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رام اهللا- وفــا- أفاد التقرير 
األنبــاء  لوكالــة  الشــهري 
والمعلومــات الفلســطينية 
انتهــاكات  بــأن  «وفــا»»، 
الصحفيين  بحــق  االحتالل 
في فلســطين خالل شــهر 
كانــون الثاني الماضي، بلغ 

31 انتهاكاً.
أن  التقريــر،  فــي  وجــاء 
ل  حتــال ال ا ت  كا نتهــا ا
الصحفيين  ضــد  متواصلة 
الفلسطينيين، حيث تواصل 
قوات االحتــالل إطالق النار 
للدمــوع  المســيل  والغــاز 
واالعتــداء على الصحفيين 
بالضرب واالعتقال المباشر 
للمحاكمات،  بتقديمهــم  أو 
ضمــن سياســتها الهادفــة 
وتكميم  الحقيقة  لمصادرة 
األفــواه وقمع حريــة الرأي 
والتعبيــر، للتغطيــة علــى 
بحــق  اليوميــة  جرائمهــا 
ومنــع  العــزل  المواطنيــن 
إيصالهــا إلــى الــرأي العام 
عدد  أن  وأوضــح  العالمــي. 
المصابين مــن الصحفيين 
جراء  الثانــي  كانــون  خالل 
إطــالق األعيــرة المطاطية 
وقنابل الغاز المسيل للدموع 
المبرح  بالضــرب  واالعتداء 

اعتــداءات  إلــى  باإلضافــة 
أخرى، بلــغ 16 مصاباً، في 
حين أن عدد حاالت االعتقال 
واالحتجاز وسحب البطاقات 
وإطــالق النار التي لم ينتج 
عنها إصابات، بلغ 15 حالة.

بتاريخ  أنــه  التقرير  وبيــن 
شــرطة  منعت   9-1-2018
االحتــالل، انعقــاد مؤتمــر 
صحفــي تحت عنــوان «أما 
آن للعالم أن يســمع صرخة 
القدس»، تنظمه مؤسســة 
«الــدار الثقافيــة» في مقر 
فندق الدار في حي الشــيخ 
جراح فــي القــدس، بحجة 
أنــه «تحــت رعايــة الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين»، 
مديــر  مــن  كالً  واحتجــزت 
مؤسســة «إيليا» الصحفي 
أحمــد الصفــدي، ورئيــس 
لمؤسســة  االدارية  الهيئــة 
«الضميــر» الصحفــي عبد 
اللطيــف غيــث، والصحفي 

الحر هاني العيساوي.
احتجزت  التاريــخ  وبنفــس 
قوات االحتالل لعدة ساعات، 
فلســطين  تلفزيون  طاقم 
من  والمكــون  نابلــس  في 
بكــر عبد الحــق، والمصور 
والسائق عبد  سامر حبش، 
اهللا سوالمة، خالل إعدادهم 
تقريــرا فــي أراضــي ديــر 

الحطب شرق المدينة،حول 
المســتوطنين  أحــد  قيــام 

باقتالع أشجار زيتون.
واحتجــزت قــوات االحتالل، 
بتاريــخ 2018-1-10 عضو 
للنقابــة  العامــة  األمانــة 
ومصور الوكالة الفرنســية 
ومصــور  اشــتية،  جعفــر 
«رويتــرز» محمــد تركمان، 
األناضول  وكالــة  ومصــور 
والمصورين  اشتية،  نضال 
محمد فوزي، ومحمد ترابي، 
عنــد مدخــل قريــة مادمــا 
جنــوب نابلــس، وصــادرت 
بطاقاتهــم ومنعتهــم مــن 
بيــن  المواجهــات  تغطيــة 
مستوطنين وأهالي القرية 
االحتــالل  أغلقهــا  لتــي  ا

