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املمر املائي .. 
احللم الفل�سطيني 
ال�سائك ..!

“االقت�ساد” تطلق 
بوابتها االإلكرتونية 
حلماية امل�ستهلك

�سبيتة .. ُيخط معامل 
ع�سقه للوطن على 
�سواطئ غزة  

م�ساعدات  “االأوقاف” تقدم 
نقدية للأ�سر الفقرية 
املت�سررة من املنخف�ض 

ا�ستقرار  “الزراعة”: 
اأ�سعار الدواجن يف 
القطاع

201404 .. العام األشد قسوة على أطفال فلسطين !!

غزة-الراأي:
اأبلغ��ت الهيئ��ة العامة للبرتول، اأ�سح��اب �سركات 
توزي��ع وتعبئ��ة الغ��از ع��ن تخفي���ض اأ�سع��ار غاز 
الطه��ي ، لي�سب��ح �سع��ر اأ�سطوان��ة الغ��از �سعة 12 
كيل��و غرام 58 �سيكل للم�ستهلك من املحطة و60 
�سي��كل وا�س��ل للبي��ت. ه��ذا االنخفا���ض يف �سعر 

الغاز، ياأتي يف وقت مفاجئ، حيث اعتادت الهيئة 
العام��ة للب��رتول حتديد ا�سع��ار بي��ع املحروقات 
وغ��از الطه��ي م��ع بداي��ة كل �سه��ر، كم��ا اأن ه��ذا 
االنخفا���ض يف فل�سطني مل ي��اأت ب�سبب انخفا�ض 

ا�سعار الغاز يف ا�سرائيل.
واأف��اد اأ�سام��ه م�سل��ح رئي���ض النقاب��ة 

الراأي-�سامي جاد اهلل:
والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  اختتم��ت 
العايل بغ��زة الف�س��ل الدرا�س��ي االأول 
طال��ب  ملي��ون  ن�س��ف  م��ن  يق��رب  مل��ا 

وطالب��ة يف مدار�ض احلكومة والوكالة 
واخلا�س��ة، حي��ث م��ن املق��رر اأن يفتتح 

الف�س��ل الدرا�س��ي الثاين يف 
وُي�سجل  احل��ايل.  31يناير 

“التعليم” تنجح في اختتام الفصل انخفاض مفاجئ على أسعار غاز الطهي 
الدراسي األول رغم تداعيات العدوان
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اأحد امل�ستفيدين م��ن امل�ساعدات ال�ستوية 
املواط��ن م��روان ال��درة اأع��رب يف م�سته��ل 
ال��راأي ع��ن �سعادت��ه  حديث��ه ل�سحيف��ة 
بتنفي��ذ مثل هذه امل�ساري��ع، م�سرًيا اىل اأن 
امل�س��روع ج��اء يف الوق��ت املنا�س��ب خا�سة 
يف ظل اأجواء ال�ست��اء الباردة واملنخف�ض 
اجلوي ال��ذي �سرب القط��اع، م�سدًدا على 
�س��رورة تنفي��ذ مث��ل ه��ذه امل�ساري��ع التي 
تخ��دم فئة الفق��راء واملحتاج��ني وتوفري 
الدعم الكامل له��م، موؤكًدا اأن امل�ستفيدين 

من هذه امل�ساريع ي�ستحقونها فعًل.
توزيع م�ساعدات

ه��ذا وطالب املواطن حمم��د عبد اهلل اأبو 
�سماح��ة االدارة العام��ة لل��زكاة بالعم��ل 
عل��ى توزيع امل�ساع��دات ح�سب عدد افراد 
االأ�س��رة، بحيث تكف��ي احتياجاتهم و�سد 
رمقه��م، م�سي��ًدا يف الوق��ت ذات��ه باجلهود 

الطيبة التي تبذلها الزكاة.
 واأ�س��اف :" ل�سمن��ا من االأخ��وة يف الزكاة 
ا كبرًيا على م�ساعدة االأ�سر الفقرية  حر�سً
واملت�سررة جراء املنخف�ض اجلوي خا�سة 
اأثن��اء قيامه��م بواجبه��م واالط��لع ع��ن 
ق��رب عل��ى م�س��اكل ه��ذه االأ�س��ر وتلم���ض 
ان  احتياجاته��م، داعًي��ا اهلل ع��ز وج��ل 

يجزيهم كل اخلري على هذا العمل
وح��ول تفا�سي��ل وفك��رة امل�س��روع، اأو�سح 

التابع��ة  لل��زكاة  العام��ة  االإدارة  مدي��ر 
ل��وزارة االأوق��اف وال�سئ��ون الديني��ة اأنه 
م��ع بداي��ة ف�س��ل ال�ست��اء تلم���ض االخوة 
يف االدارة العام��ة لل��زكاة اأو�س��اع النا�ض 
و�سعروا ان هناك حاجة حقيقة للوقوف 
واالحتياج��ات  اال�س��ر  ه��ذه  جان��ب  ايل 
الكب��رية والت��ي حقيق��ة ال جت��د كف��اف 
يومه��ا ، م�س��رًيا اىل اأن االأخ��وة يف الزكاة 
طرح��وا مب��ادرة بعن��وان ال�ست��اء الدافئ 
والذي ت�سم��ن توفري بع���ض االحتياجات 
ال�سروري��ة واالأ�سا�سي��ة اخلا�س��ة بف�س��ل 
ال�ستاء مثل "حرام �ستوي او ك�سوة ال�ستاء 

ملب�ض و�ستويرتات وجاكيت �ستوي.
وبني اأن الزكاة و�سعت ومنذ بدء االعلن 
اجل��وي  املنخف���ض  و�س��ول  ق��رب  ع��ن 
"ه��دى" ال��ذي �س��رب قطاع غ��زة خطة 
�س��ري لعملها انطلًق��ا بالتوا�سل والتن�سيق 
م��ع املوؤ�س�س��ات واجلهات العامل��ة يف قطاع 
غ��زة قائ��ًل  :" بحثنا مع ه��ذه املوؤ�س�سات 
م�س��روع  لتنفي��ذ  الدع��م  توف��ري  �سب��ل 
ال�ست��اء الداف��ئ واتفقنا عل��ى متويل هذا 
امل�سروع". واأ�ساف :" بداأنا تنفيذ امل�سروع 
مبنطقة خزاعة املدمرة، حيث مت تقدمي 
50 حرام و50 طرد غذائي و50 فر�سة 
باالإ�سافة ايل 200 �سيكل لعدد 50 اأ�سرة 
مقدم��ة م��ن جمموع��ة عط��اء التطوعية 

حي��ث بل��غ اجم��ايل امل�ساع��دات النقدية 
املقدمة 10000�سيكل".

وتابع ا�سليم : " كما وزعنا عدد 30حرام 
لع�س��ر ا�سر يف منطقة رف��ح جنوب القطاع 
ووزعن��ا 50 ح��رام و50 فر�سة يف منطقة 

بيت حانون �سمال قطاع غزة" ".
 )  300( بتوف��ري  وقمن��ا  واأ�س��اف:" 
م�ساع��دة بدع��م وبتموي��ل م��ن موؤ�س�س��ة 
ه��ذه  وا�ستمل��ت  الرتكي��ة    IHH ال��� 
�سي��كل   200 تق��دمي  عل��ى  امل�ساع��دات 
ودفاية وحرام ل��كل اأ�سرة من االأ�سر التي 
هدم��ت بيوته��ا وتع��اين اأو�س��اع كارثي��ة 
زاده��ا املنخف�ض �سوًءا، م�سرًيا اىل اأن هذه 
امل�ساع��دات وزع��ت على االأ�س��ر يف مناطق 

رفح والو�سطي وال�سجاعية.
واأ�س��ار اىل اأن جمعي��ة ال�س��لم والت�سامن 
الرتكي��ة قدم��ت ك�سوة �ستوي��ة اىل 100 
اأ�س��رة   1000 ل  ح��رام  و2000  طف��ل 

بواقع 2 حرام لكل منها.
وتاب��ع :" مت توزيع م�ساعدات ل50 اأ�سرة 
و80  غذائي��ًا  ط��ردًا   50 عل��ى  ا�ستمل��ت 
حرام للأ�سر املت�سررة من احلرب االأخرية 
عل��ي غ��زة والذين يعي�س��ون يف الكرفانات 
مبنطق��ة جح��ر الدي��ك"، منوًه��ا اىل انه 
مت تق��دمي م�ساعدات م��ن جلنة زكاة غزة 

حتتوي على طرود غذائية وحرامات".

واأ�س��اف :" كم��ا �سعين��ا ملوا�سل��ة جهودن��ا 
لع��دد  ال�ست��اء  ك�س��وة  توف��ري  وا�ستطعن��ا 
8000 طفل علي م�ستوي قطاع غزة حيث 
وفرت اجلاكي��ت واحلذاء له��م باالإ�سافة 
اىل توف��ري 600 حرام ترك��ي لعدد 300 
اأ�س��رة ومت توزيعه��ا علي احل��االت االأ�سد 
املنخف���ض  غ��زة قبي��ل  فق��رًا يف مدين��ة 
اجل��وي وكان ذل��ك مب�ساهم��ة كرمي��ة من 

جمموعة عطاء التطوعية.
اأن  لل��زكاة  العام��ة  االدارة  وذك��ر مدي��ر 
ادارت��ه وف��رت م�ساع��دات نقدي��ة بواقع 
اأ�سرة   300 اأ�سرة لعدد  200 �سي��كل لكل 
م��ن االأ�س��ر االأ�س��د حاج��ة وفق��رًا ول�س��د 
وك�س��اء  غ��ذاء  م��ن  االأ�س��رة  احتياج��ات 
ودفئ ملواجه��ة �سدة برودة "هدي"، الفًتا 
الداف��ئ  ال�ست��اء  م�س��روع  تكلف��ة  اأن  اىل 

بلغت 100.000 دوالر .
وطال��ب ا�سلي��م حكوم��ة الوف��اق ب�سرورة 
النظر بعني الرحمة اىل مئات االأ�سر التي 
بات��ت يف مهب الري��اح يف ظل اأجواء الربد 
القار���ض خا�س��ة بع��د تاأخر دخ��ول مواد 
االإعم��ار وتق��دمي الرعاة الكامل��ة للأ�سر 
املت�س��ررة، داعي��ًا املوؤ�س�س��ات واجلمعي��ات 
املانح��ة اىل العم��ل عل��ى تق��دمي الدع��م 
للأ�س��ر الفقرية واملحتاج��ة يف قطاع غزة 
لتعزيز �سمودها وثباتها على هذه االأر�ض 

خا�سة يف ظل احل�س��ار اخلانق واملفرو�ض 
على القطاع.

و�سكر موؤ�س�سة ال��  ihh الرتكية، وجمعية 
ال�س��لم والت�سام��ن الرتكي��ة، وجمموع��ة 
عط��اء التطوعية، وجلن��ة زكاة غزة على 
امل�ساع��دات  وقفته��م اجل��ادة وتقدميه��م 

للأ�سر الفقرية واملحتاجة.
ا�ستنفار كامل

وم��ن جانب��ه ، ق��ال مدي��ر دائ��رة البحث 
 ": مغ��اري  موؤم��ن  بال��زكاة  االجتماع��ي 
قمنا قبي��ل املنخف�ض بدع��وة كافة جلان 
كاف��ة  يف  املنت�س��رة   )  38( ال  ال��زكاة 
مناط��ق القط��اع، وطلبن��ا منه��ا ب�س��رورة 
ا�ستنف��ار كافة طواقمه��ا من اأجل الوقوف 
مع املواطنني يف االأزمة احلالية ويف اأثناء 

املنخف�ض.
واأك��د مغ��اري اأن اجله��ود الت��ي تق��وم بها 
ب��اب  م��ن  تاأت��ي  لل��زكاة  العام��ة  االدارة 
الواج��ب وامل�سئولي��ة امللق��اة عل��ى عات��ق 
ال��زكاة وتاأت��ي �سم��ن ر�سالته��ا االن�سانية 
الت��ي ت�سع��ى دوًم��ا لتحقيقه��ا، للتخفي��ف 
م��ن اأعب��اء احلي��اة واآثار احل�س��ار اخلانق 
واملفرو���ض على قط��اع غ��زة والعمل على 
تعزي��ز �سمود املواطن��ني م�ست�سهًدا بقوله 
ي�س��د  للم�سل��م كالبني��ان  تع��ايل" امل�سل��م 

بع�سه بع�سا".

بقيمة 100.000 دوالر

"األوقاف" تقدم مساعدات نقدية لألسر الفقيرة المتضررة من المنخفض 
اإكرامي املدلل-توفيق امل�سري:

تتوا�سل جهود االإغاثة وامل�ساعدات املقدمة 
من وزارة االأوقاف وال�سئون الدينية ل�سالح 
االأ�س��ر الفق��رية املهدم��ة بيوته��ا يف احلرب 

االأخ��رية  ومت�س��رري املنخف���ض يف املناط��ق 
ه��ذه  وتاأت��ي  غ��زة.  قط��اع  يف  املنكوب��ة 
امل�ساع��دات على م�سار م��د االأيادي البي�ساء 
وال�سب��اق لفع��ل اخل��ري، ا�ستجاب��ة مل��ا ح��ث 

عليه �سرعنا احلنيف وجت�سيدا لروح العمل 
االإن�س��اين الداع��م للمحتاج��ني واملنكوب��ني 
ون�س��رة حلقوق االن�سان ومتكينه من العي�ض 

باأمن وا�ستقرار.

