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القدس المحتلة/ االستقالل:
حّذر مركز أبحاث إسرائيلي مرتبط بدوائر صنع القرار في كيان 
االحتالل السبت، من أن العام 2020 يمكن أن يشهد مواجهة 
واس���عة مع إيران، على خلفي���ة إقدامها على تج���اوز االتفاق 
النووي والتوجه بش���كل مكثف إلى تخصي���ب اليورانيوم ردًا 
على العقوبات االقتصادية األميركية. كما لم يستبعد أن يقوم 
االحتالل بتوجيه ضربة عس���كرية وقائي���ة ضد جماعة »أنصار 
الله« في اليمن. وحّث »مركز يروش���ليم لالستراتيجية واألمن«، 

صناع القرار في تل أبيب على إعداد »إس���رائيل« لتكون قادرة 
على المبادرة بشن حرب على »حزب الله« في لبنان، مشددًا على 
أن التقديرات بشأن مستقبل المواجهة على الجبهة الشمالية 

»ليست متفائلة«.
وفي الس���ياق، لم يس���تبعد مركز األبح���اث أن تقوم تل أبيب 
بتوجيه ضربة عسكرية وقائية ضد »أنصار الله« في اليمن، في 
ظ���ل التهديدات التي يطلقها قادتها باس���تهداف المصالح 

اإلسرائيلية.

تقدير إسرائيلي: تزايد فرص المواجهة
 مع إيران وقد تصل إلى اليمن

األسير زهران يدخل شهره 
الرابع في اإلضراب عن العام 

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس مجلس األوقاف والش���ؤون والمقدس���ات اإلسالمية في القدس عبد 
العظي���م س���لهب: إن عش���رات اآلالف، أدوا صالة الجمعة في رحاب المس���جد 

الخليل/ االستقالل:
أكد مدير الحرم اإلبراهيمي الش���ريف، حفظي أبو س���نينة، نجاح الحملة التي 
أطلقتها إدارة الحرم والعائالت ف���ي محافظة الخليل، تحت عنوان )فجر النور(؛ 
بإقامة ص���الة الفجر من كل يوم جمع���ة، بهدف إحيائ���ه والتواجد فيه، ومنع 

رام الله/ االستقالل:
ش���ارك المئات من المواطنين السبت، في سلسلة 
بش���رية امت���دت عش���رات األمتار وس���ط محافظة 

رام الل���ه بالضفة الغربية؛ تضامًنا مع األس���رى في 
س���جون االحت���الل اإلس���رائيلي. وذك���رت مصادر 
محلية أن سلس���لة بش���رية بعنوان "5000 أس���ير" 

خرجت وس���ط رام الله؛ دعًما لألس���رى في س���جون 
االحتالل وللتعريف بهم وبمعاناتهم 
المتواصل���ة، ولتس���ليط الضوء على 

)5000 أسير(.. سلسلة بشرية في رام الله تضامنًا مع األسرى »فجر النور«.. إلحياء الحرم 
اإلبراهيمي وحمايته من التهويد

سلهب يدعو للحفاظ على أعداد 
المصلين في المسجد األقصى

رام الله/ االستقالل:
يواصل األسير أحمد زهران، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 
ال����91 على التوالي، في ظروف صحي���ة صعبة، رفضا العتقاله 
اإلداري. وقال المتحدث باسم هيئة شؤون األسرى والمحررين، 

حس���ن عبد ربه: إن األس���ير زه���ران يتواجد في عيادة س���جن 
)الرملة(، بعد أن تم نقله قبل نحو أسبوع من مستشفى »كابالن« 

االس���رائيلي، حيث يعاني من صداع، وآالم في 
المفاص���ل، وإعياء ش���ديد، ونق���ص في كمية 

أسرى »الجهاد« يقررون اإلضراب عن 
الطعام رفضًا لقطع السلطة رواتبهم

االحتالل يستفرد باألسيرات في »هشارون«.. 
عزل وإهمال طّبٌي وكاميرات مراقبة

غزة/ محمد أبو هويدي:
غي���ر آبهة بخصوصيتهما، تواصل س���لطات االحت���الل انتهاك 
حق���وق المرأة الفلس���طينية، وتمارس بحقها أبش���ع الجرائم الال 

غزة/ دعاء الحطاب:
قرر العشرات من األس����رى المقطوعة رواتبهم من ِقبل 
السلطة الفلس����طينية والقابعين في سجون االحتالل 
اإلسرائيلي، خوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا 

على اس����تمرار »مالية الس����لطة« بقطع رواتبهم للعام 
الثان����ي على التوال����ي، دون مبررات واضح����ة.  وحددوا 

األربعاء المقبل 25 ديس����مبر موعدا لبدء 
اإلض����راب حتى إع����ادة رواتبه����م كاملة 

قرار »الجنائية الدولية« فتح تحقيق 
بجرام االحتالل.. هل اقترب يوم الحساب؟

غزة / سماح المبحوح: 
انتص���ارًا لعدال���ة دماء الضحايا الفلس���طينيين، وترس���يخا لمبدأ المس���اءلة 

والمحاسبة الدولية؛ لتحقيق الردع القضائي الالزم لضمان تحقيق 
ذل���ك،  انتزع الفلس���طينيون قرارا دوليا يقضي بمحاس���بة قادة 

متحدثون: التغيرات في المنطقة 
تتجه لمصلحة محور المقاومة

متضررو عدوان 2014 يطالبون بتخصيص 
المنحة السعودية لصرف تعويضاتهم

واشنطن/ االستقالل:
خلصت ندوة سياسية  يوم أمس، إلى أن أمريكا هي الخطر األكبر الذي ُيهدد المنطقة 

العربية واإلسالمية برمتها، وأكبر التهديدات للقضية الفلسطينية ومحور المقاومة.

غزة/ االستقالل:
طالب أصحاب المنازل المتضررة من عدوان 2014 خاصة الذين لم يستلموا أية 
دفعات مالية، وكالة الغوث بتخصيص المنحة الس���عودية التي ستستلمها 

ترحيب فلسطيني كبير بقرار الجنائية الدولية لمحاكمة قادة االحتالل
غزة/ االستقالل:

أك���دت فصائل وش���خصيات ومنظم���ات حقوقية 
فلسطينية، أن قرار محكمة الجنايات الدولية بفتح 

تحقيقات حول جرائم االحتالل اإلسرائيلي في غزة 
والضفة والقدس هو انتصار للقضية الفلسطينية، 
وللمظلومي���ن الذي���ن يتعرض���ون ألبش���ع أن���واع 

االعتداءات في العالم. وقال الناطق باسم الحكومة 
ابراهي���م ملح���م، ان ق���رار المدعي���ة 
العامة في المحكمة الجنائية ؛ يحمل 

االستقالل/ وكاالت:
رحب���ت المنظمة العربية لحقوق اإلنس���ان في بريطانيا ببي���ان المدعية العامة في 

المحكمة الجنائية الدولية الخاص بفتح تحقيق رس���مي في الجرائم 
المرتكبة في فلسطين. وأكدت المنظمة في بيان صحفي أن تحقيًقا 

منظمة حقوقية: قرار »الجنائية« 
خطوة أولى لتحقيق العدالة الناجزة
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رام الله/ االستقالل:
يواصل األسير أحمد زهران، إضرابه المفتوح عن الطعام 
لليوم الـ91 علـــى التوالي، في ظـــروف صحية صعبة، 

رفضا العتقاله اإلداري.
وقال المتحدث باسم هيئة شؤون األسرى والمحررين، 
حسن عبد ربه: إن األسير زهران يتواجد في عيادة سجن 
)الرملة(، بعد أن تم نقله قبل نحو أسبوع من مستشفى 
"كابالن" االســـرائيلي، حيث يعاني من صداع، وآالم في 
المفاصل، وإعياء شـــديد، ونقص في كمية الســـوائل 

واألمالح في جسمه، حيث فقد 30 كيلوغراما من وزنه.
ولفت عبد ربه الى أن محكمة االســـتئنافات العسكرية 
لالحتالل في "عوفر" كانت قد أجلت جلســـتها لألسير 
زهـــران التي عقدت الخميـــس الماضي حتى يوم غٍد ، 
للنظر في االستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله 

اإلداري.
وبدوره أكد مركز أســـرى فلسطين للدراسات أن األسير 
زهران )42 عاًما( من بلدة دير أبو مشـــعل شـــمال غربي 
رام الله أنهى شـــهره الثالث ودخل الشـــهر الرابع في 
اإلضراب المتواصل عن الطعام، وسط خطورة حقيقية 

على حياته.
وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز الباحث رياض األشقر في 
بيان صحفي ، أن األسير زهران يتعرض للموت البطيء 

في سجون االحتالل مع دخول إضرابه المفتوح اليوم الـ 
91 علـــى التوالي، في ظل مماطلة االحتالل االســـتجابة 
لمطلبه الوحيد بتحديد سقف العتقاله اإلداري المفتوح.
وأشـــار إلى أن األسير زهران يواجه ظروًفا صحية صعبة 
للغاية في ســـجن "عيادة الرملة"، ونقل إليها مؤخًرا من 
مستشفى "كابالن" اإلسرائيلي، وقد نقص وزنه ما يزيد 

عن 30 كيلوجرامـــًا، ويعاني من خلل في عمل القلب، 
وأوجاع مســـتمرة في المعدة وهـــزال وغثيان، وعدم 

القدرة على الوقوف أو الحركة، وصداع مستمر.
ل األشقر سلطات االحتالل المسئولية الكاملة عن  وحمَّ
حياة وسالمه األسير زهران، مشيًرا إلى أنها ال تكترث 
لمعاناتـــه وآالمه، وتواصل تعنتهـــا في ملفه. ولفت 
إلى أنها لم تطرح حتى اآلن ورغم مرور 3 شـــهور على 
إضرابه أي حلول جدية بشأن قضيته، وتواصل رفضها 

االستجابة لمطلبه.
وطالب األشـــقر أبناء الشـــعب الفلسطيني وفصائله 
بضرورة تصعيد فعاليات التضامن مع األسير زهران، 
ودعمه ومساندته حتى ال يستفرد االحتالل به، مطالًبا 
وسائل اإلعالم بإعادة الزخم لقضية األسرى المضربين 

عن الطعام حتى تصبح على سلم األولويات.
وزهران أســـير ســـابق كان أمضى 15 عاًما في سجون 
االحتالل على عدة اعتقاالت، وأعيد اعتقاله في مارس 
الماضـــي، وصدر بحقـــه قرار إداري وحيـــن التجديد له 
لمرة ثانية خـــاض إضراًبا عن الطعام اســـتمر38 يوًما، 
وعلقه بعد التوصل التفاق بإطالق ســـراحه في أكتوبر، 
إالَّ أن االحتـــالل لم يوِف بوعوده وجـــدد له اإلداري لمرة 
ثالثة، مما دفعه لخوض إضراب للمرة الثانية خالل هذا 

االعتقال.

خطر الموت يتهدد حياته
األسير زهران يدخل شهره الرابع في اإلضراب عن العام 

رام الله/ االستقالل:
قال رئيس مجلس األوقاف والشـــؤون والمقدســـات اإلسالمية في القدس عبد 
العظيـــم ســـلهب: إن عشـــرات اآلالف، أدوا صالة الجمعة في رحاب المســـجد 
األقصى، أمس األول، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا العدد الكبير، وضرورة 
أن يزداد أكثر؛ لثني ســـلطات االحتالل، وما تخطط له من اســـتهداف األقصى، 

وانتهاك حرمته.
ودعا ســـلهب فـــي تصريح له، المواطنيـــن في كافة محافظات الضفة؛ لشـــد 
الرحال إلى المسجد األقصى في ظل الهجمة الشرسة من قبل حكومة االحتالل 

والمستوطنين عليه.

رام الله / االستقالل:
قـــال المكتـــب الوطني للدفـــاع عـــن األرض ومقاومة 
االستيطان إن حكومة االحتالل اإلسرائيلي توفر األجواء 
والدوافع المناسبة لتصاعد عنف واعتداءات المنظمات 

اليهودية في األراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح المكتب في تقريره األسبوعي ، أن العام 2019 
شـــهد وقوع 256 حادث عنف تقـــف وراءها عصابات 

"تدفيع الثمن" اإلرهابية.
وأضـــاف نقاًل عن مصادر صحفية أن "جرائم الكراهية 
ضد الفلســـطينيين كانت أكثر حدة في 2019، ووقع 
50 هجوًما تخريبًيا ضد الممتلكات الفلسطينية، وهو 
نفـــس الرقم المســـجل في 2018، لكنـــه يبقى أعلى 

بثالث مرات مما سجل في 2017.
وبين أن الخشـــية تزداد من تزايـــد هجمات عصابات 
"تدفع الثمن"، بشكل خاص إذ يتم تخريب الممتلكات 
ورش الجدران بكتابات الكراهية في أجواء تذكر بالجو 

الذي ســـاد قبل حرق عائلة دوابشـــة في قرية "دوما" 
جنوب شـــرق نابلس في 2015، والذي استشهد فيه 

ثالثة أفراد من عائلة الدوابشة.
وبحســـب مصادر أمنية إســـرائيلية، فإن فشـــل قادة 
المســـتوطنين في إدانة هذه الهجمـــات وصمتهم 

يشجع على تصعيدها.
وأضافـــت أنه "من بين 256 حادثا مســـجال هذا العام، 
صنـــف 50 منها بأنهـــا هجمات )دفع الثمن(؛ ســـت 
منها صنفت هجمات إرهابية محتملة، و200 صنفت 

كأعمال تخريب، مثل اقتالع األشجار".
وفي الوقت الذي تقر فيه شـــرطة االحتـــالل بأن عام 
2019 شهد تصاعًدا في عدد اعتداءات المستوطنين 
في الضفة الغربية، فإن منظمة "بتســـيلم" الحقوقية 
اعتـــداءات  غالبيـــة  أن  إلـــى  تشـــير  اإلســـرائيلية 
المســـتوطنين ال يتم المعاقبة عليهـــا في المحاكم 
اإلســـرائيلية، ما يعنـــي موافقة ضمنيـــة من جيش 

االحتالل على تلك االعتداءات.
وبحســـب المكتـــب الوطني، فـــإن األســـبوع الماضي 
شـــهد إقدام مســـتوطنين من البؤرة االســـتيطانية 
"احفاد جلعـــاد" على تنفيـــذ جريمـــة "تدفيع ثمن" 
جديـــدة، وأحرقوا ســـيارات وكتبوا شـــعارات معادية 

للفلسطينيين في قرية فرعتا، شرقي قلقيلية.
كما استهدفت عصابات "تدفيع الثمن" حي الخاليلة 
شـــمال غرب القدس المحتلة والمتاخم لمســـتوطنة 
"غفعات زئيف"، وأقدمت على خط شـــعارات عنصرية 

وإعطاب إطارات سيارات لـ 18 مركبة.
وطرأ ارتفاع على اعتداءات اليهود على الفلسطينيين 
في منطقة مســـتوطنة "بات عاين" فـــي كتلة "غوش 
عتصيـــون" االســـتيطانية، وذلك في أعقـــاب انتقال 
مجموعـــة مـــن الحركـــة اإلرهابيـــة "شـــبيبة التالل" 
من مســـتوطنة "يتســـهار" قرب نابلـــس إلى "غوش 

عتصيون".

الخليل/ االستقالل:
أكد مدير الحرم اإلبراهيمي الشـــريف، حفظي أبو ســـنينة، نجاح الحملة التي 
أطلقتها إدارة الحرم والعائالت فـــي محافظة الخليل، تحت عنوان )فجر النور(؛ 
بإقامة صـــالة الفجر من كل يوم جمعـــة، بهدف إحيائـــه والتواجد فيه، ومنع 
تهويده. وقال ابو ســـنينة في تصريح له: إن صـــالة الفجر، الجمعة أمس األول 
في الحرم اإلبراهيمي، شـــهدت توافد مئات المصلين من مختلف المحافظات، 

مشيدًا بالدعم الذي يقدم للحرم اإلبراهيمي؛ لتعزيز صمود المواطنين هناك.
ويشـــهد الحرم اإلبراهيمي في اآلونة األخيرة إحيـــاًء مكّثفًا ألداء الصلوات فيه 

خاصة صالة الفجر التي تشهد مشاركة اآلالف من المواطنين.

رام الله/ االستقالل:
شارك المئات من المواطنين السبت، في سلسلة بشرية امتدت عشرات 
األمتار وســـط محافظة رام الله بالضفة الغربية؛ تضامًنا مع األسرى في 

سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وذكرت مصادر محلية أن سلســـلة بشرية بعنوان "5000 أسير" خرجت 
وســـط رام الله؛ دعًما لألســـرى في ســـجون االحتالل وللتعريف بهم 
وبمعاناتهم المتواصلة، ولتسليط الضوء على المرضى منهم وسياسة 

االهمال الطبي الُممارسة ضّدهم.
ووقف المشـــاركون في السلسلة البشرية على جانبي الطريق، رافعين 
األعالم الفلسطينية، والفتات كتب عليها شعارات تدعو لتوسيع رقعة 

التضامن مع األسرى.
كما تحركت السلســـلة البشرية في شوارع رام الله، وهتف المشاركون 
خاللها بشـــعارات تنادي بحرية األســـرى وعدم تركهم لمصيرهم في 

السجون اإلسرائيلية.
ومنذ بداية العام الحالي، خاض عدٌد من األســـرى إضرابات عن الطعام، 
ُفـــرادى وجماعات، غالبيتهـــا كانت ضد االعتقال اإلداري التعســـفي، 
الذي يســـتخدمه االحتالل لزّج الفلسطينيين في سجونه، بدون تهٍم 
أو محاكمات، وبناًء على ملٍف ســـري ال يحق للمعتقل أو محاميه االّطالع 

عليه.
وتعتقل سلطات االحتالل نحو 450 أســـيًرا على بند االعتقال اإلداري، 
فيما يقبع في ســـجونها قرابة 5 آالف أســـير فلسطيني بينهم نساء 

وأطفال في ظروف اعتقال صعبة للغاية.

)5000 أسير(.. سلسلة بشرية 
في رام الله تضامنًا مع األسرى

االحتالل يوّفر األمن لها
تقرير: 256 اعتداء نفذتها عصابات المستوطنين خالل 2019

»فجر النور«.. إلحياء الحرم 
اإلبراهيمي وحمايته من التهويد

سلهب يدعو للحفاظ على أعداد 
المصلين في المسجد األقصى

غزة/ االستقالل:
وصف القيادي في حركة »حماس« إســـماعيل رضوان، الســـبت، قطاع غزة بأنه 

»أشبه بقنبلة موقوتة«؛ على خلفية استمرار الحصار اإلسرائيلي للقطاع.
وقال رضوان للصحفيين على هامش مؤتمر محلي في غزة إن »األوضاع اإلنسانية 

واالقتصادية في قطاع غزة تتفاقم بفعل الحصار وإجراءات االحتالل«.
وأضـــاف رضوان: »مطلوب من المجتمع الدولي أن يتحرك ألجل رفع الحصار عن 
قطاع غزة بشـــكل كامل«، متابعا إن الحركة »لن تقدم أي ثمن سياســـي مقابل 

إجراءات رفع الحصار«. وفق ما أورده موقع صحيفة القدس المحلية.
وشــــارك اآلالف مــــن المواطنين الجمعــــة، في فعاليات الجمعة الخامســــة 
والثمانين من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق قطاع غزة، بعنوان 
)الخليل عصية على التهويد(، فيما أصيب 30 متظاهرا بجراح مختلفة جراء 

اعتداء االحتالل.