بالمكعبات االسمنتية.
االحتــالل  قــوات  واعتــدت 
بنفس التاريخ السابق، على 
فلســطين  تلفزيون  طاقم 
المكون من المراسل هاني 
فــارس  والمصــور  فنــون، 
جنازرة، أثناء قيامهما بإعداد 
تقريــر فــي «خلــة عفانة» 
وتعرض  المحافظة،  جنوب 
الجســدي  لالعتداء  الطاقم 
والتفتيش المهين، واحتجاز 
معداتهم قبل إخالئهم من 
قــوات  واقتحمــت  الموقــع. 
11-1- بتاريــخ  االحتــالل 

2018 منزل اإلعالمية أميمة 
بالطة  مخيم  في  صوالحة، 
في نابلس، واعتقلت زوجها 
األســير المحرر الباحث في 
الشــأن اإلســرائيلي عــزام 

فوزي أبو العدس.
 ،12-1-2018 وبتاريــخ 
االحتالل  قــوات  اســتهدفت 
مراسل قناة «الغد العربي» 
الشــريف  رائــد  الصحفــي 
بتــه  أصا صــوت  بقنبلــة 
فــي ســاقه، أثنــاء تغطيته 
المواجهات التي اندلعت بينها 
فلســطينيين  شــبان  وبين 
في منطقة باب الزاوية في 

الخليل.
الى ذلك، استهدفت شرطة 
13-1- بتاريــخ  االحتــالل 

2018 المصــور الصحفــي 
الحر محمد القاروط ادكيدك، 
مؤسســة «إيليــا»  ومديــر 
الصحفــي أحمــد الصفدي، 
والغــاز  الصــوت  بقنابــل 
المسيل للدموع، األمر الذي 
أدى الى إصابتهما بشــظايا 
في الرأس، خالل تغطيتهما 
فــي  االحتجاجيــة  الوقفــة 
شــارع صــالح الديــن فــي 

مدينة القدس.
وجــددت ســلطات االحتالل 
14- بتاريــخ  االســرائيلي 

2018-1 االعتقــال اإلداري 

للصحفــي  الثانيــة  للمــرة 
محمد عوض لثالثة شهور. 
قــوات  اعتقلــت  نــت  وكا
بتاريــخ  عــوض  االحتــالل 
اقتحام  خالل   ،28/9/2017
منزله في قرية بدرس غرب 

مدينة رام اهللا.
اعتــدت  ذاتــه،  وبالتاريــخ 
قوات االحتالل اإلســرائيلي 
والدفــع على عدد  بالضرب 
مــن الصحفييــن وعرقلــت 
تغطيتهــم  خــالل  عملهــم 
وقفــة احتجاجيــة، نظمــت 
في شــارع صالح الدين في 

إدانــة  القــدس،  العاصمــة 
األميركي  الرئيــس  إلعالن 
االعتــراف  ترمــب  دونالــد 
لدولــة  عاصمــة  بالقــدس 
والصحفيــون  االحتــالل، 
يتــرز  و ر مصــور  هــم: 
ســنان أبو ميــزر، والمصور 
رامــي الخطيــب، والمصور 
غســان أبــو عيــد، ومصور 
وكالــة األناضول مصطفى 
الخــاروف، والصحفية نوال 
صهيب  والمصــور  حجازي، 
ســلهب، ومصــور تلفزيون 
فلســطين أميــر عبــد ربه، 

ومراسلة قناة العربية ريما 
مصطفى، ومصور تلفزيون 
ياســين،  علــي  فلســطين 
هيثم  الصحفي  والمصــور 

العمري.
أجلــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
محكمة «عوفر» العسكرية 
اإلسرائيلية، بتاريخ -16-1

2018 محاكمــة الصحفــي 
الحر مصعب سعيد إلى 20 

شباط المقبل.
وبتاريخ 2018-1-20 اصيب 
المصور الصحفي الحر فايز 
أبو رميلة، بقنبلة صوت أدت 

الــى حروق فــي قدمه أثناء 
تغطيته اســتهداف شــرطة 
للمتظاهريــن،  االحتــالل 
والغــاز  الصــوت  بقنابــل 
المســيل للدموع في شارع 

صالح الدين في القدس.
وأخيرا، بتاريخ 24-1-2018 
احتجــزت شــرطة االحتالل 
 المصــور الصحفــي الحــر
أيمــن أبو رمــوز لمدة ثالث 
تصويــره  أثنــاء  ســاعات، 
تفتيــش شــبان مــن قبــل 
الشــرطة فــي منطقة باب 

العامود في القدس.