غزة-الراأي:
اأبلغت الهيئة العامة للبرتول، اأ�سحاب �سركات توزيع 
وتعبئة الغاز عن تخفي�ض اأ�سعار غاز الطهي ، لي�سبح 
�سع��ر اأ�سطوانة الغاز �سعة 12 كيل��و غرام 58 �سيكل 

للم�ستهلك من املحطة و60 �سيكل وا�سل للبيت.
ه��ذا االنخفا�ض يف �سعر الغاز، ياأتي يف وقت مفاجئ، 
حي��ث اعتادت الهيئة العامة للب��رتول حتديد ا�سعار 
بي��ع املحروق��ات وغ��از الطه��ي م��ع بداي��ة كل �سه��ر، 
كم��ا اأن ه��ذا االنخفا���ض يف فل�سط��ني مل ي��اأت ب�سبب 

انخفا�ض ا�سعار الغاز يف ا�سرائيل.
واأف��اد اأ�سامه م�سل��ح رئي�ض النقاب��ة العامة ل�سركات 
تعبئ��ة الغ��از يف فل�سط��ني، ب��اأن الهيئ��ة ق��د ابلغتهم 
ع��ن تخفي���ض �سعر غ��از الطه��ي اعتبارًا م��ن يوم غد 
االربع��اء، عند ال�ساعة العا�سرة م��ن هذه الليلة ومل 
تو�س��ح الهيئة ماذا �ستفعل بخ�سو���ض من لديهم غاز 
يف خمازنه��م، اذا كان لديه��م اأي خمزون يف ظل اأزمة 

�سح الغاز.
وكان��ت الهيئ��ة العامة للب��رتول اأعلنت مطل��ع ال�سهر 
اجل��اري ان ا�سطوان��ة الغاز التي يبل��غ وزنها 12 كيلو 
غ��رام تب��اع للم�ستهل��ك يف حم��ل املوزع ب��� 63 �سيكل، 
وم��ع خدمة التو�سي��ل للمنزل ب� 65 �سي��كل ما يعني 

انخفا�ض ال�سعر ب� 5 �سيكل.

انخفاض مفاجئ على 
أسعار غاز الطهي 

 3 تم إرجاعها أمس

مغادرة 4 حافالت 
عبر معبر رفح

غزة – الراأي:
متكن��ت اأربع حاف��لت م��ن مغ��ادرة االأرا�س��ي الفل�سطينية 
جت��اه اجلان��ب امل�سري عرب مع��رب رفح ال��ربي جنوب قطاع 

غزة.
وق��ال مرا�سلنا "اإن ث��لث حافلت من التي غادرت هي التي 
مت اإرجاعه��ا ي��وم اأم���ض، فيما غ��ادرت كذلك اأرب��ع �سيارات 
اإ�سع��اف، ومتكن��ت حافلة واح��دة من العودة لغ��زة" ، الفتًا 
اإىل اأن��ه من املقرر اأن يغ��ادر عرب املعرب يف يوم فتحه الثاين 

ت�سعة حافلت.
وكان��ت هيئ��ة املعاب��ر واحل��دود ب��وزارة الداخلي��ة اأعلنت 
ع��ن فت��ح ال�سلط��ات امل�سرية معرب رف��ح الربي مل��دة ثلثة 
اأي��ام ب��داأت بي��وم اأم�ض الثلث��اء، يت�سن��ى خلله��ا مغادرة 
احلاالت االإن�سانية من املر�س��ى والطلب وحملة االإقامات 

واجلوازات االأجنبية.
واأو�سح��ت اأن فت��ح املع��رب ياأت��ي بع��د اإغ��لق تام مل��دة 30 
يوم��ًا، حيث يتكد�ض اأم��ام ال�سالة اخلارجي��ة للمعرب اآالف 

املواطنني املحتاجني لل�سفر.

غزة – الراأي:
قالت وزارة الزارعة "اإن اأ�سعار الدواجن يف 
قطاع غزة يف ا�ستقرار، وذلك بعد توحيدها 

�سركات التوزيع يف �سركة واحدة".
"ال��راأي"  و�س��ل  بي��ان  ال��وزارة يف  وذك��رت 
ن�سخ��ة عن��ه ، اأن خطوة التوحي��د تاأتي يف 
اإط��ار حتقيق الت��وازن بني امل��زارع والتاجر 
وامل�ستهل��ك، واملحافظة على اأ�سعار الدواجن 

بحيث ال يتم ا�ستغلل اأي طرف للآخر.
واأ�س��ارت اإىل اأن توحي��د موزع��ي الدواج��ن 

يف �سرك��ة واح��دة يجعله��م م�سئول��ني اأم��ام 
الوزارة ع��ن اأية جتاوزات يف االأ�سعار، ف�سًل 
ع��ن اأن ذل��ك �سوف مين��ع ا�ستغ��لل املوزعني 
ملربني الدواج��ن واملزارع��ني وبالتايل عدم 
القل��ق من خ�س��ارة املرب��ني وي�سم��ن و�سوله 

للم�ستهلك ب�سعر معقول.
وبينت ال��وزارة اأن جناح التجربة من و�سط 
القط��اع اإىل �سمال��ه �س��وف يت��م نقله��ا اإىل 
جن��وب القط��اع يف االأيام القليل��ة القادمة، 
الزراعي��ة  ال�سبطي��ة  اأن  عل��ى  م�س��ددة 

�ستق��وم بالتعاون م��ع اجله��ات ذات العلقة 
كل  ملحق��ة  يف  بدوره��ا  واالخت�سا���ض 

التجاوزات وفق القانون.
ويف االإط��ار، دعت و�سائ��ل االإعلم املختلفة 
اإىل توثي��ق عملي��ة توزي��ع الدواج��ن �سمن 
�سرك��ة واح��دة، م�س��رية اإىل اأن ال�ساحن��ات 
–يف  يومي��ًا  تنطل��ق  بالدواج��ن  املحمل��ة 
�ساع��ات امل�س��اء من �سارع �س��لح الدين بغزة 
بالق��رب م��ن �س��وق ال�سي��ارات- لتوزيعها يف 

االأ�سواق

"الزراعة": استقرار أسعار الدواجن في القطاع

غزة-الراأي:
الق��وى  لتنمي��ة  العام��ة  االإدارة  ا�ستقبل��ت 
م��ن  فريق��ا ً ال�سح��ة  ب��وزارة  الب�سري��ة 
اخل��رباء الرنويجي��ني يف جم��ال التطبيقات 
التكنولوجي��ة احلديث��ة يف جم��ال البح��ث 
ال�سح��ي وي�سم الفريق  ثلث��ة من اخلرباء 
برئا�س��ة الربوفي�س��ور اأوز فيكين��ز من مركز 
م�ست�سف��ى  و  احلكوم��ي  الرنويج��ي  البح��ث 

اأو�سلو اجلامعي.
اأب��و  نا�س��ر  الدكت��ور  ا�ستقباله��م  يف  وكان 
�سعب��ان مدير ع��ام تنمي��ة الق��وى الب�سرية 
وال��ذي رحب بالوف��د الزائر عل��ى جهودهم 

واهتمامه��م يف تطوي��ر القط��اع ال�سح��ي يف 
جم��ال البحث ال�سحي، اآ م��ًل اأن يتم تطبيق 
الربنام��ج االلكرتوين يف االأبح��اث ال�سحية 
اال�ستف��ادة  تتحق��ق  واأن  اإيجاب��ي  ب�س��كل 

املن�سودة منه. 
ه��ذا وتتخلل زيارة الوفد ع��دة مهام اأبرزها 
لق��اء مع الطواقم البحثية العاملة يف جمال 
ال�سف��اء  جمم��ع  كل  يف  والتولي��د  الن�س��اء 
الطبي، م�ست�سفى �سهداء االأق�سى، م�ست�سفى 
اله��لل االإماراتي والتي يت��م تنفيذ امل�سروع 

فيها.
ه��ذا واجتم��ع الوف��د بلق��اء اآخر م��ع طاقم  

ال��وزارة بح�س��ور  املعلوم��ات يف  تكنولوجي��ا 
احلا�س��وب  وح��دة  مدي��ر  ال�سرف��ا  م.ع��لء 
وال�سب��كات، د.ر�س��وان ب��ارود مدي��ر وح��دة 
التخطيط ور�سم ال�سيا�سات وذلك الطلعهم 
املعلوم��ات  تكنولوجي��ا  تطبيق��ات  عل��ى 

احلديثة التي تتعلق باالأبحاث ال�سحية .
كم��ا وق��ام الوفد بجول��ة ميداني��ة للطلع 
عل��ى حج��م الدم��ار ال��ذي خلف��ه الع��دوان 

االخري على قطاع غزة
وم��ن املق��رر مغ��ادرة الوفد بع��د اأربع��ة اأيام 
بع��د  اأخ��رى  زي��ارة  و�سيعقبه��ا  تدريبي��ة، 

اأ�سبوعني ال�ستكمال الربنامج.

"الصحة" تستقبل فريقا من الخبراء 
النرويجيين في البحث الصحي
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2014 .. العام األشد قسوة على أطفال فلسطين !!

داخل ال�سجون !!
اإ�س��لم عب��ده مدير العلق��ات العامة يف وزارة 
االأ�س��رى بغ��زة يق��ول اأن��ه يتواج��د الي��وم يف 
�سج��ون االحت��لل م��ا يق��ارب )200( طف��ل، 
حمتج��زون يف ثلث��ة �سج��ون مركزي��ة وه��ي 
)ه�س��ارون، جم��دو، وعوف��ر(، م�س��ريا اإىل عام 
2014  �سهد ن�سبة اعتقاالت عالية للأطفال 
مقارن��ة مع االأع��وام ال�سابقة لت�سل من جممل 
املعتقل��ني اإىل %40، وكانت اأعلها يف القد�ض 

واخلليل. 
وذك��ر عبده اأن بع���ض االنته��اكات التي وثقت 
االعتق��ال  عملي��ات  اأثن��اء  االأطف��ال  بح��ق 
وبعده��ا: االعتق��ال الليل��ي، االعت��داء عليهم 
بال�س��رب، واحتجازه��م ل�ساع��ات يف ال��ربد و 
اإهانته��م با�ستخ��دام األف��اظ بذيئ��ة بحقه��م، 
حرمانه��م م��ن امل�ساع��دة القانوني��ة يف بداية 
االعتق��ال، التحقي��ق معه��م يف ظ��روف �سعبة 
وال�سغ��ط عليه��م ل��لإدالء باعرتاف��ات، ف�سل 

عن ع��دم ال�سم��اح لذويه��م مبرافقته��م  اأثناء 
ح��االت  ت�سجي��ل  اإىل  اإ�ساف��ة  التحقي��ق، 
االعت��داء عليهم بال��كلب البولي�سي��ة والذي 

ينايف االأخلق العاملية .
واأك��د عبده اأن وزارة االأ�سرى  بذلت ما بو�سعها 
لت�س��ل اإىل مطالباته��ا عرب املحاف��ل الدولية ، 
ف�سل عن �سعيها الإن�ساف االأطفال واإخراجهم 

من دائرة االإجرام ال�سهيوين املفتعل .
االأ�سعب على االأطفال

رئي�ض املر�سد االأورومتو�سطي حلقوق االإن�سان 
ق��ال اإن الع��ام 2014 كان من اأ�سع��ب االأعوام 
على االأطف��ال الفل�سطينيني جراء االنتهاكات 
 ، االإ�سرائيل��ي  االحت��لل  ق��وات  قب��ل  م��ن 
م�سيف��ا اأن العامل �سيبقى يذك��ر �سور االأطفال 
الفاري��ن م��ن الق�س��ف االإ�سرائيل��ي عل��ى غزة 
خ��لل الع��دوان االأخ��ري، واتخاذه��م املدار�ض 
م��اأوى لهم، اإ�ساف��ة اإىل اكتظ��اظ امل�ست�سفيات 
بال�سهداء وامل�سابني والنازحني واملر�سى ، فاإن 

االنته��اكات االإ�سرائيلية املتوا�سلة، حيث اأدت 
تل��ك االنتهاكات ل�سق��وط العديد من االأطفال 
�سهداء وجرحى، عدا ع��ن ال�سدمات النف�سية 
الت��ي حلق��ت باآخري��ن ج��راء �سيا�س��ة العقاب 
اجلماعي التي متار�سها �سلطات االحتلل، مثل 
مداهمة املن��ازل، وهدمه��ا، واالعتقاالت بحث 

االأطفال قبل �سن البلوغ اأو الر�سد .
وراأى عب��ده  اأن خم�س��ة عوام��ل اأث��رت عل��ى 
االأطفال الفل�سطينيني عام 2014 يف االأرا�سي 
املحتل��ة، اأوله��ا الع��دوان االإ�سرائيل��ي االأخ��ري 
عل��ى قط��اع غ��زة، ال��ذي اأ�سف��ر ع��ن ا�ست�سهاد 
حتقيقاته��ا،  وف��ق  االأق��ل  عل��ى  طف��ل   480

م��ن بني ال�سور االأكرث ماأ�ساوية خلل العدوان 
االإ�سرائيلي االأخ��ري على غزة هي �سورة جثث 
اأربع��ة اأطف��ال ت��رتاوح اأعماره��م ب��ني 7 و11 
عام��ا، ا�ست�سهدوا ج��راء ا�ستهدافه��م بقذيفة 
اأطلقت من قبل البحرية االإ�سرائيلية، عندما 

كانوا يلعبون على ال�ساطئ من عائلة بكر .
واأك��دت رئي���ض املر�س��د احلقوق��ي اأن معان��اة 
االأطف��ال الفل�سطيني��ني مل تقت�س��ر بالعدوان 
االأخ��ري عل��ى قطاع غ��زة الذي ا�ستم��ر قرابة 
50 يوما، وال على احلدود اجلغرافية للقطاع 
و ال�سفة الغربي��ة، مبا فيها القد�ض ال�سرقية، 
وا�سل االأطفال الفل�سطينيون دفع الثمن جراء 

واإ�سابة االآالف، األف منهم على االأقل اأ�سيبوا 
باإعاق��ات دائمة، اإ�سافة لتدمري ع�سرات اآالف 

املنازل اإما ب�سكل جزئي اأو كلي.
وبين��ت درا�س��ات حقوقية اأنه يف ع��ام 2014 
بل��غ متو�س��ط ع��دد االأطف��ال ره��ن االعتق��ال 
طف��ل   197 ح��وايل  االإ�سرائيل��ي  الع�سك��ري 
�سهري��ا، دون تغي��ري اإىل ح��د كب��ري ع��ن ع��ام 
اعتق��ال  متو�س��ط  في��ه  بل��غ  ال��ذي   2013
طف��ل،   199 ح��وايل  ال�سه��ري  االأطف��ال 
م�س��رية اإىل اأن حملة االعتق��االت التي ت�سنها 
وال�سب��اب  االأطف��ال  بح��ق  االحت��لل  ق��وات 
الفل�سطيني��ني ازدادت يف الن�س��ف الث��اين م��ن 

