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محليات 2

تهنئة بالتخرج 
لالبنة دينا نبيل زيغان

الخليل- الوالد نبيل خليل زيغان والوالدة «ام خليل» واالخوة واالخوات والزوج عاشور 
العجلوني والبنات منية وجنى والجد ابوعاشــور العجلوني والجدة واالعمام والعمات 

يتقدمون بأحر التهاني وأجمل التبريكات من االبنة الغالية 

دينا نبيل خليل زيغان
بمناســبة تخرجها من جامعة القدس- ابوديس وحصولها على درجة البكالوريوس 
فــي تخصــص «علوم حياتية تفريــع تكنولوجيا طبية» بتقدير جيــد جداً مع مرتبة 

الشرف. متمنين لها مزيدا من التقدم والنجاح واالزدهار.
والف مبروك 

جثمان الشهيد ابو نصر محموال على االكتاف خالل تشييعه في خان يونس.                      (رويترز)          .. ونساء من اقارب الشهيد يبكينه خالل وداعه امس.                          (وفا)

آالف المواطنين في خان يونس يشيعون الشهيدين نصر وقديح
خان يونس - الحياة الجديدة - تحسين االسطل - شيّع آالف 
المواطنين ظهر امس جثماني الشهيدين أحمد أحمد أبو نصر 
(20عاما) منفذ هجوم على دورية لجنود االحتالل الذي قتل 
به جندي اســرائيلي، والشــهيد ناجي فوزي قديح (34عاما) 
الــذي اغتالته قوات االحتالل في غارة شــرق خان يونس في 
موكبٍ جنائزي مهيب. وانطلق موكب تشييع الشهيد أبو نصر 
مــن أمام مجمع ناصــر الطبي غرب محافظة خان يونس في 
مســيرة عسكرية محمولة لســرايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهاد االســالمي، باتجاه مســقط رأسه بلدة عبسان 
الكبيرة شرق المحافظة، وسط هتافات تحيي المقاومة وروح 
الشــهيد الذي استطاع وحده تنفيذ عملية بطولية واالشتباك 

مع جنود االحتالل. 
وشــارك فــي موكب التشــييع عدد مــن قادة حركــة الجهاد 
االســالمي، ومــن بينهم عبد اهللا الشــامي وخالــد البطش، 
وأبــو حازم النجــار، ولفيف من وجهاء وقــادة الفصائل، وذوو 
الشهيد وأصدقاؤه، والعشرات من المسلحين التابعين للجناح 

العسكري للجهاد سرايا القدس.
وألقــت العائلــة النظرة األخيرة على جثمانــه داخل منزلهم، 
قبل أن تتم الصالة عليه داخل المســجد الكبير بالبلدة، ومن 
ثم حمله على األكتاف من قبل المســلحين، بجنازة عسكرية 

لمقبرة البلدة لمواراته الثرى.
وألقى عبد اهللا الشــامي كلمة حركة الجهاد االسالمي قائال: 
«جئنا لنشيع أحد أبناء الحركة العظام، الذين لقنوا العدو درسا 
لن ينســاه أبدا، ووضع بصمــة مهمة بما قام به على طريق 
االنتصار وتحرير األرض، بخرقه كافة التحصينات العسكرية، 
وكاميرات المراقبة، وقتل أحد الجنود، وهزم جيشا وحده». 

وأكد أننا اليوم نشهد انتصار ارادة الشعب الفلسطيني وكسر 
ارادة االحتالل، لتأتي العملية اســتكماالً لسلســلة انتصارات 
حققتها المقاومة، ومن بينها تحرير جثامين شــهداء األرقام، 
ومــن قبلــه توقيع اتفــاق التهدئة بيــن الفصائــل والجانب 

االسرائيلي، بشرط وقف عمليات االغتيال بغزة».
وأشــار الشــامي الى أن العملية توجه رســالة قويــة للكيان 

االسرائيلي وهي «أنّ دباباته وكاميراته التي تراقب الحدود، 
وتحصيناتــه العســكرية الكبيــرة والهائلــة لــن تحميه من 
المقاومــة التي تكفّل بهــا اهللا عز وجل وحماهــا وأيدها من 
عنده ونصرها»، موجها التحية لروح الشــهيد وجميع شهداء 

أبناء شعبنا.
وتزامنت موكب تشــييع أبو نصر، مع تشــييع المقاوم ناجي 
فوزي قديح، من ألوية الناصر صالح الدين الذي اغتالته قوات 
االحتــالل عقب العملية التي نفذها أبو نصر، وانطلق موكب 
التشييع من مستشفى «غزة األوروبي» تجاه حي قديح ببلدة 
عبسان الكبيرة، اللقاء نظرة الوداع عليه من قبل عائلته، ومن 

ثم الصالة عليه بمسجد النور في البلدة، ودفنه بمقبرتها.
وشــارك بالجنازة المئات من الجماهير بالمنطقة الشــرقية، 
وتقدمهــم العديد من الشــخصيات البارزة ووجهــاء العائلة، 
مردديــن الهتافــات المنــددة بجرائــم االحتــالل والمطالبة 
بمواصلة النضال حتى اقامة الدولة الفلســطينية وعاصمتها 

القدس الشريف. 