 «القدس المفتوحة» وكلية المدينة 
بالداخل الفلسطيني تبحثان التعاون

رام اهللا- الحياتــة الجديــدة- بحــث رئيــس 
جامعة القــدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، 
مع رئيس كلية المدينة في أم الفحم د. رائد 
فتحي، أمس ســبل التعاون بين الجانبين من 
أجــل توفير التعليم ألبناء شــعبنا في الداخل 
الفلســطيني للدراســة فــي فــروع القــدس 

المفتوحة بالضفة.
وعقد اللقاء في مقر رئاســة الجامعة بمدينة 
رام اهللا، واتفــق المجتمعــون على أن تدرِّس 
الجامعة الطلبةَ في الداخل الفلســطيني عبر 
كلية المدينة، وســيبدأ العمــل بها في مطلع 
العام األكاديمي القادم، وســيكون التدريس 
فــي مختلف فروع جامعة القــدس المفتوحة 

في أرجاء الضفة.
 وقــال عمــرو: إن جامعة القــدس المفتوحة 
ســتواصل تقديم خدماتهــا التعليمية ألبناء 
شعبنا في أراضي الداخل الفلسطيني، ضمن 

رسالتها الرامية إلى توفير التعليم لشعبنا في 
الضفة وقطاع غزة. 

وأضاف أن الجامعة ستتعاون مع كلية المدينة 
فــي توفير التعليم للطلبة الراغبين من أبناء 

شعبنا في المثلث والنقب والجليل.
وقــال أ. د. ســمير النجــدي، مســاعد رئيس 
الجامعــة للشــؤون األكاديميــة: إن القــدس 
المفتوحة تسعى باستمرار للتواصل مع شعبنا 
في الداخل الفلســطيني لتقديــم أي خدمات 
تعليمية لهم في المجاالت التي يرغبون فيها.

وقــال د. رائد فتحي، رئيس كلية المدينة: إن 
شــعبنا في الداخل المحتل عانى فترة طويلة 
من صعوبــة القبول في الجامعــات والكليات 
األكاديمية اإلســرائيلية، ما جعل فلسطينيي 
الداخــل متأخريــن أكاديمياً قياســاً إلى باقي 
أبناء الشعب الفلسطيني، ويأتي هذا التعاون 

لجسر هذه الفجوة.

 «شبيبة قلقيلية» تنظم محاضرة حول دور المرأة في النضال الوطني
قلقيلية- الحياة الجديدة- نظمت حركة الشــبيبة 
الطالبية بإقليم قلقيلية، محاضرة حول دور المرأة 
الفلسطينية في النضال الوطني، واستضافت فيها 
عضو المجلس الثوري لحركة فتح كفاح حرب، في 
مدرســة بنات ابو علي اياد الثانوية، بمشــاركة ابو 
ســائد قواس مسؤول حركة الشبيبة الطالبية في 

حركة فتح إقليم قلقيلية.
ورحبت جعيدي بالحضور، شــاكرة حركة الشــبيبة 
الطالبية على اســتهدافها لطالبات المدرسة بهذه 

المحاضــرة التوعوية المهمة، والتــي تبرز النضال 
الوطني للمرأة الفلسطينية.

