن م���ع مراعاة أح���كام القانون"، 
والمادة "27" حول "تأس���يس الصحف وسائر وسائل اإلعالم 
حق للجميع يكفله هذا القانون األساس���ي وتخضع مصادر 

تمويلها لرقابة القانون.
وأكد، أن حرية وس���ائل اإلعالم المرئية والمس���موعة والمكتوبة 
وحري���ة الطباعة والنش���ر والتوزيع والبث، وحري���ة العاملين فيها، 

مكفولة وفقا للقانون األساسي والقوانين ذات العالقة والتي تحظر 
الرقابة على وسائل اإلعالم.

وأوض���ح، مركز "ش���مس"، أن ق���رار النائب كان مس���بوقا بحملة 
تحريض من خالل تقارير إعالمية في األيام القليلة الماضية بثتها 
بعض وس���ائل اإلعالم المحسوبة على الحكومة المقالة في محاولة 
م���ا يبدو لتهيئة الرأي العام لقرار النائب العام في خطوة يراد بها 

إضفاء الشرعية على هذا القرار.
وش���دد، على ضرورة التراجع عن قرار إغالق مكتبي قناة العربية 
ووكالة معا اإلخبارية، والس���ماح للصح���ف اليومية األيام والقدس 

والحياة الجديدة، بالتوزيع في قطاع غزة بحرية ودون عراقيل.
ورأى، أن����ه من ش����أن ق����رار النائب العام في غزة أن يش����كل 
خط����ورة وعرقل����ة لما تق����وم به نقاب����ة الصحافيي����ن لمطالبة 
المجتمع الدولي بضرورة إلزام حكومة االحتالل بالكف عن منع 
الصحافيين الفلسطينيين من حرية التنقل والحركة، وعرقلة 
جهودها في الوصول إلى مليون توقيع على عريضة س����ترفع 
إل����ى االتحاد الدولي للصحافيين والى المؤسس����ات الحقوقية 

الدولية.
وطالب المركز، بعدم الزج بوسائل اإلعالم في الصراعات الحزبية 
والسياسية، مؤكدا، أنه يفهم من مثل هذه الخطوة، أنها ممارسة 
للضغط على وس���ائل اإلعالم إلرهابها وتخويفها من أجل أن تسلك 

خطا تحريريا يتماشى وسياسة الحكومة المقالة.

جنين: قيادة المنطقة تقيم 
إفطارًا جماعيًا لألطفال األيتام 

جني���ن - "األي�ام": نظمت قيادة منطقة جنين، أول م���ن أمس، إفطارا جماعيًا لألطفال 
األيتام من المنتس���بين للجمعية الخيرية لرعاية اليتيم في معسكر "حرش السعادة" 
التاب���ع لقوات األمن الوطني في المدينة، وذلك بتعليمات من قائد األمن الوطني، اللواء 

نضال أبو دخان.
وش���ارك في اس���تقبال األيتام وأعضاء الهيئة اإلدارية للجمعي���ة، مفتي قوى األمن 
العام، الش���يخ محمد صالح، ونائب قائد المنطقة، المقدم زاهي س���عادة، ومجموعة من 

ضباط قوات األمن الوطني.
وقال س���عادة، إن قوات األمن الوطني بادرت إلى تأمي���ن إحضار األطفال األيتام إلى 
المعس���كر لتناول وجبة اإلفطار الرمضاني بوس���اطة س���يارات عس���كرية من أمام مقر 

الجمعية الخيرية لرعاية اليتيم.
وقام المش���اركون قبل اإلفطار، بجولة داخل أقسام وأفرع المعسكر، حيث تم تقديم 

شرح مفصل عن عمل قوات األمن الوطني والمهام الملقاة على عاتقها.
وتخلل اإلفطار الرمضاني، تقديم فقرات ترفيهية لألطفال داخل المعس���كر، وإطالع 
األيتام على دور قوات األمن الوطني والتدريبات التي تنفذها داخل المعس���كر، والذي 
كان له األثر الكبير في إدخال جو من الفرح والمرح والسرور إلى قلوب األيتام وذويهم.