عام 2014.
ويف هذا االإط��ار الدرا�س��ة احلقوقية بال�سفة 
الغربية املحتل��ة اأن امل�ستوطنني االإ�سرائيليني 
داأبوا منذ فرتة طويلة على مهاجمة املواطنني 
الفل�سطيني��ني مبن فيهم االأطف��ال، واالعتداء 
عل��ى ممتلكاته��م، مبين��ة اأنه��ا ن�س��رت تقريرا 
مف�س��ل تن��اول اعت��داءات امل�ستوطن��ني عل��ى 
ع��ام  وقع��ت  الت��ي  الفل�سطيني��ني  املواطن��ني 
اأطفال  2013، مب��ا يف ذل��ك االعت��داء عل��ى 
ومهاجم��ة  مدار�سه��م،  اإىل  توجهه��م  خ��لل 

مدار�ض.
واأ�س��ار الدرا�س��ة اإىل تع��اون �سمن��ي م��ن قبل 

ف��اإن اأك��رث من ت�سعني يف املائة م��ن اأطفال غزة 
يخافون م��ن االأ�س��وات ال�ساخبة الت��ي ت�سبه 
اأ�س��وات انفج��ارات ال�سواري��خ والغ��ارات التي 
اعت��اد جي���ض االحتلل اأن يطلقه��ا على قطاع 
غزة خلل جول��ة الت�سعيد االأخرية، وحوايل 
%60 يف املائ��ة مّم��ن ه��م دون �س��ن الثاني��ة 
ع�س��رة تراوده��م كوابي���ض واأح��لم مزعجة 
اأثن��اء الن��وم، وكذل��ك اأك��رث م��ن ثلث��ة اأرباع 
االأطفال �سم��ن الفئة العمرية )13 حتى 17 

عامًا( يعانون من ذات امل�ساكل.
احلال��ة  تل��ك  يف  االأطف��ال  اأن  ال�ساع��ر  وذك��ر 
يحتاج��ون لعلج فردي الأن كل طفل يختلف عن 
االآخ��ر والع��لج النف�سي هو اإن�س��اين بحت، وكل 
طف��ل يختل��ف ع��ن االآخ��ر باخت��لف االأ�ساليب 
الع��لج  يف  خلله��ا  م��ن  التعام��ل  يج��ب  الت��ي 
والظروف املنا�سبة له. واأ�سار ال�ساعر اإىل واجب 
االأم الفل�سطيني��ة اأن تزرع يف اأبنائها الطماأنينة 
معه��م  وكلمه��ا  خوفه��ا  يف  واقعي��ة  تك��ون  واأن 
من خ��لل تعري��ف الطف��ل باملقاوم��ة وال�سمود 
وق�سيته ويجب اأن يكون طفل فل�سطيني قوي يف 
وجه االحتلل، حت��ى ال يتفاجاأوا وتكرب فجوة 

املر�ض النف�سي عند الطفل.
�سد احللقة االأ�سعف!

اأ�س��رف الق��درة والناطق با�س��م وزارة ال�سحة  
قال اأن ارتفاع عدد ال�سحايا االأطفال واملدنيني 
اأث��ار ت�س��اوؤالت جدي��ة ح��ول اال�ستخدام غري 
جي���ض  قب��ل  م��ن  الهمجي��ة  للق��وة  املتنا�س��ب 
غ��ري  واال�سته��داف  االإ�سرائيل��ي،  االحت��لل 
امل�سروع ملواقع حممية مبوجب القانون الدويل 

مثل املدار�ض وامل�ست�سفيات وامللجئ.
وقال الق��درة اأن معظم اال�ستهدافات وارتكاب 
اجلرائ��م تركزت �س��د االأطف��ال والتي تعترب 
الفل�سطين��ي  املجتم��ع  يف  االأ�سع��ف  احللق��ة 
عل��ى  اأث��رت  الت��ي  العوام��ل  اأن  اإىل  م�س��ريا   ،
االأطف��ال الفل�سطيني��ني خ��لل الع��ام املا�س��ي 
ه��ي االإ�ستهداف��ات الع�سكري��ة الهمجي��ة �س��د 

االأطفال يف ظل تهمي�ض عاملي دويل عربي . 
وذك��ر الق��درة اأن اأك��رث امل�ساهد املوؤث��رة بحق 
االأطف��ال ا�ست�سه��د ثلث��ة اأطف��ال يف القط��اع 
باإط��لق ن��ار اإ�سرائيل��ي ب�سكل مبا�س��ر وغارات 
جوي��ة، واأ�سي��ب ما يق��ارب م��ن 43 طفل على 
االأق��ل يف ظروف مماثل��ة مما اأ�سع��ر االأطفال 

باخلوف وعك�ض عليهم ال�سعور باالإحباط .

امل�ستوطن��ني،  هجم��ات  م��ع  االحت��لل  جن��ود 
م��ن خلل جتاه��ل اجلنود العت��داءات علنية 

حدثت اأمامهم، اأو م�ساركتهم يف اأعمال عنف.
وبين��ت الدرا�سة اأن ع��ددًا االأطف��ال ال�سهداء 
يف ال�سف��ة ازداد يف اأعقاب خطف وقتل ثلثة 
م�ستوطن��ني اإ�سرائيلي��ني يف يوني��و/ حزي��ران 
املا�س��ي، تبعه خط��ف وحرق الطف��ل املقد�سي 
حمم��د اأبو خ�س��ري البالغ من العم��ر 16 عاما، 
وم��ا راف��ق ذل��ك م��ن احتجاج��ات، ف�س��ل ع��ن 
احلرب عل��ى غزة خ��لل �سه��ري يوليو/متوز، 
اأدى  ال��ذي  االأم��ر   ،2014 اآب  واأغ�سط���ض/ 
اإىل ان��دالع حمل��ة احتجاج��ات فل�سطينية يف 
ال�سف��ة الغربي��ة، قابلتها حملة عل��ى ال�سباب 
قب��ل  م��ن  ال�سرقي��ة  القد���ض  الفل�سطين��ي يف 

جي�ض االحتلل االإ�سرائيلي.
وبين��ت الدرا�سة اأن قوات االحتلل يف ال�سفة 
الغربي��ة مبا فيها القد���ض ال�سرقية، ت�ستخدم 
ب�سكل روتيني القوة املفرطة لتفريق احل�سود، 
مب��ا يف ذل��ك ا�ستخ��دام الذخ��رية احلي��ة، م��ا 
اأدى اإىل ا�ست�سه��اد ع��دد من االأطف��ال واإ�سابة 

اآخرين.
ويف ال�سف��ة الغربية، تق��وم �سلطات االحتلل 
االإ�سرائيلي بانتظام بهدم منازل امل�ستبه فيهم، 
دون اأن تتم اإدانتهم، ما ي�سبب للأطفال �سدمة 
نف�سي��ة ج��راء ذل��ك، ويوؤث��ر عل��ى تعليمه��م 
وي�س��كل حمن��ة كبرية له��م، علم��ا اأن منظمات 
ال�سن��وات  يف  ذل��ك  اأدان��ت  االإن�س��ان  حق��وق 

االأخرية.
�سدمات نف�سية

االأخ�سائ��ي النف�س��ي درداح ال�ساع��ر  ق��ال اأن 
اأطف��ال غزة بداًل من اأن يعي�س��وا حياة هادئة 
بريئة مثل �سائ��ر اأطفال العامل، يعي�سون االآن 
م�ساع��ر من القلق والفزع بفعل اأعمال الق�سف 
والع��دوان ال��ذي ي�سه��ده القط��اع، ال�سيم��ا اأن 
اأعم��ال العنف تل��ك ت�ستهدف املن�س��اآت املدنية 
الت��ي يقطنه��ا الن�س��اء واالأطف��ال، وه��و ما له 
تاأث��ري �سلب��ي عل��ى نف�سي��ة االأطفال ق��د متتد 

معهم اإىل مراحل حياتهم العمرية املختلفة.
واأك��د اأن اأطف��ال غ��زة عل��ى وج��ه اخل�سو�ض 
يعان��ون م��ن موج��ات غ�س��ب وخ��وف و�سعوبة 
اأخ��رى ت�سّب��ب  يف الرتكي��ز وم�س��اكل نف�سي��ة 
به��ا الع��دوان "ال�سهيوين" االأخ��ري على غزة ، 
وبح�س��ب النتائ��ج االأولية للدرا�س��ة االأممية، 

القدرة : 
العام املن�سرم 

تركز �سد احللقة 
االأ�سعف باالنتهاكات 

ال�سهيونية

عبدو :
 200 طفل يقبعون 

داخل �سجون 
االحتلل �سجل �سمن 

انتهاكات 2014

عبدو :
 العام املن�سرم 

االأ�سعب على االأطفال 
يف غزة وال�سفة 

والقد�ض

ال�ساعر : 
ال�سدمات 

النف�سية تعالج 
عن طريق املحيط 

املجتمعي

الراأي _ اآالء النمر 
�س��د رحال��ه وذهب اإىل حاف��ة املنتهى لريح��ل اإىل غري رجع��ة كما متنى 
االأطف��ال واأ�سح��اب النكب��ات املتوالية ب��ني اأ�سهر الع��ام املن�سرم يف ربوع 
فل�سطني ، 2014 و�سل به التقييم على اأنه العام االأ�سد ق�سوة على اأطفال 
فل�سط��ني ب�سكل عام وعلى اأطفال قطاع غزة ب�سكل خا�ض ، بني تعر�سهم 
حل��رب طويلة االأم��د والتي و�سلت بهم اإىل طري��ق النزوح والرحيل بني 
مراك��ز االإي��واء ووف��اة بع�سهم خ��لل حوادث اح��رتاق البي��وت املعتمة 

ب�سبب اأزمات الكهرباء املتجددة .
2014 �س��ج باالنته��اكات وال�سرب��ات القا�سي��ة �سد االأطف��ال يف غزة 
والقد���ض وال�سف��ة املحتل��ة ، فل��م ي�سل��م اأطف��ال القد���ض م��ن االعتقال 
واال�سطه��اد واالقامات اجلربية يف البيوت ، كما مل ي�سلم اأطفال ال�سفة 
املحتل��ة م��ن االعتق��ال وم��ن امللحق��ات االأمنية وم��ن انته��اك حقوقهم 
امل�سلوب��ة ، اأم��ا اأطف��ال مدين��ة غزة والذي��ن متيزو عن غريه��م يف زيادة 

الظلم وتكد�ض ال�سغط على العاملي فوق �سعفهم 
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جبل الزيتون

غزة-الراأي:
يحم��ل جب��ل الزيت��ون ت�سمية قدمي��ة جدًا من قب��ل اأيام 
امل�سي��ح واأ�سلها " طور زيت��ا" اأي جبل الزيتون، و�سمي بهذا 
اال�سم الأّن قممه كانت مك�س��ّوة باأ�سجار الزيتون، وي�سميه 
املحلي��ون اأي�سا "الطور"، وهو ا�سم عام يطلقه العرب عادة 
عل��ى جبل �سيناء وجرزمي وطاب��ور وجبل الزيتون، وا�سل 
اال�س��م اآرام��ي ويعني اجلب��ل. ويقع اجلبل �س��رق القد�ض، 

ويبلغ عدد �سكانه 30 األف ن�سمة تقريبا. 
وتعود ت�سميته اإىل ما قبل اأيام امل�سيح واأ�سلها "طور زيتا" 
اأي "جب��ل الزيت��ون"، ويطل  جب��ل الزيتون عل��ى امل�سجد 
االأق�س��ى املب��ارك ويعترب اأعل��ى جبال القد���ض حيث يبلغ 
ارتفاعه 826 مرتًا عن �سطح البحر، وله اأهمية تاريخية 

وديني��ة حيث تنت�س��ر فيه كنائ���ض على ع�س��ر الفل�سفة 
واأدي��رة ال�سع��ود جلمي��ع الطوائ��ف امل�سيحي��ة حي��ث اأن 
ح�س��ب الكت��ب امل�سيحية ف��اإن ي�س��وع امل�سيح �سع��د من هذا 

اجلبل اإىل ال�سماء واأي�سًا فيه مقربة كبرية لليهود.
وتق��ع البلدة القدمي��ة على اأقدامه الغربي��ة، اأما االأغوار 
فرتق��د عل��ى اأقدام��ه ال�سرقي��ة، وُيعد نقط��ة الف�سل بني 
منطقت��ني مناخيت��ني خمتلفتني وي�سق اجلب��ل نفق اأقامته 
مب�ستوطن��ات  املدين��ة  و�س��ط  لرب��ط  االحت��لل،  بلدي��ة 
)اخل��ان  اأدومي��م  مع��ايل  م�ستوطن��ة  وخا�س��ة  االأغ��وار 
االأحم��ر(، ويق��ع عل��ى اأقدام��ه ال�سرقي��ة مع��رب الزيتون 
وه��و اإح��دى املعاب��ر التي اأقامه��ا االحتلل، عق��ب اندالع 

االنتفا�سة الثانية.

 وكان��ت قرية الطور من االأحياء االأوىل التي متتع �سكانها 
م��ن التط��ور املجتمعي، وفيه��ا افتتحت املدار���ض وخطوط 
املوا�س��لت و�سب��كات املي��اه والهات��ف االأوىل يف القد���ض، 
وحتت��وي القري��ة اأي�س��ا عل��ى العديد م��ن املوؤ�س�س��ات مثل 
موؤ�س�س��ة االأم��رية ب�سم��ة للمعاق��ني وم�ست�سف��ى املقا�س��د 

وم�ست�سفى املطلع )اأوجو�ستا فيكتوريا(.
 ونظ��را لقربها من البل��دة القدمية واالأماك��ن ال�سياحية، 
حتت��وي القرية على ثلثة فنادق: االأول فندق االأقوا�ض 
ال�سبعة وهو اأهمها، اإذ يعود تاريخ الفندق اإىل عام 1967 
عندم��ا امتلكت اخلزينة االأر�ض لبن��اء الفندق اأ�سبح منذ 
ذلك معلما �سياحي يق�س��ده احلجاج امل�سيحيون. والفندق 

الثاين هو فندق جبل الزيتون والثالث فندق الكومودور.