»حماس«: غزة أشبه بقنبلة موقوتة 
واألوضاع تتفاقم بفعل الحصار

بيت لحم/ االستقالل:
هاجمت قوات االحتالل »اإلســـرائيلي«، يوم أمس، المزارعين في قرية كيسان 

شرق بيت لحم ومنعتهم من العمل في أراضيهم.
ووفق المصادر المحلية، فقد داهمت قوات االحتالل أراض زراعية كان أصحابها 
يقومون باالعتناء فيها وأجبرتهم على مغادرتها، مشيرة إلى أن جنود االحتالل 

هددوا المواطنين باالعتقال في حال رفضهم المغادرة.
وأوضح الناشط حســـين غزال، أن قوة عسكرية اقتحمت المنطقة، وأبلغ ضابط 
القـــوة، المزارعين أنه ليس بمقدورهم دخول األرض إال بعد مراجعة مقر الحكم 
العســـكري الكائن في مجمع »غوش عصيون« االستيطاني، للحصول على إذن 

بالدخول.
وأكد غزال، أن هذا دليل على أطماع فيها وأن قوات االحتالل تضع العراقيل أمام 

أصحاب األرض تمهيدًا لالستيالء على األراضي المحيطة.

قوات االحتالل تهاجم 
المزارعين في بيت لحم
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غزة/ دعاء الحطاب:
قرر العشرات من األســــرى المقطوعة رواتبهم من ِقبل 
السلطة الفلســــطينية والقابعين في سجون االحتالل 
اإلسرائيلي، خوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا 
على اســــتمرار "مالية الســــلطة" بقطــــع رواتبهم للعام 

الثاني على التوالي، دون مبررات واضحة. 
وحددوا األربعاء المقبل 25 ديسمبر موعدا لبدء اإلضراب 
حتى إعادة رواتبهم كاملة بنســــبة %100 وبأثر رجعي 

أسوة بباقي األسرى.
وأوضح هــــؤالء األســــرى وعددهم 37 أســــيرا في بيان 
صحفي، أمس الســــبت، أن رئيس هيئة شؤون األسرى 
والمحرريــــن اللواء قدري أبو بكــــر أبلغهم أن قضيتهم 
تتبع مســــؤولية مســــؤول جهاز المخابرات اللواء ماجد 

فرج.
وقالــــوا: إنه "منذ ما يقــــارب العامين ونحــــن وعائالتنا 
نعاني من جــــراء قطع رواتبنا واالنتقــــاص من حقوقنا، 
وبعد فشــــل كل المحــــاوالت إلنهاء هــــذا الموضوع مع 
جميع المســــؤولين في الســــلطة الفلسطينية، وخاصة 
فــــي وزارة المالية وهيئة شــــؤون األســــرى والمحررين، 
وجهــــازي المخابرات واألمن الوقائي كان رد اللواء قدري 
أبو بكر رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين بأن هذا 
الموضوع من مســــؤولية اللواء ماجد فرج مسؤول جهاز 
المخابــــرات العامة والذي بدوره صرح لنا بشــــكل واضح 

بذلك".
وأضافوا أنه "أمام هذا اإلشكال ليس أمامنا سوى اللجوء 
إلى خــــوض معركة األمعاء الخاويــــة تحت عنوان يجب 
استعادة كامل حقوقنا عبر إعادة رواتبنا بالكامل بنسبة 

١٠٠٪ وبأثر رجعي أسوة بباقي األسرى دون تمييز".
وأكدوا على أنهم سيبدأون اإلضراب المفتوح عن الطعام 
اعتبــــارا من صباح يــــوم األربعاء المقبل 25 ديســــمبر". 

مشــــددين على أنه "بالرغم من فصل الشــــتاء وصعوبة 
ظروفه على األســــرى إال أننا عازمون على االستمرار بهذا 
اإلضراب إلى أن يتم إعادة حقوقنا كاملة غير منقوصة".

وطالبوا كل المســــؤولين عن هــــذا الملف بالوقوف عند 
مسؤولياتهم الوطنية واألخالقية قبل فوات األوان.

قرار ال�سلطة تع�سفي
رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين قدري أبو بكر من 
جهته، أكد بأن األسرى في سجون االحتالل والمقطوعة 
رواتبهم من الســــلطة الفلســــطينية، ســــيدخلون في 
إضــــراب مفتوح عن الطعام يــــوم األربعاء المقبل لحين 
إعادة رواتبهم كاملة بنسبة %100 و بأثر رجعي أسوة 

بباقي األسرى. 
ووصف أبو بكر خالل حديثه لـ"االستقالل"، قرار السلطة 
بـ"التعسفي"، مؤكدا أن قطع رواتب األسرى ألقى بظالله 

السوداء على عوائل األســــرى، وضاعف معاناتهم في 
ظل األوضاع االقتصادية والمعيشية الصعبة، مبينًا أن 
السلطة تنصلت من وعودها الســــابقة لألسرى بإنهاء 
ملفهــــم المالي، األمر الذي دفعهــــم للتهديد بإضراب 
مفتوح عــــن الطعام، لعل رســــالتهم تصــــل وتتراجع 

السلطة عن قرارها المستمر منذ عامين. 
وبّيــــن أن الحركة األســــيرة لن تتنازل عــــن حق وكرامة 
عوائل األســــرى، وستستمر حتى تســــتجيب السلطة 
للمطالب اإلنســــانية والقانونية العادلة ألســــرى قطاع 

غزة. 
وتوقــــع أن تتصاعــــد خطــــوات األســــرى االحتجاجية 
بانضمام المزيد من األسرى لإلضراب عن الطعام بشكل 
جماعي، في خطوة تؤكد رفضهم القاطع لما يحدث مع 
زمالئهم األســــرى في قطاع غزة، في حال لم تســــتجب 

السلطة لمطالبهم العادلة. 
خطوة متوقعة 

بــــدوره، يرى الناطق اإلعالمي لمؤسســــة ُمهجة القدس 
للشــــهداء والحرجــــي  واألســــرى تامــــر الزعانيــــن، أن 
تهديد األســــرى المقطوعة رواتبهم بسجون االحتالل 
اإلســــرائيلية باإلضــــراب المفتوح عن الطعــــام، خطوة 
متوقعة، مؤكدًا أن األســــرى اعتادوا على مواجهة كافة 
العقبات التي تواجههم بخوض معركة األمعاء الخاوية 

وهم على قلب رجل واحد. 
وقال الزعانين خالل حديثه لـ"االستقالل": إن "37 أسيرًا 
من حركة الجهاد اإلسالمي داخل سجون االحتالل، قرروا 
خوض معركة األمعاء الخاوية رفضًا الستمرار سياسية 
قطــــع الرواتــــب التي تنفذها الســــلطة الفلســــطينية 

بحقهم منذ عامين". 
وأضاف: أن "االســــرى قد شرعوا ســــابقًا بإضراب مفتوح 
عــــن الطعام حتى توصلــــوا التفاق مع مســــؤول جهاز 
المخابــــرات العامة ماجد فرج بإنهــــاء قضيتهم وإعادة 
رواتبهم، إال أن الســــلطة قامت بإعادة %50 من الراتب 
لبعض األسرى وليست كاملة أسوة بزمالئهم، فيما بقي 

البعض اآلخر دون راتب". 
وأشــــار الى أن الســــلطة منذ اتخاذها قرار قطع رواتب 
أســــرى حركة الجهاد اإلســــالمي وحماس، تبرر قطعها 
بوجــــود عطل فني بالبرامج المالية وأجهزة الحاســــوب، 
بينما يؤكد األســــرى أن قطع رواتبهم جاء بناًء على قرار 

سياسي. 
وأوضح أن ما يطالب به األســــرى هو حق قانوني ووطني 
من حقوقهم المشروعة وأحد الثوابت الفلسطينية التي 
تعزز صمودهم، والتي نص عليها القانون الفلسطيني، 
معتبــــرا أن ما تقوم به الســــلطة معيب بحق من ناضلوا 

وكافحوا ضد العدو ومن أجل القضية الفلسطينية.

وأفادت هيئة شــــؤون األســــرى والمحررين، 
الجمعــــة، أن األســــيرات اللواتــــي يعتقلن 
حديثــــا يتــــم نقلهن الى قســــم خاص في 
سجن هشارون أشبه بقســــم للعزل يسمى 
"المعبــــار"، وتحتجــــز فيه األســــيرات أليام 
وأحيانا ألســــابيع بظروف مأســــاوية قاسية 

قبل نقلهن الى سجن الدامون.
وأوضحت الهيئــــة، وفقا إلفادة األســــيرات 
بــــأن تلك الغرفــــة ال تصلح حتــــى الحتجاز 
الحيوانــــات بداخلهــــا، فيها أربعــــة "أبراش 
حديديــــة"، وعليها فرشــــات جلديــــة قذرة 
ورقيقة جدا تسبب أوجاعًا في الظهر والرقبة، 
والغرفة باردة جدا ألن نافذتها مفتوحة على 
مدار الســــاعة بشكل متعمد من قبل اإلدارة، 
وســــاحتها صغيرة جدا وال يسمح لألسيرات 

بالخروج اليها اال ساعة واحدة يوميا.
وأضافت الهيئة، أن األســــيرات أشتكين من 
سوء المعاملة ومن سوء الطعام المقدم نوعا 
وكما، كما أن مرحاضها صغير جدا وتفيض 
مياهه الــــى داخل الغرفة، عــــدا عن أن تلك 

الغرفــــة تقابلها غــــرٌف لســــجناء جنائيين 
إســــرائيليين يصرخــــون ويشــــتمون طوال 
الوقت ويشــــكلون مصدر ازعــــاج ال يتوقف 

بالنسبة لألسيرات.
كمــــا اشــــتكت األســــيرات مــــن مأســــاوية 
سيارة البوســــطة )عربة النقل بين السجون 
والمحاكم( والتي ال تشبه سوى رحلة العذاب 
والمــــوت، إذ تحتجز األســــيرات فيها داخل 
لســــاعات  وباردة  أقفاص حديديــــة مغلقة 
طويلــــة وربما أليــــام، تحرم فيهــــا من النوم 

وتناول الطعام والشراب أو قضاء الحاجة.

واقع مرير
رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس 
أكد على أن واقع األسيرات في سجون االحتالل 
واقـــع مرير وصعب جدًا ففي اآلونة األخيرة تم 
وضع أربع أســـيرات في ســـجن هشارون الذي 
أخلـــي من بقية األســـيرات الالتـــي ُنقلن إلى 
ســـجن الدامون الـــذي كان األســـرى يطالبون 
بإغالقه نظرًا لعـــدم مالءمته لظروف االعتقال 
ووضعه الســـيء جدًا الذي ال يناســـب الحياة 

اإلنسانية حيث أغلق مرتين في السابق، ولكن 
أعيد افتتاحه من جديـــد نظرًا لحاجة مصلحة 

السجون للمزيد من أماكن االعتقال".
وأوضح فــــارس لـ "االســــتقالل"، أن مصلحة 
السجون اســــتغلت عدد األســــيرات القليل 
وعــــدم قدرتهن علــــى التواصل مــــع العالم 
الخارجي وال مع بقية زمالئهن من األســــرى 
مما يســــهل من عملية قمعهّن واالستفراد 
بهــــن، ما يمّثــــل انتهاكًا فاضحــــًا النتهاك 

خصوصية األسيرات.
ولفــــت فــــارس، إلــــى أن نادي األســــير على 
تواصــــل دائم مع المؤسســــات التي تعنى 
بحقوق اإلنسان واألســــرى وخاصة مؤسسة 
الصليــــب األحمــــر، وقــــال إن موضوعهــــن 
)األســــيرات( مطروح دائمًا وبشــــكل مستمر 
ولكــــن إلى اآلن لــــم يتم نقلهن إلى قســــم 
جديد أكثر مالءمة لحياتهن ولم يجِر العمل 
على تحســــين ظروف اعتقالهن لذلك يجب 
أن تتكاثف الجهــــود وتتظافر حنى ننهي 
هذه المأســــاة التي يعاني منها أســــيراتنا 

الماجدات.
جرائم ب�سعة

بدوره أكد الناطق اإلعالمي باســــم مؤسسة 
مهجة القدس لألســــرى والشهداء طارق أبو 
شــــلوف، أنه ال يخفى على أحد ما يجري في 
السجون اإلســــرائيلية وعلى وجه الخصوص 
ما يجــــري بحق األســــيرات الفلســــطينيات 
الماجــــدات حيــــث تمــــارس عليهن أبشــــع 
الجرائم التي تخالف كل األعراف والمواثيق 
الدولية واإلنسانية وخاصة أننا نتحدث عن 
43 أسيرة في الســــجون اإلسرائيلية منهن 
20 أم فلســــطينية مثل إســــراء الجعابيص 
التــــي تعاني من سياســــة اإلهمــــال الطبي 
المتعمــــد وهي تحتاج إلــــى ثماني عمليات 

النقاذ حياتها.
وبّين أبو شــــلوف لـ "االستقالل"، أن السجون 
اإلســــرائيلية تكــــون فــــي فصــــل الشــــتاء 
باردة جــــدًا بســــبب وجودها فــــي الصحراء 
حيــــث تمنع إدارة مصلحة الســــجون إدخال 
األغطية الالزمة لألســــيرات واألســــرى، وهذا 

يعــــد انتهــــاكًا صارخًا للقوانيــــن واألعراف 
الدولية، وما يحصل في ســــجني "هشارون" 
للسياســــة  طبيعــــي  امتــــداد  و"الدامــــون" 
اإلســــرائيلية القمعيــــة والتعســــفية التي 
تفرضها "إسرائيل" على األسرى واألسيرات 
فــــي ســــجونها. وأضــــاف الناطــــق باســــم 
مهجــــة القدس، أن إدارة مصلحة الســــجون 
اإلســــرائيلية تحاول االلتفاف على انجازات 
األســــرى والتي حققها أســــرانا البواسل من 
خــــالل اإلضرابــــات المفتوحة عــــن الطعام 
وأمعائهــــم الخاويــــة، وأن تبعثر األوراق من 
خالل نقل بعــــض األقســــام وتوزيع بعض 

األسرى على سجون أخرى.
واســــتدرك أبو شلوف أن "سياسات مصلحة 
الســــجون القمعيــــة لــــن تثنــــي األســــرى 
واألســــيرات عــــن مواجهة هذه الغطرســــة 
والحد منها قــــدر اإلمكان فسياســــة القمع 
واإلذالل لن تنجح أبدًا بثني أسرانا عن اقتالع 
حقوقهم المشــــروعة والبســــيطة المتمثلة 

بالعيش بكرامة وإنسانية.

أبو بكر: السلطة تتنصل من وعودها وقرارها »تعسفي«

أسرى »الجهاد« يقررون اإلضراب عن الطعام رفضًا لقطع السلطة رواتبهم

االحتالل يستفرد باألسيرات في »هشارون«.. عزل وإهمال طّبٌي وكاميرات مراقبة
غزة/ حممد اأبو هويدي:

غللر اآبهللة بخ�سو�سيتهمللا، توا�سللل �سلطللات االحتللال 
انتهللاك حقوق املللراأة الفل�سطينية، ومتار�للس بحقها اأب�سع 
اجلرائم الا اإن�سانية املتمثلة باالعتقال وتعري�س حياتها 
للخطللر من خال �سيا�سة االإهمللال الطبي و�سيا�سة العزل 

االنفرادي. وال تنفك م�سلحة ال�سجون اأبدًا عن م�سايقة 
االأ�سللرات وخا�سللة الاتللي يعتقلللن حديثللًا فت�سعهللن يف 
�سجون لي�س بها اأدنى مقومات احلياة مثل �سجن »ه�سارون« 
الللذي ال ي�سلللح للحياة االآدميللة، ويعّد هللذا املعتقل اأ�سبه 
بق�سللم لعزل االأ�سللرات قبل نقلهللن اإىل �سجللن »الدامون« 

فتجللده يفتقر لاأماكن املنا�سبة للعي�للس ناهيك عن الربد 
القار�للس يف ف�سللل ال�ستاء وخا�سللة اأنه �سجللن �سحراوي، 
واأي�سللًا يعانللن من انتهللاك اخل�سو�سيللات املتمثلة بوجود 
كامرات املراقبة يف كل مللكان حتى احلمامات وهذا اأعلى 

درجات االنتهاك للخ�سو�سية.
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 دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س االعلى للق�ساء
 لدى حمكمة �سلح غزة

 يف الق�سية رقم 2019/624    يف الطلب رقم 2019/2555
المســـتدعية / االء ابراهيم بديع شـــحيبر من خانيونس – البلد دوار اهل 
السنة هوية )800671067(     وكياله المحاميان / زياد النجار ومحمد االغا .

المســـتدعى ضده / عامـــر خميس عبد القديري من غزة – ابـــراج الكرامة – بجوار  
مسجد حسن عودة – عمارة المحامي خميس القديري ) مجهول محل االقامة ( .

نوع الدعوى / حقوق    قيمة الدعوى 3825 دينار اردني 
 ) مذكرة حضور بالنشر المستبدل (

  ) في القضية رقم 2019/624(      ) في الطلب رقم 2019/2555(
الى المستدعى ضده بما ان المستدعية اقام عليك الدعوى المرقومة اعاله لدى 
هذه المحكمة استنادا الى ما تدعيه في الئحة دعواها ونظرا ألنك مجهول محل 
االقامة وحســــب اختصاص محكمة الصلح بغزة في نظر الدعوى وعمال بالمادة 
)20( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة )2001( على 

قرار محكمة الصلح بغزة لنا نبلغك عن طريق النشر المستبدل .
لذلـــك يقتضي عليك الحضور امام هذه المحكمـــة في تاريخ 2020/1/14 
الساعة التاســـعة صباحا كما يقتضى عليك ان تتقدم بجوابك التحريري 
خالل 15 يوما من تاريخ النشر وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك 

سينظر في الدعوى باعتبارك حاضر . تحريرا في 2019/12/18م

  رئي�س قلم حمكم ال�سلح بغزة
اكرم  ه�سام ابو ال�سبح

دولة فل�سطني
 حمكمة بداية خانيون�س

 يف الطلب احلقوقي رقم 2019/1197م
 يف الق�سية احلقوقية رقم 2012/118م

المدعي / مازن فوزى محمد عابدين – خانيونس – البلد – حارة عابدين 
 وكياله المحاميان / زياد النجار ومحمد حمدي االغا – خانيونس 

المدعى عليهم /   احمد سليمان رشوان رشوان – خانيونس – كراج رفح – شارع القصيلة .
محمد سليمان رشوان رشوان – خانيونس – كراج رفح – شارع القصيلة .