ادارة السجون االحتاللية تواصل انتهاك اتفاقها 
مع االسرى وتجدد االعتقال االداري لـ30 معتقال

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - أفــاد 
تقرير صادر عن وزارة شؤون األسرى 
والمحررين أن إدارة سجون االحتالل ما 
زالت تنتهك اتفاق األســرى الذي وقع 
في 2012/5/14 وبموجبه تم تعليق 
اإلضــراب المفتوح عن الطعام والذي 
استمر 28 يوما. وبدأ شعور بالغضب 
والتوتر مصحوبا بالتهديد على ضوء 
عدم تلبية إسرائيل لتحسين شروط 
الســجون واتخاذهــا  الحيــاة داخــل 
إجراءات تصعيدية بحق األســرى مما 
اعتبــره األســرى انتهــاكات لالتفاق، 
وانتقامــا منهــم بســبب إضرابهــم 
المتواصل عن الطعام. وأفاد األســير 
ناصر أبو حميد ممثل أســرى ســجن 
عسقالن لمحامي الوزارة كريم عجوة 
أن العقوبــات المتمثلــة بالغرامات ما 
زالــت مفروضة ، وكانــت قد فرضت 
على األســرى خالل اإلضراب بســبب 

عدم الوقوف على العدد اليومي. وقال 
أبو حميد أن التفتيشــات والمداهمات 
الليلية مستمرة ، حيث تقوم الوحدات 
التابعــة إلدارة الســجون وبعد انتهاء 
اإلضــراب بإجــراء تفتيشــات يومية 
مكثفــة لغرف األســرى، وأضــاف أنه 
تم إجراء تفتيشــات فــي إحدى غرف 
األســرى في سجن عســقالن وإنزال 
األســيرين محمــد شــكارنة ومحمود 
فنــون إلى الزنازيــن وعوقبا بالوضع 
فــي الزنازين لمدة أســبوع ومنع من 
الزيــارة وفــرض غرامــات عليهمــا، 
موضحــا أنه لم نلمس تطبيق عملي 
التفاق األسرى باستثناء إخراج األسرى 
المعزوليــن. وقال األســير عادل عبد 
الفتاح داوود ممثل أسرى سجن مجدو 
لمحامية وزارة األسرى شيرين عراقي 
أن كل ما تم وعد األسرى المضربين 
بــه مــن قبــل المخابرات لــم يطبق 

ســوى موضوع العزل باستثناء ضرار 
السيسي، وقال إن إدارة السجن قامت 
بفــرض عقاب جماعي على األســرى 
بســبب ضبــط هاتــف خلــوي ، وأن 
اإلدارة هددت بمنع تصوير األســرى 
مع أهاليهم فــي حال ضبط أي جهاز 
خلوي. وقال إن إدارة الســجن ترفض 
إخراج العمال في السجن للعمل بسبب 
إضرابهم عن الطعام. وأوضح األسير 
مهند شريم المعتقل في سجن رامون 
أن إدارة السجون وبعد انتهاء اإلضراب 
هاجمت أقسام األســرى الذين كانوا 
التفتيش  مضربين وفرضــت عليهم 
العاري في حين واصلت إدارة السجون 
توزيع أسرى غزة على سائر السجون 
والتي فسرها األسرى بأنها عقاب لهم 
بســبب خوضهم اإلضراب. ومن جهة 
أخرى ما زالت إدارة الســجون تفرض 
على األسرى الذين خرجوا من العزل 
تقييــد أيديهم وأرجلهم خالل زيارات 
المحاميــن واألهل، ممــا دفعهم إلى 
رفض ذلــك. وقال األســير وليد نمر 
دقة المعتقل في سجن جلبوع أن إدارة 
السجن قلصت عدد العمال األسرى من 
15 إلى 12 عامال، وأنها بدأت بتقليص 
عدد المراوح في الغرف، وبدأنا نلمس 
سياسة تشــديد بعد اإلضراب. ولعل 
االنتهــاك األكبــر هو كثافــة عمليات 
تجديد االعتقال اإلداري بعد اإلضراب، 
حيث جدد لحوالي 30 أسيرا اعتقالهم 
اإلداري، مما اعتبره األســرى انتهاكا 
لالتفاق الذي يقضي بتقييد شــروط 
التجديد ووفق أسباب جدية وحقيقية 

وقانونية.