بقلم / أميرة هارون 

�ش�ؤون �إمر�أة

امل�سم��ي  العم��ود  وه��ذا  الزاوي��ة  ه��ذه 
ب�س��وؤون ام��راأة... ق��د اعتزل��ت الكتابة 
في��ه بعدم��ا كان ي�سكنن��ي حلدثي��ه ع��ن 
ام��راأة فل�سطينية... واعتزل��ت الكتابة 
ا�ستحي��اء  وخج��ًل...  ا�ستحي��اًء  في��ه 
وزارة �سوؤون امل��راأة... واأنا وكيل م�ساعد 
فيها...من املراأة الغزية... ا�ستحياء من 
امراأة َتّدثرت بقطعة بل�ستيكية ليقيها 
مط��ر ال�ست��اء الغزي��ر... ا�ستحي��اء م��ن 
ام��راأة تفي���ض جوارحها حزن��ًا واأملًا على 
�سهي��د... قدمت��ه... الأنه��ا ت��رى غريها 

يدو�ض كل معاين ال�سهادة...
ا�ستحي��اء م��ن ام��راأة "ال اأ�ستطيع و�سف 
م��ا ت�سعر وال فه��م ما تقول "مي��وت ابنها 
زال��ت  م��ا  واملعاب��ر  ح�سنه��ا  يف  مر�س��ًا 
مغلقة... ا�ستحياء م��ن متفوقة متميزة 
حترم من فر�سة تعليم لفقرها املدقع...

ا�ستحي��اء م��ن ام��راأة اأَدّع��ي منا�سرته��ا 
ن��ريان  حت��ت  اأعماله��ا  ت��زاول  ودعمه��ا 
تتقا�س��ي  وال  احل�س��ار  وج��ور  الق�س��ف 

راتبها...
اعتزل��ت ه��ذا العم��ود ا�ستحي��اًء من كل 
�س��ورة الم��راأة غزية تع��اين �سهيدات – 
جريح��ات – مري�سات..ال��خ...وال اأملك 
اأن اأق��دم له��ا �سيئًا �سوى  جت��ود ما جتود 
به اأيدي غري طاهرة ملانحني م�سي�سني... 
�س��يء  كل  باأمواله��م  يخدم��وا  ُموّجه��ني 
وامل��راأة  الفل�سطيني��ة  الق�سي��ة  �س��وى 

الفل�سطينية...
وعدت للكتابة فيه ُمرغمة ال را�سية... 
ه��و  اأمل��ك  وم��ا  اأمل��ك...  م��ا  والأق��ول 
واق��ع �سع��ب ج��دًا  اأق��ول... هن��اك  اأن 
�سحي��ح... وهناك واق��ع دويل و�سيا�سي 
واقليم��ي يف�س��ى بظلل��ه عل��ى فل�سطني 
وقطاع غ��زة... نعم ولك��ن اأن تكون اأ�سد 
ظلم��ًا اأن��ت اأيه��ا القائ��د الرائ��د... �س��ّم 
نف�س��ك م��ا �سئ��ت يف اأي م��كان كن��ت!! اأن 
تك��ون اأ�س��د ظلمًا...م��ن كل ه��ذا الواقع 

على اأبناء جلدتك اأبناء �سعبك...
فل�سط��ني  الرب��اط يف  اأبن��اء  نح��ن  نع��م 
اعتدن��ا امل�ستحي��ل يف العي���ض ال ال�سعب 

فقط... 
ولكن "الفهم حق واجب" 

ولكن "احرتموا النا�ض وقدموا م�ساحلهم 
وتخل��وا ولو قلي��ًل عن خمرج��ات عفنة 

للعبة �سيا�سية"

ماذا عساها أن 
تكون...شؤون 

امرأة غزية

وكيل وزارة شؤون المرأة

حتدث ع��ن اأهم االأ�سن��اف التقليدي��ة املزروعة 
يف قط��اع غزة واأهمية املحافظة عليها ،واإ�سافة 
اأ�سناف جدي��دة للرتكيب املح�سويل، م�سريا اإىل 
اأن نظم الزراعة احلديثة تزيد متو�سط االإنتاج 

من وحدة امل�ساحة، بل وت�ساعفه.
واأردف  الوحي��دي قائ��ل :"  اأن متو�س��ط اإنت��اج 
امل��زروع بالط��رق  العن��ب  ال��دومن الواح��د م��ن 
القدمي��ة كان ال ي�س��ل اإىل طن واح��د يف اأح�سن 
االأحوال وكان يق��ل املتو�سط اأحيانا اإىل ما دون 
ن�س��ف الطن �سنويا جن��د اأن متو�سط الدومن من 
العن��ب املزروع بالط��رق اجلديدة ق��د و�سل اإىل 

طنني اثنني من الدومن واأكرث.
وذك��ر م. الوحي��دي اأن م�ساح��ة العن��ب املثم��ر 
دومن��ا   4941 املا�س��ي  الع��ام  يف  كان��ت  الكل��ي 
اأنتج��ت6650 طن��ا، واأنه من املنتظ��ر اأن تدخل 
االإنت��اج  �س��وق  اإىل  القادم��ة  االأع��وام  خ��لل 
بلغ��ت  والت��ي  حديث��ا  زرع��ت  الت��ي  امل�ساح��ات 

م�ساحتها 788 دومنا.

خمسة أصناف
جت��در اال�س��ارة ايل ان��ه يوج��د لدين��ا يف غ��زة 
نوع��ني اأ�سا�سي��ني م��ن العنب هما العن��ب البذري 
العن��ب  اأن��واع  ع��دد  تبل��غ  اللب��ذري،  والعن��ب 
اأ�سن��اف  خم�س��ة  ح��وايل  الرئي�سي��ة  الب��ذري 

الراأي- لوؤي رجب:
اتي(  ب��داأ مو�سم تقلي��م العن��ب اللب��ذري )البنَّ
يف قط��اع غزة االأ�سبوع املا�س��ي، وعقدت االإدارة 
العام��ة للإر�ساد لهذ املو�سم اأي��ام حقل اإر�سادية 
يف كل م��ن حمافظتي رفح وغزة، وقامت بتدريب 
الزراعي��ة  العملي��ات  اإج��راء  عل��ى  املزارع��ني 
املختلف��ة اخلا�سة بالتقليم، بح�س��ور مدير عام 
االإر�س��اد م. نزار الوحيدي، ونائبه ورئي�ض ق�سم 
الب�ستن��ة، وجمموعة من املهند�سني واملتدربني،و 
عدد كبري من املزارعني املخت�سني بزراعة العنب 

ومن املهتمني باملح�سول.
وق��د �سمل��ت اأي��ام احلق��ل تو�سيات ح��ول الري 
يف  االإ�س��راع  هرمون��ات  وا�ستخ��دام  والت�سمي��د 
تفتي��ح الرباع��م وا�ستطال��ة العناقي��د، وتكبري 
الثم��رة وعلقة كل ذلك باالإنت��اج ،واأثرها على 
الكم واجلودة وموعد الن�سج، وكذلك االأمرا�ض 
واالآف��ات ومقاومته��ا وعملي��ات اخل��ف والعزيق 
وتربية النب��ات، مع اإر�سادات مهم��ة ملعاملت ما 

بعد احل�ساد.

قيمة غذائية
بدوره، نوه م. نزار الوحيدي اإىل اأهمية حم�سول 
العن��ب وقيمته الغذائية والرتاثية، والزراعية 
واأهميت��ه بالن�سب��ة للم��زارع الفل�سطين��ي، كم��ا 

منها االأبي���ض واالأ�سود واالأحمر، وم��ن اأ�سنافها 
الدابوق��ي والقري�س��ي والزين��ي، وه��ي اأ�سن��اف 
حملي��ة ومنه��ا اأي�س��ا رد كل��وب اجلدي��د وت��زرع 
ه��ذه االأ�سناف البذرية بطرق زراعية خمتلفة، 
منه��ا الطريقة القدمية )ال�سيخ عجلني( وتزيد 
م�ساحت��ه عن 2600 دومن والعن��ب املزروع على 

العرائ�ض وم�ساحته تزيد عن 1560 دومن.
وقد دخل��ت زراعة العن��ب اللب��ذري اإىل قطاع 
غ��زة من��ذ ب�سع��ة عق��ود ولكنه��ا القت ال��رواج 
الكبري واالهتمام االأكرب خلل ال�سنوات املا�سية 
وي��زرع من��ه ع��دة اأ�سن��اف مث��ل �سن��ف جمي��ل 
و�سلطانين��ا وكرم�سون و�سن��ف 125 وتزرع هذه 
االأ�سن��اف ع��ادة بطريقتني اأ�سا�سيت��ني هما على 
الزواي��ا والعرائ���ض يف الكرم املك�س��وف، والعنب 
اللبذري يف الدفيئات الزراعية وتبلغ م�ساحته 
حاليا 116 دومن وهو يف تو�سع م�سطرد، خا�سة 
الأن��ه م��ن العن��ب ال��ذي يعط��ي امل��زارع فر�س��ة 

احل�سول على عائد اإ�سايف وجمد من الورق...
يذك��ر اأن مو�س��م العن��ب يف غ��زة يب��داأ م��ن �سهر 
ني�س��ان وال ينته��ي قب��ل ت�سري��ن الث��اين من كل 
ع��ام وهذه م�ساحة زمنية متميزة، تعطي العنب 
اأهمي��ة ك��ربى يف �سل��ة الفواك��ه الفل�سطيني��ة، 
وتزي��د م��ن خي��ارات امل��زارع يف اختي��ار ال�سنف 

ونظام الزراعة الذي يرغب فيه.

بدء موسم تقليم العنب الالبذري في قطاع غزة

الراأي _ اآ�سال اأبو طاقية :
خ��ّط معامل حب��ه للوطن على رم��ال ال�ساطئ، 
عّله��ا تبعث م��ع الن�سائ��م التي تلفح م��ا ي�سنع 
عب��ريًا اإىل وطٍن �سلب من اأ�سحابه؛ ليخربه اأن 
ع�ساق��ه ما زالوا ينتظرون لقاءه على اأحر من 

اجلمر .
 " " 24 عام��ًا  �سبيت��ه  اأ�سام��ة خلي��ل  ال�س��اب 
يقط��ن يف ح��ي ال�سجاعي��ة ال��ذي مل ي�سلم يف 
احلرب االأخرية من عدواٍن �ستت معامله، وقلَب 
حمتويات��ه راأ�س��ًا عل��ى عقب، فلم يع��د للحياة 
هن��اك جم��ال؛ اإال بتج��رع ال�س��رب وال�سم��ود 

والبقاء على االأر�ض بثبات ويقني.
ترعرع يف كنف حٍي ب�سيط، لتنمو معه موهبة 
الر�س��م من��ذ نعومة اأظف��اره، فتنامى معه حب 
الوطن وع�س��ق الدفاع عنه بطريقته اخلا�سة 

.

تجسيد الواقع
وعن بداية ظهور موهبته يقول :" اأنا اأر�سم 

ب��كل الط��رق، والر�سم ف��ن واأن��ا اأمتلك هذه 
املوهب��ة، ولك��ن اهتمام��ي ال�سدي��د به��ا بداأ 
قب��ل عام��ني فقط، فعكف��ت عل��ى تطويرها 

ون�سرها اأينما كنت ".
ي�سع��ى �سبيت��ه م��ن خ��لل ر�سومات��ه عل��ى 
�ساط��ئ البح��ر اإىل اإي�س��ال ر�سائ��ل جت�س��د 
الواق��ع املعا���ض يف قط��اع غ��زة م��ن مع��اين 
ال�س��رب والتحدي واأ�س��كال املعاناة املختلفة 
اإىل العامل كله؛ فرغم احل�سار وال�سغوطات 
التي تواجهها هذه البقعة ال�سغرية  اإال اأنها 
تع��ج باملواهب التي تتول��د من رحم املعاناة؛ 
وق��د ج��ذب هذا االأم��ر اهتم��ام الكثري ممن 

حوله من االأ�سخا�ض واالأهل واالأ�سدقاء .
وي�سي��ف :" لق��د توجه��ت اإىل ف��ن الر�س��م 
بالرم��ال؛ كون��ه �سيئ��ًا ن��ادر الوج��ود بغزة، 
ويعت��ربه بع���ض النا���ض باأنه �س��يء ب�سيط، 
ولكن��ي اأحاول من خلل هذا االأمر الب�سيط 
ر�سالت��ه  واإي�س��ال  لوطن��ي  �س��يء  �سن��ع 
بطريقت��ي اخلا�س��ة؛ فاأن��ا اأح��ّب ذل��ك م��ع 

ويذك��ر �سبيته بع�ض املعوق��ات التي مير بها 
من قلة اجله��ات الداعمة وتقل��ب الظروف 
الطبيعية الت��ي ت�ساعد يف تفكيك ما ُير�سم 
ب�سهول��ة؛ لع��دم متا�س��ك الرم��ال يف قط��اع 
غ��زة، عل��ى عك�ض ما ه��و موج��ود يف الدول 
االأوروبي��ة ومع ذلك يحاول حتدي ال�سعاب 

بالت�سكيل والنحت عايل الدقة.

تحريك الطاقات 
من جهت��ه، يقول مدير ع��ام االدارة العامة 
للإب��داع والفن��ون ب��وزارة الثقاف��ة عاطف 
ع�سق��ول" املبدع��ني له��م دور مه��م ج��دًا يف 
اظه��ار الوج��ه احلقيق��ي لل�سع��وب واأهمية 
ومناه�س��ة  الطاق��ات  االإب��داع يف حتري��ك 
املجتمع��ات، وم��ن هن��ا تتجلى اأهمي��ة دعم 
ثق��ايف  ح��راك  يف  واأنن��ا  خا�س��ة  االإب��داع 
لذلك تعمل الوزارة عل��ى اكت�ساف املبدعني 
بكاف��ة  للمجتم��ع  وتقدميه��م  ودعمه��م 

االأطر".

والتطري��ز  الر�س��م  اأن��واع  جلمي��ع  اإتق��اين 
املدين والفلحي ". 

نقص الدعم
وين��وه اإىل اأن��ه مل ي�ستط��ع امل�سارك��ة يف اأي 
م�سابق��ة حتى االآن، ولك��ن طموحه م�ستمر 
يف امل�سارك��ة م�ستقبلي��ًا �سواًء عل��ى ال�سعيد 
املحل��ي واخلارجي والدخ��ول اإىل مو�سوعة 
جينت���ض حت��ى يحم��ل ا�س��م فل�سط��ني اأمام 
العامل كله، م�سريًا اإىل اأنه ي�ستوحي االأفكار 
م��ن خ��لل الواقع ال��ذي يعي�س��ه والظروف 

التي مير بها �سعبه .
ويتاب��ع :" للأ�سف مل اأجد اأي دعٍم مادي اأو 
معنوي، وقطاع غزة يعاين من نق�ض اجلهات 
الداعم��ة للمواهب، واأنا بدوري اأقوم بدعم 
نف�س��ي ذاتي��ًا، ولكن��ي اأطالب كاف��ة اجلهات 
االأم��ر  ه��ذا  اإىل  االنتب��اه  اإىل  املعني��ة 
واإعط��اءه االأهمي��ة؛ مل��ا له م��ن دوٍر كبري يف 
اإي�سال ر�سائل ال�سعب الفل�سطيني للخارج ". 