حمدي سليمان رشوان رشوان – خانيونس – كراج رفح – شارع القصيلة .
جيهان سليمان رشوان رشوان – خانيونس – كراج رفح – شارع القصيلة .

ليلي سليمان رشوان رشوان – خانيونس – كراج رفح – شارع القصيلة .
فاطمة سليمان رشوان رشوان – خانيونس – كراج رفح – شارع القصيلة .

سوسن سليمان رشوان رشوان – خانيونس – كراج رفح – شارع القصيلة .
وجميعهم مجهولو محل االقامة 

نوع الدعوى / تنفيذ عقد اتفاق على بيع قطعة ارض مقام عليها منزل .
قيمة الدعوى / 72000 الف دينار اردني 

 مذكرة حضور بالنشر المستبدل   في الطلب الحقوقي رقم 2019/1197
الـــى المدعى عليـــه المذكورين اعاله بمـــا ان المدعي قد تقدم بالقضيـــة الحقوقية ) تنفيذ 
عقد اتفاق علي بيع قطعـــة ارض مقام عليها منزل ( لذلك يقتضى عليكم الحضور الى هذه 
المحكمة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة كما يقتضى ان تودعوا قلم 
هذه المحكمة ردكم التحريري خالل خمســـة عشر يوما من تاريخ تبليغكم هذه المذكرة علما 
انه قد تحدد لها جلسة 2020/1/15م للنظر في القضية . وليكون معلوما لديك انك اذا تخلفت 

عن ذلك يجوز للمدعى ان يسير بحقك في القضية حسب االصول . وحرر في 2019/12/18م

رئي�س قلم حمكمة بداية خانيون�س
فتحي ابو حم�سن 

دولة فل�سطني
املجل�س االأعلى للق�ساء

لدى حمكمة بداية غزة املوقرة
يف الق�سية رقم 578 / 2018    يف الطلب 1934 / 2019

المســــتدعي/ محمد خليل محارب الزيناتي- من جباليــــا هوية رقم/ 975935339 أرض 
الشرفا عباد الرحمن مقابل مدرسة عباد الرحمن بالقرب من محطة ياسين لتحلية الماء. 

وكيله المحامي/ إبراهيم لبد والمحامية/ شيرين غيث
المستدعى ضدهم/1- سليمان داوود حسين الشرفا- وآخر عنوان له غزة برج الظافر قرب مسجد 
الكوثر الطابق العاشــــر 2-ليلى خليل محمد الشرفا "أبو ســــمرة" وآخر عنوان لها غزة برج الظافر 
قرب مسجد الكوثر الطابق العاشر 3-اسراء داود محمود الحداد )أهل( وآخر عنوان لها غزة الرمال 

الجنوبي أنصار خلف محالت السقا لألدوات الكهربائية- مجهولي محل اإلقامة
نوع الدعوى: تنفيذ عيني      قيمة الدعوى: )95000 دينار أردني(

باسم الشعب العربي الفلسطيني // الحكـــم //
حكمت المحكمة بتنفيذ عقد االتفاق على بيع طي المبرز م/1 عدد 13 تنفيذًا عينيًا وذلك بشطب 
ما مساحته 512.5 مترًا مربعًا خمسمائة واثنا عشر مترًا من أرض القسيمة رقم )139( من القطعة 
رقم )978( من أراضي غزة من اسم المدعى عليها السادسة )ليلى خليل محمد الشرفا( وتسجيلها 
باسم المدعي/ محمد خليل محارب الزيناتي واشعار دائرة تسجيل األراضي بغزة بذلك ورد الدعوى 

عن المدعى عليه الخامس والزام المدعي بما أداه من رسوم ومصاريف.

قا�سي البداية / اأ. حامد ال�سمك
طالب التبليغ: محمد خليل محارب الزيناتي وكيله المحاميان/ إبراهيم لبد وشرين غيث.

المطلوب تبليغهم:1- ســـليمان داود حسين الشـــرفا- غزة برج الظافر قرب مسجد الكوثر الطابق 
العاشر 2-ليلى خليل محمد الشرفا )أبو سمرة( غزة برج الظافر مسجد الكوثر الطابق العاشر 3-اسراء 

داود محمود الحداد )أهل( غزة الرمال الجنوبي أنصار خلف محالت السقا لألدوات الكهربائية
نوع األوراق: الحكم الصادر في القضية رقم 578 / 2018 بداية غزة

رئي�س قلم حمكمة بداية غزة / اأ. عمار قنديل

وقالت فاتو بنســـودا الجمعة: إن "جرائم حرب ارتكبت 
أو ترتكب في الضفة الغربية التي تحتلها "إســـرائيل" 
و"القدس الشرقية" وفي قطاع غزة، وطلبت من المحكمة 
الدوليـــة حكما بخصـــوص األراضي المشـــمولة ضمن 

صالحياتها . " 
وتـــدرس المحكمة الجنائيـــة الدوليـــة قضية رفعها 
الفلســـطينيون منذ عام 2015 بخصوص "جرائم حرب" 

يتهمون " إسرائيل"  بارتكابها.
وفي حـــال فتحت الجنائيـــة الدولية تحقيقا رســـميا 
بشـــبهات ارتكاب جرائـــم حرب ضد الفلســـطينيين، 
سيواجه مسؤولون "إسرائيليون" سياسيون وعسكريون 
حاليون وسابقون خطر المالحقة واالعتقال في أكثر من 

100 دولة حول العالم.
 وفـــي خضـــم ذلـــك، وصـــف رئيـــس وزراء االحتالل 
االسرائيلي المنتهية واليته بنيامين نتانياهو اإلعالن 
بـ"يوم أســـود" و أداة سياســـية لنزع الشرعية عن دولة 

إسرائيل" وفق تعبيره.
كمـــا حاول التقليـــل من ذلـــك القرار بقولـــه إن "هذه 
الخطوة ال ترتكز على أي أساس، إذ أن المحكمة ال تضم 
"إسرائيل" بعضويتها وليس لديها صالحية للنظر في 

هذه القضية". وفق تعبيره.
وفي ســـياق متصل عّبرت الواليات المتحدة األمريكية 
عن رفضها لفتح هذا التحقيق حيث زعم وزير الخارجية 
األميركـــي مايك بومبيـــو أن ذلك غير مبـــرر، وغّرد على 
"تويتر" بالقول: "إن الطريق إلى الســـالم الدائم يمر عبر 

مفاوضات مباشرة ". 
أما علـــى الصعيـــد الفلســـطيني، فوصف رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس الخطوة باليوم 
العظيم، قائال: "اليوم هو يوم عظيم ألننا حققنا فيه 
ما نريد، واعتبارا من اليوم ســـتبدأ ماكينة المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة بتقبل القضايا التي ســـبق أن 
قدمناها لهم، وأصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب 

جراء االحتالل أن يرفع قضية ". 

انت�سار للعدالة 
رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية )حشـــد( صالح عبد 
العاطي، وصف إعالن المدعية العامة للمحكمة الجنائية 
الدولية بفتح تحقيق بجرائم االحتالل االسرائيلي ضد 
الشـــعب الفلســـطيني، بأنه انتصار للعدالة ولحقوق 
ضحايا االنتهاكات الجســـيمة، وفرصة لمحاسبة قادة 
االحتـــالل على جرائـــم الحرب وجرائم ضد اإلنســـانية 

المرتكبة بحق المدنيين.
وقال عبد العاطي خالل حديثه لـ"االستقالل" : إن "طلب 
المدعية من الدائرة التمهيدية الشـــروع في التحقيق 
االبتدائـــي، يأتي انســـجاما مـــع نظام روما األساســـي 
الذي يشـــترط ضرورة أخذ ترخيص قضائي من الدائرة 

التمهيدية حسب المادة )17 ( من النظام األساسي".
وأضاف: " غالبا ما يلي ترخيص الدائرة التمهيدية أخذ 
موافقتها المباشـــرة للشـــروع في التحقيق االبتدائي، 

وذلك وفقا للحاالت السابقة التي عرضت على المحكمة 
بذات الصيغة، مســـتدركا، "أما في حال رفضت الدائرة 
التمهيديـــة اإلذن بإجراء تحقيق ابتدائي، وذلك لعدم 
اقتناعها بجدية المعلومات المقدمة إليها من المدعية 
العامـــة، فال يمنع ذلك الرفض المدعيـــة العامة من أن 
تقدم طلبـــا الحقا للدائرة التمهيدية، يســـتند لوقائع 

وأدلة جديدة بهدف فتح تحقيق حولها.
وأشـــار إلى أن القرار الصادر عن مكتب المدعية العامة 
يعتبر خطوة ثانية تلي قرار المدعية العامة بتاريخ 16 
كانون الثاني/ يناير 2015 الشـــروع بإجراء دراسة أولية 
للحالة في فلســـطين، بعد قيام دولة فلسطين بإيداع 
إعـــالن خاص بموجـــب المادة 13)2( مـــن النظام تقبل 
بموجبه فلسطين بوالية المحكمة الزمنية على الجرائم 
التـــي ارتكبت على إقليم فلســـطين منـــذ 13 حزيران/ 
يونيو 2014، وتقع ضمن نطاق االختصاص الموضوعي 

للمحكمة.

وحـــث رئيـــس الهيئـــة قضـــاة الدائـــرة التمهيدية 
لدى المحكمـــة الجنائية الدوليـــة، باالنتصار لضحايا 
الفلســـطينيين، وذلك بمنح المدعيـــة العامة ترخيصا 
قضائيـــا بأغلبية أعضائها من أجل تمكينها مباشـــرة 
أعمـــال التحقيـــق االبتدائي فـــي الجرائـــم المرتكبة 
باألراضـــي الفلســـطينية المحتلة ، كما تحـــث الدول 
المصادقة على نظام روما، ومؤسســـات األمم المتحدة 
المعنية بحقوق اإلنســـان، لضرورة العمل على تدعيم 

قرار المدعية العامة.
حماوالت "اإ�سرائيلية واأمريكية 

بدوره , أكد الخبير في القانون الدولي عبد الكريم شبير 
أن أي محاولة سيمارســـها االحتالل االسرائيلي واإلدارة 
األمريكية بقيادة رئيســـها دونالد ترامب، إلسقاط قرار 
المدعية العامة للمحكمـــة الجنائية بفتح تحقيق عن 
الجرائم االســـرائيلية المرتكبة  ضد الفلســـطينيين، 

ستبوء بالفشل .
وأوضح شـــبير لـ"االســـتقالل " أنه ليس مـــن الضروري 
انضمام الكيـــان الصهيوني "المّدعـــى عليه" من قبل 
المؤسســـات والمســـؤولين الفلســـطينيين لمحكمة 
الجنائية الدولية واالتفاقات الدولية كي يتم محاسبتها، 

فالقوانين الدولية تكتفي بانضمام أحد األطراف.
وبّيـــن أن فلســـطين تعتبر عضـــوا مراقبـــا بالمحكمة 
الجنائية، وقـــرار المحكمة بفتح تحقيق بجرائم الحرب 
التي ارتكبها مسؤولون إسرائيليون جاء بناء على طلبها، 
األمر الذي تتخذه المّدعية على محمل الجّد وســـتعمل 

لمالحقة المجرمين. 
وأشـــار إلى المحـــاوالت األمريكية، خاصة المستشـــار 
األمني لإلدارة األمريكية الـــذي هدد القضاة والمدعية 
العامة وموظفي المحكمة باتخـــاذ إجراءات عقابية في 
حال أصدروا قرار ضد "إســـرائيل"، لكن كل محاوالتهم 
باءت بالفشـــل، نتيجة تقديم الكونغـــرس األمريكي 

ترامب للمحاكمة لخرقه القوانين الدولية . 

محاوالت "إسرائيل" والواليات المتحدة عرقلة القرار ستبوء بالفشل

قرار »الجنائية الدولية« فتح تحقيق بجرام االحتالل.. هل اقترب يوم الحساب؟
غزة / �سماح املبحوح: 

انت�س��ارًا لعدالة دماء ال�س��حايا الفل�س��طينيني، وتر�س��يخا 
ملبداأ امل�س��اءلة واملحا�سبة الدولية لتحقيق الردع الق�سائي 

ال��ازم ل�س��مان حتقيق ذل��ك؛  انت��زع الفل�س��طينيون قرارا 
دوليا يق�س��ي مبحا�س��بة ق��ادة االحتال االإ�س��رائيلي على 
ارتكابهم جرائم حرب وجرائم �سد االإن�سانية بحق ال�سعب 

الفل�سطيني االأعزل. فقد اأعلنت ممثلة االدعاء يف املحكمة 
اجلنائية الدولية اأنها تريد فتح حتقيق �س��امل بخ�س��و�س 
»جرائم حرب« حمتملة ارتكبت يف االأرا�سي الفل�سطينية. 
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دولة فل�سطني
ال�سلطة الق�سائية 

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
حمكمة ال�سجاعية ال�سرعية

اعالن خ�شوم �شادر عن حمكمة ال�شجاعية ال�شرعية
إلى المدعى عليه/صقر ســـعيد حســـان عاشـــور من غزة الزيتون بجوار 
مطعم شـــعفوط الفرع الرئيسي سابقًا وحاليًا خارج قطاع غزة ومجهول 
محل اإلقامة اآلن، يقتضي حضورك لهذه المحكمة يوم األربعاء الموافق 
2020/1/22م الســـاعة الثامنة صباحًا وذلك للنظر في القضية أســـاس 
1468 / 2019 وموضوعها/ عفش بيت والقضية أساس 1467 / 2019م 
وموضوعهـــا نفقة عدة والمرفوعة عليك مـــن قبل المدعية صفاء محمد 
سامي كمال دلول ، وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترسل وكيال عن 
أو تبِد للمحكمة معذرة مشـــروعة سيجري بحقك المقتضي الشرعي لذا 

صار تبليغك حصب األصول وحرر بتاريخ 2019/12/16م

قا�سي حمكمة ال�سجاعية ال�سرعي
    حممد مو�سى كريزم

دولة فل�سطني
وزارة احلكم املحلي

  اإعالن  �شادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

 )7C ( بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم
  منطقة تنظيم الزوايدة

  قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936
تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة للعموم انها قد قررت  
بجلســـتها رقم 2019/30 المنعقدة بتاريخ 2019/10/16 التصديق النهائي على 
المخطط التفصيلي لمســـار الشـــارع رقم )7C(  بعرض )26( مترًا بدون ارتداد في 
الجزء المحصور بين شـــارع رقم )4( حتى الحدود الشـــرقية للقسيمة رقم )10( من 
القطعة رقم )2340( وبعرض )20( مترًا بدون ارتداد في الجزء المحصور بين شارع 
رقم )2B( غربا والحدود الشرقية للقسيمة رقم )10( من القطعة رقم )2340( والمار 

بالقسائم رقم )19-14-11-10( من القطعة رقم )2340( .
الســـابق ايداعه لالعتراض بموجب االعالن الصادر عن اللجنة المركزية 

والذي نشر في جريدة االستقالل بتاريخ 2019/2/27 .
كما قررت اللجنة المركزية وضع هذا المشـــروع موضع التنفيذ بعد مرور 
خمســـة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في الجريدة الرسمية وفي 

صحيفتين محليتين ايهما اقرب .
وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن .

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن 
 مبحافظات غزة 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعلن أنا المواطن/ حسن اسعد سليم الترتير....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
937345544  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة .

أعلن أنا المواطنة/ شادية أحمد سعد ابو سرية....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   900683210

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ ريآض آحمـد مـوسـى عودة..... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
803707249  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/ زينب علي ابراهيم اقديح....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
904835162  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

واشنطن/ االستقالل:
خلصت ندوة سياســـية  يـــوم أمس، إلى أن أمريـــكا هي الخطر 
األكبـــر الذي ُيهدد المنطقة العربية واإلســـالمية برمتها، وأكبر 

التهديدات للقضية الفلسطينية ومحور المقاومة.
وأكد متحدثـــون أن اإلدارات األمريكية المتعاقبة، تحارب محور 
المقاومة وكل من يعارض مخططاتها ومشاريعها في المنطقة، 

بكل الطرق والوسائل، عبر التهديد والهيمنة والسيطرة.
اأمريكا ال�سيطان الأكرب

وأكـــد القيادي في حركة الجهاد اإلســـالمي أحمد المدلل، خالل 
الندوة التي جاءت بعنوان "أمريكا الشـــيطان األكبر" ونظمت في 
مقر مركز أطلس للدراســـات في مدينة غزة، أن أمريكا هي أخطر 
التهديدات التي تواجهها األمة العربية واإلسالمية، ومن أخطر 

التهديدات على القضية الفلسطينية.
وأشـــار إلـــى أن معظـــم اإلدارات األمريكية المتعاقبـــة قريبة 
للمعتقدات الصهيونية، وتســـعى لتحقيق مصالحها فقط في 
المنطقة، مشيرًا إلى أن أمريكا التي تعتبر نفسها هي من تحدد 
سياسات العالم، تحاول إضعاف الدور اإليراني في المنطقة، من 

خالل ضرب حلفائها في المنطقة.
ولفت إلى أن إيران اســـتطاعت رغم الحصـــار األمريكي والغربي 
لهـــا أن تتجاوز كل العقبات وأن تبنـــي وتعزز الجبهة الداخلية 
وتتفـــوق مـــن الناحيـــة العســـكرية، خالفًا للدهاء السياســـي 

بالتعامل مع قضايا أساسية كقضية تخصيب اليورانيوم.
وأكد القيادي فـــي حركة الجهاد، أن إيران قدمت المســـاعدة 

للمقاومة الفلســـطينية، ولـــوال دعمها للمقاومة لم تســـتطع 
األخيرة أن تصنع توازنًا في الرعب أمام "إســـرائيل" وتطور من 
أدواتها العســـكرية. وشدد على أن "إســـرائيل" لم تستطع أن 
تنهي المقاومة وأن تعيد احتـــالل غزة، فيما حققت المقاومة 
انتصـــارات تلو أخرى، وآخرها كان فـــي معركة "صيحة الفجر"، 
الفتًا إلى أن ســـرايا القـــدس وكتائب القســـام والمجاهدين 
اســـتطاعوا أن يدكوا العمق االستراتيجي لـ"إسرائيل". وانتقد 
المدلل، األنظمة التي تحاول الهرولة نحو التطبيع مع االحتالل، 
بالحصـــول على تذكرة أمريكية لتحافظ على عروشـــها، منوهًا 

إلى رفض سياســـات الرئيـــس األمريكي دونالـــد ترامب في 
المنطقة.

وتطـــرق للواقع اإلســـرائيلي الداخلي وتعّثر تشـــكيل حكومة 
هناك، مؤكدا أن "إسرائيل" باتت تعيش أزمات متتالية.

كمـــا أكد أن محور المقاومة مازال يســـجل نقاطـــًا إيجابية على 
األرض، وكل التغيرات في المنطقة تصب باتجاه مصلحة محور 

المقاومة.
افتعال الأزمات

مـــن ناحيتـــه، أوضـــح نائل أبـــو عـــودة القيادي فـــي كتائب 

المجاهدين، أن أمريكا حاولـــت اللعب بأوراق عدة في المنطقة 
كالدخول في الدول العربية واإلسالمية وافتعال األزمات.