محكمة االحتالل تفرج  عن األسير مبدى مقالدة من جنين
جنيــن - الحيــاة الجديــدة - أفرجت محكمة ســالم 
العسكرية اإلسرائيلية عن األسير مبدى محمود مبدى 
مقالدة من قرية في محافظة جنين بعد ان برأته من 
تهمة إلقاء حجارة تجاه قوات االحتالل وذلك بعد عدة 
جلســات تم خاللها ســماع شــهود النيابة العسكرية 
وشهود الدفاع. وترافع عن األسير المحامي إياد محاميد 
من نادي األسير الذي رفض محاوالت النيابة العسكرية 
دفع األســير إلى االعتراف بإلقاء الحجارة تجاه عناصر 

من قوات االحتالل رغم عدم قيامه بذلك. 
وقام محامي النادي إياد محاميد بسماع شهود النيابة 
وهما شرطيان من قوات االحتالل الذين قاموا باعتقال 
األســير مدعين أنهم شخصوه وهو يلقي حجارة تجاه 
دوريتهــم إضافة إلى محقق الشــرطة الذي حقق مع 

األسير كما تم سماع شهود الدفاع في الملف.
وأبــرز محامــي الدفــاع التناقضات في إفــادات قوات 
االحتــالل في الملف وأمام المحكمــة في ردهما على 
أســئلة محامــي الدفاع حيــث أثبت للمحكمــة أنه لم 

يكن أي تشــخيص صحيح ومثبت لألسير وأنه اعتقل 
بشــكل تعسفي. وبعد سماع الشهود ومرافعة النيابة 
العســكرية ومحامــي الدفــاع قــرر قاضــي المحكمة 
العسكرية القاضي تبرئة األسير من التهمة الموجهة 
إليه مشــيراً إلى التناقضات التي برزت في شــهادات 
شرطة االحتالل أمام المحكمة في ردهما على أسئلة 
محامــي الدفاع والتــي أدت إلى اتخاذه قــراراً بتبرئة 

األسير لعدم وجود أدلة كافية إلدانته.
وبنــاًء على قــرار المحكمة طلبت النيابة العســكرية 
تأجيــل اإلفراج عن األســير ثالثة أيام حتى يتســنى 
لها تقديم اســتئناف على قــرار المحكمة إلى محكمة 
االســتئناف العسكرية في «عوفر»األمر الذي اعترض 
عليــه محامــي الدفاع فــي حين قــرر القاضي تأجيل 
اإلفراج عن األســير لمدة 24 ســاعة فقط. وبعد قيام 
النيابة العسكرية بدراسة الملف وقرار القاضي قررت 
عــدم تقديم اســتئناف على قــرار المحكمــة وتبرئة 

األسير.

ورشة بالخليل تدعو إلى تنظيم مؤتمر 
وطني حول القانون الدولي اإلنساني

الخليل - الحياة الجديدة - أوصت ورشة عمل «قانونية» عقدت في الخليل، 
امس، بضرورة تنظيم مؤتمر وطني حول القانون الدولي اإلنساني تشارك 
فيه المنظمات النشــطة في مجال حقوق اإلنســان وضرورة تكثيف نشــر 
القانون الدولي اإلنساني وإدماجه في برنامج تدريب قوى األمن والموظفين 
الحكوميين المســؤولين عن تطبيقه. وعقد الورشــة مركز حقوق اإلنسان 
والديمقراطية «شمس» حول تطور القانون الدولي اإلنساني، وذلك ضمن 
أنشطة مشروع تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان والحكم الصالح لطلبة كليات 
الشــريعة في الجامعات بدعم من مؤسســة المســتقبل، حضرها عدد من 
طلبة وافتتحها منســق المشــروع إبراهيم العبد مرحباً بالحضور، ومعرفاً 

في المركز وبأهداف المشروع. 
وتناول الناشــط الحقوقي فهمي شاهين، في مداخلة له بالورشة، مفهوم 
القانــون الدولــي اإلنســاني ومهامه وأهدافــه وأهميته كواحــد من أقوى 
اآلليــات الموجودة تحــت تصرف المجتمــع الدولي التي يمكــن أن تضمن 
سالمة المواطنين وتحافظ على كرامتهم في أوقات الحروب، متطرقا الى 
دور اللجنة الدولية للصليب األحمر أشــبه ما يكــون بالوصي على القانون 

الدولي اإلنساني.


