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 Procurement Notice
REQUEST FOR PROPOSAL

 SUBJECT:  Building the capacities of women’s coop-
eratives/associations in food processing, quality assur-
ance, packaging and marketing

Reference Number: OSRO/GAZ/406/CAN -21/17

The Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) calls for proposals from eligible Non-
Government Organizations (NGOs) for the provision of 
services for building the capacities of women’s coop-
eratives/associations in food processing, quality assur-
ance, packaging and marketing.

 In this respect, FAO requests sealed proposals from 
eligible NGOs for the supply of the services mentioned 
above and fully described in the Terms of Reference of 
the bidding documents.

The complete bidding documents can be examined and 
obtained free of charge from the following: 

•	 Website: www.ungm,org

•	 In case of any issues accessing the documents on 
the website, documents can be obtained from FAO 
premises in Jerusalem or Ramallah by sending a 
request in advance via email to FAO-WBGS-pro-
curement@fao.org

إعالن طرح عطاءات
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن طرح العطاءات التالية:

رقم العطاء دوالر الموضوع  ثمن نسخة
العطاء

150 Low Voltage Measuring Current Transformers 2017/17

150 LV Single Level Test Disconnect Screw Clamp Terminal 
Blocks

2017/19

1000 Outdoor Distribution Metal Pillars 2017/20

2000 Lattice Poles, Arms for Overhead Lines 2017/21

150 11 & 33 KV Fuse Cutouts & Links 2017/22

1000 MV Overhead Lines Accessories & Fittings 2017/23

1000 MV Overhead Lines Conductors 2017/24

1000 36 KV Air Switch Disconnector 2017/26

يتم استالم نسخة العطاءات من مكتب مجلس اإلدارة في مكاتب الشركة الرئيسية 
بالقدس/ شارع صالح الدين رقم 17.

تسلم العروض في موعد أقصاه الساعة احلادية عشرة من صباح يوم اإلثنني املوافق 
2018/1/15 ملكتب مجلس اإلدارة.

رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
اإلدارة

 جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

20/ADM/2017 :طرح عطاء رقم

لشراء حقائب طوارئ للمدارس مع محتوياتها

تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني عن حاجتها لشراء حقائب طوارئ للمدارس 
مع محتوياتها لمستودعاتها في مبنى جمعية الهالل األحمر الفلسطيني – المقر 
لشراء  الجمعية  لمقر  التوجه  بالمشاركة  والراغبة  المسجلة  الشركات  فعلى  العام. 
كراسة العطاء وذلك اعتبارًا من يوم االحد الموافق 2017/12/17 ولغاية يوم االحد 
الثالثة  الثامنة و النصف صباحًا و حتى الساعة  2017/12/24 من الساعة  الموافق 
بعد الظهر، ما عدا يومي الجمعة و السبت، الكائن في شارع القدس الرئيسي – البيرة 

، دائرة المشتريات، الطابق السادس. 

للموردين المؤهلين و المرخصين الحق في االشتراك، علمًا ان آخر موعد لتقديم 
العروض هو يوم االحد الموافق 12/31/ 2017 حتى الساعة الواحدة ظهرا، و ذلك 
في صندوق المناقصات الموجود في الدائرة االدارية بمقر جمعية الهالل األحمر 

الفلسطيني الكائن في البيرة.

1- ثمن  شراء كراسة العطاء ))50 شيقل غير مستردة

2- يمكن تجزئة العطاء

3- يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة5 % 

4- الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.

5- رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

لالستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشتريات بجمعية الهالل األحمر 
الفلسطيني على األرقام التالية : هاتف 022978536   فاكس022406518 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

 عطاء: 2018/9

الموضوع: تعهدات األعمال المدنية إلنشاء الشبكات الكهربائية
تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن طرح عطاءات تعهدات األعمال المدنية لإلنش���اءات الالزمة التي تحتاجها أعمال الش���ركة في الفترة من 

2018/1/1 � 2018/12/31، فعلى من يرغب االشتراك في العطاءات التالية:

1. عطاء رقم : 2018/9 ـ )أ ـ د( لمحافظة القدس داخل الجدار الفاصل.

2. عطاء رقم : 2018/9 ـ )أ ـ خ( لمحافظة القدس خارج الجدار الفاصل.