وش���ارك في اإلفطار الرمضاني على ش���رف األيتام، ممثلون عن المؤسس���ة األمنية 
ووسائل اإلعالم واأليتام وذووهم.

"النقل والمواصالت": حملة التوعية 
المرورية مستمرة حتى تحقق أهدافها

رام الل���ه - "وف���ا": ثم���ن وزي���ر النقل 
الجهود  الضمي���دي  نبيل  والمواص���الت 
واألنش���طة المروري���ة المتواصل���ة التي 
يق���وم بها المجل���س األعل���ى للمرور من 
خالل دوريات السالمة على الطرق التابعة 
لل���وزارة وبالتع���اون م���ع اإلدارة العامة 

لشرطة المرور.
وأضاف في بيان صحافي، مس���اء أمس، 
إن الوزارة وبالتنس���يق مع المؤسس���ات 
الشريكة ستس���تمر في الحملة المرورية 
حتى تحقق أهدافه���ا في تعزيز وإيجاد 
قطاع نقل آمن وسليم مروريًا وذي كفاءة 

عالية.
بدوره، أك���د وكيل الوزارة علي ش���عث 
أن الحملة متجددة ومس���تمرة ومتنوعة 
النق���ل  قضاي���ا  م���ن  كثي���رًا  وتعال���ج 
والمواص���الت ف���ي مختل���ف المحافظات 
مثل ضب���ط وتنظيم وتس���هيل الحركة 
المروري���ة أي���ام الجمع���ة م���ن مختلف 
المحافظات إلى مدينة القدس، والفحص 
الفني والتدقيق على وثائق جميع أنواع 
المركب���ات الم���ارة بأماك���ن تواجد طاقم 
الحملة بم���ا فيها الحاف���الت والمركبات 

العمومية والشاحنات، والتأكد من التزام 
المشغلين بتس���عيرة المواصالت العامة 
الرس���مية، والحمولة القانونية لوس���ائل 
النقل العام والش���احنات وم���دى التزام 
الس���ائقين بقان���ون الم���رور وتعليمات 
الوزارة، األمر الذي لقي استحس���انًا لدى 
المواطنين والمشغلين والسائقين الذين 
استفادوا من خدمات الحملة في تصويب 
لتراخيصهم  والقانونية  الفنية  األوضاع 

الشخصية ولتراخيص مركباتهم.
وبي���ن الرئي���س التنفي���ذي للمجلس 
األعل���ى للمرور ف���ي الوزارة ف���اروق عبد 
الرحيم أن تنظيم حملة التوعية المرورية 
جاءت بتعليمات من قي���ادة الوزارة ومن 
مس���ؤولياتها تج���اه إدارة وتنظيم هذا 
القط���اع، مضيف���ًا، إن الحملة ستش���مل 
الوطن به���دف توعية  كافة محافظ���ات 
ُمس���تخدمي الطري���ق بأهمي���ة االلتزام 
بالقانون وبقواعد السالمة المرورية للحد 
من وقوع الح���وادث المروري���ة وما ينتج 
عنها من خسائر في األرواح والممتلكات.

بدوره، أكد مدي���ر عام العالقات العامة 
واإلع���الم ف���ي وزارة النق���ل والمواصالت 

رأف���ت الظاه���ر، أن الحمل���ة الحالية هي 
األولى من نوعها في تاريخ الوزارة وعمل 
دوريات السالمة على الطرق وذلك كونها 
تعمل ما بعد الفحوص الفنية للمركبات، 
وستشمل خالل األس���بوع الحالي التأكد 
من حسن استخدام س���ائقي السفريات 
الخاصة )المكاتب( لعدادات الس���فر في 
التزامهم قانونًا  المركبات، وم���دى  تلك 
بهذا األمر، إضافة إلى الزيارات الميدانية 
لشركات تأجير المركبات وإجراء الفحوص 
الفني���ة لمركباته���ا ووثائقها، ومدارس 
ومعاهد تعليم الس���ياقة، والمرور اآلمن 
التزود  ال���وزارة عند  وااللتزام بتعليمات 
بالوقود، وتوعية ُمستخدمي الطريق من 
مخاطر اس���تخدام المركب���ات والدراجات 
النارية غير القانونية )اللوحة الصفراء او 
المنتهي ترخيصها او المشطوبة ... الخ(، 
والتأكد من صالحية الرخص والتأمينات 
الالزمة لقيادة مختل���ف أنواع المركبات، 
وتدقي���ق ومراجع���ة مروري���ة للمواق���ع 
الت���ي تكررت عليها الح���وادث المرورية 
وذلك بهدف تعزيز ُمتطلبات الس���المة 
المرورية ف���ي تلك المواقع، وتوزيع أكثر 
م���ن 50 ألفًا من الملصقات واإلرش���ادات 
المرورية والهداي���ا والكتيبات التي من 
ش���أنها تعزي���ز الثقاف���ة المرورية لدى 