ويو�س��ح اأن وزارة الثقاف��ة اأطلق��ت العدي��د 
من امل�سابقات االإبداعي��ة والثقافية ورعت 
العدي��د من ال��دورات التدريب��ة التي تطور 
م��ن املبدعني ونظمت العدي��د من الفعاليات 
الت��ي تظه��ر املبدع��ني م��ن خ��لل املعار���ض 
واقام��ة  ال�سعري��ة  واالأم�سي��ات  الفني��ة 
احتف��االت تقدم املواهب واملبدعني واقامة 
م�سرحي��ات ومهرجان��ات لل�سينم��ا والفنون 
الديني��ة  املنا�سب��ات  جمي��ع  ويف  املختلف��ة 
والوطني��ة حتاول تق��دمي املبدعني الإظهار 

مواهبهم وتغطيهم اعلميًا.
االمكان��ات  قل��ة  رغ��م  وزارت��ه  اأن  ويب��ني 
والو�س��ع ال�سيا�سي واحل�س��ار املفرو�ض على 
قطاع غزة اإال اأنها م�ستمرة بتقدمي ر�سالتها 
نح��و دعم املبدع��ني. مطلقًا ر�سال��ة لكل من 
يج��د يف نف�سه ملك��ة خا�س��ة يف الثقافة او 
الفن��ون اأو االب��داع ب��اأن يب��ادل بالتوا�س��ل 
م��ع اجله��ات ذات العلق��ة �س��واء موؤ�س�سات 

خا�سة اأو ر�سمية"

سبيتة .. ُيخط معالم عشقه للوطن على شواطئ غزة  
"الثقافة" : نقوم على اكتشاف المبدعين ودعمهم
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اخبارتقرير
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إعداد :  هدى أبو قينص

من واقع احلياة
�سقي��ق �سديقت��ي اأن يح�س��ر املال من البن��ك، بع��د اأن اأعطيته 
بطاق��ة ال�س��راف املزيف��ة، واأمرت��ه ب�سحب املبلغ م��ن ر�سيدي 
اخلا���ض واإح�س��اره باأق�سى �سرع��ة، فلم يغب �س��وى ربع �ساعة 

حتى عاد وبحوزته املبلغ املطلوب بعمله ال�سيكل " 
جنح��ت املخادعة ب�س��راء امل�س��اغ بعملة مزيف��ة، والذت �سارة 
بالف��رار وه��ى حتمل ف��ى يديها علب��ة فاخرة م��ن الذهب، ويف 
نف���ض اليوم ذهبت اىل مكان اآخ��ر يخت�ض ببيع الدهب، ونزلُت 
م��ن �سي��ارة فارهة حتى تبي��ع امل�س��اغ الأحد التج��ار، وما لبثت 
الدخول حتى عاين التاجر االأطقم ؛ لتتم عملية البيع اإال اأنها 
�سرع��ان ما انتهت على الفور، بعد م��ا طلب �ساحب املحل �سوره 
هويتي، اأو اأي �س��ى يثبت �سخ�سيتي فاأخرجت بطاقة اجلامعة 

اخلا�سة بي وناولته اياها . 
غ��ادرت �س��ارة املح��ل دون اأن ت��درى اأن نهايته��ا قد حان��ت واأن 
اأمره��ا �سُيك�س��ف، بعدما بداأت عق��ارب ال�ساعة ت��دق حلل لغز 
املوؤام��رة التي ُحبكت خيوطها من قب��ل خلية مكونة من ثلثة 
اأ�سخا�ض، حني ك�س��ف �ساحب املحل املبلغ املزور، واأ�سرع باإبلغ 
املباحث فور مغادرتها كون ا�سمها وا�سم جامعتها م�سجلني لديه، 
وبع��د تق�س��ى احلقائق تبني اأن تل��ك الفتاه ه��ى نف�سها وبذات 
املوا�سف��ات باع��ت اأطق��م مغايرة، يف اأك��رث من م��كان و�سرعان 
م��ا األق��ي القب���ض عليها ، وعل��ى اأف��راد اخللية بتهم��ة الن�سب 
واالحتيال وترويج العملت املزورة ، ومت احلكم عليهم جميعًا 

بال�سجن ل�� 3 �سنوات يف مركز التاأهيل واالإ�سلح " اأن�سار ".

    الراأي _ هدى اأبو قين�ض :
من الطبيعي اأن اهلل قذف يف قلوب عباده حّب املال، ولكن على 
االإن�س��ان اأن يتحكم يف نف�سه ويكب��ح جماح �سهوته، ولكن بع�ض 
النا���ض ي�س��ق طريق ك�سب احلرام بيده؛ غا�س��ًا الطرف اإن كان 
حرامًا اأم ال، فقط اأن يجمع املزيد من املال من اأجل اإ�سباع نزوة 

طمعه.
 " �س��ارة " فت��اه ع�سريني��ة يف العم��ر، طالب��ة جامع��ة،  تق��ول 
ع��ن تفا�سي��ل ق�ستها :" ع�ست وتربيت يف كن��ف اأ�سرة ب�سيطة 
احل��ال، و�سعن��ا امل��ادي متق�س��ف ج��دًا، وال منل��ك �س��وى قوتنا 
اليوم��ي ، دخل��ت اجلامع��ة وتوفق��ت يف درا�ست��ي، الأح�سل على 
مع��دل مرتف��ع، ولكن��ي التف��ت اإىل املودي��لت احلديث��ة الت��ي 
ترتديه��ا الفتيات، واالألوان املزرك�سة الأزي��اء الطالبات، ولكن 
و�سع��ي مل يكن لي�سمح بذل��ك، فاأ�سعر بح�س��رة واأمل يف نف�سي ، 

لرغبتي اأن اأكون مثلهن  .
م��رت �سه��ور على ه��ذا احلال، اإىل جاء ي��وم قلب حياته��ا راأ�سًا 
عل��ى عق��ب، ح��ني تعرف��ت عل��ى طالب��ة يف اجلامع��ة " م_م" 
وغ��ريت من حياة �سارة ب�سكل مفاج��ئ ، واأ�سبحت تعطيها املال 
لت�س��رتي م��ا ت�ساء، فتح�س��ن الو�سع املادي ج��دًا ل�سارة يف وقت 
قلي��ل، فتوط��دت العلقة بينه��ن؛ لت�س��ل اإىل تب��ادل الزيارت 

املنزلية .
وتابع��ت �س��ارة :" اعتدت عل��ى مرافقة �سديقت��ي " م_م" يف 
اجلامع��ة وخارجه��ا، وتوط��دت علقته��ا م��ع عائلت��ي، تعرفت 

عل��ى اأطباع��ي وولع��ي باملو�س��ة واالأزي��اء الرفيع��ة، فلم�س��ت 
حينه��ا نقط��ة ال�سعف ل��دي؛ خا�س��ة حب امل��ال، واقتن��اء كل 
م��ا هو جدي��د، دفع هذا االأم��ر و�سجع �سقي��ق " م - م " للتعرف 
عل��ّى وبناء علقة �سريعة معي، فاأغدقن��ي بالكثري من الهدايا 
واالألب�س��ة الراقي��ة، ومل اأك��ن  اأع��رف باأنه��م ي�سم��روا يل يف 

خبايهم اخلبث واخلداع".
 مل مي�س��ي �سهر حت��ى ان�سمت �سارة اىل اخللي��ة، بعدما ُعر�ض 
عليه��ا العم��ل فى تروي��ج العملت امل��زورة، لتت�سح له��ا الروؤية 
وتعرف ماهو �سر غنى �سديقتها املفاجئ، وبالفعل بداأت العمل 
ب��دون تردد وبكل جد وبن�س��اط، وب�سرعة فائقة ارتدت �سارة 
اأفخ��م امللب���ض ملحاولة اإتق��ان الدور يف التمثي��ل على اأ�سحاب 
املح��ال التجارية؛ باعتباره��ا فتاه من عائل��ة غنية ومرموقة 

ومتتلك اأموال طائلة.
واأ�ساف��ت : " يف اأح��د امل��رات، اأرادت النزيل��ة تنفي��ذ عملي��ة 
�س��راء �سخمة، وعلى م�ستوى عاٍل من اجلودة، حيث ذهبت اىل 
حم��ل لبيع الذهب، ونزلت من �سيارة موديل "2012" ، ودخلت 
ب��كل ج��راأة وهدوء، وب��داأت اأنظر اىل ال�سل��ع املعرو�سة، فوقع 

اختياري على طقمني من الذهب باهظي الثمن ".
 تعج��ب الرج��ل م��ن اإقب��ال الفت��اه على ال�س��راء ب��كل �سل�سة 
الأغل��ى اأنواع الذهب، يف ظ��ل حركة من الركود يعي�سها غالبية 
التج��ار،  وقد �سّد انتباهه اختياره لطقم��ى ذهب ب�سعر يقارب 

ثمانية اأالف دوالر.
 واأردف��ت :"جل�س��ت يف املح��ل وطلبت من �سائق��ي اخلا�ض، وهو 

هوس المال أسقطها في وحل 
النصب واالحتيال

ممر مائي
الناط��ق با�س��م اللجن��ة احلكومي��ة لك�سر 
احل�س��ار عن قطاع غزة ع��لء البطة اأكد 
اأن اللجن��ة يف غ��زة �سرع��ت باالإجراءات 
اللزم��ة لتاأهيل املم��ر البح��ري كمقدمة 
الإن�ساء ميناء يف غ��زة بالتن�سيق مع كافة 
احلكوم��ة  يف  االخت�سا���ض  ذات  اجله��ات 

الفل�سطينية.
واأو�س��ح البط��ة اأن جلنت��ه و�سركائه��ا من 
جلان ك�س��ر احل�سار االإقليمي��ة والدولية 
احل�س��ار،  اأم��ام  ناف��ذة  اإح��داث  حت��اول 
م�سرًيا اإىل القيام بالعديد من االت�ساالت 
به��ذا  واالإقليمي��ة  واملحلي��ة  الدولي��ة 

ال�سدد.
وب��نّي اأن القوان��ني الدولي��ة �سّرع��ت حق 
الفل�سطيني��ني يف بن��اء ممر مائ��ي وميناء 
خا�ض ب��ه، واأن البند ال�ساب��ع يف اتفاقية 
اأو�سل��و ع��ام 1993 م ن���ض عل��ى افتت��اح 
موان��ئ  �سلط��ة  واإقام��ة  بح��ري  مين��اء 

فل�سطينية.
واأك��د اأن اللجن��ة �ستب��ذل جه��ود حثيث��ة 
من اأج��ل اإبح��ار �سفينة حتم��ل جمموعة 
م��ن املر�س��ى والطلب من قط��اع غزة اإىل 

اخلارج.
ودع��ا البط��ة حكوم��ة التواف��ق الوطن��ي 
كاف��ة  م��ع  بالتن�سي��ق  الف��وري  بال�س��روع 

الإمت��ام  واالإقليمي��ة  االأوربي��ة  اجله��ات 
امل�س��روع، الفًتا وجود موافقات عديدة من 

جهات اأوربية و اإقليمية له.
وطالب ال��دول االوربية ب�س��رورة جتهيز 
املر�س��ي  ال�ستقب��ال  ال�ساطئي��ة  املوان��ئ 
والط��لب املنطلقني يف غ��زة وم�ساعدتهم 

وت�سهيل اخلدمات لهم .
ودعا االحتاد االأورب��ي الحرتام قراراته 
بعدم �سرعية االحتلل واحل�سار، مطالبًا 
بح��راك حقيق��ي ي�سهم يف ك�س��ر احل�سار، 

وو�سع حد ملعاناة �سكان القطاع.

فكرة قديمة
مدي��ر موؤ�س�س��ة االأورومتو�سط��ي حلق��وق 
االن�سان رامي عب��ده قال "اإن فكرة اإن�ساء 
املم��ر املائي لي�س��ت جديدة فق��د وردت يف 
اتفاقية اأو�سلو لكن اخللف كان حول هل 
�سيك��ون امل�سروع عرب معرب )اإ�سرائيلي( اأم 

ممر مائي مبا�سر بني غزة والعامل .
واأو�سح عبده اأن فكرة طرح امل�سروع عادت 
اقرتح��ت  عندم��ا   2002 �سن��ة  جم��ددًا 
جزي��رة  اإن�س��اء  الرنويجي��ة  احلكوم��ة 
عائم��ة، لك��ن مل يكتب لها النج��اح ب�سبب 
تدخ��ل ط��رف عرب��ي اأراد خن��ق وح�س��ار 
قط��اع غ��زة، مبين��ًا اأن��ه وجمموع��ة م��ن 
املعنيني طرح��وا الفكرة يف اإبريل 2010 

يف املي��اه؛ لتمكني ال�سفن الت��ي ي�سل وزنها 
اإىل 30 األ��ف طن م��ن دخول املين��اء، كما 
�سيتم تزويد امليناء بكا�سر للأمواج بطول 

مرتا.  730
ويفرت���ض خ��لل املرحل��ة االأوىل تنفي��ذ 
رافع��ات  بوا�سط��ة  والتفري��غ  التحمي��ل 
يف  امل�ستح�س��ن  وم��ن  ال�سف��ن،  م��ن  عل��ى 
ال�سن��وات املقبل��ة اأن تكون هن��اك رافعات 
متحرك��ة حتم��ل م��ن 30-10 طن��ا ل��كل 
منها، فاالأ�سل��وب االأمثل للتعامل مع جميع 
ال�سحن��ات توفري جرارات ومقطورات ذات 

حجم منا�سب ثم ا�ستخدام ال�ساحنات.