واســتعرضت كفــاح حــرب تاريــخ نضــال المــرأة 
الفلســطينية علــى مــر ســنوات الثــورة والنضال 
الوطنــي الفلســطيني، وتطرقت لنماذج مشــرقة 
للمــرأة الفلســطينية المناضلة التي ســاهمت في 
معركــة التحرر الوطني وبناء الدولة الفلســطينية 
المســتقلة، ودعت حرب الطالبــات الى الكتابة عن 
المناضــالت الفلســطينيات، والبحث فــي مناقبهن 

الوطنية وتضحياتهن الكبيرة، لتبقى جذوة النضال 
الوطني متقدة.

وشــكر قواس ادارة المدرسة وطاقمها التدريسي 
علــى الجهــود التي تقدمها في إطار رفع مســتوى 
الوعي الوطني وعلى التعاون والشــراكة مع حركة 
الشــبيبة الطالبية، وشــكر عضو المجلس الثوري 
كفاح حرب على مشاركتها في المحاضرة، موضحا 
ان تنظيــم المحاضــرة يهدف الى رفــع الوعي لدى 

الطالبات بدور المرأة الفلسطينية النضالي.

 وزيرة شؤون المرأة: نعد النسخة النهائية 
من قانون حماية االسرة من العنف

غزة- الحياة الجديدة- شــاركت وزيرة شؤون 
المرأة د.هيفاء األغا في اليوم الدراســي الذي 
نظمتــه الجمعيــة القانونيــة للديمقراطيــة 
والقانون حول الحماية القانونية للنســاء في 
منظومة قانون األحوال الشخصية، امس، في 

مدينة خان يونس.
 وأكــدت د. األغا أن وزارة شــؤون المرأة على 
وشــك االنهاء من اعداد النسخة النهائية من 
قانون حماية االسرة من العنف، اذ يعتبر العنف 
من اهــم المعيقــات التي تحــول دون تنمية 
المجتمعات ورفاه مواطنيها ونموهم السليم 
وعيشــهم بكرامــة، ويحــول دون ممارســة 
المرأة في عملية التنمية بســبب حرمانها من 
ممارســة حقوقها بالمساواة مع الرجل، سواء 
في ممارسة النشاط السياسي أو الدبلوماسي 
أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي، أو تقلد 
المناصــب العليا فــي الدولة ممــا يحول دون 

مشاركتها في اتخاذ القرار.
وارجعت األغا أسباب العنف بأشكاله وانماطه 
سواء كان العنف الجسدي والجنسي والنفسي 
واالقتصادي والمجتمعي الى النظرة التقليدية 
للمرأة ضمــن ادواراها النمطيــة التي قيدها 
بهــا المجتمع وفقا للثقافة الســائدة والعادات 

والتقاليد واستمرار السلطة األبوية الذكورية 
تجاه المرأة، كما يعتبر الحرمان من ممارســة 
كافة الحقوق أو جزء منها شــكل من أشــكال 
العنف، باالضافة إلى محدودية حصول المرأة 
وســيطرتها على الموارد االساســية الالزمة 

لتعيش واسرتها حياة كريمة 
وأكدت األغا أن من أهم اســباب العنف قناعة 
غالبية الرجال مهما اختلفت صفاتهم بدونية 
المرأة وبأن لهم سلطة مطلقة عليها باالضافة 

إلى غياب القانون
وأشــارت إلى أن الوزارة تسعى لحماية المرأة 
مــن العنف والحــد منه عبر تشــكيل الفريق 
الوطني من الوزارات والمؤسسات ذات العالقة 
العــداد الخطــة الوطنيــة لمناهضــة العنف، 
وإعداد نظام التحويل الوطني والذي يشــكل 
ميثاقــا وطنيا للتعامــل مع المــرأة المعنفة، 
باالضافــة إلــى إلغــاء وتعديل بعــض المواد 
القانونيــة وذلــك لتوفير حمايــة قانونية لها 
مثــل المادة 340 المتعلقــة بخصوص العذر 
المحل، والمادة 98 بخصوص العذر المخفف 
وغيرهــا مــن القوانين كما يتــم حاليا العمل 
على اعداد النسخة النهائية من قانون حماية 

االسرة من العنف.