3. عطاء رقم : 2018/9 ـ )ب( لمحافظة رام الله والبيرة وضواحيهما.

4. عطاء رقم : 2018/9 ـ )ج( لمحافظة بيت لحم وضواحيها.

5. عطاء رقم : 2018/9 ـ )د( لمحافظة أريحا واألغوار وضواحيهما.
مراعاة ما يلي:

1. يجب أن يكون المتعهد حاصاًل على شهادة تسجيل كمتعهد مصنف من الجهات الرسمية وأن يرفق صور عنها عند التقدم للعطاء.

2. على المتقدم أن يحمل شهادة تصنيف درجة ثانية بنية تحتية على األقل.

3. يفضل في المتقدم ألي من العطاءات المشار اليها اعاله ان يكون من سكان نفس المنطقة.

4. على المتقدم للعطاء أن يكون لديه اإلمكانيات الفنية والمعدات الالزمة لتنفيذ العطاء.

5. يمكن اس���تالم وثائق العطاء من مكاتب الش���ركة الرئيسية من خالل سكرتارية مكاتب إدارة فروع الش���ركة في كل من )القدس، رام الله، بيت 

لحم، أريحا(.

وذلك أثناء الدوام الرس���مي )يوميًا من الس���اعة الثامنة صباحًا ولغاية الثانية ظهرًا( وذلك مقابل 1000 شيكل شاملة ضريبة القيمة المضافة 

غير مستردة ثمن النسخة الواحدة.

6. يتم الدفع بموجب فاتورة ضريبة مستكملة الشروط الالزمة بما في ذلك شهادة خصم المصدر.

7. يت���م تقديم العطاء مرفق بتأمين نقدي أو كفالة بنكية مصدقة مقدارها 10,000 ش���يكل كتأمين على دخول العطاء صالحة حتى 90 يومًا من 

تاريخ تقديم العرض.

8. ف���ي حالة إحالة العطاء يتوجب عليكم تقديم كفالة حس���ن التنفيذ بقيمة %5 من عرضكم المالي نق���دًا أو كفالة بنكية مصدقة كتأمين على 

العطاء صالحة حتى 2019/1/31 وتحتفظ الشركة بهذا المبلغ إلى ما بعد انتهاء مدة العطاء بشهر واحد.

9. تسلم العروض باليد إلى سكرتارية مكاتب إدارة فروع الشركة في كل من )القدس، رام الله، بيت لحم، أريحا( وذلك في مظاريف مغلقة مكتوب 

عليها عطاء: 2018/9 تعهد األعمال المدنية إلنشاء الشبكات الكهربائية لسنة 2018 في موعد ال يتجاوز الساعة الثانية ظهرًا من يوم األربعاء 

الموافق 2017/12/27.

10. الشركة غير مقيدة بقبول أقل األسعار ولها الحق في إحالة العطاء على من تراه مناسب ودون إبداء األسباب.
اإلدارة

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي 

مجلس قروي ظهر العبد

إعالن مزاد علني / بيع تراكتور زراعي
يعل���ن مجلس ق���روي ظهر العبد عن طرح مزاد علني رق���م  1 / 2017  لبيع تراكتور زراعي 

وفق المواصفات التالية :
1 - نوع التراكتور : تراكتور زراعي نوع ماسي فرجسون 

2 - سنة اإلنتاج : 1998
3 - قوة المحرك : 390 وقوة التسيير 2*4 / 2*4 

4 - معداته : ترلة حجم كبير عدد 1 + صهريج مياه س���عة 5 كوب عدد 1 + صهريج مياه 
سعة 3 كوب عدد 1 + عود حراث عميق عدد 1 + عود حراث عادي عدد 1.

وذلك وفق الشروط التالية : 
1 - ان هذا المزاد مفتوح للمعنيين علما بان المزاد سيكون يوم الخميس الموافق 21/ 12 

/ 2017م الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر المجلس القروي.
2 - عل���ى من يرغب بمعاين���ة التراكتور ومعداته الحضور الى مق���ر المجلس القروي يوم 
األربعاء الموافق 20 / 12 / 2017م من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

3 - أجور اإلعالن في الصحف عائدة على من يرسو عليه المزاد.
4 - يج���ب على كل من يرغب في الدخول للمزاد إحضار تامين دخول المزاد عبارة عن مبلغ 

نقدي بقيمة 6000 شيقل ستة آالف شيقل.
5 - يحق للمجلس إلغاء المزاد دون إبداء األسباب.