مستخدمي الطريق.

.. والمسحراتي يبارك للناجحين في "التوجيهي"

ــة ــي ــت ــف ـــيـــا: األطـــــفـــــال وال مــخــيــم جـــبـــال
ــي رمــضــان يــعــيــشــون أجــــواء احــتــفــالــيــة ف

غزة - خليل الش���يخ: يعيش األطفال والفتية في مخيم جباليا، أجواء 
احتفالية في ش���هر رمضان تزامنت مع اإلجازة الصيفية، في الفترة ما 

بين تناول طعامي اإلفطار والسحور.
وس���اهمت أجواء الصيف الحارة في المنازل، بأن ينتظر هؤالء الفتية 
واألطفال المس���حراتي كل يوم، لاللتقاء ب���ه والتحدث إليه، وهو تقليد 

جديد بالنسبة لهم.
وتحول المس���حراتي إلى رفيق لهؤالء األطفال والفتية، في كل حارة 
وزقاق من أزق���ة المخيم، حيث لم يعد ذلك الش���خص المجهول، الذي 
ين���ادي بعبارات دينية ك�"اصحي يا نايم وحد الدائم، أو"رمضان كريم" 

وما شابهها من عبارات.
تح���ول المس���حراتي إلى رفي���ق ألطفال وفتي���ة األحي���اء المكتظة 
بالس���كان، الذين يعرفون���ه ويصادقونه، وينتظ���رون قدومه بالموعد 

المحدد ويرافقونه حتى مغادرته شارعهم أو حارتهم.
وأصب���ح ذلك الش���اب الذي يعرف أبن���اء الحي باالس���م، ويطلب منه 
األطف���ال والفتي���ة أن يردد أس���ماءهم وألقابهم عن���د نداءاته بموعد 
الس���حور، بالتزامن دقات طبلته الخاصة، كالق���ول "اصحى يا فالن وحد 

الله"، أو "صلي يا فالن على الزين واصحى للسحور".
ووص���ل األمر، بأن طل���ب بعض األطفال والفتية ليل���ة فجر أمس، بأن 
يبارك المس���حراتي للناجحين في الثانوية الع���ام ضمن عباراته التي 

يطلقها إليقاظ الناس، ففعل ذلك وسط أجواء احتفالية.
يشار إلى احتفاالت الناجحين في الثانوية العامة وصلت مداها عقب 
تناول اإلفطار الليلة قبل الماضية واس���تمرت حتى وقت مبكر من فجر 

أمس.
وعلت األلعاب النارية طيلة الليل فيما ش���هدت محال بيع الحلويات 
اكتظاظا كبيرا ونشطت حركة السير حتى وقت متأخر، لتقديم التهاني 

للناجحين.
واعتاد األطفال والفتية على قضاء أوقاتهم بعد تناول طعام اإلفطار 
في الش���وارع العامة واللهو باأللعاب النارية المتواضعة بعد أن شحت 

المفرقعات النارية من األسواق.
ويس���تخدم بعض هؤالء األطفال "سلك الجلي" بعد إشعاله ويدورون 

في الشوارع مرددين عبارات مناسبة ألجواء رمضان.
انقطاع التيار الكهربائي دفع معظم األطفال والفتية وحتى الشباب 
والرجال الى عدم قضاء س���اعات الليل في المنازل، بل اللهو أو الجلوس 
في الس���احات الخالية قبال���ة منازلهم، والمضاءة بما تيس���ر من أنوار 

المولدات المحلية.