وأشار إلى أن أمريكا مارست اإلرهاب الحقيقي بتدمير مقدرات 
األمة العربية واإلســـالمية واستهدفت محور المقاومة وكل من 

يواجه المخططات األمريكية ومشاريعها.
وبّيـــن، أن أمريـــكا تفتعـــل األزمات وإشـــغال العالـــم العربي 
واإلسالمي بقضايا ثانوية، لتحييد قضية فلسطين عن أجندة 

االهتمام العربي واإلسالمي.
ونـــوه أبو عودة، إلى سياســـة الحـــرب بالوكالة التـــي تتبعها 
واشـــنطن، مشـــيرًا إلـــى أن أمريكا فشـــلت فـــي محاربة محور 
المقاومة بشكل مباشـــر، فلجأت لعمالئها في المنطقة للعبث 

بمقدرات شعبنا ومقدرات المنطقة.
الفو�سى اخللقة

أما المحلل والكاتب السياســـي حســـن عبدو، فـــرأى أن هناك 
اســـتهدافًا لكل محور المقاومـــة في المنطقـــة، فيما تتعامل 
أمريكا بمنطق العبد والســـيد، فخلقت أمريكا مصطلح الفوضى 
الخالقـــة، لخلق فرص لضرب مشـــروع المقاومـــة الذي يرفض 

السيطرة والهيمنة.
وبّيـــن، أن محـــور المقاومة محـــور دفاعي ال يرغـــب بالهيمنة 
والســـيطرة، مشـــيرًا إلى أن الثـــورة اإليرانية اإلســـالمية تقبل 
الحداثة وترفـــض التحديث على الطريقـــة األمريكية، ناصرت 
القـــوى المســـتضعفة وعلى رأســـها فلســـطين، مـــن عميق 

األيدولوجيا التي تقوم عليها إيران.

أمريكا الخطر األكبر على فلسطين والمنطقة

متحدثون: التغيرات في المنطقة تتجه لمصلحة محور المقاومة

غزة/ االستقالل:
طالب أصحـــاب المنازل المتضررة من عدوان 2014 
خاصـــة الذين لـــم يســـتلموا أية دفعـــات مالية، 
وكالة الغوث بتخصيص المنحة الســـعودية التي 
ستســـتلمها الوكالة في األيـــام القادمة والمقدرة 

بعشرة ماليين دوالر لصرف تعويضاتهم.
جاءت هـــذه المطالبة خالل اجتمـــاع لممثلي لجان 
متضرري عـــدوان 2014 مع مجموعـــة من أصحاب 

المنازل في مخيم البريج.
وقـــال األهالـــي: "إن المملكة العربية الســـعودية 
حسب ما علمنا ســـتتبرع  مشكورة بمنحة قيمتها 
عشـــرة ماليين دوالر للمتضررين دون أن تشـــترط 
وجهـــة الصرف لهذا فعلى مديـــر عمليات الوكالة 

أن يخصـــص هـــذه المنحـــة للمتضرريـــن خاصة 
المصنفين "جزئي بليغ".

وأعرب األهالي المتضررون عن سخطهم وغضبهم 
لحالة التســـويف والمماطلة والتبريـــرات الواهية 
التـــي تتبعهـــا الوكالـــة بحقهم في عدم ســـرعة 

الصرف.
وحمـــل األهالـــي الوكالة مســـؤولية المعاناة التي 
يعانـــون منها جراء هذا التقاعس خاصة وأن كثيرًا 
منهم لم يقدروا علـــى إصالح منازلهم على أمل أن 

تصرف لهم الوكالة تعويضاتهم .
وأشـــاروا إلى أنهـــم يتعرضون لموجـــات من البرد 
والصقيع ودخول ميـــاه األمطار إلى غرف أطفالهم 
وهم نيام مما يعرضهم لنزالت برد وأمراض أخرى.

وأكـــد األهالي أنـــه واجب علـــى الوكالـــة أن تفي 
بالتزاماتها المالية باتجاه تعويضهم الذين مضى 

على انتظارهم ما يقارب خمس  سنوات. 
وكان وفـــد من لجنة متضرري عـــدوان 2014  قدم 
رســـالة شـــديدة اللهجـــة لنائب محافـــظ الوكالة 
بالوســـطى ســـامي الصالحـــي لينقلهـــا  لمديـــر 
عمليات الوكالة ماتياس شـــمالي تتضمن مطالب 
المتضررين بسرعة تعويضهم وتزويدهم بالعقود 
الموقعـــة مع الوكالة بقيمة األضـــرار الثي قدرتها 
اللجان الهندســـية، وكذلـــك تحديد موعد بأقصى 
سرعة مع المدير والتهديد باالعتصام داخل مقرات 
للوكالة في حالة عدم االستجابة خاصة المصنفين 

"جزئي بليغ" والذين لم يستلموا دوالرًا واحدًا.

متضررو عدوان 2014 يطالبون بتخصيص المنحة السعودية لصرف تعويضاتهم

غزة/ االستقالل:
نظم قطـــاع الصيادين فـــي كتلة الوحـــدة العماليـــة، اإلطار العمالـــي للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلســـطين، بمحافظة غرب غزة، نـــدوة بعنوان "نعم لحرية 

الصيد وال الستهداف الصيادين من االحتالل في عرض البحر".
وشـــارك في النـــدوة، عضو المكتب السياســـي للجبهـــة الديمقراطية طالل أبو 
ظريفـــة، ومســـؤول محافظة غـــرب غزة، نبيل عطـــا الله، ومســـؤول كتلة الوحدة 
العمالية بقطاع غزة أدهم خلف، ومســـؤول قطـــاع الصيادين في الكتلة عبد الله 
النجار، ومســـؤول كتلة الوحدة في محافظة غرب غزة جهاد البربري، وصف واسع 
من الصيادين بالمحافظة. وتطرق أبو ظريفة لألوضاع السياسية بما فيها صفقة 
ترامب واستحقاق االنتخابات الفلسطينية العامة كحق وطني ودستوري لتجديد 

النظام السياسي الفلسطيني.
من جهته أشـــار النجار إلى اإلجراءات والممارســـات اإلسرائيلية بحق الصيادين 
الفلسطينيين أثناء صيدهم في بحر قطاع غزة، من مالحقة واعتقال وإطالق النار 
صوبهـــم وصوب مراكبهم ومصادرتها مراكبهم االحتالل، منوهًا إلى أن تقليص 

مساحات الصيد البحري انتهاكات إسرائيلية متواصلة بحق الصيادين.
 ودعـــا وزارة الزراعة والبلديات في قطـــاع غزة لتوفير مقومات الصمود للصيادين 

لمجابهة الهجمة اإلسرائيلية الشرسة بحقهم.

دعوات بغزة لحماية 
الصيادين ودعم صمودهم
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�ضربة قوية
وأضاف ملحم، في تصريح له، أن تحديد الجنائية الدولية اراضي 
الضفة والقطاع لفتح التحقيق فـــي الجرائم التي ترتكب فيها، 
يشكل ضربة للمحاوالت االمريكية التي تسعى لتقويض اقامة 

الدولة الفلسطينية المستقلة.
من ناحيته  أكد أمين ســـر اللجنة التنفيذيـــة لمنظمة التحرير 
صائب عريقات، أن دولة فلســـطين على استعداد للتعاون التام 
مع المحكمـــة الجنائية الدوليـــة في كافة المجـــاالت لمحاكمة 
مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم ضد الشـــعب الفلســـطيني، 
موضًحا أن حملة ســـتبدأ بالتعاون مع كافة مؤسســـات المجتمع 
المدني والمؤسســـات الحقوقية لجمع كل أسماء ضحايا الجرائم 

االسرائيلية وإرفاقها بملفات ورفعها للجنائية الدولية.
وأشـــار عريقـــات في تصريح له، إلـــى أن أهم مـــا ورد في تقرير 
الجنائيـــة الدولية هو الســـؤال الذي يتعلـــق بالوالية األرضية 
لفلسطين، وأن ما يميز هذا السؤال هو أن هناك سقفا زمنيا للرد 

عليه لغاية 120 يوما قابلة للتمديد 60 يوما.
يوم م�ضهود

وبـــدوره أكد رئيس المجلس التشـــريعي الفلســـطيني باإلنابة 
أحمد بحر أن قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو 
بن ســـودا بفتح تحقيق فـــي جرائم االحتالل اإلســـرائيلي بحق 
أبناء الشـــعب الفلسطيني، هو يوم مشـــهود في حياة الشعب 

الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وقـــال: إن هذا القرار يشـــكل يوًما تاريخًيا للقوانيـــن والقرارات 
والمواثيق واالتفاقيات الدولية واإلنســـانية التي أمعن االحتالل 
في انتهاكها واســـتباحتها بكل صلف وفجور على مدار العقود 

الماضية.
واعتبـــر بحر، البدء فـــي اإلجراءات الفعليـــة للتحقيق في جرائم 

االحتالل، انتصاًرا للفلســـطينيين وقضيتهـــم العادلة وهزيمة 
لالحتالل و"المشروع الصهيوني" في المنطقة والعالم أجمع.

ودعا بحر السلطة الفلســـطينية والمجموعة العربية واإلسالمية 
في المؤسســـات والمنظمـــات الدولية إلى التقـــاط هذه اللحظة 
التاريخية، ودعم وإسناد المحكمة الجنائية الدولية في قراراتها 
وسلوكياتها وتوجهاتها العادلة إلدانة وتجريم االحتالل وقادته.

وبدوره دعـــا األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلســـطينية 
مصطفـــى البرغوثي الدائرة التمهيدية فـــي المحكمة الجنائية 
الدولية إلى اإلســـراع فـــي إصدار القرار وعـــدم إضاعة المزيد من 
الوقت في فتح تحقيق رســـمي في الجرائم الدولية المرتكبة من 

قبل حكام "إسرائيل".

ورحب البرغوثي في تصريح صحفي، بإعالن مكتب المدعية العامة 
للمحكمة الجنائية بانتهاء مرحلة الدراســـة األولية في الحالة في 
فلســـطين، وكذلك تأكيدهـــا أن كافة الشـــروط القانونية لفتح 

التحقيق قد تحققت.
وقال إن هـــذا القرار الذي تأخر كثيًرا يفتـــح الباب للتحقيق في 
جرائم الحرب التي ارتكبها نتنياهو ووزراؤه وقادة وضباط وجنود 
جيش االحتالل أثناء عدوانهم على قطاع غزة، وكذلك فيما يتعلق 

بجريمة االستيطان والجرائم ضد األسرى الفلسطينيين.
وأضـــاف أن رد فعـــل نتنياهو تجـــاه القرار، والـــذي وصفه بأنه 
"يوم أســـود إلســـرائيل"، يؤكد مدى رعب المؤسسة اإلسرائيلية 
مـــن اقتراب موعـــد إدانتها بارتكاب جرائم الحرب ضد الشـــعب 

الفلســـطيني وتحقيق العدالة لشـــعب عانى طوياًل من الجرائم 
والتشريد واالحتالل ونظام األبرتهايد العنصري.

خطوة مهمة
من جهته رحب حزب الشعب الفلسطيني، بقرار المدعية العامة 
لمحكمة الجنايات الدولية، معتبرًا إياه، خطوة مهمة يمكن البناء 
عليها من خالل اعتماد خطة وطنية شاملة، لمتابعة تنفيذ القرار 
ومواجهة أية محاوالت لاللتفاف عليه وإجهاضه، داعيَا لمتابعته 
وصـــواَل إلى إجـــراء تحقيق جـــدي، يؤدي إلدانـــة مجرمي الحرب 
الصهاينة ومالحقتهم، ومحاكمتهم على جرائمهم بحق شعبنا.

 وشـــدد الحزب على ضرورة التعامل بجدية ومســـؤولية مع هذه 
الخطوة المهمة، مؤكدَا في الوقت نفسه على أهمية ترجمة ذلك 
بتحويلها لخطوات عملية، وتنفيذها على مختلف المســـتويات، 
األمر الذي يستوجب تفعيل الدبلوماسية الرسمية الفلسطينية، 
وتوفير  الحشـــد والتأييد الدولي، لتنفيذ القـــرار وكامل قرارات 
الشـــرعية الدولية، المؤيدة لحقوق شـــعبنا الفلســـطيني، وفي 
مقدمتهـــا حق العـــودة والحريـــة، وإقامـــة دولته المســـتقلة، 

وعاصمتها القدس. 
وأكدت حركة المقاومة الشـــعبية في فلســـطين، ترحيبها بقرار 
"فانتو بنسودا"، المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، والتي 
طلبت باالنتهاء والبت بالقرار حول الجرائم المرتكبة في فلسطين، 
ومنها االعتداءات على المتظاهرين في مسيرات العودة، والجرائم 

بالقدس والضفة، وما يعانيه أسرانا داخل السجون.
واعتبـــرت الحركة فـــي بيان لهـــا، أن مثل هذه الخطـــوة تحتاج 
الستكمال مباشـــر، وإصدار القرارات الالزمة لإلدانة ومالحقة قادة 
"الكيان الغاصب" على جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق شعبنا، 
كما أنه يجب عدم االستســـالم ألي ضغوط أمريكية وصهيونية؛ 

لوقف إصدار القرار للمحكمة.

ترحيب فلسطيني كبير بقرار الجنائية الدولية لمحاكمة قادة االحتالل
غزة/ اال�ضتقالل:

حقوقي��ة  ومنظم��ات  و�ضخ�ض��يات  ف�ض��ائل  اأك��دت 
فل�ض��طينية، اأن ق��رار حمكم��ة اجلناي��ات الدولي��ة 
بفتح حتقيقات حول جرائم االحتالل االإ�ض��رائيلي 

يف غ��زة وال�ض��فة والقد���س ه��و انت�ض��ار للق�ض��ية 
الفل�ض��طينية، وللمظلومني الذين يتعر�ض��ون الأب�ضع 
اأن��واع االعت��داءات يف الع��امل. وقال الناطق با�ض��م 
احلكوم��ة ابراهيم ملح��م، ان ق��رار املدعية العامة 

يف املحكم��ة اجلنائي��ة ؛ يحم��ل الكث��ر م��ن املع��اين 
وال��دالالت الت��ي تتج��اوز امل�ض��األة الق�ض��ائية عل��ى 
اهميته��ا يف مالحقة جمرمي احلرب ويوجه ر�ض��الة 

لهم باأن زمن االفالت من العقاب قد انتهى.

القدس المحتلة/ االستقالل:
ذكرت وســــائل اإلعالم العبرية أمس، أن مسؤولين 
"إســــرائيليين" يواجهون خطر المالحقة واالعتقال 
فــــي أكثر من 100 دولة حــــول العالم، في حال فتح 
الجنائية الدولية تحقيقًا رســــميًا بشبهات ارتكاب 

جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وكان مكتــــب المدعية العامــــة للمحكمة الجنائية 
أعلنت انتهاء مرحلة الدراســــة األولية وتأكيدها أن 
كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت. 

وعّبــــرت الواليــــات المتحدة عن رفضهــــا لفتح هذا 
التحقيق حيــــث زعم وزير الخارجية األميركي مايك 
بومبيــــو أن ذلك غير مبرر، وغرد على "تويتر" بالقول: 
"إن الطريق إلى الســــالم الدائــــم يمر عبر مفاوضات 

مباشرة".
ووصف رئيــــس حكومة االحتالل، بنيامين نتنياهو 
االعالن بـ"يوم أسود"، وبعث برسالة إلى زعماء العالم 
قال فيها إنــــه يتم تحويل المحكمــــة الدولية الى 

سالح سياسي ضد "إسرائيل".

االستقالل/ وكاالت:
رحبـــت المنظمة العربية لحقوق اإلنســـان في بريطانيا ببيان 
المدعيـــة العامة في المحكمة الجنائية الدولية الخاص بفتح 

تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في فلسطين.
وأكدت المنظمة في بيان صحفي أن تحقيًقا مبدئًيا موضوعًيا 
في القضية وفق مـــا توفر للمحكمة من معلومات، خلص إلى 
أن كافة المعايير التي يتطلبها فتح تحقيق رســـمي متوفرة 

وموجودة وال يوجد أي عائق يمنع فتح هذا التحقيق.
وأوضحت أن دولة فلسطين تقدمت بطلب إلى مكتب المدعي 
العام بفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت منذ الثالث عشر 
من حزيـــران 2014 وما بعده إضافة إلى طلبين باالنضمام الى 

المحكمة واإلحالة.
وأضافت أنه ومنذ ذلك الحين سار مكتب المدعي العام وببطء 
شديد في التحقيقات، واليوم وبعد خمس سنوات اتخذ قرار 
بفتح تحقيق رســـمي وال يزال الطريق نحـــو تحقيق العدالة 

الناجزة طوياًل.
وبينت أن معاناة الفلســـطينيين من جرائم االحتالل لم تبدأ 
منـــذ حزيران عام 2014 إنما تعود لعقود منذ عام 1948 مروًرا 
بعام 1967، حيث تمت الســـيطرة على كافـــة األراضي التي 
كانت تخضـــع لالنتداب البريطاني، وخاللهـــا ارتكبت جرائم 
خطيرة توصف في القانون الدولي اإلنساني جرائم حرب وضد 

اإلنسانية.
وأشـــارت إلى أن الشعب الفلســـطيني لم ينعم حتى يومنا 
هذا باألمن والســـالم والعدالـــة، فمنذ احتالل عـــام 1967 ال 
زالت "إســـرائيل" القائمة باالحتالل ترتكب الجرائم المختلفة 
من قتل جماعـــي واعتقال وتعذيب ومصـــادرة أراضي وبناء 

مستوطنات واعتداء على المقدســـات أمام كل هذه الجرائم 
وقف المجتمع الدولي صامًتا دون تحريك أي ساكن.

ولفتت إلى أنه في عهد ترمب زاد مشهد العدالة قتامة عندما 
أعلن القدس عاصمة لـ"إسرائيل" ونقل سفارة بالده إليها في 

انتهاك خطير لكافة قرارات األمم المتحدة والقانون الدولي.
وقالت إن غياب العدالة والدعم الـــذي يتلقاه االحتالل طوال 
ســـنوات جعلهم يتمـــادون في ارتكاب الجرائـــم المختلفة، 
فاالستبطان مســـتمر، وعمليات القتل واالعتقال والتعذيب 
مستمرة. وأكدت أن الجرائم التي ترتكب في فلسطين تحتاج 
محكمة خاصة لتحقيق العدالة على شاكلة محاكم يوغسالفيا 
ورواندا، إال أن القوى الداعمة لـ"إســـرائيل" تمنع بالتأكيد قيام 
مثل هذه المحكمة مع أنه ممكن تجاوز مجلس األمن بموجب 
قرار متحدون من أجل السالم من خالل الجمعية العامة لألمم 

المتحدة إلنشاء محكمة خاصة.
وأضافـــت "وحتى تجتمـــع إرادة المجتمع الدولي لتشـــكيل 
محكمـــة خاصة اليوم لدينا محكمـــة دائمة وذات اختصاص 
زماني محدد ممكن بعد قرار اليوم أن تقوم بدور متواضع في 
تحقيق جانب من العدالة النصافة للضحايا الذين سقطوا منذ 
حزيران 2014 وما بعـــده، لعل قادة جيش االحتالل يرتدعون 
ويفكرون قبل شـــن أي هجوم على المدنيين بما يحقق الردع 

العام والخاص".
ودعت المنظمة أعضـــاء مجلس األمن بأن ال يتدخلوا بســـير 
التحقيقات التي ســـتبدأها المدعية العامة، فهناك خشية 
أن يتوافق أعضاء مجلس األمن ألســـباب سياســـية وداعمة 
لـ"إســـرائيل" لوقف التحقيقات لمدة عام وفق ما تنص عليه 

اتفاقية روما.