تنشيط االقتصاد
اأ�ست��اذ علم االقت�س��اد يف جامع��ة االأزهر 
مع��ني رج��ب قال:" اأم��ر اإن�ساء مم��ر مائي 
ه��ذا  عل��ى  االحت��لل  مبوافق��ة  مره��ون 
امل�س��روع وه��و ح��ق طبيع��ي للفل�سطينيني 
فقد مت املوافقة علي��ه �سمن اتفاق اأو�سلو 
ولك��ن االحت��لل وق��ف حجر ع��رثة اأمام 

تنفيذه".
واأكد رجب اأنه يف حال مت اإن�ساء هذا املمر 
فاإن��ه يعد �سري��ان حيوي ومهم ج��دًا الأنه 
�سريب��ط قطاع غ��زة بالع��امل دون عوائق 
وميك��ن �سفن الع��امل اأجم��ع اأن ت�س��ل اإىل 

هذا املكان بحرية دون قيود.

اأم��ام الربمل��ان االأوروبي ولقي��ت قبواًل من 
النواب وبعد �سهرين �سدر قرار يوؤكد حق 

الفل�سطينيني يف اإن�ساء ممر مائي.

أربع مراحل
وع��ن مراح��ل تطوي��ر امليناء ذك��ر عبده 
اأنه��ا �ستك��ون وف��ق اأرب��ع مراح��ل االوىل 
م��ن خلل توف��ري ال�سعة االأولي��ة للميناء 
ال�ستقب��ال ال�سف��ن و حرك��ة ال�سح��ن م��ن 
واإىل غ��زة فقط ، يف حني تتمث��ل الثانية 
يف الق��درة عل��ى تو�سي��ع املرحل��ة االوىل 
ب�سهولة دون ا�ستثمارات كبرية فيما يتعلق 
مبب��اين االأم��ن البحري��ة وذل��ك لتلبي��ة 

االحتياجات امل�ستقبلية لغزة.
والرابع��ة،   الثالث��ة  املرحلت��ني  ع��ن  اأم��ا 
فقال: "�ست�سمل القدرة على تو�سيع املعلم 
عملي��ة  م��ع  للتعام��ل  للمين��اء  اخلارج��ي 
ال�سح��ن م��ن ال�سف��ة الغربي��ة واالأردن و 

بلدان اأخرى يف املنطقة ".
املرك��ز  اأعده��ا  درا�س��ة  ووف��ق 
ف��اإن  االن�س��ان  حلق��وق  االأورومتو�سط��ي 
م�ساح��ة امليناء متتد على طول 323 مرتًا 

على الطريق ال�ساحلي يف ال�سيخ عجلني.
وت�سم��ل املرحلة االوىل بن��اء مرافق مثل 
ر�سي��ف الب�سائ��ع على م�ساح��ة 200 مرت 
وحمطة انزال �ستكون على عمق 11 مرتا 

وا�ستط��رد بالق��ول:" املمر املائ��ي �سيفتح 
باب العلق��ات مع كافة البل��دان العربية 
جلمي��ع  املنفع��ة  وحتقي��ق  واالأجنبي��ة 
املائ��ي  املم��ر  اأن  اإىل  الفت��ًا  االأط��راف"، 
الت��ي  العزل��ة  م��ن  �سيخ��رج قط��اع غ��زة 
ع��دة  من��ذ  علي��ه  االحت��لل  يفر�سه��ا 

�سنوات.
ن�سب��ة  خف���ض  عل��ى  �سيعم��ل  اأن��ه  وب��نّي 
م��ن  املئ��ات  توف��ري  خ��لل  م��ن  البطال��ة 
تن�سي��ط  اإىل  باالإ�ساف��ة  العم��ل،  فر���ض 
التج��ارة واال�ستثم��ار يف عملي��ة  حرك��ة 
االقت�س��اد  وتطوي��ر  واملوا�س��لت  النق��ل 

الفل�سطيني ككل.
�سيخف��ف  املائ��ي  املم��ر  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
تكالي��ف  يتحمل��ون  الذي��ن  التج��ار  ع��ن 
باهظ��ة عند ا�سترياد وت�سدي��ر الب�سائع، 
الت��ي  االمني��ة  املخاط��ر  اإىل  باالإ�ساف��ة 

حتفهم عند تنقلهم.
و�س��دّد رجب اأن فائ��دة املين��اء ال تقت�سر 
و  احل��ر  الو�س��ول  فر�س��ة  توف��ري  عل��ى 
امل�ستق��ل للع��امل اخلارج��ي للفل�سطيني��ني 
بل �س��وف يك��ون حج��ر الزاوي��ة حليوية 
االقت�س��اد الفل�سطيني ودجمه وا�ستدامة 
ال�س��لم يف املنطقة، مو�سحا اأن امليناء اأمر 
حا�سم لل�سماح للقت�س��اد باال�ستفادة من 

جميع اتفاقيات التجارة احلرة.

آمال بتحقيقه قريبًا

الممر المائي .. الحلم الفلسطيني الشائك ..!
الراأي- عبداهلل كر�سوع :

يتنام��ى حلم الغزي��ني يف القطاع يومًا 
بع��د اآخر بتنفي��ذ ممٍر بح��ري ُينف�ض 
ذاق��وا  اأن  بع��د  قلي��ًل  اأرواحه��م  ع��ن 
ل�سن��ني  احل�س��ار  وي��لت  وجترع��وا 
طويلة، وتعر�سوا للذل واأق�سى وجوه 
املعان��اة حينما ينقلون من مكان الآخر، 
فع�سى ذلك يك��ون قريبًا ويفتح الفرج 
اأبواب��ه له��م من اأج��ل العي���ض بحرية 

كغريهم من باقي ال�سعوب املختلفة .
ويف خ�س��م ه��ذا احل�س��ار وتداعيات��ه 
ي��ربز مق��رتح اإن�س��اء مم��ر مائ��ي ع��ن 
طري��ق مي��اه البح��ر املتو�س��ط يرب��ط 
غزة بالعامل اخلارجي وينقل الب�سائع 
واالأفراد منه واإليه كحل بديل مل�سكلة 
اإغلق املعابر واإنهاء احل�سار امل�سروب 

علي الفل�سطينيني.
عل��ى  من��ه  ي�ستف��اد  ال  غ��زة  فبح��ر 

الرغم م��ن اأن طول �سواحله تبلغ نحو 
اأربع��ني كيلوم��رتا، ترتك��ز فيها حقول 
الغ��از الطبيعي والتي م��ن املفرت�ض اأن 
اإنتاجها يغطي حاجة القطاع وال�سفة 
م��ن الغاز ملدة51  �سن��ة ويخل�سهما من 
يف  اإال  والوق��ود،  الكهرب��اء  م�س��كلت 
عملي��ات حم��دودة ل�سي��د االأ�سم��اك، 
وم��ع ذلك ال ت�سل��م ق��وارب ال�سيد من 

ا�ستهداف االحتلل.

غزة – الراأي:
اأطلقت وزارة االقت�ساد 

الوطني بوابتها االإلكرتونية 
اخلا�سة بحماية امل�ستهلك، 

داعيًة املواطنني اإىل التوا�سل 
مع طواقمها يف اأي وقت.

وقال الوكيل امل�ساعد بالوزارة 
عماد الباز خلل لقاء مع 

م�سئول الذي يعقد بوزارة 
االإعلم اأ�سبوعًيا: "هذه 

البوابة متكن املواطن التقدم 
من خللها باأي �سكوى"، واعدًا 

بالتعامل مع ال�سكاوى فور 
و�سولها.

واأ�سار الباز اإىل اأن وزارته �سكلت حملت 
جمي��ع  يف  امل�ستهل��ك  حلماي��ة  خمتلف��ة 
حمافظ��ات قط��اع غزة م��ن اأج��ل �سمان 
�سحة و�سلمة املواطن، موؤكدًا اأن وزارته 
نفذت )3070( جول��ة تفتي�سية �سملت 
جميع حمافظات القط��اع و�سمت م�سانع 
وحمال جتاري��ة واأ�سواق عامة، مبينًا اأن 
اإجم��ايل الزي��ارات الت��ي نفذته��ا الفرق 

التفتي�سي��ة )26608( زي��ارة ميداني��ة 
خلل عام 2014.

واأو�سح اأن االأ�س��واق الفل�سطينية �سهدت 
حملت متك��ررة نفذته��ا االإدارة العامة 
م��ن  الرغ��م  عل��ى  امل�ستهل��ك،  حلماي��ة 
العقب��ات الكب��رية التي واجه��ت الفريق 

العامل خلل العدوان االأخري وبعده.

خمالفته��ا  ب�سب��ب  ق�سي��ة   )833( م��ن 
للموا�سف��ة الفل�سطينية اأو بتهمة الغ�ض 
والتدلي�ض للم�ستهلك اأو ب�سبب االحتكار 

واال�ستغلل، وفق ما اأكد الباز.
ولف��ت اإىل اأن��ه مت عم��ل ت�سوي��ات مالية 
لع��دد )323( ق�سي��ة خمالف��ة من قبل 
التج��ار، مبين��ًا اأن��ه مت توقي��ع اأك��رث من 

وب��ني الب��از اأن دائ��رة حماي��ة امل�ستهلك 
متكن��ت  القانوني��ة  ال�س��وؤون  ووح��دة 
م��ن ر�س��د مئ��ات املخالف��ات، يف خمالفة 
وا�سح��ة للمواد الت��ي ن�ض عليه��ا قانون 
حماي��ة امل�ستهل��ك، موؤكدًا اأن��ه مت اإحالة 

ملفاتهم اإىل النيابة العامة للبث فيها.
ومتكنت الوح��دة العاملة من ك�سف اأكرث 

)363( تعهد من قبل التجار لدى وحدة 
ال�س��وؤون القانوني��ة وذل��ك به��دف ع��دم 
تكرار التج��اوزات واملخالفات القانونية 
واتخ��اذ املقت�س��ى القان��وين بحقه��م يف 

حال تكرار هذا التجاوز.
وق��ال الباز اإن الوزارة اأغلقت العديد من 
املن�س��اآت التي خالف��ت القوانني من حيث 
ع��دم احلف��اظ عل��ى ا�ستيف��اء ال�سروط 
ال�سحي��ة اأو تهاون��ت ب�سح��ة املواطن��ني 
م�ستخدم��ة م��واد منتهي��ة ال�سلحية اأو 

مواد م�سرطنة يف ال�سناعة.
ال��وزارة  تن��وي  الت��ي  اخلط��ط  وع��ن 
اتخاذه��ا يف حال �سن االحت��لل عدوانًا 
جديدًا على القطاع، اأ�سار اإىل اأن وزارته 
لديه��ا جمموع��ة م��ن التداب��ري اخلا�سة 
بحماية امل�ستهلك، من بينها عدم ال�سماح 
باأي��ة عملي��ات احت��كار اأو غ���ض اأو رف��ع 

للأ�سعار.
وتوع��د الباز التج��ار املخالف��ني للقانون 
الفل�سطيني الذي يتج��اوزون املفاو�سات 
املو�س��ى به��ا قانونًيا، قائ��ًل: "لن نتهاون 
معه��م  نتعام��ل  و�س��وف  املخالف��ني  م��ع 
بال�سكل القانوين ال��ذي يوؤدي اإىل اإيقاع 

اأق�سى العقوبات بهم".
واأك��د اأن ف��رق االإدارة العام��ة حلماي��ة 
خط��ة  �سم��ن  تعم��ل  �س��وف  امل�ستهل��ك 
الط��وارئ واالنت�سار يف جميع املحافظات 
واالأ�س��واق حت��ى يف ظ��ل اأ�س��د الظ��روف 

�سراوة واأكرثها ق�سوة.

"االقتصاد" تطلق بوابتها اإللكترونية لحماية المستهلك
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من خلف الق�ضبانمن خلف الق�ضبانمن خلف الق�ضبانمن خلف الق�ضبانمن خلف الق�ضبانمن خلف الق�ضبانمن خلف الق�ضبانمن خلف الق�ضبان
إعداد / وزارة األسرى

اأ�سيب االأ�س��ري املقد�سي حم��زة الكالوتي، 
مماطل��ة  بع��د  �سدي��دة  اإعي��اء  بحال��ة 
اإدارة ال�سج��ون اإج��راء عملي��ة جراحية 
م�ستعجل��ة له يف بطن��ه، وتدهورت حالته 
ال�سحي��ة ب�س��ورة خط��رية خ��لل االأي��ام 
االأخرية، حي��ث يتعر�ض الأوج��اع �سديدة 
يف بطن��ه ب�سبب "الفت��اق"، ومت نقله عدة 

مرات اإىل عيادة �سجن نفحة.
م��ع زوجت��ه"اأم جعف��ر"  ات�س��ال هاتف��ي 
اأو�سح��ت اأن زوجها االأ�سري يعاين من عدة 
اأو  اأمرا���ض، حي��ث مل يتمك��ن م��ن االأكل 
ال�س��رب اأو الن��وم ب�س��كل كاٍف من��ذ ع�سرة 
اأيام ، حتى انه يتقياأ امل�سكنات التي تعطى 
تكتف��ي  ال�سج��ن  اإدارة  اإن  مو�سح��ة  ل��ه، 

الراأي-حممد اأبوعم�سة:
اخلوف والقلق على حياة االأ�سرى املر�سي 
داخ��ل ال�سجون "االإ�سرائيلي��ة" ال يفارق 
عائلته��م، فه��و يتج��دد بع��د كل زي��ارة 
يقوم بها فرد من اأف��راد اأ�سرهم، وبعد كل 
تقري��ر طبي يتمكن��وا من االإط��لع عليه، 
وتبق��ي هذه العائ��لت واأبنائه��م االأ�سرى 
داخل ال�سجن �سابرة وحمت�سبة بنف�ض ال 
يغادره��ا االأمل وال يت�سلل اإليها الياأ�ض وال 

تدخلها زعزعة.
االأ�سري حم��زة الكالوتي البال��غ من العمر 
القد�ض، ق�سى يف  "46" عام��ا من مدينة 
االأ�س��ر 14 عاما ، م��ن حكمه مدى احلياة، 
وكان ق��د اأعتق��ل حم��زة امللق��ب ب��� “اأبي 
جعف��ر” يف �سه��ر اأيل��ول من الع��ام 2001 
بتهم��ة االنتم��اء اإىل حرك��ة حما���ض، و 
تنق��ل بني �سج��ون ع�سق��لن وبئ��ر ال�سبع 
وهدارمي ونفحة وال�سارون و�سجن جلبوع 
وه��و حالي��ا يف �سجن نفح��ة. وكان يحمل 
�سه��ادة الثانوية العام��ة ، وح�سل باالأ�سر 
عل��ى �سه��ادة البكالوريو�ض ث��م املاج�ستري 

وبعدها الدكتوراه .