وال يمر وقت طويل بعد تناول طعام اإلفطار، حتى تكتظ شوارع وأزقة 
مخي���م جباليا بمئ���ات األطفال والفتية الباحثين ع���ن اللهو واالحتفال 

بشهر رمضان.
وبعد مرور النصف األول من شهر رمضان، إال أن المشهد يتكرر يوميا 
في معظم الش���وارع واألزقة، لحش���ود من الفتية واألطفال المحتفلين، 
وس���ط ارتفاع أبواق الس���يارات وم���رور المئات م���ن المواطنين، ليعم 
الضجي���ج المكان حتى س���اعات منتصف الليل، خصوصًا في الش���وارع 

والميادين العامة..
قال الطفل عاطف سرحان )11عامًا( انه يحرص يوميًا بعد تناول طعام 
اإلفطار على شراء القليل من "سلك الجلي" بمصروفه اليومي، وإطالقها 

أمام أقرانه عند شارع الترنس وسط المخيم.
وأض���اف، أظل حتى وقت متأخ���ر من الليل، أللهو وأتس���لى محتفاًل 
بشهر رمضان، معبرًا عن فرحته بتجمع عدد كبير من أصدقائه وأقربائه.

وال يقل���ل التزام الطفل رامي صالح )13عامًا( بالصوم والعبادات خالل 
س���اعات النهار، من رغبته ف���ي التمتع بطفولته خالل س���اعات الليل، 

وخاصة عند استقباله لقدوم المسحراتي.
وقال، إنه يقضى معظم ساعات النهار في أداء الصلوات، وهو صائم، 
لكنه يسارع للهو والتس���لية خالل ساعات الليل، ويسعد كثيرًا بقدوم 

المسحراتي ومصافحته.
وأض���اف، أجواء رمضان مس���لية وال ينغصها س���وى انقط���اع التيار 
الكهربائ���ي والح���ر، فعند انقط���اع التيار نهرب من الغ���رف إلى خارج 
المنازل للتخفيف من حرارة الجو، ومعه تبدأ األجواء االحتفالية بش���هر 

رمضان..
م���ن جانبه أوضح الفتى مهند صباح )15عامًا( أن ش���هر رمضان مثير 
هذا العام، فاس���تمرار اإلجازة الصيفية س���اهم في زيادة فترات اللهو 

واالستمتاع بالشهر الكريم.
وقال، إنه يحب مصادقة المسحراتي فذلك شيء جميل أن تستمتع، 
بما يقوله المسحراتي في أوقات الفجر وأن تشاهده وهو يردد نداءات 

دينية تتالءم مع شهر رمضان الكريم.
وفي بع���ض المناطق يتوج���ه األطفال والفتية لممارس���ة لعبة كرة 

القدم في الشوارع المضاءة وقت وصل التيار الكهربائي.
ومن بين هؤالء من يس���تمر في اللعب حتى قبل موعد السحور بوقت 
قليل. ورغم حالة الفقر وقسوة العيش في مخيم جباليا، إال أن المواطنين 
يصرون على االحتفال بشهر رمضان، ومنح أنفسهم فرصة للترويح عن 

النفس وأداء العبادات وممارسة الشعائر االجتماعية والدينية.

بعد أن خلت من المتسوقين

غزة: المتسولون يتدفقون إلى
سوق الذهب وسط ذهول التجار

كتب عيسى سعد الله:

الركود  المتس���ولين حالة  استغل مئات 
الح���ادة الت���ي تعص���ف بس���وق الذه���ب 
"القيس���ارية" وخلوها التام من المشترين 

فجعلوه مرتعًا لهم ومكانًا يرتادونه.
ويكتظ ش���ارع الس���وق ال���ذي ال يتجاوز 
عرضه مترا واحدا بعشرات المتسولين في 
آن، يجوبونه بطوله وعرضه بحثًا عن رزق قد 

ال يجدونه في أماكن أخرى.
والمش���غوالت  المعروض���ات  وتفت���ح 
الذهبي���ة المعروضة في واجهات الس���وق 
القديم���ة ش���هية المتس���ولين الذي���ن ال 
يت���رددون في الدخ���ول إلى المح���ال طلبًا 

للمال.
ويفضل المتس���ولون س���وق القيسارية 
لثراء تجاره ومرتاديه، كما يؤكد المتسول 

عمر محمود.
ورغ���م صغ���ر مس���احة الس���وق وكثرة 
المتس���ولين إال أن محمود يعتبره من أكثر 
األماكن قيمة بالنس���بة لعمله الذي اعتاد 

عليه منذ سنوات طويلة.