 البنك الوطني يحتفل بافتتاح فرعه الثامن عشر في طولكرم
 طولكــرم- وفــا- افتتــح البنــك الوطنــي امس 
فرعه الثامن عشــر فــي مدينة طولكــرم، تحت 
رعاية محافظ ســلطة النقد الفلســطينية عزام 
الشــوا.  وحضــر حفــل افتتــاح الفــرع، محافــظ 
طولكــرم اللواء عصام أبو بكــر، ورئيس البلدية 
محمد يعقوب ورئيــس الغرفة التجارية إبراهيم 
أبو حسيب، وحرم رئيس الوزراء، ورئيس مجلس 

إدارة البنك الوطني طالل ناصر الدين، وعدد من 
أعضــاء مجلس إدارة البنــك، والمدير العام أحمد 
الحــاج حســن واإلدارة التنفيذيــة ورجــال أعمال 

وشخصيات اعتبارية.
وأكــد ناصــر الديــن، فــي كلمتــه الترحيبيــة، أن 
تواجــد البنــك الوطنــي فــي طولكرم جــاء لتلبية 
الحاجات المالية الملحة لسكان المدينة والمحافظة 

وتزويدهم بالخدمات المالية األكثر تطورا وحداثة، 
باإلضافة إلى المساهمة في تحريك عجلة االقتصاد 
ودفع العمليــة التنموية في المنطقة وخلق فرص 

عمل جديدة للشباب الفلسطيني.
وأشــار إلى أن العــام الماضي كان مليئا باإلنجازات 
وتــوج بافتتاح أول فرع مصرفــي في القدس بعد 
غياب المصارف عن العمل فيها ألكثر من 50 عاما.

 الشرطة تقبض على شخصين 
بحوزتهما مواد أثرية في سلفيت

سلفيت- الحياة الجديدة- ألقت الشرطة، أمس، القبض 
على شــخصين، يشــتبه بحيازتهما مواد أثرية، بهدف 

المتاجرة في محافظة سلفيت.
وذكرت الشــرطة في بيــان، أنه وبناء علــى معلومات 
وصلت إلى فرع شــرطة الســياحة واآلثار تفيد بوجود 
مواد أثرية بحوزة أحد المواطنين من سلفيت، ويعرضها 
للبيــع، وعلى الفور تحركت قوة من شــرطة الســياحة 
واآلثار، وبمساندة قوة من شرطة المحافظة إلى المكان، 
تم إلقاء القبض على شخصين، وبحوزتهما قطع أثرية 
تتضمن عددا من العمالت النقدية القديمة، ومجوهرات 
أثرية، وبسماع إفادتهما اعترفا أنهما يقومان بالمتاجرة 

بالقطع األثرية.
وتمــت إحالــة الشــخصين والمضبوطــات إلــى جهــة 
االختصاص؛ إلجراء المقتضى القانوني بحقهما أصوال .  الدفاع المدني يتعامل مع 

222 حادثا خالل األسبوع الماضي
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- تعاملــت طواقم 
الدفاع المدني منذ مطلع األسبوع الماضي في 
محافظات الوطن مع 222 حادثا منها 53 حادث 

حريق و169 حالة إنقاذ وتقديم مساعدة.
وذكــر تقرير إدارة العالقــات العامة واإلعالم 
فــي الدفاع المدني خالل التقرير األســبوعي 
صدر أمس أن حوادث الحريق كانت في منازل 
ومركبات ومحــالت تجارية ومخازن ومحوالت 
وأعمــدة كهربــاء امتــدت وطالــت ممتلــكات 
المواطنيــن، نتيجة لإلهمــال وعبث األطفال 
والحــرق العمد والتمــاس الكهربائي واعتداء 
جيش االحتالل والمســتوطنين وتسرب الغاز 