منظمة حقوقية: قرار »الجنائية« 
خطوة أولى لتحقيق العدالة الناجزة

في حال فتحت »الجنائية الدولية« تحقيقاتها 
سياسيون وعسكريون »اسرائيليون« 

يواجهون االعتقال في 100 دولة

رام الله/ االستقالل:
اعتبر المتحدث باســـم هيئة شؤون االســـرى والمحررين 
حســـن عبد ربه، أن إعالن المحكمة الجنائية الدولة الشروع 
بتحقيق في جرائم االحتالل بحق شـــعبنا الفلســـطيني، 
تطـــورا نوعيا في مواجهة الظلـــم والجرائم التي ترتكبها 

"إسرائيل" بحق األسرى وقضيتهم.
وقـــال عبد ربه فـــي تصريح له: إن قضية األســـرى من أبرز 

القضايا التي قدمت بشـــكل رســـمي للمحكمة الجنائية 
الدولية والتي تتناول كل معاناة األســـرى من إهمال طبي 

متعمد واستشهاد األسرى جراء هذه السياسة.
وأشـــار إلى أنه تم إخطار المحكمة ســـابقًا بذلك وفي عدة 
مناســـبات، معتبرًا إعالن الجنائية بمثابة تطور في االتجاه 
الصحيـــح لرفع الظلـــم والقهـــر الذي وقع على الشـــعب 

الفلسطيني.

هيئة: قضايا األسرى ضمن أبرز 
ملفات المحكمة الجنائية
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قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها تعتزم إجراء تحقيق كامل في جرائم الحرب 
اإلسرائيلية المرتكبة في األراضي الفلسطينية, اصاب االدارة االمريكية واالحتالل الصهيوني بالهذيان, فقد 
أعلنت أمريكا معارضتها لقرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق كامل بجرائم الحرب اإلسرائيلية المرتكبة 
في األراضي الفلسطينية، وفقا لبيان صادر عن وزير الخارجية مايك بومبيو الذي قال : »نحن نعارض بشدة هذا 
التحقيق وأية أعمال أخرى تهدف إلى »اضطهاد إســـرائيل ظلما«. وكما أوضحنا عندما اعتزم الفلســـطينيون 
االنضمام إلى نظام روما األساســـي، فإننا ال نعتقد أنه يمكن اعتبار فلســـطين دولة ذات ســـيادة، وبالتالي ال 
يحق لها االنضمام لنظام هذه المحكمة ونيل العضوية الكاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات 
أو المؤتمـــرات الدولية، بما في ذلك المحكمـــة الجنائية الدولية«, بينما اعرب رئيس الوزراء الصهيوني المجرم 
بنيامين نتنياهو عن معارضته المطلقة لقرار التحقيق بالجرائم ارتكبتها اسرائيل، وقال إن قرار مكتب المدعي 

العام للمحكمة الجنائية الدولية »ال أساس له وشنيع« وسيسعى لمواجهته بالتعاون مع االدارة االمريكية.
صحيح ان هذا القرار تأخر ألكثر من خمس سنوات ألسباب كثيرة منها عدم جدية السلطة في مالحقة مجرمي 
الحرب الصهاينة, والمســـاومة على دماء الضحايا باســـتجالب تنازالت لصالحها من اسرائيل, لكن »اسرائيل« 
خيبت امال السلطة ولم تقدم لها شيئا, وتنكرت لكل الحقوق الفلسطينية, وتشددت في مواقفها المعادية 
للســـلطة ســـواء باحتجاز اموال المقاصة, او اعتبـــار القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني, واســـقاط حل 
الدولتين, كذلك جاء التلكؤ في المالحقة لمجرمي الحرب الصهاينة بســـبب الضغوط التي مارســـتها االدارة 
االمريكية ودول اخرى جندتها »اسرائيل« لعدم اصدار مثل هذا القرار, وقرار المدعية العامة لمحكمة الجنائية 
الدولية فاتو بنسودا عام 2014 عدم مالحقة إسرائيل، معتبرة أن الوقائع »ليست على درجة كافية من الخطورة«، 
مـــا يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنســـبة للمحكمة الجنائية الدولية, ويبدو ان بنســـودا التي 
ســـتغادر منصبها في 2021 م وصلت الى قناعة انه ال يمكن تجاهل جرائم اســـرائيل بهذا الموقف الفج, الن 
هذا سيفقد المحكمة الجنائية الدولية مصداقيتها, وانها خضعت للضغوط االمريكية والصهيونية الكبيرة 

التي تعرضت لها.  
رغـــم دعمنا لقرار الجنائية الدولية واعتبـــاره خطوة هامة لمالحقة مجرمي الحرب الصهاينة, لكن ما يشـــوب 
هذا القرار من تشـــويه ان فيه مســـاواة بين القاتل والضحية ويتهم فصائل المقاومة الفلسطينية وتحديدا 
حركتي حماس والجهاد االســـالمي بارتكاب جرائم تستدعي المالحقة القانونية, وكأن الجنائية الدولية تريد 
ان تهدئ من روع »اســـرائيل« بمثل هذا القرار, وتريد بموقف غريب وعجيب ان تســـاوي بين جرائم االحتالل 
التي ادت الستشـــهاد واصابة االف الفلســـطينيين, وموقف المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن نفسها,  
فالجرائم التي ارتكبها االحتالل الصهيوني تمثلت في الهجمات على المباني السكنية والمدنيين , الهجمات 
العشـــوائية  التي اوقعت ضحايا ابرياء, الهجمات على مدارس األونروا ومالحقة الالجئين اليها واستهدافهم 
بالصواريخ, الهجمات على األحياء المدنية والبنى التحتية األخرى والتي خلفت خسائر مادية واقتصادية كبيرة, 
أنشـــطة االستيطان في القدس والضفة المحتلة والنقل القسري للســـكان منها لتهويدها , إساءة المعاملة 
لفلســـطينيين معتقلين لدى »اســـرائيل« ويحاكمون بنظام المحاكم العسكرية الصهيونية, تصاعد العنف 

ضد الفلسطينيين ,
ووفقا للمتابعين لملف المســـار الفلســـطيني في المحكمة الجنائية الدوليـــة الدائمة فقد فحصت المدعية 
العامة للمحكمة أثناء دراستها التمهيدية، عدد من الجرائم »الخطيرة« التي ارتكبها الفلسطينيون وذلك على 
النحو التالي:)الهجمات المزعومة على المدنيين أي ســـكان المستوطنات والمدن الكبرى، االستخدام المزعوم 
لألشـــخاص المحميين كدروع بشـــرية, ادعاءات إساءة معاملة األشـــخاص المتهمين بالتعاون مع إسرائيل – 

العمالء- (, وال ادري كيف يمكن المساواة بين هذه وتلك, لكنها محاولة بائسة إلرضاء اسرائيل وامريكا .

الجنائية الدولية تصيب 
أمريكا و"إسرائيل" بالهذيان 

رأي

من غير المتوقــــع أن يعيد بنياميــــن نتنياهو 
المتطلع بشغٍف وجنون للبقاء في منصبه رئيسًا 
للحكومة اإلسرائيلية، نفس برامجه االنتخابية 
التي اعتمدها في الدورتين الســــابقتين، التي 
لم تســــاعده في حسم النتيجة، ولم تمكنه من 
الحصول على أصواٍت حاسمٍة تؤهله لتشكيل 
حكومته الخامسة وفق أغلبية برلمانية مريحة، 
بل كانت سببًا في تراجع حظوظه وتدهور حزبه 
أمام حــــزب الجنراالت الجديــــد “أزرق أبيض”، 
الذي تفوق عليه ونافســــه، كما جعلته أســــير 
أهــــواء أفيغــــدور ليبرمان الذي كبله بشــــروطه 
وابتزه بمقاعده في الكنيست، مما اضطره لدفع 
الجهــــود كلها نحــــو انتخاباٍت ثالثــــٍة قد يفوز 
فيها في حال غير من استراتيجيته، وبدل في 
تحالفاتــــه، وأعاد طرح شــــعاراته بقالٍب جديٍد، 

وإخراج أفكاره بقالٍب آخر.
لن يتورع نتنياهو عن ارتكاب الصعب وتجربة 
الخطير واالتيان بالعجيب، ليضمن فوزه وحزبه 
في االنتخابــــات البرلمانية الثالثــــة، ولن يغفر 
لنفســــه تعففه عن الحرام وحذره من المكروه 
في ســــبيل الوصول إلى هدفــــه، فقطار الحظ 
الذي ســــيركبه للمرة الثالثة قــــد يصل به إلى 
بر األمان وفضاء الحرية ومتعة الســــلطة، أو قد 
يورده موارد الهــــالك ويعجل بخاتمته وينهي 
أحالمه، ويدخله ســــجنًا ضيقًا وحبســــًا مهينًا، 
وهو ال يريد أن تكون هذه خاتمته وال المحاكمة 
مصيــــره، ولعله يعلم حجم الشــــامتين وأعداد 
المتربصيــــن به من أعضاء حزبــــه ومن غيرهم، 

الذين ينتظرون ساعة سقوطه ويوم رحيله.
سيطلق نتنياهو العنان من جديٍد لمفاوضاٍت 
جادٍة مع حركة المقاومة اإلســــالمية “حماس”، 
التي يســــميها بالســــلطة الحاكمــــة في قطاع 
غزة، عبر الوســــيطين المصــــري واأللماني وربما 
القطري واألممــــي نيكوالي ميالدينوف، إلتمام 
عملية تبادل األســــرى معهــــا، ينهي بها ملف 
جنوده، ويطوي الصفحة التي أرقته لســــنواٍت 
طويلة، وأظهرت عجزه عن الوفاء بوعوده، وهزت 
صورته أمام شعبه وجمهوره الحزبي، وأضعفته 
في مواجهة الطلبات “اإلنســــانية” ألسر وذوي 

الجنــــود المفقوديــــن، الذيــــن ال يتوقفون عن 
القيــــام بأنشــــطة وفعالياٍت شــــعبية تحاصره 

وتالحقه وتزيد في إحراجه.
ســــيكون نتنياهو ملزمــــًا بدفع أثمــــاٍن باهظٍة 
ليضمــــن نجاحه في  الفلســــطينية،  للمقاومة 
إتمــــام الصفقة وتوظيفها إيجابــــًا في حملته 
االنتخابية، وسيجد نفسه مضطرًا للوفاء ببنود 
صفقة وفاء األحرار، وبإعادة إطالق جميع األسرى 
الذيــــن أعــــاد اعتقالهم من جديــــٍد، فضاًل عن 
أثماٍن أخرى والتزاماٍت جديدٍة ســــيقدمها إلى 
حركة حماس، منها اإلفراج عن األسرى المرضى 
وذي األحــــكام العالية والمؤبدات الكثيرة، وعن 
واألطفال وغيرهم  المرضى  واألسرى  األسيرات 
ممن أعــــدت حركة حماس قائمة بأســــمائهم 

والئحة بتصنيفاتهم.
كما يتطلع نتنياهو من خالل حملته االنتخابية 
الجديدة إلى تبشير المستوطنين اإلسرائيليين 
وتطمينهــــم، بأن المرحلــــة القادمة التي يأمل 
أن يكون فيها هو رئيس الحكومة، ستشــــهد 
توقيع اتفاقية هدنة مــــع حركة حماس وقوى 
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وستكون 
هــــذه الهدنة الطويلــــة األمد برعايــــة مصرية 
وأمميــــة، أي أن فترة حكمــــه القادمة في حال 
فاز في االنتخابات الثالثة، ســــتكون فترة أمن 
واســــتقرار لكل المستوطنين اإلســــرائيليين، 
وكأنه يدعو مستوطنيه النتخاب حزبه وتمكينه 
من تشــــكيل الحكومة القادمة بسهولٍة ويسٍر، 
إذ أنه القــــادر في هذه المرحلة على تمرير هذا 
التصور وفرضه على الفلسطينيين، ليضمن من 

خالله أمنًا ورخاًء لمستوطنيه.
وسيكون في جعبة نتنياهو الكثير مما يقدمه 
على المستوى السياســــي واألمني مع العديد 
من الدول العربية، التي ســــيجد نفسه مضطرًا 
لإلعالن عن حجم عالقات كيانه الرسمية معها، 
وسيكشــــف عن عمق العالقات الثنائية وحجم 
التبادل االقتصادي والتجاري، والتعاون العلمي 
والتقنــــي والتنســــيق األمنــــي فيمــــا بينهما، 
ليقول لشــــعبه أنه تمكن من إحداث خرٍق في 
النظــــام العربي، وأنه أوجد لكيانــــه بين الدول 

العربيــــة مكانًا رحبًا ومتســــعًا كبيرًا، بما يجعل 
منه منســــجمًا بينهم ومتعاونًا معهم ومطبعًا 
وإياهم، األمر الــــذي يعني نهاية حقبة الحرب 
معهم وبداية مرحلة السالم واألمن، وهو خير ما 
يقدمه لشعبه كي يصر عليه ويفضله، ويؤيده 

وينتخبه.
وفي ذات الوقت سيعمل نتنياهو على األرض 
مــــع اإلدارة األمريكية على مصــــادرة المزيد من 
األراضي الفلســــطينية، وضم المناطق العربية، 
وطرد السكان الفلسطينيين منها أو التضييق 
عليهم، وســــيفرض ســــيادة كيانــــه على غور 
األردن وكامل المنطقة  C في الضفة الغربية، 

فــــي الوقت الذي سيســــتمر فيه فــــي تهويد 
الشــــطر الشــــرقي من مدينة القدس، وشطب 
هويتهــــا العربيــــة واإلســــالمية، واالســــتيالء 
على مقدســــاتها المســــيحية، ومصادرة أمالك 
الكنيســــة وتجريدها من حقوقهــــا التاريخية، 
اليميني وزير  بالمتطرف  وسيســــتعين كثيرًا 
حربه نفتالــــي بينت في تهويد مدينة الخليل، 
وبنــــاء أحيــــاء يهوديــــة كاملة مــــكان األحياء 
العربية، وسيســــتغل فترة وجوده في الكرياه 
لتنفيذ العديد من المشاريع اليهودية المؤجلة 
في الضفة الغربية التي يســــمونها كذبًا وزورًا 

“يهودا والسامرة”.
أمام نتنياهو أربعة أشــــهٍر كاملٍة، وهي فرصة 
كبيرة وفسحة من الزمن كافية تمكنه من إعادة 
التفكير في برامج انتخابية جديدة، ووســــائل 
جــــذٍب جماهيريــــة أخرى، ولعله ســــيكون في 
التحضيــــر للجولة الثالثة كالســــاحر أو الحاوي، 
الذي يخرج كل ما فــــي جعبته ويظهر ما تحت 
قبعتــــه، ليبهر المســــتوطنين ويثيــــر إعجاب 
المؤيدين ليضمــــن أصواتهــــم، ويطمئن إلى 
وقوفهم معه في معركته األخيرة، التي ستكون 
بالنســــبة له مقامرة كبرى وأخيرة، سيضع فيها 
فوق الطاولــــة االنتخابية كل ما يملك من أوراٍق 
يظنهــــا رابحة، أو يعتقــــد أن غيره ال يملكها أو 
ال يستطيع اســــتخدامها مثله، خاصة في هذه 
الفترة الزمنية التي ما زال يتمتع فيها بسلطة 

القرار وشرعية الحكم.

برنامج نتنياهو االنتخابي الجديد
د. مصطفى يوسف اللداوي

اذا كان من حق الجبهة الشــــعبية لتحرير فلســــطين، أن تفخر 
بأنها من أسســــت فلســــفة المواجهة خلــــف القضبان، وعززت  
ثقافــــة الصمود في أقبيــــة التحقيق، حين قدمــــت العديد من 
المقــــوالت الخالدة، والنماذج البشــــرية من الشــــهداء على هذا 
الطريــــق، وســــطرت تجارب فرديــــة وجماعية عديــــدة في هذا 
الســــياق، فــــان من حق الفصائــــل الفلســــطينية أن تفخر هي 
األخرى بــــأن لديها من التجارب الكثيرة في الصمود والبســــالة 
وعــــدم االعتراف في أقبية التحقيــــق، وأن العديد من عناصرها 
وقياداتها ســــجلوا انتصارات مبهرة في هذا الصدد، إذ فضلوا 
التضحية بالحياة، على أن تتحرك عضلة ألســــنتهم بالبوح عن 
نشاط المناضلين ولو بكلمة واحدة، سبيال عن الخالص الفردي. 
ودعونــــا اليوم نتأمل فــــي تجربة نوعية، اجترحهــــا أحد أعضاء 
حركة الجهاد اإلســــالمي في فلســــطين، واســــمه »خالد الشيخ 
علي«. فمــــن حق حركته واخوانــــه ورفاق دربــــه أن يفتخروا به 
وبصموده األسطوري دوما، وتجربته المشرقة التي شكلت منارة 

لآلخرين في مقاومة السجان.
»خالد كامل الشــــيخ علي« شــــاب فلســــطيني ينحــــدر من عائلة 
هاجرت من عسقالن بعد النكبة عام 1948م واستقرت بها الحال 
في مخيم رفح جنوب قطاع غزة، فولد شــــهدينا هناك في التاسع 

والعشرين من نوفمبر عام 1962، قبل أن تنتقل األسرة ويستقر 
بهــــا الحال للعيش فــــي مدينة غزة. فانتمى لفلســــطين األرض 
والهويــــة، قبل أن يتخــــذ من الجهاد طريقًا، ومــــن حركة الجهاد 
االســــالمي أداة لممارســــة واجبه الوطني واإلســــالمي في مقاومة 
االحتالل اإلسرائيلي. فكان أحد أبطالها، وواحدًا من أولئك الذين 
اتخذوا من خيار المقاومة والجهاد نهجًا استراتيجيا، حتى النصر 
أو االستشــــهاد. فكان له ما أراد و ما كان يحلم بتحقيقه. وسجل 
اســــمه بحروف من نور في سجل من حققوا النصر والشهادة في 

أصعب الظروف وأكثرها قهرًا. في أقبية التحقيق.
اعتقل »خالــــد« على خلفية اتهامه بالمشــــاركة والمســــؤولية 
عن عملية الشــــيخ عجلين التي أعلنت حركة الجهاد االســــالمي 
مسؤوليتها عن تنفيذها في السادس عشر من تشرين الثاني/

نوفمبر عــــام1989 وقتل فيها جنديان اســــرائيليان، وتعرض 
منذ لحظة اعتقاله الى صنوف مختلفة وقاســــية من التعذيب، 
قبل أن ُينقل الى قســــم التحقيق في سجن غزة المركزي والذي 
كان ُيصف بـ«المســــلخ«، ويمارس بحقه أبشع أساليب التعذيب 
بهدف انتزاع االعترافات منه وتقديم المعلومات عن باقي أفراد 
مجموعاته ورفاقه في المقاومة الفلســــطينية، إال أن الشــــهيد 
تســــلح بقضية عادلة، وبإيمان راســــخ بحتمية االنتصار، واصر 

على أن ُيبقي عضلة لسانه ساكنة دون حركة، وأن يصون اسرار 
حركته وأخبــــار اخوانه في الجهاد والمقاومــــة، فاختار الصمود 
وحقق االنتصار على جالديه، فنال الشهادة. وما أروع الشهادة 
في ســــبيل الله والوطن والقضية، بعــــد نصر تحقق في معركة 
غير متكافئة وفي ظروف هي األقســــى. حطمت فيها وحشــــية 

السجان وُقهرت )اسطورته(.
حين استشــــهد خالد، كنت هناك، أســــيرًا معذبًا شــــاهدًا على 
الحادثة. ومعي نحو عشــــرين أسيرا مصطفين على جانبي الممر، 
او كمــــا كنا ُنطلق عليه )الباص(. وعلــــى الرغم من وجود األكياس 
النتنة ذات األلوان الداكنة على رؤوسنا، إال أننا شعرنا ودون جهد  
باســــتنفار رجال المخابــــرات، وأن صرخاتهم واصواتهم صدحت 
عاليا في المــــكان وال زالت ترن في آذاننا، وفجــــأة جاءوا ووضعوا 
حاجزًا بشــــريا خلفنا كي ال يرى أي منا ولو مشهدًا واحدًا من ثقب 
محتمل في الكيس،. واحسســــت حينها أن شيئا كبيرا قد حدث. 
وبالفعــــل فهمنا من أحاديثهم بالعبرية بأن شــــيئًا ما قد حصل 
ألحد األســــرى. هم ال يريدون له أن يموت قبل أن يفشي بما لديه 
من اســــرار ومعلومات رغما عنه تحت وطأة التعذيب وبشــــاعته.  
كان ذلك في مثل هذه األيام الباردة وفي التاســــع عشر من شهر 
كانون أول / ديسمبر عام 1989، ليرتقي »خالد« شهيدًا نحو العال 

، ويلتحق بشهداء فلسطين األبرار، ويسجل اسمه بفخر وعزة في 
سجل الخالدين وقائمة شهداء الحركة األسيرة.