ويقر "محمود" وهو اسم مستعار بارتفاع 

أعداد المتس���ولين في الس���وق التي تضم 

عشرات من محال بيع الذهب والفضة.

أما "أم أس���امة" في مطلع الثالثينات من 

عمرها فقد وجدت في الس���وق مكانًا جيدًا 

لممارسة التس���ول بعيدًا عن أنظار الكثير 

من المارة.
وتحاول أم أس���امة الت���ي تصطحب أحد 
أبنائها إخفاء س���لوكها م���ن خالل تقمص 
ش���خصية سيدة تش���تري الذهب، قبل أن 
تس���ارع في طلب المس���اعدة م���ن صاحب 

المحل عند الدخول إلى محله.

ويظن الكثير من البائعين أن المتسولين 
زبائ���ن وال يترددون ف���ي دعوتهم لدخول 
المح���ل، ث���م يصدمه���م أن ه���ذا الزبون 
متس���ول، كما حدث مع الشاب مدحت عالء 

الدين العامل في أحد محال السوق.
وأعرب عالء الدين عن امتعاضه الش���ديد 
الرتفاع أعداد المتس���ولين بش���كل ملحوظ 
خالل األيام األخيرة، بينما تخلو السوق من 

المشترين بشكل شبه تام.
ولفت عالء الدين ال���ذي يراقب تحركات 
وس���لوك المتس���ولين الذين ال ينقطعون 
عن السوق إلى أن الس���وق أصبحت المكان 
المفضل لكل المتس���ولين الذين يجوبون 

وسط مدينة غزة.
أم���ا البائ���ع هش���ام أب���و ش���امة فيفكر 
ف���ي إغ���الق محل���ه طيل���ة ش���هر رمضان 
بس���بب حالة الركود الح���ادة التي تعصف 
بالس���وق، باإلضافة إلى األعداد الهائلة من 
يت���رددون على محله  الذين  المتس���ولين 

بشكل يومي.
وقدر عدد المترددي���ن على محله يوميًا 
من المتس���ولين بأكثر من 40 متس���وال من 

الجنسين، باإلضافة إلى األطفال.
ويق���ر التاج���ر إبراهي���م جمع���ة بعدم 
مقدرته على دفع المال لكل متسول بسبب 
ارتفاع أعداده���م، معربًا ع���ن مخاوفه من 

ارتفاع أعدادهم خالل األيام القادمة.
وانتقد الكثير من المتسولين لترددهم 
على الس���وق بش���كل يومي منذ بدء شهر 
رمض���ان، داعيًا إلى وضع حد لهذه الظاهرة 

السيئة.
واعتب���ر جمع���ة أن حال���ة الرك���ود التي 
ش���هر  بداي���ة  من���ذ  بالس���وق  تعص���ف 
رمضان وخلو الس���وق م���ن المواطنين أتاح 

للمتسولين احتالل السوق طوال وعرضا.

ويتهكم التاجر عاهد عبد العال قائال إن 
التجار يفتحون محالهم في ش���هر رمضان 
للمتس���ولين فقط، واعتبر أن ارتفاع أعداد 
المتسولين في السوق مشكلة، مشيرًا إلى 
امتهان الكثير من األفراد هذه المهنة عند 
دخولهم الس���وق ذات المساحة المحدودة 
طمعا في تجارها، ظنًا منهم بأنهم شديدو 
الثراء، وفي إمكانهم التفريط في أموالهم 

بسهولة.
وفي المقابل تقل أعداد المتسولين في 
س���وق الزاوية للمواد الغذائي���ة والمنزلية 
المالصق لس���وق القيس���ارية، وكذلك في 
شارع عمر المختار التجاري المحاذي لسوق 

القيسارية من الناحية الجنوبية.