وغيرها.
وأضــاف التقريــر أن معظــم حــوادث اإلنقاذ 
كانــت نتيجة حوادث ســير وتصــادم مركبات 
وأعطال في مصاعد كهربائية وإخالء وتحرير 
محاصريــن وعالقيــن داخــل منــازل وإنقاذ 
ممتلكات ومحاصرين ومعالجة واحتواء تسرب 
غاز منزلي والتعامل مع حاالت تقديم مساعدة 
خالل التأثر بالمنخفض الجوي مطلع األسبوع، 
وكان أبــرز حاالت اإلنقاذ التعامل مع أجســام 
متطايرة من يفــط ولوحات إعالنية ومظالت 
وخزانــات مياه والواح زينكــو وغيرها، وإزالة 
وتقليم أشجار شكلت خطورة على المواطنين 

والممتلكات، وشفط وتصريف مياه وفتح طرق 
وتفقد جدار وسالســل حجريــة منهارة وآيلة 
للسقوط وحوادث سير وسحب مركبات عالقة 
وتحريرهــا وإنقاذ ممتلــكات وغيرها، فكانت 
اإلصابــات لعدد مــن المواطنين فــي حوادث 
سير وسقوط وحوادث عمل والحرائق وغيرها.

وأصدرت إدارة الوقاية والسالمة العامة 1071 
تصريحا بعد الكشف على منشآت ومؤسسات 
وحرف المختلفة ومطابقتها لشــروط الوقاية 
والســالمة العامــة بعــد إنجــاز 2129 جولــة 
ميدانية على تلك المنشــآت والحرف والتجمع 
والمؤسسات؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح 
عمل لـــ 61 مصعداً كهربائيــاً في محافظات 

الوطن.
وأشار التقرير إلى إتمام عقد 20 دورة تدريبية 
في علوم الدفاع المدني والســالمة المنزلية 
وورش  نــدوات  وعقــد  واإلرشــاد  والتوعيــة 
شــملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي 
مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات 
متطوعين وجمعيات ومراكز شــبابية وطالب 
مــدارس وغيرهــا، وتنفيــذ تماريــن إخــالء، 
والتدريب على السلوك والتصرف السليم خالل 
الحوادث والتأهب واإلستعداد لها استفاد منها 

4090 متدربا.

 طولكرم: «الثقافة» تستضيف
 الكاتبة الواعدة مها عبادي

طولكرم- الحياة الجديدة– مراد ياســين- استضافت 
وزارة الثقافة ومدرسة بنات إبراهيم الخواجا الثانوية 
في محافظة طولكرم، الكاتبة الواعدة مها همام عبادي 
من كفر قرع في الداخل، للحديث عن تجربتها اإلبداعية 
وعن روايتها «عيناك واالحتالل»، بحضور مدير مكتب 
وزارة الثقافة منتصر الكم ومديرة المدرســة المربية 
عندليب القب، وحنين الكرمي ومحمد زايد من مديرية 
التربيــة والتعليم، والعشــرات من طالبات المدرســة، 
وطالبات نادي اللغة العربية وذلك في مكتبة المدرسة.

واستعرضت الكاتبة عبادي، بداياتها األولى في الكتابة 
منذ ســن صغيــر، وعن المراحل التــي مرت فيها وعن 
هدفها من الكتابة، كما تحدثت عن دور مدرِسات اللغة 
العربية في مدرستها في مساندتها وصقل شخصيتها 
في المحاوالت األولى لديها، وإلى دعم والديها وأقاربها 
في كل خطوة تخطوها، مشيرةً إلى أن قراءة الروايات 
والكتــب والقصص شــكل لديها دافعــاً قوياً لمواصلة 
نشاطها  األدبي والثقافي واالنطالق أكثر لتأليف أعمال 

أدبية أخرى في الفترة القادمة.
وكان محافظ طولكرم عصام أبو بكر استقبل في دار 

المحافظة الروائية عبادي.

 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الشهر الماضي