لقــــد كان قد مضى على وجودي في المســــلخ بشــــكل متواصل 
قرابة ثالثة شــــهور. واذكر ذلك اليوم بتفاصيله جيدا وبوضوح 
تــــام وكأنه صورة امامــــي. كما واذكر تلك الفترة القاســــية في 
مســــيرة التحقيق وبشــــهادة من اعتقل وتعرض للتعذيب في 
فترات ســــابقة. واعتقد جازما بأن كل من مّروا على غرف تحقيق 
غزة في تلك الفترة، وأيا كانت تهمتهم أو انتماءاتهم، يدركون 
ما أقول. فالتجربة جماعية، واأللم أصاب الكل، والقســــوة طالت 
كافة المعتقلين من مختلف التنظيمات الوطنية واإلســــالمية. 
حقا كانت صعبة وقاســــية واستشــــهد خاللها وجراء التعذيب 
في ســــجن غزة ثالثة أســــرى، وهم )جمال أبو شرخ، خالد الشيخ 

علي، عطية الزعانين(.
لقد مت يا خالد. ورحل جســــدك عن أهلــــك وزوجتك وطفلتك، 
وتركت مكانك فارغا بين أصدقائــــك وأحبائك واخوانك، لكنك 
بقيت وستبقى خالدا، ليس فقط في قلوب أسرتك ومن عايشك 
وعرفك وشاركك النضال، وفي قلوب اخوانك في حركة الجهاد 
اإلســــالمي، بل ســــتبقى خالدًا في قلوبنا جميعا، في قلوب كل 

الفلسطينيين وأحرار العالم أجمع، فنم قرير العين يا بطل.

بقلم/عبد الناصر فروانةخالد الشيخ علي: فضل الشهادة على االعتراف
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رام الله / االستقالل:
أكد وزيــــر الدولــــة اليابانــــي، نائب 
وزير الخارجية ، ســــوزوكي كيســــكو 
لالقتصاد  المســــتمر  بــــالده  دعــــم 
الفلسطيني والمضي قدمًا في انجاز 
مشروع مدينة اريحا الصناعية الذي 
بين  والصداقة  الشــــراكة  يعكــــس 

البلدين.
جاء ذلك خالل جولة ميدانية للوزير 
الياباني على مدينة اريحا الصناعية 
الزراعية برفقة وزير االقتصاد الوطني 
خالد العسيلي ومحافظ اريحا جهاد 
ابو العسل ورئيس بلدية اريحا سالم 
الغروف ورئيس مجلس ادارة الشركة 
الولويــــل والرئيس  المطورة بســــام 
الصناعية علي  للمــــدن  التنفيــــذي 

شعث.
 وشــــدد الوزير الياباني على ضرورة 
لمراكمة  اقليميــــًا  الجهــــود  تضافر 
النجــــاح القائم وتحقيــــق مزيد من 
التشــــغيل لاليــــدي العاملــــة واعدا 

بتقديــــم مزيــــد مــــن الدعــــم لهذا 
المشروع االستراتيجي.

من جانبــــه وضع الوزير العســــيلي، 
الوزيــــر الضيــــف فــــي صــــورة اخر 
تطورات ومســــتجدات المشروع وما 
تحقق من انجازات وكذلك التحديات 
الفتًا  للمشروع  المســــتقبلية  ورؤية 
إلى تشغيل 16 مصنعا في المدينة 

والعمل مســــتمر على قدم وســــاق 
بشــــراكة حقيقيــــة بيــــن الحكومة 
انجاز  على  والمســــتثمرين  والمطور 
المرحلة الثانية من المشروع التي تم 

الشروع فيها مؤخرا.
وطالب الوزير بضرورة تشغيل مركز 
المعلومات واالتصال والذي ســــيزيد 
من زخم التشغيل للمدينة الصناعية 

مــــن خالل رفــــع مســــتوى الخدمات 
للمستثمرين ال سيما مركز فحوصات 

وابحاث وطني لخدمة المشروع.
وقام المشــــاركون بزيارة مصانع بترا 
للزجاج الذي يعتبر ثاني اكبر مصنع 
بالشــــرق االوسط و كيو فاين وبالوليا 
والتي صدرت مؤخرا عشرة آالف عبوة 

الى اليابان.

اليابان تتعهد بدعم االقتصاد الفلسطيني 

غزة / االستقالل:
توقعـــت وزارة التنمية االجتماعية في غـــزة، تحديد موعد صرف المنحة 
القطرية لألســـر المتعففة في قطاع غزة عن شهر ديسمبر الجاري اليوم 

األحد.
وقالت المتحدثة باســـم الوزارة عزيزة الكحلوت في تصريح لها، إن موعد 
الصـــرف تحدده اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة وتبلغ به الوزارة من أجل 
نشر أسماء المســـتفيدين منها، مشيرة إلى أنها قد تصرف خالل األيام 

القادمة.
وبشـــأن ما يثار حول إدراج مستفيدين جدد ضمن المنحة، توقعت أيًضا 
أن يشتمل الكشف الجديد للمستفيدين على أسماء أسر فقيرة لم يسبق 

أن استفادت من قبل.
وأشـــارت أن وزارتها لـــم تبلغ حتى اللحظة من قبـــل اللجنة القطرية بأي 
معلومات رسمية بخصوص مواعيد الصرف أو كشوف المستفيدين سواء 
كان قديمة أم جديدة، مستدركة: »نتوقع أن تتضح الصورة لدينا اليوم«.

وتصرف قطر منحـــة مالية بمبلغ 100 دوالر آلالف األســـر المحتاجة في 
القطاع، في وقت ُيعاني فيه سكان الشريط الساحلي من واقع اقتصادي 
ومعيشـــي غاية في التعقيد بسبب الحصار اإلسرائيلي والعقوبات التي 

تفرضها السلطة الفلسطينية.

 التنمية: تفاصيل صرف 
المنحة القطرية تتضح اليوم

غزة/ االستقالل:
أكد شـــاهر ســـعد، أمين عام اتحـــاد نقابات 
عمال فلســـطين، عضـــو المجلـــس المركزي 
الفلسطيني، أن االتحاد انتهى من إعداد ملف 
كامل لالنتهاكات التي تنفذها إسرائيل على 
العمال والعامالت الفلسطينيين؛ كجزء رئيس 
ومأســـاوي من مجموع انتهاكاتها، وجرائمها 

بحق الشعب الفلسطيني.
وقال ســـعد: إنه من ضمن تلـــك االنتهاكات 
والجرائم، منع العمال من الوصول الحر واألمن 
ألماكن عملهـــم، ما يعني مالحقتهم مالحقة 
مميتة بمساعدة الكالب البولسية والطائرات 
المســـيرة، واعتقالهم دون أي ذنب، واحتجاز 
أمـــوال العمال، وتوفيراتهـــم وعدم تحويلها 
لمؤسســـة الضمان االجتماعي الفلسطينية، 

عماًل باالتفاقيات الدولية، الموقعة بينها وبين 
منظمة التحرير الفلســـطينية، وحرمانهم من 
حقوقهم االجتماعية وتشـــغليهم، الســـيما 
عمال المســـتوطنات ضمن ظروف تشـــغيل، 
تنحدر لمســـتويات االســـتعباد، وتعد هذه 
الجرائم، جرائم كاملة األركان ضد اإلنســـانية، 

ويجب أال تمر دون عقاب أو محاسبة.
وأضاف، أن هـــذه جرائم مكملة للجرائم التي 
تضمنتها اإلحالة االســـتهاللية التي قدمها 
وزير الخارجية الفلســـطيني فـــي بداية هذا 
العام، كاألنشطة االســـتيطانية، وحصار غزة، 
والتهجير القســـري، ومواصلة هـــدم المنازل 
والبنى التحتية للدولة الفلســـطينية، والقتل 
المتعمد للمتظاهرين الفلســـطينيين العّزل، 
واالعتقال التعســـفي وممارسة أبشع أساليب 

التعذيب بحق األسرى الفلسطينيين.
ورحب ســـعد، بإعالن المدعية العامة لمحكمة 
الجنايـــات الدوليـــة، فاتو بنســـودا، االنتهاء 
مـــن الدراســـة التمهيدية لوضع فلســـطين، 
واســـتنتاجها بأن كل متطلبات فتح تحقيق 
رســـمي مســـتوفاة، وطلبهـــا مـــن الدائـــرة 
التمهيدية فـــي المحكمة البت فـــي الوالية 
اإلقليميـــة للمحكمـــة فـــي أرض فلســـطين 
المحتلـــة، معتبـــرًا الطلب خطوة فـــي االتجاه 
الصحيـــح، وتوطئة لفتح تحقيق رســـمي في 
الجرائـــم التي ارتكبتها وترتكبها إســـرائيل 
بحق الشعب الفلســـطيني، وهي خطوة طال 

انتظارها.
وأكد على أن هذه الخطوة، ستضع حدًا لعهد 
عدم معاملة إسرائيل كباقي الدول، وبدء عهد 

المســـاءلة الدولية لها، جـــزاًء لما اقترفته من 
جرائم بحق الشعب الفلســـطيني، على مدار 

الخمسين عامًا الماضية.
وأضاف ســـعد، أنه عرض أمـــام لجان تقصي 
الحقائـــق األممية المبتعثـــة من قبل منظمة 
العمل الدولية، مقاطع عريضة من االنتهاكات 
المنفـــذة على العمال، أبكت أعضاء اللجان من 

هول ما جاء فيها.
ورى أن هذه الخطوة، عتبة جديدة من التعامل 
الفلســـطيني مع إســـرائيل، أي االنتقال من 
التســـجيل والتوثيـــق إلى تقديم شـــكاوى 
فعلية للمحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من 
المحافل الدبلوماسية والقانونية والمنظمات 
والوكاالت والمؤسســـات الدوليـــة المختلفة، 
التخاذ اإلجراءات المناسبة ضد إسرائيل، بعد 

فتح تحقيق رسمي محايد.
وتابـــع: هذه دعوة موجهة مـــن االتحاد العام 
لنقابات عمال فلســـطين، لعمـــوم العاملين 
الفلسطينيين في إسرائيل، لالبالغ فوريًا عن 
كل ما يتعرضون له من انتهاكات واعتداءات، 
حتى يتم الدفاع عنهم بشكل جديد ومختلف، 

اعتبارًا من هذه اللحظة.
كمـــا قلل ســـعد مـــن أهميـــة التصريحات 
اإلسرائيلية ضد المحكمة وادعاءاتها الكاذبة، 
حـــول محدودية واليـــة المحكمـــة الجنائية 
الدولية، وهـــي تصريحات نابعـــة من خوف 
إسرائيلي حقيقي من اقتراب ساعة الحساب، 
وإصرارها على طي الحقائق، ما هو إال محاوالت 
بائســـة لالســـتمرار في اإلفالت من العقاب، 

ولكن مصيرها الفشل الحتمي.

اتحاد نقابات عمال فلسطين: أعددنا ملفًا يرصد انتهاكات »إسرائيل« ضد العمال

رام الله/ االستقالل:
أعلنت لجنة جائزة حســــيب صباغ – سعيد 
خوري للهندســــة أســــماء الفائزيــــن افرادا 
ومشــــاريعا في الجائــــزة في عامهــــا الرابع، 
بحضور رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية.

وجرى إعالن أســــماء الفائزيــــن خالل حفل 
أقيم في حرم الجامعة العربية األمريكية – 
ضاحية الريحــــان – بحضور رئيس المجلس 
االقتصادي الفلســــطيني للتنمية واالعمار 
)بكــــدار( محمد أبــــو عوض، ورئيــــس لجنة 
الجائزة المهندس وليد سلمان، والمهندس 
ســــهيل الصباغ ممثال عن ال صباغ وخوري 
إضافة الى أعضاء مجلس أمناء اللجنة ولجان 

االختيار والتكريم.
وقـــال رئيـــس لجنـــة الجائـــزة م. وليد 
سلمان أن لجنة الجائزة ستواصل العمل 
وتراكم على ما تـــم إنجازه برعاية وجهود 
رئيـــس الوزراء الفلســـطيني د اشـــتية، 
اللجنة علـــى تعزيـــز مكانة  وســـتعمل 
الجائزة وانتشارها مهنيا وعلميا بما يليق 
بإبداعات مهندسينا ومهندساتنا وشعبنا 

الفلسطيني بشكل عام.
االقتصــــادي  المجلــــس  ســــلمان  وشــــكر 
الفلســــطيني للتنمية واالعمار )بكدار( الذي 
أشــــرف على الجائزة بكفــــاءة عالية ولجنة 
الجائزة، والزمالء فــــي لجان التقييم وكذلك 
الذين  المهندســــين والمهندســــات  كافة 
نافســــوا هذا العام، متمنيا التوفيق للجميع 
واللقــــاء القريب في القــــدس عاصمة دولة 

فلسطين األبدية.
فيما شــــدد ممثــــل عائلتــــي الصباغ-خوري 
المهندس ســــهيل صباغ على أهمية هذه 
الجائزة ومكانتها لدى العائلتين وحرصهما 
الشديد على مواصلة دعمها والعمل بشكل 
مع كافة الشركاء على استدامتها وتسليط 

الضوء على ابداعات الشعب الفلسطيني.
فيما أكد نقيب المهندسين م. جالل الدبيك 
على دور الجائزة في تحفيز العمل الهندسي 
المهني اإلبداعي، وإطــــالق العنان للطاقات 
الفلسطينية المبدعة في المجال الهندسي. 
مســــتعرضا جهــــود نقابــــة المهندســــين 
واســــهاماتها في رعاية االبداع والتميز بما 

ينسجم مع االحتياجات الوطنية والمهنية.
وحاز على الجائزة لفئة االفراد المهندسين 
الراحلين هاني عرفات، وإبراهيم الدقاق، فيما 
حاز على جائزة أفضل األعمال الهندســــية 
كل من مركز رواق ممثال بالمهندس خلدون 
بشــــارة، والمســــرح البلد ممثال بالمهندس 
شــــارلي قديس، ومكتب بالدي الهندســــي 
ممثال بالمهندس عبد الله أبو بكر، فيما حاز 
على الجائزة ضمن فئة الطلبة مشروع للطالبة 
حنان قصراوي، ومشرفيها د. حسن القاضي، 
وخالد قمحية، إضافة الى مشــــروع للطالبات 
عطاف شــــعبلو، ونور شــــبارو، وايــــة عودة، 
وســــجود دويكات، وميسون شولي بإشراف 
األستاذة ميس شــــاهين من جامعة النجاح 

الوطنية.
وتأسســــت جائزة حســــيب الصباغ وسعيد 
خوري للهندسة عام 2015 بقرار من الرئيس 
محمود عبــــاس، وذلك بهدف تعزيز الفهم 
والتقدير لفن البناء والعمارة في فلسطين. 
واختيــــر للجائزة أن تحمل اســــمي رائدين 

فلسطينيين في مجال العمارة واإلنشاء.

رام الله/ االستقالل:
أكد عدنان أبو حســـنة، المتحدث باسم وكالة الغوث وتشـــغيل الالجئين )أونروا(، أن استئناف 
سويسرا لتقديم دعمها للوكالة، جاء نتيجة أن نتائج التحقيقات التي قامت بها االمم المتحدة، 
أظهرت انه ال يوجد في الوكالة فساد مالي. وقال أبو حسنة في تصريح له »هذه الدول التي علقت 
مســـاعداتها لحين ظهور التحقيقات، أعادت االن دفـــع االموال التي تجميدها، ومن هذه الدول 

سويسرا التي كانت من اول الدول التي جمدت تقديم المساعدات«.
وأشـــار أبو حســـنة، إلى أن هناك العديد من الدول مثل هولندا وبلجيكا، أعادت دفع ما كانت قد 

التزمت به سابقا، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات أنه ال يوجد فساد مالي في وكالة )أونروا(.

غزة/ االستقالل:
ضبطت شرطة البلديات في محافظة شمال قطاع غزة بالتعاون مع مباحث التموين و مفتش الصحة "700" 
دجاجة مريضة غير صالحة لالســـتهالك اآلدمي وذلك في مهمتين منفصلتين في ســـوق معسكر جباليا 
وبيـــت حانون . و أكد الرائد مازن الكحلوت مدير شـــرطة بلديات محافظة الشـــمال أنه خالل جول تفقديه 
ألسواق المحافظة تم ضبط"300" دجاجة مريضة في سوق معسكر جباليا وفي مهمة أخرى داخل سوق بيت 
حانون تم ضبط "400" دجاجة مريضة . وأوضح أنه وبقرار من مفتش الصحة وبرفقة قوة من شرطة الدوريات 

تم إتالف الكمية المضبوطة في مكب النفايات .