رئيس مجلس قروي ظهر العبد 
أ. طارق سامي عمارنة

دولة فلسطين

وزارة األشغال العامة واالسكان

دائرة العطاءات المركزية 

لصالح وزارة الصحة

)MOH/POSIT/2017/055  -CTD( دعوة لتقديم عطاء رقم

مناقصة محلية

مشروع: بناء عظم لمديرية صحة طولكرم / محافظة طولكرم

على حساب المنحة اإليطالية
1.تدعو دائرة العطاءآت المركزية المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية 

ف���ي مجال األبنية )درجة ثالثة فأعلى( التق���دم بعطاءآتهم في مظاريف مغلقة 

لتوريد وتنفيذ األعمال المطلوبة في العطاء.

2. يمكن للمقاولين الحصول على أية معلومات إضافية من وحدة الهندس���ة في وزارة 

الصحة على تلفون : 092381047.

3. يمكن الحصول على نس���خة م���ن وثائق العطاء من دائرة العط���اءات المركزية في 

مبنى وزارة األشغال العامة واإلسكان خالل ساعات الدوام الرسمي اعتبارًا من يوم 

األربعاء الموافق 20/ 2017/12 وحتى  الخميس 04/ 2018/01مقابل رس���م غير 

مسترد بقيمة 400 ش���يكال،  يودع في بنك فلسطين المحدود لحساب ايرادات  

وزارة المالية -  الصحة على حس���اب رق���م  219000/53  في البنك ، على ان يتم 

ابراز شهادة تصيف سارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية.

4.  يج���ب أن يك���ون العطاء صالحا لم���دة 90 يوما من تاريخ فت���ح المظاريف ، ويجب 

انيرفق العطاء بتأمين )كفالة المناقصة(بقيمة 13,000 يورو لصالح وزارة الصحة 

كم���ا ورد في جدول بيانات العطاء ، وان تكون الكفالة صالحة لمدة 120 يوما من 

تاريخ فتح المظاريف )حتى 22/ 2018/05( على االقل .

جميع المناقصين مدعوون للمشاركة في الجولة الميدانية واالجتماع التمهيدي  يوم 

 في مديرية صحة طولكرم .
ُ
اإلثنين الموافق  08/ 2018/01 الساعة العاشرة صباحا

آخر موعد لتقديم عروض المناقصة وفتح العروض الس���اعة الثانية عش���رة  ظهرا من 

يوم الثالثاء الموافق  23/ 2018/01.

العنوان: دائرة العطاءات المركزية

وزارة األشغال العامة واإلسكان

أم الشرايط- دوار األمين, البيرة- الضفة الغربية

تلفون: 888 2987 2 00970   فاكس: 890 2987 2 00970

 دائرة العطاءات المركزية
  مالحظة: رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء       

التاريخ: 2017/12/16

)SELCo. 03/2017( اعالن عطاء مواد كهربائية

تعلن شركة كهرباء الجنوب عن طرح عطاء لتوريد مواد كهربائية كما يلي:

االسعار بالشيقل غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.. 1

تقديم شهادة خصم بالمصدر سارية المفعول.. 2

االسعار شاملة اجور النقل والتوريد الى مستودع الشركة.. 3

تقديم كفالة دخول عطاء %5 من سعر العطاء سارية المفعول لمدة 90 . 4

يوم من تاريخ تسليم العطاء.

الشركة غير ملزمة بأقل االسعار.. 5

نسخة . 6 تسليم  عند  تدفع  مستردة  غير  شيقل   1000 النسخة  ثمن 

العطاء.

االربعاء . 7 يوم  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  العطاء  لتسليم  موعد  اخر 

الموافق 2018/01/17 ساعة فتح العطاء.

يمكن للمعنيين الحصول على نسخة العطاء من موقع الشركة www.selco.ps او . 8

من مكاتب الشركة / دائرة المشتريات ابتداء من يوم االحد 2017/12/17.