باإعطائ��ه االأدوية وامل�سكنات، مما �سيوؤثر 
�سلب��ًا عل��ى �سحته، فه��و يعاين م��ن مر�ض 
"الته��اب املفا�سل"، وي�سب��ب له ت�سنجات 
والعلوي��ة،  ال�سفلي��ة  اأطراف��ه  دائم��ة يف 
مبف��رده،  التح��رك  ي�ستط��ع  ال  واأحيان��ا 
ورفاقه باالأ�س��ر ي�ساعدونه باأمور حياته، 
وحالي��ا يتن��اول اأدوي��ة "مر���ض �سرط��ان 

العظام". 
واأ�ساف��ت الزوجة:”اأن��ه بحاج��ة اإىل 3 
عملي��ات جراحي��ة ، “عملية فت��اق” ومت 
التو�سي��ة باإجرائه��ا ع��ام 2009 وحت��ى 
الي��وم متاط��ل اإدارة ال�سج��ون، علم��ا ان��ه 
الرمل��ة  �سج��ن  م�ست�سف��ى  اإىل  نقل��ه  مت 
مرتني الإج��راء العملية لك��ن مت اإرجاعه 
يف اللحظ��ات االأخرية بحج��ة عدم وجود 

حرا�ض من ال�سجن ملرافقته”.
وت�سي��ف :”يعاين اأي�سًا م��ن اأزمة �سدرية 
البخ��اخ  اإىل  يحت��اج  ويومي��ا  ح��ادة 
مل�ساعدت��ه يف التنف�ض”، م�سرية اإن االأزمة 
ال�سدري��ة �سببها ال�سج��ن واإهمال االإدارة 
ملعاجل��ة االأوج��اع واالأمرا���ض الب�سيط��ة 
، وبالت��ايل ف��اإن املر���ض يتفاق��م وي�سب��ح 

االأ�س��ري يع��اين م��ن مر���ض مزمن، كم��ا اإن 
الرطوب��ة وقل��ة التهوية تزيد م��ن ذلك، 
ويعاين كذلك من مر�ض النقر�ض، واأوجاع 
�سدي��دة يف “القول��ون”، ولفت��ت اإن اإدارة 
ال�سجون تنقل��ه كل 3 اأ�سهر اإىل م�ست�سفى 
العفول��ة الإج��راء الفحو�س��ات، ومرة كل 

عام اإىل م�ست�سفى �سجن الرملة.
واأِ�س��ارت زوجت��ه ان��ه يع��اين م��ن ال�سغط 
واآالم �سدي��دة يف البطن منذ اأربع �سنوات، 
باالإ�ساف��ة اإىل م�ساكل “البوا�سري”، حيث 
امل�سكن��ات  م��ن  ثقيل��ة  جرع��ات  يتن��اول 
الت��ي  الكب��رية  االآالم  نتيج��ة  واالأدوي��ة 
دواء  االأدوي��ة  ب��ني  وم��ن  به��ا،  ي�سع��ر 
للعظ��ام يعط��ى للمر�س��ى الذي��ن يعان��ون 
م��ن “�سرطان العظ��م”. جعفر حديثها:” 
اأثن��اء زيارتن��ا الأبوجعف��ر يب��دو بوج��ه 
�ساح��ب وتع��ب، وي�ساع��ده االأ�سرى خلل 
�س��ريه اإلين��ا، مو�سح��ة اأن��ه مل يك��ن قب��ل 
اعتقال��ه يع��اين م��ن اأي مر���ض، كان �سابًا 
ن�سيط��ًا حمبوب��ًا من قب��ل اأف��راد عائلته، 
كبري مع الكبار و�سغري مع ال�سغار، اجلميع 

واأ�ساف��ت  خروج��ه”.  ويتمن��ى  يفتق��ده 
ان��ه  اعتق��دت  االعتق��ال  بداي��ة  :”يف 
�سيعتقل عدة اأيام “حتقيق عادي”، ولكن 
الف��رتة طالت وحت��ى الي��وم ال اأ�سدق انه 
قي��د االأ�س��ر ومعتق��ل، حيث قب��ع 3 اأ�سهر 
وحرمن��ا  امل�سكوبي��ة،  معتق��ل  زنازي��ن  يف 
وبع��د  علي��ه،  واالطمئن��ان  زيارت��ه  م��ن 
االأول  لقائن��ا  م��ن  �سدمن��ا  الف��رتة  ه��ذه 
ب��ه، حي��ث كان “نحي��ل اجل�س��م واأ�سف��ر 
الوج��ه” لك��ن اإرادت��ه عالي��ة وابت�سامته 
مل تفارق��ه”. واأ�س��ارت الزوج��ة اأن بع�ض 
العائل��ة ال ي�ستطي��ع زيارت��ه   اأف��راد  م��ن 
ف�سقيق��ه كم��ال ال ي�ستطي��ع زيارت��ه الأنه 
فهم��ي وعم��ر ال  و�سقيق��اه  �ساب��ق،  اأ�س��ري 
يتمكن��ان من زيارته ب�سكل دائم ملعاناتهما 
م��ن اأمرا�ض خمتلف��ة، وت�ستطيع �سقيقتاه 
زيارته فق��ط، وال ي�سمح الأحد من عائلته 
نا�س��دت  حديثه��ا  خت��ام  وف��ى  بزيارت��ه. 
امل�سئول��ة  اجله��ات  جعف��ر  اأم  الزوج��ة 
واملوؤ�س�س��ات احلقوقي��ة والدولية التدخل 

العاجل حلمايته واالإفراج عنه.”

األسير  / حمزة الكالوتى
 محكوم بالسجن 6 مؤبدات ويعانى من 

تدهور في صحته 

إعداد/خالد صافي

الراأي-�سامي جاد اهلل:
والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  اختتم��ت 
الع��ايل بغ��زة الف�س��ل الدرا�س��ي االأول 
طال��ب  ملي��ون  ن�س��ف  م��ن  يق��رب  مل��ا 
وطالبة يف مدار���ض احلكومة والوكالة 
واخلا�س��ة، حي��ث م��ن املق��رر اأن يفتتح 
الف�س��ل الدرا�س��ي الث��اين يف 31يناير 

احلايل.
الدرا�س��ي  الف�س��ل  اختت��ام  وُي�سج��ل 
كنجاح حققته الوزارة وذلك اإذا نظرنا 
حلج��م احل��دث والظ��رف اال�ستثنائ��ي 
ال��ذي م��ر ب��ه قطاع غ��زة خ��لل العام 
املا�س��ي  وه��و احل��رب العدواني��ة على 
القطاع والتي ت�سرر منها 538 موؤ�س�سة 
موظف��ًا  ا�ست�سه��د21  كم��ا  تعليمي��ة،  
اإ�ساف��ة  التعلي��م،  وزارة  موظف��ي  م��ن 
 1460 واإ�ساب��ة   316 ا�ست�سه��اد  اإىل 
طالب��ًا وطالب��ة م��ن مدار���ض احلكومة 

والوكال��ة، كم��ا اأ�سب��ح 75 طالب��ًا م��ن 
جرح��ى املدار���ض احلكومي��ة م��ن ذوي 

االعاقة.
انتظام العملية

وق��ال وكي��ل ال��وزارة د. زي��اد ثابت:" 
بذلنا خمتلف اجلهود النتظام  العملية 
الدرا�س��ي  الف�س��ل  خ��لل  التعليمي��ة  
االأول و حققن��ا الكث��ري م��ن االإجنازات 
االجرامي��ة  احل��رب  ظ��رف  رغ��م 
وع��دم  القط��اع،   عل��ى  ال�سهيوني��ة 
الت�سغيلي��ة  للموازن��ات  ال��وزارة  تلق��ي 
وكذلك ع��دم تلقي املعلم��ني واملوظفني 

لرواتبهم.
ب��دوره، ق��ال مدي��ر ع��ام االمتحان��ات 
�س��رف:"   م��روان  والتق��ومي  والقيا���ض 
اإن��ه مت االنتهاء من اإجن��از االمتحانات 
االأول  الدرا�س��ي  للف�س��ل  النهائي��ة 
وبذل��ك نك��ون ق��د انتهين��ا م��ن الف�سل 

االمتحان��ات  اأن  مبين��ًا  الدرا�س��ي 
�س��ارت ب�س��كل منتظم ملختل��ف املراحل 
الدرا�سي��ة،  خا�س��ة اأن االمتحانات من 
املنهاج الدرا�سي وو�سعت ب�سكل منهجي 
يراع��ي الف��روق الفردية ويه��دف اإىل 

قيا�ض �سامل لقدرات الطلبة.
وعل��ى ال�سعي��د امليداين، قال��ت مديرة  
تعلي��م خانيون���ض  �سعاد اأب��و جامع "اإن 
امتحان��ات نهاي��ة الف�س��ل االأول �سارت 
بهدوء وانتظام وذلك من خلل متابعة 
يون���ض  خ��ان  ب�س��رق  املدار���ض  كاف��ة 
خا�سة املدار�ض الت��ي تعر�ست الأ�سرار 
نتيج��ة احلرب"،  م�س��رية اإىل اأن ن�سبة 
ح�س��ور الهيئ��ات التدري�سي��ة والطلبة 

متكاملة رغم الظروف ال�سعبة.
من جهت��ه، قال مدي��ر تعلي��م الو�سطى 
�سعي��د  اأب��و ح�س��ب اهلل  "اإن��ه بانته��اء 
االمتحان��ات نكون اأنهينا ف�س��ًل درا�سيًا 

كامًل مليئًا باالأن�سطة والفعاليات التي 
و�سع��ت خ�سي�سًا لتخلي���ض الطلبة من 

اثار العدوان".
ظروف �سعبة

م��ن جهته، ق��ال مدير الدائ��رة الفنية 
نا�س��ر  يون���ض  خ��ان  تعلي��م  مبديري��ة 
ال�س��دودي "اإن املديري��ة ومدار�سها قد 
اأنه��ت عق��د امتحان��ات نهاي��ة الف�س��ل 
االعتب��ار  يف  اآخ��ذة  االأول،  الدرا�س��ي 
الظ��روف ال�سعب��ة الت��ي م��رت بنا منذ 
الدرا�س��ي  الع��ام  لب��دء  االأول  الي��وم 
احل��ايل واأثره��ا املبا�س��ر عل��ى الطلبة 
وحت�سيله��م الدرا�س��ي خا�س��ة واأن هذا 
الع��ام بداأ مبا�سرة بع��د انتهاء العدوان 
ال�سهيوين على قطاع غزة والذي األقى 
بظلله عل��ى اأبنائنا الطلب��ة وامل�سرية 

التعليمية ب�سكل عام.
م��ن جانب��ه، ق��ال مدي��ر ع��ام االر�س��اد 

والرتبية اخلا�سة د. اأحمد احلواجري 
االأول  الف�س��ل  وخ��لل  ال��وزارة  "اإن 
وا�سل��ت تنفيذ الربنامج الوطني للدعم 
النف�سي واالجتماعي لتخلي�ض الطلبة 
م��ن اآث��ار الع��دوان و�ست�ستم��ر يف ه��ذا 
الربنامج خلل الف�سل الدرا�سي الثاين 

وذلك ب�سبب النجاحات التي حتققت.
وب��ني احلواجري اأننا نفذن��ا كمًا هائًل 
لتخلي���ض  والربام��ج  االن�سط��ة  م��ن 
الطلب��ة   م��ن اآث��ار احل��رب وم��ن ه��ذه 
الن�سي��د  والر�س��م،  االألع��اب  الربام��ج 
و�س��رد  اال�سرتخ��اء،  واملو�سيق��ى، 
الق�س��ة، والر�س��م احل��ر، والتمثي��ل، و 
وحقيب��ة  والدم��ى،  امل�س��رح  توظي��ف 
االألع��اب، وتفعي��ل االإذاع��ة املدر�سية، 
والقيام باالأعم��ال التطوعية وتنظيم 
ولق��اءات  واملهرجان��ات،  امل�سابق��ات 

الأولياء االأمور وا�ست�سافة املخت�سني.

الثاني يبدأ في31 يناير الحالي

"التعليم" تنجح في اختتام الفصل الدراسي األول رغم تداعيات العدوان

لنشر صوركم هنا غردوا بها على هاشتاق: #طالئع_التحرير

قنوات ننصح باالشتراك بها :
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مشاهد مختارة
كل رم��ز يحت��وي عل��ى مقط��ع فيدي��و، 
مل�ساهدته مرر جهازك الذي با�ستخدام 

 Qr Code تطبيق قراءة

ا�سحق مازن �سلوحه
 @Isaac_Sallouha

مدون وناشط إعالمي

خالد صافي

كالم نت

@khaledsafi

/aboayoub
aboayoub | ماجد أيوب

يع��رف با�س��م الت�سوي��ق الرقم��ي اأو الت�سويق ع��رب ال�سبكة، 
وي�سمل كاف��ة االأ�ساليب واملمار�سات املتعلقة بعامل الت�سويق 

عرب االإنرتنت بهدف دعم التجارة االإلكرتونية.
معظ��م املواقع عل��ى االإنرتنت ت�س��ّوق اإلكرتونًيا عن منتجات 
�سلعي��ة اأو خدم��ات اأو حت��ى لر�سائل اأو اأف��كار اأو ل�سخ�سيات 
اعتبارية، وبعدما نزح الع��امل للتكنولوجيا اأ�سبحت عملية 
ال�سراء والتوزيع والت�سّوق وعر�ض الطلب واالإنتاج متطورة 
باأ�ساليب اإلكرتونية مل تعد باهظة التكاليف طويلة االأجل 

كما كانت عليه من قبل.
م��ن مميزات الت�سويق االإلكرتوين: قل��ة العوائق، والتفاعل 
املبا�س��ر م��ع العمي��ل، واالحتف��اظ ب��ه يف قواع��د البيان��ات 
ملنتج��ات م�ستقبلية، واإمكانية الت�سويق اجلزئي، واإنهاء دور 
امل�سّوق التقليدي، واختيار زبائن ب�سكل مف�سل كاأن ت�ستهدف 
فئة عمرية حمددة، اإىل جانب تطوير العلقة مع الزبائن 

اإىل م�ستوى مل يبلغ من قبل.
جعل الت�سويق االإلكرتوين احل�سول على ال�سلعة اأو اخلدمة 
ممكن��ًا دون التقيد بالزمان اأو امل��كان، و�ساهم يف فتح املجال 
اأم��ام اجلمي��ع للت�سوي��ق ل�سلعه��م اأو خرباته��م دون التمييز 
ب��ني ال�سركة العملق��ة ذات راأ�ض املال ال�سخ��م وبني الفرد 