اإلعالن عن أسماء الفائزين بجائزة 
حسيب صباغ-سعيد خوري للهندسة

أبو حسنة يكشف حقيقة إعادة 
)أونروا( سويسرا دفع مستحقاتها لـ

ضبط 700 دجاجة غير صالحة 
لالستخدام اآلدمى شمال غزة
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كوااللمبور/ االستقالل:
كوااللمبـــور  قمـــة  اختتمـــت 
اإلسالمية أعمالها بالتشديد على 
عزم الدول المؤسسة على المضي 
قدًما في تحقيق أهدافها بالعمل 
على استعادة الحضارة اإلسالمية 
عبر التعـــاون في مجاالت التعليم 

والتكنولوجيا والصناعة والدفاع.
وقـــد أعلن في الختـــام عن تغيير 
اســـم القمة إلـــى منتـــدى ِبردانا 

للحوار والحضارة.
وفي كلمتـــه في ختام القمة، قال 
رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد 
إن قطر تجاوزت الحصار المفروض 

عليها وحققت نجاحات مبهرة.
وأضاف أن قطر "تعرضت لحصار 
مثل إيـــران وأفلحت في النهوض 
وتجاوزته محققة نجاحات مبهرة، 
لكن مثـــل ذلـــك الحصـــار قد ال 
يقتصر على إيران وقطر، في عالم 
تفرض فيه دول إجراءات وقرارات 

أحادية عقابية".
واعتبر أن "على ماليزيا ودول أخرى 

أن تتذكـــر أن مثل تلك اإلجراءات 
قد تفـــرض علينـــا أيضـــا. وهذا 
االعتماد على  إلى تحقيق  يدعونا 

الذات".
ودعـــا مهاتيـــر إلى هـــذه القمة 
مـــن أجـــل بحـــث اســـتراتيجية 
مشـــكالت  مع  للتعامل  جديـــدة 

العالم اإلســـالمي وتحسين حياة 
المسلمين.

القمـــة أصال من  نواة  وتشـــكلت 
ماليزيا وإندونيســـيا وباكســـتان 
وتركيا وقطر، لكـــن رئيس الوزراء 
الماليزي قال إنه دعا الســـعودية 
أخـــرى  إســـالمية  ودوال  وإيـــران 

للمشاركة.
وصرح مهاتير  بأن قمة كوااللمبور 
ال تهـــدف إلـــى أن تكـــون بدياًل 
لمؤسســـات إقليميـــة، كمـــا أكد 
مكتبه في بيان أنه ليس ثمة نية 
لتشـــكيل "تكتل جديد كما ألمح 

إلى ذلك بعض المنتقدين".

القمة اإلسالمية المصغرة بكوااللمبور تختتم أعمالها

لندن/ االستقالل:
صادق مجلس العمـــوم البريطاني بالقراءة الثانية على اتفاق 
رئيس الوزراء بوريس جونســـون؛ بما يفتـــح الباب أمام خروج 
المملكة المتحـــدة من االتحاد األوروبي فـــي 31 يناير/كانون 

الثاني المقبل.
ووافق مجلس العموم -حيث يحظى الزعيم المحافظ جونسون 
بأغلبية مريحة منذ انتخابات 12 ديسمبر/كانون األول الحالي- 

علـــى النص بتأييد 358 عضوا ومعارضـــة 234. ويفترض أن 
يطلق هذا التصويت نقاشـــات أكثر تفصيال بدءا من السابع 
من يناير/كانون الثاني، على أن يتم تبني االتفاق نهائيا بعد 

التاسع منه، كما ترغب الحكومة.
ولن يبقى عقب الحصول على موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانية ســـوى إقراره في البرلمان األوروبـــي، لتتمكن المملكة 

المتحدة من مغادرة االتحاد األوروبي.

وبعد الرحيل في نهاية الشـــهر المقبل، ستتفاوض بريطانيا 
على اتفاق بشأن العالقات مع االتحاد األوروبي في المستقبل 

بنهاية العام المقبل.
وكانت ســـلفته تيريزا ماي حاولت وأخفقـــت ثالث مرات في 
الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق انســـحاب سابق مع 

االتحاد األوروبي.
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرغ، قال جونسون لدى افتتاحه النقاش 

إنه »قد آن األوان اآلن للتحرك ســـويا كفريق واحد لتنشـــيط 
األمـــة، مملكة متحدة واحـــدة، مفعمة بالثقـــة المتجددة في 
مصيرنا الوطني وعزمنا أخيرا على االستفادة من الفرص التي 
أمامنا اآلن«. وأضاف أن »مشروع القانون هذا وهذه المرحلة من 
قصتنا الوطنية يجب أال ينظـــر إليها على أنها انتصار لحزب 
على آخر، أو فصيل على آخـــر؛ هذا هو وقت نتحرك فيه وننبذ 

عبارات الرحيل والبقاء«.

واشنطن/ االستقالل:
أصــــدرت خارجيــــة الواليــــات المتحــــدة األميركية بيانــــًا تدين فيه 
قــــرار محكمة الجنائيــــة الدولية إجراء تحقيق كامــــل بجرائم الحرب 

»اإلسرائيلية« المرتكبة في األراضي الفلسطينية.
وقـــال بيان وزير الخارجية االمريكيـــة »مايك بومبيو« »نحن نعارض 
بشـــدة هـــذا التحقيق وأيـــة أعمال أخـــرى تهدف إلـــى اضطهاد 
»إسرائيل« على حد زعمه ، مشيرًا الى انه عندما اعتزم الفلسطينيون 
االنضمام إلى نظام روما األساســـي، فإننا ال نعتقد أنه يمكن اعتبار 
فلســـطين دولة ذات ســـيادة، وبالتالي ال يحق لها االنضمام لنظام 
هـــذه المحكمـــة ونيل العضويـــة الكاملة أو المشـــاركة كدولة في 
المنظمـــات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة 

الجنائية الدولية«.
وكانت فاتو بنســــودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، قد 
أعلنت يوم الجمعة، أنها تعتزم إجراء تحقيق كامل في جرائم الحرب 

اإلسرائيلية المرتكبة في األراضي الفلسطينية.
وذكرت أن هذا القرار جاء نتيجة لطلب من فلســــطين. لكنها أشارت 
إلى أن التحقيــــق لن يبدأ إال بعد أن تحدد الدائــــرة التمهيدية، بناء 
علــــى المــــادة 19 )3( من نظام روما األساســــي للمحكمــــة الجنائية 
الدولية، اإلقليم الذي يمكن إجراء هذا التحقيق بشــــأنه، »بالنظر إلى 
القضايا القانونية والواقعية الفريدة والمثيرة للجدل المرتبطة بهذا 

الموقف«.

الخارجية االمريكية تدين قرار »الجنائية 
الدولية« التحقيق بجرائم »إسرائيل«

لندن / االستقالل:
أفـــاد تقريـــر نشـــرته صحيفـــة "ذي غارديـــان" 
البريطانية باســـتهداف الهواتف المحمولة لما ال 
يقل عن 24 مســـؤوال حكوميا باكستانيا في وقت 
سابق من هذا العام، وذلك باستعمال التكنولوجيا 
الخاصة بشركة التجســـس اإلسرائيلية المعروفة 

باسم "مجموعة إن إس أو". 
الكاتبـــة ســـتيفاني كيرشغســـنر في  وتقـــول 
تقريرها بالصحيفة إن العشرات من كبار مسؤولي 
الدفـــاع والمخابـــرات الباكســـتانيين كانـــوا من 

بين المعرضين للتجســـس، وذلـــك وفقا لمصادر 
تحدثت شرط عدم الكشف عن هويتها.

وتضيـــف الكاتبـــة أنه وفقا لهـــذه المصادر فقد 
تم اكتشـــاف هذا االســـتهداف من خالل تحليل 
بيانـــات هواتـــف 1400 شـــخص، كانـــت محور 
محاوالت قرصنة خالل أســـبوعين في وقت سابق 

من العام الجاري.
ويشـــير التقرير إلى أن جميع عمليات التجسس 
المشـــتبه بها اســـتغلت وجود ثغـــرة أمنية في 
تطبيـــق واتســـاب، مـــن المحتمـــل أن تســـمح 

لمستخدمي البرامج الضارة بالوصول إلى الرسائل 
والبيانات الموجودة على هواتف المستهَدفين.

وتوضح الكاتبة أن اكتشـــاف االختراق في مايو/
أيار الماضي، دفع بشـــركة واتساب إلى رفع دعوى 
قضائية ضد "إن إس أو" في أكتوبر/تشرين األول، 
حيث اتهمت فيها الشـــركة "بالولوج غير المصرح 

به وإساءة استخدام" خدماتها.
كما أشـــارت الدعوى إلى أن المستهدفين يعدون 
من "المحامين والصحفيين والناشطين في حقوق 
اإلنسان والمعارضين السياسيين والدبلوماسيين 

وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين األجانب".
وفـــي المقابـــل، قالـــت شـــركة "إن إس أو" إنها 
ســـتعارض بشـــدة هذا االدعاء، وأصـــرت على أن 
تقنيتهـــا ال تســـتخدمها ســـوى وكاالت تطبيق 
القانون في جميع أنحاء العالم لإليقاع بالمجرمين 
واإلرهابيين. وبّينت الكاتبة أن هذا االســـتهداف 
المزعوم للمسؤولين الباكستانيين يقّدم أول نظرة 
ثاقبة حول كيفية اســـتخدام برنامج التجســـس 
"بيغاسوس" الخاص بشركة "إن إس أو" للتجسس 
على الـــدول. باإلضافة إلى ذلـــك، تثير التفاصيل 

أســـئلة جديدة حول كيفية اســـتخدام عمالء "إن 
إس أو" لبرامج التجسس الخاصة بها.

وتضمن  التقرير تعليقا من جون سكوت رايلتون، 
وهو باحـــث بارز في مجموعة ســـيتيزن الب التي 
عملت مع شركة واتساب لتحديد ضحايا االختراق 
المزعوم. وقال رايلتون إنه يتم تسويق هذا النوع 
من برامج التجســـس على أنه مصمم للتحقيقات 
الجنائية، ولكن الحقيقة تتمثل في أنه ُيسَتخدم 
أيضا في المراقبة السياســـية وتجّسس الحكومة 

على حكومات أخرى.

برامج تجسس إسرائيلية تستهدف هواتف المسؤولين الباكستانيين

العموم البريطاني يعطي الضوء األخضر لتنفيذ البريكست في موعده
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فقد 
هوية
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فقد 
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أعلن أنا المواطنة/مها دياب عطا شملخ....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802162727  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/محمد وليد العبد بريص....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
400284873  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ محمد محمود محمد االي...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802758904

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/فادي عماد كحيل....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   803553023

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطنة/  ناهد محمد سالمة شبالق....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
959352956  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/حسين محمد حسن ابو جامع....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
801755810  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ اسالم احمد غلبان العريان....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
901620161  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/أحمد طالل محمد مهاوش....... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية التـــي تحمل رقم 
802007310  فعلـــى مـــن يجدهـــا رجاء أن يســـلمها 

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 

أعلن أنا المواطن/ نضال جميل محمد ابو عرار...... /.
عـــن فقد بطاقة هويتي الشـــخصية  التـــي تحمل رقم 
فعلـــى مـــن يجدها رجـــاء أن يســـلمها   802621920

مشكورا إلى أقرب مركز شرطة 
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الضفة الغربية / االستقالل
واصل مركــــز بالطة صدارته للــــدوري بفوزه على 
فريق مؤسسة البيرة، فيما أستمرت صحوة أهلي 
الخليــــل بالفوز على ضيفه جبــــل المكبر، وحقق 
فريقا هالل القدس وشــــباب السموع، الفوز على 
ترجي وادي النيص وأهلي قلقيلية على التوالي، 
فيما خطف القوات الفلسطينية نقطة مثيرة من 

أمام شباب األمعري، 
وذلك ضمن منافسات األسبوع العاشر لمسابقة 

دوري المحترفين.
وتمكــــن بالطة من الفــــوز على مؤسســــة البيرة 
برباعيــــة لهدفين، ليرفع رصيــــده إلى 24 نقطة، 

بينما ظل البيرة عند 11 نقطة بالمركز التاسع.
ســــجل لبالطة ليث خــــروب بالدقيقــــة39 وعدي 
خروب بالدقيقة45 ويحيى الســــباخي وأدهم أبو 

رويس.
كمــــا واصل أهلي الخليل صحوتــــه لألمام بالفوز 

على جبل المكبر بثالثية لهدف، ليتقدم للمركز 
الثالــــث برصيد 17 نقطة ومؤقتــــا، بينما توقف 

رصيد المكبر عند 12 نقطة بالمركز الثامن.
سجل أهداف أهلي الخليل فايز عسيلة بالدقيقة 
14 وإياد أبو غرقود بالدقيقة60 ومعتز النتشــــة 
بالدقيقــــة95، فيما ســــجل هــــدف المكبر داود 

سرحان من ركلة جزاء بالدقيقة66.
هذا و خطف فريق القوات الفلســــطينية تعاداُل 
مثيرًا من أمام مضيفه شباب األمعري، بالتعادل 
معه بهدفين لهدفين، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط 
ويظل بمركزه الثاني عشر وقبل األخير، بينما رفع 
األمعري رصيده إلى 16 نقطة وظل بمركزه الرابع.

وكان األمعري قــــد تقدم بهدفين نظيفين، قبل 
أن يتمكن القوات من تعديل النتيجة مع نهاية 
المباراة، حيث ســــجل لألمعري همام أبو حسنين 
بالدقيقة2 ومحمد مراعبة بالدقيقة88، وســــجل 
للقوات محمــــد المصري بالدقيقــــة90 ومجاهد 

الكسبة بالدقيقة93.
كما حقق هالل القدس فوزًا كاســــحًا على ترجي 
واد النيص بســــتة أهداف نظيفة، ليرفع رصيده 
إلى 15 نقطة ويتقدم للمركز الخامس، فيها هبط 

النيص للمركز السابع عند 13 نقطة.
وتناوب على السداسية إبراهيم الحبيبي هاتريك 
بالدقائق32 و59 و85 من ركلة جزاء، وهدف لكل 
من مودي يامين وعبــــد الله خولي ورياض نايف 

هدفًا ذاتيًا.
و حقق فريق شباب الســــموع الفوز على حساب 
أهلي قلقيليــــة برباعية لهدفين، ليرتقي للمركز 
الســــادس برصيد 14 نقطــــة، بينما تجمد رصيد 

األهلي عند 8 نقاط بالمركز العاشر مؤقتا.
سجل للســــموع إســــماعيل العمور بالدقيقة 17 
و27، وهالل موسى بالدقيقة 33 وحسام أبو عواد 
بالدقيقة 52، فيما ســــجل هدفي قلقيلية حمزة 
عيسى بالدقيقة62 وصالح نصر الله بالدقيقة75.

غزة/االستقالل
هيمن التعادل الســـلبي على لقـــاء الجالء 
والزيتون، فيما تعـــادل خدمات خانيونس 
واألقصى بهدف لكل فريـــق، وذلك ضمن 
منافســـات الجولة الثالثة عشـــر من دوري 

الدرجة األولى.
و فشل الجالء في تحقيق الفوز على الزيتون 
، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فلسطين ، 
لتبقى نتيجة التعادل السلبي مهيمنة على 
مجريات اللقاء حتى نهايته، ليتصدر الجالء 
مؤقتا بفـــارق األهداف، فيمـــا رفع الزيتون 
رصيده إلى 15 نقطة بالمركز التاسع مؤقتا.

هـــذا و فرض التعـــادل اإليجابـــي الهدف 
لمثله على لقاء  خدمات خانيونس وضيفه 
األقصى، في اللقاء الذي أقيم على اســـتاد 

خانيونس جنوب القطاع.
و بهـــذا التعادل المخيب ألمال الفريقين رفع 
خدمـــات خانيونـــس رصيده إلـــى 18 نقطة 
بمركزه الســـادس ، بينما رفع األقصى رصيده 
إلى 16 نقطة وتقدم للمركز الســـابع وكالهما 

مؤقتا.
سجل لألقصى محمد الغول بالدقيقة 42 من 
عمر الشوط األول الذي إنتهى بتقدم األقصى.

و في الشوط الثاني تعادل خدمات خانيونس 

عن طريق رامي البيوك بالدقيقة46.
و فـــي دوري الدرجـــة الثالثة فرع "الوســـطى 

والجنوب " من منافسات الجولة الثانية.
واصل فريق الترابط تصدره لفرعه بفوزه على 
أهلي البريج، فيما فرض التعادل المخيب على 

لقاء الشافعي والرباط.
تفوق فريق الترابط على أهلي البريج بثالثية 
نظيفة، ليرفع رصيده إلـــى 6 نقاط، فيما ظل 

البريج بال رصيد.

سجل الثالثية بالل حمدان بالدقيقة26 وجالل 
العطـــار من ركلة جـــزاء بالدقيقـــة األولى من 
الوقت الضائع 46، وبهاء الغصين بالخطأ في 

مرمى فريقه بالدقيقة79.
هذا و حســـمت نتيجة التعادل االيجابي لقاء 
فريقي الشـــافعي والرباط، ليحصد كل فريق 

أول نقطة في مشواره بالمسابقة.
سجل للشافعي سليمان الفقعاوي بالدقيقة 

35، وسجل للرباط حازم الحاج بالدقيقة86.

غزة/االستقالل
خطف فريق اتحاد خانيونس انتصارًا ثمينًا على حساب مضيفه بيت حانون الرياضي بهدفين 

لهدف، وذلك ضمن افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الدرجة الممتازة.
فوز رفع به االتحاد رصيده إلى 15 نقطة وحافظ على مركزه الثامن، فيما ظل بيت حانون عند 17 

نقطة بمركزه الخامس مؤقتا.
لقاء شهد اإلثارة و الندية بين فريقين يصارعان من أجل تأمين موقعهما بجدول الدوري.

شوط أول بدأ سريعا ، و اهتزت الشباك مرتين خالل 6 دقائق.
حيث سجل في البداية محمد أبو جويد لفريقه اتحاد خانيونس بالدقيقة 3، و رد الحوانين سريعًا 

بإحراز التعادل عن طريق محمد الجرمي من ركلة جزاء بالدقيقة 6.
و كاد كل فريق من تســـجيل الهدف الثاني في شوط شهد العديد من الفرص المهدرة، لينتهي 
الشـــوط بهدف لكل فريق. و في الشـــوط الثاني، دخـــل الحوانين أكثر قوة و شراســـة على مرمى 
الطواحين، لكن لسرع مهاجميه فشلوا في التقدم. و مع ذهاب اللقاء ءلى نهايته بالتعادل ، تمكن 

مروان الترابين من تسجيل الهدف الثاني لفريقه اتحاد خانيونس من ركلة جزاء بالدقيقة92.