لمزيد من االستفسار يمكن االتصال على هاتف رقم  2283602 او فاكس رقم 2283601

المدير العام
 فارس مجاهد

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن ش����ركة كهرب����اء محافظة القدس عن قطع التي����ار الكهربائي  من الثامنة 
صباح����ًا وحت����ى الرابعة عصرًا يوم الثالث����اء المواف����ق 2017/12/19 عن كل من 

المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

جزء من سلواد شارع يبرود، ثالجات الجنيدي 
والمجاورين، كامل قرية يبرود.

تعتذر الش����ركة عن ه����ذا االجراء الناتج عن قيام الش����ركة بأعم����ال التحويالت 
والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

دائرة العالقات العامة

جمعية أصدقاء المريض
 المستشفى األهلي- الخليل

إعالن طرح عطاء تجهيز المستشفى االهلي بجهاز تشخيص االورام
PET-CT Equipment Project

تمويل
صندوق األوبك للتنمية الدولية )أوفيد(.

The OPEC Fund for International Development )OFID( 
 تعلن جمعية أصدقاء المريض/المستشفى أألهلي في الخليل عن طرح 
عطاء رقم  ME 1- 2018 لتجهيز المستشفى األهلي / الخليل بجهاز 

  (  PET-CT Equipment  ( تشخيص االورام السرطانية
بتمويل من صندوق األوبك للتنمية الدولية )أوفيد(.

The OPEC Fund for International Development (OFID)
الشروط  كتيب  على  الحصول  العطاء  في  باالشتراك  الراغبة  الشركات  فعلى 
الثاني  الطابق  المستشفى  في  الطبية  الهندسة  قسم  من  والمواصفات 
بين  ما  الفترة  امريكي غير مسترده وذلك في  ألف دوالر   )1000( مبلغ   مقابل 

20/12/2017 وحتى 25/12/2017.
آخر موعد لتسليم العروض بالظرف المغلق في صندوق العطاءات في دائرة 
العالقات العامه في المستشفى الطابق الثالث الساعة الثانية من يوم االثنين 

الموافق 15/01/2017.
مالحظة : رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

لالستفسار والمزيد من المعلومات : يرجى االتصال على هاتف 2224671
info@ahli.org او 

اإلدارة

إعالن اعادة طرح عطاء صيانة محوالت قدرة رقم )2017/31(

للمرة الثانية
تعلن ش���ركة توزيع كهرباء الشمال عن اعادة طرح عطاء صيانة محوالت قدرة 

رقم 2017/31
فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نسخة من العطاء مراجعة 
دائرة العطاءات في ش���ركة توزيع كهرباء الش���مال – االدارة العامة – مجمع 

بلدية نابلس التجاري – الطابق التاسع خالل ساعات الدوام الرسمي .
تعاد نس���خة العطاء إلى دائرة العطاءات في الش���ركة مرفقة بتأمين ) شيك 
مصدق أو كفالة بنكية ( بقيمة )20,000( شيكل ، وذلك حتى الساعة الواحدة 
ظه���را من يوم االحد الموافق 2017/12/31 ول���ن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا 

الموعد أو ال يحتوي على التامين المطلوب .
·  رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .

·  ثمن نسخة العطاء ) 200 ( شيكل غير مستردة .
·  تقدم عروض األس���عار بعملة الش���يكل فقط وبعكس ذلك فسيتم رفض 

العرض .
·  يتم تس���ليم نسخ العطاء للراغبين بالمشاركة اعتبارا من صباح يوم االثنين 

 2017/12/18

االدارة العامة

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة والنصف 

صباحًا وحتى الرابعة عصرًا يوم االثنين الموافق 2017/12/18 عن كل من المناطق 

التالية من محافظة رام الله والبيرة:

جزء من المنطقة الصناعية رام الله ويشمل مصنع ريما للورق 
والمجاورين، شركة التكامل، الميمي والمجاورين، شركة هونداي، 

قاعة السنابل والمجاورين.
تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة 

على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

اتفاقية لتسهيل 
تصدير المنتجات 

الفلسطينية إلندونيسيا
عت الحكومة 

ّ
بيونس آيرس - "وفا": وق

الوطني عبير  ممثلة بوزيرة االقتص���اد 
عودة، مع نظيرتها اإلندونيسية ممثلة 
لوكيتا،  إنغارتياس���تو  التج���ارة  بوزير 
أمس، مذكرة تفاهم بش���أن تس���هيل 
دخ���ول المنتج���ات الفلس���طينية إلى 
الس���وق اإلندونيس���ية، وذلك في إطار 
تعزيز عالقات التعاون االقتصادي بين 