العادي اأو ال�سركة ال�سغرية حمدودة املوارد. 
م��ن اأه��م اأدوات الت�سوي��ق حم��ركات البح��ث االإلكرتوني��ة، 
ومواق��ع التوا�سل االجتماع��ي، والن�س��رات االإخبارية عرب 
الربي��د االإلك��رتوين، واالإعلن��ات االإلكرتوني��ة، والت�سويق 
با�ستخ��دام الفيدي��و، والتدوي��ن والتدوي��ن امل�سغ��ر، وكله��ا 
جماني��ة �سهل��ة اال�ستخدام. فم��ا الذي مينعك ع��ن ت�سويق 

منتجاتك اأو ر�سالتك للعامل؟

/aalroo7mqha

/IsnadTV
IsnadTV | إسالم بوست

الله����م انتق����م ممن أذان����ا فى عرض نبي����ك وحبيبك 
ورسولك سيد الخلق #محمد_رسول_الله 

ة_للرسول #ضد_االساء

الت�سويق االإلكرتوين

األكثر تداوال 
ها�ستاق انت�سر التغريد موؤخرًا عليه يف فل�سطني

#طلئع_التحرير
#اأحبك_يا_ر�سول_اهلل

#�سد_اال�ساءة_للر�سول
يدافع عنه بحرقةاإهانة نبي ال�سلم عليك 

اأيها النبي

 2015 الع��ام  �سيحم��ل 
الت��ي  االأح��داث  م��ن  جمل��ة 
ترتقبه��ا االأو�س��اط التقني��ة 
العربي��ة  ال�ساحت��ني  عل��ى 
اإط��لق  اأبرزه��ا:  والعاملي��ة، 
ع��رب  ال�سوتي��ة  املكامل��ات 
ق��ال ج��ان  وات�س��اب  تطبي��ق 
ال�سري��ك  املوؤ�س���ض  ك��وم، 
والرئي���ض التنفي��ذي خلدمة 
الرتا�س��ل الف��وري وات�ساب اإن 
خط��ة اإطلق مي��زة االت�سال 
يف  به��ا  وع��د  الت��ي  ال�سوت��ي 
وق��ت �سابق من الع��ام 2014، 
قد تاأجل��ت حتى مطل��ع العام 

.2015

ن�سخ��ة  اإط��لق 
جتريبية جديدة من 

برنامج اأوفي�ض لنظام ماك
اإط��لق ن�سخ��ة جتريبي��ة جدي��دة م��ن برنام��ج 
اأوفي���ض لنظ��ام م��اك يف الن�سف االأول م��ن العام 
النهائية يف  الن�سخ��ة  باإطلق  م��ع وعد   ،2015

وقت الحق من ذلك العام.
وم��دراء  الرقمي��ة  املخاط��ر  والدة 

املخاطر الرقمية
اأ�س��ارت درا�سة ا�ستق�سائية جدي��دة من موؤ�س�سة 
االأبح��اث والدرا�سات العاملي��ة جارترن واخلا�سة 
بالروؤ�ساء التنفيذيني واالإدارة التنفيذية العليا 
لع��ام 2014 اإىل اأن اأك��رث م��ن ن�س��ف الروؤ�س��اء 
التنفيذي��ني �سيعمل��ون عل��ى ا�ستح��داث من�س��ب 
اإداري رقم��ي �سم��ن ف��رق عمله��م بحل��ول نهاي��ة 

العام 2015.

حمت��وى  تب��ث  �سناعي��ة  اأقم��ار 
االإنرتنت جمانا جلميع �سكان االأر�ض 

يف 2015
ت�سعى منظم��ة اأمريكية، غري هادف��ة للربح، اإىل 
بن��اء م�س��روع يه��دف اإىل تزوي��د �س��كان جمي��ع 
مناط��ق الع��امل، حت��ى النائي��ة منه��ا، باإمكاني��ة 
االإنرتن��ت،  حمت��وى  اإىل  املج��اين  الو�س��ول 

م�ستخدمة االأقمار ال�سناعية.
اجلدي��د  الت�سغي��ل  نظ��ام  اإط��لق 

ويندوز 10
من املنتظ��ر اأن تطلق ال�سرك��ة الن�سخة النهائية 

من النظام خلل منت�سف العام 2015 املقبل.
ذكي��ة  الأجه��زة  �سام�س��وجن  اإط��لق 

ب�سا�سات قابلة للطي

اأعلن��ت �سرك��ة �سام�سوجن 
يف  اجلنوبي��ة  الكوري��ة 
الع��ام  م��ن  �ساب��ق  وق��ت 
الك�سف  نيتها  عن   2014
ع��ن اأجهزة ذكي��ة مزودة 
للط��ي  قابل��ة  ب�سا�س��ات 

خلل عام 2015.
احلا�سبات  �سحنات 
�ستتجاوز  اللوحية 
ال�سخ�سي��ة بحلول 

2015
 IDC تقري��ر �سادر ع��ن
يف  اأن��ه  توق��ع  للأبح��اث 
�ستف��وق   2015 الع��ام 
ع��دد �سحن��ات احلا�سبات 
اللوحية عل��ى ال�سخ�سية، 

مبا يف ذلك املحمولة منها واملكتبة.
الهواتف الذكية قد ت�سبح مفاتيًحا 

لل�سيارات عام 2015
الهوات��ف  ت�سب��ح  اأن  هيون��داي  �سرك��ة  تتوق��ع 
الذكي��ة اأداًة ميك��ن التحكم من خلله��ا بالعديد 

من اأجزاء ال�سيارات
م��ن  اجلدي��د  اجلي��ل  ع��ن  الك�س��ف 

هواتف �سام�سوجن الذكية 
باجلي��ل  املتعلق��ة  الت�سريب��ات  طلئ��ع  ب��داأت 
ال�ساد���ض من �سل�سلة الهوات��ف الذكية جاالك�سي 
اإ���ض التابع��ة ل�سركة �سام�س��وجن بالظهور، والذي 
اأن يج��ري االإع��لن عنه��ا مطل��ع الع��ام  يتوق��ع 

.2015

م����ا في حد مدن����ي في اس����رائيل حتى ه����دول الناس الي 
انطعنو الصبح في الباص هدول كلهم جنود احتياط فى 
اي وقت هو جاهز عشان يحارب الفلسطنيين ويقتلهم

YOUSEF#GAZA
 @yousefalaloul

تسع مستجدات تكنولوجية مرتقبة في العام 2015

م����ش عاجب����اك مخيم����ات القس����ام؟ خل����ص ع����ادي 
تروحش بس تكلش راسنا، وبالش منها المزاودات 

✌نوريو�ض/اأبو حيفا✌
 @aydinour

aalroo7mqha | أبو جودي

kr.mnarh_gaza15 thaer_613
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الراأي- عبداهلل كر�سوع:
مل يتواَن االحتلل " 

اال�سرائيلي "  حلظة واحدًة 
عن ت�سديد اخلناق واالإمعان 

يف ظلم اأهايل قطاع غزة؛ 
خا�سة منهم فئة ال�سيادين 

الذين يكابدون الليل والنهار 
بكفاٍح م�ستمر من اأجل احل�سول 

على لقمة العي�ض، عرب تكرار 
حماوالت ا�ستهدافهم ب�سكل 

مبا�سر يف عر�ض البحر اأثناء 
مزاولتهم لعملهم ب�سكل 

طبيعي . ويوا�سل االحتلل 
التفاق  " اال�سرائيلي" خرقه 

التهدئة من جديد، ومنعه 
لل�سيادين من ال�سيد يف م�ساحة 
عليها،  االتفاق  مت  التي  ميل   6
عدا عن الت�سبب بقتل وا�سابة 

واعتقال الكثري منهم، ناهيك 
عن حرق وق�سف مراكبهم .

عيا���ض  ن��زار  ال�سيادي��ن  نقاب��ة  رئي���ض 
يتعر���ض  الفل�سطين��ي  ال�سي��اد  "اإن  ق��ال 
ملمار�س��ات "ا�سرائيلية" ممنهج��ة لتفريغ 

البح��ر منه��م، م�س��رًيا اإىل ازدي��اد ه��ذه 
االعتداءات بع��د العدوان "االإ�سرائيلي" 
االأخ��ري على القطاع االأمر الذي نتج عنه 
ت�سرر معدات ال�سيادين وغرفهم بتكلفة 

بلغت 10 مليني دوالر.
واأ�ساف عيا�ض: توق��ع ال�سيادون و�سول 
ح�س��ب  مي��ل   12 اإىل  ال�سي��د  م�ساح��ة 
اتف��اق القاهرة لوقف اط��لق النار، لكن 
ح��دث عك���ض ذل��ك فق��د ق��ام  االحتلل 
وملحق��ة  ال�سي��د  م�ساح��ة  بت�سيي��ق 

ال�سيادين يف م�سافة 6 اأميال.
االحت��لل  باعت��داءات  يتعل��ق  وفيم��ا 

عل��ى  بالعم��ل  ال��وزراء  جمل���ض  مطالب��ا 
تو�سي��ع م�ساحة ال�سي��د، وكف االحتلل 
عن اعتداءات��ه املتوا�سل��ة، والعمل على 
ادخ��ال م��واد بن��اء ال�سف��ن وم�ستلزم��ات 

ال�سيد.
وكان ق��د اأ�سيب اأم�ض االربع��اء �سياَدين 
فل�سطيني��ني بر�سا���ض ق��وات االحت��لل 
"ال�سوداني��ة"  بح��ر  يف  "االإ�سرائيل��ي" 

�سمال قطاع غزة.
يف  �سياَدي��ن  اأن  طبي��ة  م�س��ادر  ونقل��ت 
الع�سريني��ات م��ن العم��ر اأ�سيب��ا بج��راح 
م��ن  ناري��ة  بطلق��ات  اإ�سابتهم��ا  ج��راء 

عل��ى ال�سيادي��ن، ب��ني اأن االحتلل يقوم 
ب�سكل م�ستم��ر باالعتداء على ال�سيادين 
واط��لق النريان عليه��م دون اعتبار الأي 
، منوه��ا اإىل االحت��لل  قوان��ني دولي��ة 
اعتقل 33 �سي��ادا و�سادر نحو  12 قاربًا 
ودم��ر العدي��د منه��ا بطريق��ة وح�سية ، 
ع��دا عن متزي��ق �سباك ال�سي��د ، و�سرقة 
املع��دات واملواد اللزم��ة بال�سيد  خا�سة 
م��ادة "في��رب جل�ض" من��ذ انتهاء احلرب 

االأخري.
واأدت ه��ذه املمار�س��ات – بح�س��ب نقي��ب 
ال�سيادين – اإىل تعطل معظم ال�سيادين، 

االإ�سرائيلي��ة،  احلربي��ة  ال��زوارق  قب��ل 
اأثن��اء ممار�ستهما ال�سي��د يف عر�ض بحر 

ال�سودانية.
وقال الناطق با�سم وزارة ال�سحة اأ�سرف 
الق��درة اإن ال�ساب��ني و�س��ل اإىل م�ست�سفى 
وا�سًف��ا  ال��لزم،  الع��لج  لتلق��ي  ال�سف��اء 

جراحهما ب�"املتو�سطة".
ا�ستهداف متعمد 

املي��زان  مرك��ز  مدي��ر  ا�ستنك��ر  ب��دوره، 
حلق��وق االإن�سان ع�سام يون���ض ا�ستهداف 
قوات االحتلل "االإ�سرائيلي" لل�سيادين 
الفل�سطيني��ني يف عر���ض البح��ر، مطالبًا 
والوف��اء  بالتح��رك  ال��دويل  املجتم��ع 

بالتزاماته القانونية.
االحت��لل  ق��وات  "اإن  يون���ض  وق��ال 
لل�سيادي��ن  املنظ��م  ا�ستهدافه��ا  توا�س��ل 
الفل�سطيني��ني يف عر���ض البح��ر باإطلق 
اأو  مراكبه��م،  جت��اه  والقذائ��ف  الن��ار 
باالعتق��ال واالإهان��ة وامل���ض بالكرام��ة 

االإن�سانية".
احلقوقي��ة  اجله��ات  جمي��ع  وطال��ب 
والدولية اإىل التدخل للجم االعتداءات 
"االإ�سرائيلي��ة" بح��ق ال�سيادي��ن الذين 
يحرم��ون م��ن البحث ع��ن لقم��ة عي�سهم 
نتيج��ة اال�سته��داف املتوا�سل له��م اأثناء 

ممار�سة مهنتهم الوحيدة.
ي�سار اإىل اأن القوات "االإ�سرائيلية" تقوم 
باإط��لق الن��ار على ق��وارب ال�سيادين يف 
بحر غزة ب�سكل م�ستمر، االأمر الذي اأدى 
اإىل ا�ست�سه��اد واإ�سابة العديد منهم، كما 
تعر�س��ت الكثري م��ن الق��وارب اإىل الغرق 

بفعل اإطلق النار.

في ظل استمرار استهدافهم من قبل االحتالل 

صيادو غزة .. لقمة عيش مغموسة بطعم المعاناة 

"الداخلية" 
تتابع حادث 
تفجير سيارة 

بغزة
غزة-الراأي:

اأك��د الناط��ق با�س��م وزارة الداخلي��ة 
اإي��اد البزم اأّن االأجهزة االأمنية تتابع 
ح��ادث تفج��ري �سي��ارة اأح��د �سب��اط 
وق��ع  ال��ذي  الع�سكري��ة،  ال�سرط��ة 
منت�س��ف الليل��ة املا�سية بح��ي ال�سيخ 

ر�سوان �سمال غرب مدينة غزة.
واأ�س��ار الب��زم اإىل اأّن النتائ��ج االأولية 
للتحقي��ق توؤكد اأّن االنفجار ناجم عن 
عب��وة حملية ال�سن��ع مت و�سعها اأ�سفل 
ال�سي��ارة اأثن��اء توقفه��ا اأم��ام من��زل 
ال�سابط، مما اأح��دث اأ�سرارًا مبا�سرة 

يف ال�سيارة، دون وقوع اإ�سابات.
واأ�ساف: "تعم��ل االأجهزة االأمنية يف 
ه��ذه االأثن��اء على جمع كاف��ة االأدلة 

للو�سول للجناة".