البلدين.
عتها 

ّ
وبموجب مذكرة التفاهم التي وق

الوزيرة، عل���ى هامش المؤتم���ر الوزاري 
الحادي عش���ر لمنظمة التجارة العالمية، 
ال���ذي عقد ف���ي العاصم���ة األرجنتينية 
بيون���س آي���رس، س���يتم إلغاء رس���وم 
االس���تيراد من قبل الجانب اإلندونيسي 
عن زيت الزيتون والتمور الفلس���طينية 
كخطوة أولى، ومن ثم إدراج بضائع أخرى 
يتم االتفاق عليه���ا بين الطرفين، وذلك 
كجزء م���ن الدعم اإلندونيس���ي ولتعزيز 
الحياة االقتصادية واالجتماعية للشعب 

الفلسطيني في دولة فلسطين.

خان يونس: ندوة في "القدس المفتوحة" حول عمالة األطفال
موضح���ًا دور األس���رة ف���ي الحد م���ن هذه 
الظاهرة من خالل برام���ج تثقيفية توعوية 

تبين أضرارها على الطفل والمجتمع.
وبينت عضو الهيئة التدريس���ية نائلة 
األغ���ا، واقع عمالة األطفال في فلس���طين 
من خالل عدد من اإلحص���اءات حول عدد 
األطفال العاملين في أعمال ال تتناسب مع 
نموهم وقدراتهم الجسدية والتعليمية.

وأوض���ح مدي���ر دائ���رة الطفولة ب���وزارة 
التنمي���ة االجتماعي���ة عم���اد الحل���و، دور 

الوزارة في الحد من عمالة األطفال وتقديم 
الرعاية الكاملة لهم من خالل برامج حماية 
الطفولة في مديريات التنمية االجتماعية 

المنتشرة بمحافظات قطاع غزة.
وأكد محامي مؤسس���ة الضمير وحقوق 
اإلنس���ان محمد الجيش، خط���ورة ظاهرة 
عمال���ة األطفال من خالل تس���ليط الضوء 
الدولية  القواني���ن  م���ن  العدي���د  عل���ى 
والمحلي���ة الت���ي تح���رم ه���ذه الظاهرة 

وتساند األطفال العاملين وتحميهم.

خ���ان يونس - "وفا": نظ���م فرع جامعة 
القدس المفتوحة في خان يونس، جنوب 
قطاع غزة، بالتنسيق والتشبيك مع وزارة 
التنمية االجتماعية، ومؤسس���ة الضمير 
لحقوق اإلنس���ان، ندوة تحت عنوان "دور 
المؤسس���ات الحكومي���ة واألهلي���ة في 

مناهضة عمالة األطفال بقطاع غزة".
وافتت���ح الن���دوة، المس���اعد األكاديمي 
واإلداري في الجامعة عودة الفليت، مؤكدًا 
أهمية مناقش���ة أمر يعن���ى بفئة األطفال 
وشباب المستقبل، الذين يعّول عليهم في 
حمل راية الوطن والقضية على المستويات 
السياس���ية واالجتماعي���ة واالقتصادي���ة 
كافة، مبينًا أهمي���ة تضافر جهود الجميع 
للمس���اهمة في توفير الظ���روف المواتية 

لتنشئتهم نشأة صحيحة.
وتحدث رئيس قس���م تخص���ص تنمية 
المجتمع المحلي في الجامعة، محيي الدين 
حرارة، عن الواقع االجتماع���ي المرير الذي 
تعيش���ه غالبية أفراد المجتم���ع في قطاع 
غزة، نتيجة الس���نوات الطويلة من الحصار 
والحروب المتكررة، التي أس���همت بش���كل 
كبي���ر في تفش���ي ظاهرة عمال���ة األطفال، 

توتر الوضع في المناطق الحدودية يمنع 
مزارعي غزة من جني ثمار محاصيلهم 

كتب فايز أبوعون:

أكد المزارع ناصر مناصرة )54 عامًا( من س���كان حي الش���جاعية شرق مدينة غزة، أن توتر 
األوضاع وس���خونتها الدائمة على الحدود الش���رقية لقطاع غزة منذ نحو أس���بوعين تقريبًا، 
والتي أدت إلى عدم قدرتهم الوصول إلى أراضيهم الزراعية هناك، تس���بب في تكبيدهم 

خسائر فادحة.
وقال مناصرة الذي يملك قطعة أرض ش���رق الشجاعية مساحتها نحو 70 دونمًا ل�"األيام"، 
إن تعم���د جنود االحت���الل إطالق النار عليه���م خاصة في مثل هذه األوضاع التي تش���هد 
توترًا كبيرًا، األمر الذي يحد م���ن وصولهم إلى هناك وجني محاصيلهم الزراعية التي تبدأ 

بالتساقط على األرض دون االستفادة منها بالمطلق.
وأضاف إن أرضهم الزراعية التي ال تبعد عن الس���ياج األمني سوى 300 متر إلى 500 متر، 
أي ما مساحته نحو 18 دونمًا، ال يستفيدون منها لعدم قدرتهم المخاطرة بحياتهم وحياة 

أبنائهم والوصول إليها، حتى في األوقات التي تكون فيها األوضاع أقل سخونة من اآلن.
وأشار مناصرة إلى أن هذه المسافة المقيد الوصول إليها، كانت مخصصة لزراعة المحاصيل 
البعلية التي تعتمد باألساس على مياه األمطار في ريها، مثل القمح والشعير والذرة والبازيالء 
وغيرها، موضح���ًا أنه ورغم معاناته وجمي���ع المزارعين الحدوديين م���ن انتهاكات االحتالل 
المستمرة المتمثلة بتجريف أرضه وإطالق النار تجاهه، إال أنه في حال هدوء األوضاع األمنية 

سيعمل على إعادة زراعتها بمثل هذه المحاصيل البعلية التي تدر دخال ألسرته.
م���ن جهته يقول الزارع أحمد الس���واركة، إنه وجميع المزارعي���ن الحدوديين يعانون من 
استمرار انتهاكات االحتالل بحقهم حتى في األوقات التي تشهد فيها المناطق الحدودية 

ا نس���بيًا، ألن حياتهم في كل لحظة تكون مهددة لخطر اإلصابة أو الموت، األمر الذي  هدوًء
يمنعهم من الوصول إلى مزارعهم والعمل بها.

وأضاف الس���واركة، إن أرضه القريبة من الشريط الحدودي، تتعرض بشكل شبه يومي 
لعملي���ات إطالق القذائف المدفعية والنار وقنابل الغاز الس���امة والمس���يلة للدموع من 
قب���ل قوات االحتالل، األمر الذي يحول دون وصول���ه وأٍي من المزارعين إليها والعمل بها 

بشكل متواصل.
ولفت إلى أنه يستغل أحيانًا الهدوء النسبي وعمل على زراعتها بالمحاصيل البعلية التي 
تعتمد على األمطار، وعندما يتمكن من الوصول لها يعتني بها ويقوم بتعش���يبها ورشها 
وس���قايتها إن تمكن من ذلك، مضيفًا أما اآلن فال يمكن أن يصلها بالمطلق، كونها أصبحت 
مناطق مواجهة بين الش���بان الفلس���طينيين وجنود االحتالل الذين ال يتورعون عن قتل أو 

إصابة أي شخص يقترب من الحدود.        
وأوض���ح الس���واركة أن تحويل المناطق الحدودية لمناطق مواجهة س���اخنة ومس���تمرة، 
أدى إلى تخريب معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الخضروات كالكوس���ا والخيار والبندورة 
والباذنجان التي بدأت تتس���اقط حباتها على األرض دون االس���تفادة م���ن أٍي منها، لعدم 

قدرتهم على الوصول إليها.
بدوره قال مسؤول دائرة المناصرة واإلعالم في جمعية اإلغاثة الزراعية بغزة مدحت حلس، 
إن اإلغاثة في حال هدوء األوضاع األمنية على الحدود، س���تقوم بالتدخل لدى المزارعين من 
خالل تنفيذ عدة مش���اريع، مثل مش���روع الدعم والمناصرة، ورصد االنتهاكات اإلسرائيلية، 
بجانب تقديم بعض االحتياجات للمزارعين كاألش���تال وش���بكات ال���ري، وتمديد الخطوط 

الناقلة، والسماد والبذور.