الطواحين تتخطى حصون الحوانين

تعادالت مخيبة لآلمال بدوري الدرجة األولى

بالطة يواصل االنفراد بالقمة و هالل القدس يكتسح وادي النيص

االستقالل/وكاالت
حقق برشـــلونة فوزًا ســـاحقًا على ضيفه ديبورتيفو أالفيس برباعية لهدف في 

اللقاء الذي جمع بينهما لحساب الجولة الثامنة عشرة من الدوري اإلسباني.
دخل البارسا المباراة بقوة من أجل تسجيل هدف مبكر لينجح في تدوين الهدف 

األول عن طريق أنطوان جريزمان بتسديدة قوية في الدقيقة 14.
و قبل نهاية الشـــوط األول بلحظات تمكن التشـــيلي أرتورو فيدال من االبتعاد 
في النتيجة بتسجيل الهدف الثاني ألصحاب األرض مستغاًل تمريرة رائعة من 

لويس سواريز الذي صنع الهدف األول للفرنسي جريزمان أيضًا.
و عقـــب االســـتراحة قلص بيري بونـــس الفارق للضيوف بتســـجيل هدف في 
الدقيقة 56 ، لكن ليونيل ميســـي أعاد فارق الهدفين بتسجيل الهدف الثالث 
من تسديدة صاروخية متقنة في الدقيقة 69 علمًا بأن الهدف من صناعة لويس 

سواريز أيضًا.
و بعد 6 دقائق فقط دون البارســـا هدفًا رائعًا و هذه المرة من نصيب سواريز من 

ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الفار.
و رفع برشـــلونة رصيده بهذا الفوز للنقطة 39 منفـــردًا بصدارة جدول الترتيب 
بفـــارق 3 نقاط عن ريال مدريد الـــذي يتبقى له مباراة في نفس الجولة مع فريق 

أتليتيك بلباو مساء اليوم األحد.

الدوحة/االستقالل
حصد مونتيري المكســــيكي المركز الثالث، 
في كأس العالــــم لألندية، عبــــر الفوز على 
الهالل الســــعودي بركالت الترجيح )3/4(، 
بعدمــــا انتهــــى الوقــــت األصلــــي بتعادل 

الفريقين )2-2(.
وشـــهدت الدقيقـــة العاشـــرة أول خطـــورة 
حقيقية للهالل، عندما قاد البريك هجمة من 
الجهة اليمنى، ليرسل كرة نموذجية لخربين، 

الذي أساء التعامل معها.
وفي الدقيقة 35، أرســـل ياســـر الشهراني 
كارلـــوس  عليهـــا  انقـــض  عرضيـــة 

إدواردو برأسه، ليفتتح التسجيل للهالل.
ثم تعادل أرتـــورو جونزاليس لمونتيري في 

الدقيقة 55.
وفـــي الدقيقـــة 60، نجح ماكســـي ميزا  في 
ترجيح كفة مونتيري، بعد توغله بين مدافعي 

الهالل، حيث اســـتقبل كرة عرضية بطريقة 
رائعة، ووضعها بإتقان على يسار المعيوف، 

مسجال الهدف الثاني.
وبعد نشـــاط هاللـــي ملحـــوظ، أدرك جوميز 
التعادل )2-2( في الدقيقة 66، بضربة رأسية 

رائعة. وعانـــدت الكرة الهالل فـــي الدقيقة 
األخيـــرة، من الوقـــت بدل الضائـــع، بعد عدة 
محـــاوالت على مرمـــى مونتيـــري في هجمة 
واحدة، لتتجه المبـــاراة لركالت الترجيح، التي 

حسمها الفريق المكسيكي لصالحه )3-4(.

برشلونة يكتسح أالفيس برباعيةركالت الترجيح تحرم الهالل من برونزية المونديال
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رام الله / االستقالل:
قال وزير الخارجية الفلســــطيني، رياض المالكي، 
إن المدعيــــة العامة للمحكمــــة الجنائية الدولية، 
بإمكانهــــا فتــــح تحقيــــق فــــوري فــــي الجرائم 
اإلســــرائيلية، لكنها قررت أن تطلــــب من الدائرة 
التميهدية، بأن تؤكد لها نطاق الوالية القضائية 
لدولة فلســــطين خالل 120 يومًا حتى تتجنب أن 

تحصل االعتراضات خالل فترة تحقيقها.
وأضاف المالكي في تصريح له يوم أمس، أنه بعد 
فتح المجــــال من قبل الغرفة االبتدائية لدراســــة 
الجغرافية لفلســــطين، ســــتفتح  الواليــــة  نطاق 
المدعيــــة العامــــة للجنائيــــة الدوليــــة، بعد مئة 
وعشــــرين يومًا بصورة رســــمية التحقيق بجرائم 

الحرب اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وتعقيبــــًا على حالــــة )الهســــتيريا( التي أصابت 
المسوؤلين اإلسرائيليين واإلدانات لقرار الجنائية 
الدولية، قال المالكي: إن حالة )الهســــتيريا( التي 

أصابــــت نتنياهو، ألنه يمكــــن أن يكون على رأس 
القائمــــة، التي ربما ســــيتم النظر فيهــــا، كونها 
ارتكبت جرائم حرب، مضيفًا أن هناك مســــؤولين 
وتشريعيين،  وقضائيين  وسياسيين  عسكريين 

قد يتم استدعاؤهم.
وأوضــــح، أن هنــــاك فرصــــة متاحة لــــكل مواطن، 
تعرض لســــوء معاملة أو ارتكاب جريمة بحقه، أن 
يتحرك، ويستفيد من مثل هذه الفرصة المتاحة، 
وهي نقطة إيجابية يجب البناء عليها في المرحلة 

المقبلة.
 واعتبر المالكي قرار المحكمــــة الجنائية الدولية 
بالتحقيــــق بارتــــكاب االحتالل جرائــــم حرب في 
األراضي الفلســــطينية، خطوة في غاية األهمية، 
قائــــاًل: "إنه ألول مــــرة يتم اعتبار "إســــرائيل" من 
الــــدول التي ترتكــــب جرائم حــــرب وجرائم ضد 

اإلنسانية".
وأضاف أن "إســــرائيل" التي تدعي الديمقراطية 

والحكم الرشــــيد، ســــيتم وضعها ألول مرة ضمن 
قائمــــة الدول، التي ارتكبــــت جرائم حرب وجرائم 
ضد اإلنســــانية، وتشــــعر أنها معرضــــة للتقييم 
والمحاســــبة والمســــاءلة، بعد أن كانت تعتقد أن 
لديها الحصانة والمناعة الكاملة من أي محاســــبة 
أو مســــاءلة من خــــالل النظام الموجــــود في األمم 
المتحدة، الــــذي يوفر لها الحماية من خالل بعض 

الدول.
وأوضح المالكــــي، أن الجنائية الدولية، قررت فتح 
تحقيــــق بجرائم االحتالل، بعــــد أن توصلت لهذه 
النتيجــــة، ولديهــــا مــــا يكفي من براهيــــن وأدلة 

وإثباتات تؤدي إلى مثل هذا القرار.
وطالب المالكي كافة الدولــــة التي لديها عالقات 
مع إســــرائيل بــــأن تقيم هــــذه العالقــــة، خاصة 
وأنهــــا متهمــــة بارتــــكاب جرائم حــــرب وجرائم 
ضد اإلنســــانية، وليس من مصلحتها أن تواصل 

وتحافظ على عالقة طيبة مع دولة االحتالل.

»بات يعاني من الهستيريا« 

المالكي: نتنياهو قد يكون على رأس قائمة مجرمي الحرب
بيت لحم/ االستقالل:

ر مجلس الكنائس الكاثوليكية في الديار المقدســـة عن اشمئزازه من منع سلطات  عبَّ
االحتالل اإلسرائيلية الفلسطينيين المسيحيين في قطاع غزة من زيارة القدس وبيت 

لحم خالل أعياد الميالد، موجًها نداًء عاجاًل من أجل وقف حرمانهم.
وقال بيان للمجلس: "لقد انشـــغلنا في األسبوع الماضي بشائعات تتعلق بما إذا كانت 
"إســـرائيل" ستسمح للمســـيحيين من غزة بالوصول إلى بيت لحم والقدس لالحتفال 
بعيـــد الميالد”. ويتهم رؤســـاء الكنيســـة الكاثوليكية ســـلطات االحتـــالل بالكذب 
والمماطلة بقولهم في البيان: “في حين تم تقديم تلميحات إيجابية األسبوع الماضي 
من بعض المســـؤولين اإلسرائيليين الذين أشاروا إلى أنه ســـيتم إجراء فحص أمني 
ألكثـــر من 900 طلب من غـــزة لزيارة بيت لحم، لم يتم منح أي تصريح حتى اآلن )قبيل 
عيـــد الميالد(". وأضـــاف المجلس "بداًل من الحصول على موقـــف واضح، تلقينا الليلة 
الماضية رســـالة غامضة من منسق أعمال الحكومة في المناطق تشير إلى أنه لم يتم 

اتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد".
وتابع "نعتقد أنه بينما ُيســـمح لشعوب من جميع أنحاء العالم بالدخول إلى بيت لحم 

لالحتفال بعيد الميالد هناك، فمن حق المسيحيين من غزة االحتفال هناك”.
وطالبوا سلطات االحتالل السماح، دون مزيد من التأخير، للمسيحيين من غزة بالوصول 

إلى بيت لحم لالحتفال بعيد الميالد.

مطالبة بالسماح لمسيحيي غزة 
لزيارة بيت لحم بعيد الميالد

غزة/ االستقالل:
احتفــــل برنامج األمــــم المتحــــدة اإلنمائي 
ومؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية من 
خالل برنامج الفاخورة بالشراكة مع مؤسسة 
إنقاذ المستقبل الشبابي بذكرى مرور عشر 
ســــنوات على البرنامج، بالتزامــــن مع تخرج 
الدفعة السادســــة من الطــــالب الجامعيين 

البالغ عددهم 82 خريًجا وخريجة.
وقال المديــــر التنفيذي لبرنامــــج الفاخورة 
فاروق بورني، مدير برنامج الفاخورة بمؤسسة 
التعليــــم فوق الجميع القطريــــة: »نحن في 
الفاخورة، بمؤسســــة التعليــــم فوق الجميع 
فخورون جًدا أن هؤالء الطلبة الذي وبشــــكل 
خاص تــــم اختيارهم للنجاح قد وصولوا إلى 
قدراتهــــم الكاملة التي جهزهــــم البرنامج 

للوصول إليها«.
وأضاف أن« ذلك الشــــغف للتعلم، وااللتزام 
بالمشاركة المجتمعية، والرغبة بالمساهمة 
اإليجابية لعائالتهــــم ومجتمعهم وأماكن 
عملهم هي مثال يقتدى به، هؤالء الخريجون 
أود  الفاخــــورة.  والخريجات يجســــدون روح 
أن أهنئهم علــــى التزامهم ومثابرتهم في 

إكمال دراستهم«.
الخريجون والخريجات، ومن ضمنهم  وأنجز 
الدفعة األولى لطب األسنان، منحة الفاخورة 
على الصعيد األكاديمي، وهي منحة تهدف 
إلى تزويد الشــــباب الموهوب في قطاع غزة 
بفرص تعلم تلبي تحديات السوق العالمية 
اليــــوم، وذلك مــــن خالل التعليــــم المتميز 

والمبتكر.

وقال محمد زعرب، أحد الخريجين المتميزين، 
الذي ساهم بنشــــاط في تأسيس مبادرات 
مجتمعية مختلفــــة والحاصــــل على درجة 
الفيزيــــاء، نيابــــًة عــــن زمالئــــه الخريجين 
والخريجات: » لقد منحتنــــا الفاخورة فرصة 
لنتعلم ونتطور، إنها بوابتنا إلى مســــتقبل 
مشــــرق. حان الوقــــت اآلن لنعطي لعائالتنا 

ولمجتمعنا«.
وأضاف » نريد أن نعبر عن االمتنان والتقدير 
لمؤسســــة التعليم فوق الجميــــع القطرية 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على دعمهم 
السخي، ولكل من عمل من أجلنا، طواقم عمل 
مؤسسة إنقاذ المستقبل الشبابي، مؤسسة 
النيزك، مركز مًعا التنموي ومؤسســــة رؤية 
شــــبابية علــــى جهودهم التــــي جعلت من 

الفاخورة رحلة ال تنسى«.
من جهته، جدد رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
الشــــبابي عماد درويش  المســــتقبل  إنقاذ 
رؤيته من أجل مســــتقبل يقود فيه الشباب 

مجتمعاتهم نحو السالم والرفاهية.
 وأضــــاف أن« االســــتثمارات المتراكمة في 
رأس المــــال البشــــري واالجتماعــــي، والتي 
ســــاهمت فيها الفاخورة خالل عشر سنوات 
مضت، تلقي بتأثيراتهــــا على عملنا اليوم. 
نحن نرى شباًبا بارعين، ملهمين، وممكنين 
من أجل أن يسعوا من أجل أحالمهم في عالم 

مبني على التنمية المستدامة«.
وعلى جانب الحفل، وقع برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائــــي، وبتمويــــل من برنامــــج الفاخورة 
بمؤسســــة التعليــــم فوق الجميع، شــــراكة 

مع جي جيتــــواي لتكنولوجيــــا المعلومات 
إلطالق مشروع »APEX«، وهو مشروع مبتكر 
لمهارات العمل الحر، ويســــتهدف خريجي 
وخريجات الفاخورة في قطاع غزة لتمكينهم 
من أجــــل التغلب علــــى تحديات الســــوق 

المحلي والتنافسية في السوق الدولي.
وسيشــــكل المشــــروع المرحلــــة النهائية 
لخريجي وخريجات برنامج الفاخورة وســــوق 
العمــــل، بعد التحاقهم بالعديــــد من برامج 
بناء القدرات من خالل مؤسســــات شــــريكة 

مختلفة.
وتنبع أهمية هذا المشروع من أنه سيبرهن 
بشكل واضح أن االقتصاد االفتراضي يلعب 
دوًرا هاًما في در الدخل ويمنح فرًصا للتغلب 

على ندرة فرص العمل محلًيا.

برنامج األمم المتحدة يحتفل بتخريج الفوج السادس من منحة الفاخورة

االستقالل/ كاالت:
رّحب المرصد األورومتوســـطي لحقوق اإلنســـان، بإعالن المدعية 
العامة فـــي المحكمة الجنائيـــة الدولية، فاتو بنســـودا، عزمها 
فتح تحقيق في ارتـــكاب »جرائم حرب« محتملـــة، في األراضي 

الفلسطينية.
وفي وقت سابق الجمعة، قالت »بنسودا«، في بيان، نشر على موقع 
المحكمة اإللكترونـــي، إن »جميع المعايير القانونية التي ينص 
عليها ميثاق روما )معاهدة تأسســـت بموجبها المحكمة جنائية 
الدولية( توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم 

حرب باألراضي الفلسطينية«.
وقـــال المرصد )مقـــره جنيف(، في بيـــان له، »إن قـــرار المدعية 
العامة خطـــوة إيجابية في االتجاه الصحيـــح، ويجب أن يتبعها 
فتح تحقيق رســـمي في انتهاكات إســـرائيل ضـــد المدنيين 

الفلسطينيين بأسرع وقت«.
وصـــرح رئيس المرصد، رامي عبده، أنه علـــى الرغم من الترحيب 
بالقرار، فإننا »نحث الدائرة التمهيدية في المحكمة على اإلسراع 
في عملية التشاور في هذا الطلب حتى يتسنى للمدعية العامة 
فتح تحقيق فـــي الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما دون 

أي تأخير إضافي«.
وشدد »عبده«، على ضرورة عدم خضوع المدعية العامة للمحكمة 
الجنائيـــة، ألي عمليات ضغوط سياســـية بهدف حرف ســـير 

التحقيق، أو أية محاوالت ترهيب لها ولفريقها.
ولتعزيز سير الدفع بفتح التحقيق وضمان نجاحه، دعا عبده، كافة 
األطراف ذات العالقة والضحايا وذويهم إلى االستعداد لتقديم 
شـــهاداتهم وإفاداتهـــم والدالئل المتوفرة لديهم لمســـاعدة 
مكتب المدعية العامة وفريقها في عمليات التحقيق المتوقعة.

وشـــدد على أن والية المحكمة الجنائية القانونية على األراضي 
الفلســـطينية المحتلة أمر ثابت بموجب انضمام دولة فلسطين 
لميثاق روما، وبالنظر لمنح فلســـطين المحكمة هذه الوالية منذ 

قرابة الخمسة أعوام.
وأضاف المرصد، أن إســـرائيل ارتكبت انتهاكات من الممكن أن 
ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، في حق الفلسطينيين.

وأردف أن إنصـــاف الضحايا الفلســـطينيين جـــراء عقود طويلة 
مـــن االحتالل اإلســـرائيلي وما تضمنه من ارتـــكاب جرائم حرب 
وانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان بموجب القوانين والمواثيق 

الدولية يقع بالدرجة األساسية على عاتق المحكمة الجنائية.
وختم المرصد األورومتوســـطي بضرورة اتخـــاذ كافة اإلجراءات 
إلحالة المتورطيـــن– بمن فيهم القادة والجنود اإلســـرائيليون- 
الذين ارتكبـــوا انتهاكات ضـــد المدنيين الفلســـطينيين إلى 
المحاكم المختصة بما فيها محاكم الدول األطراف في اتفاقيات 
جنيـــف، وفق مبدأ االختصـــاص العالمي، والمحكمـــة الجنائية 

الدولية وضمان عدم إفالتهم من العقاب.

القدس المحتلة/ االستقالل:
أكـــدت هيئة العمل الوطني واألهلي في مدينة القدس المحتلة 
مساء السبت أن شعبنا لن يستبدل حقوقه الوطنية "ال بالدوالرات 
وال اليوروهـــات"؛ رًدا على تغيير االتحاد األوروبي شـــروط تمويل 

المؤسسات األهلية.
واســـتنكرت مؤسســـات العمل الوطني واألهلي الفلســـطينية 
في القدس في بيان صدر عنها، تغيير االتحاد األوروبي شـــروط 
التوقيـــع على االتفاقيات الممولة من قبله للمؤسســـات األهلية 
الفلسطينية، والطلب منها تجريم نضاالتنا وتضحياتنا ووصفها 
بـ"األعمـــال اإلرهابية". وقالـــت الهيئة: "يريد االتحـــاد األوروبي 
منا مقابل حفنـــة دوالرات أو يوروهات أن نتنكـــر لقوانا وأحزابنا 

وفصائلنا، ونعتبرها فصائل إرهابية".
وتســـاءلت "هل يقبل أي شـــعب أن يجرم مقاومتـــه ونضاالته 

وتضحياته؟".
ولفتـــت إلى إضافة بند في ملحق الشـــراكة بين االتحاد األوروبي 
والمؤسســـات األهلية الفلســـطينية، التي ترغب بالحصول على 
دعـــم من االتحاد األوروبي، الطلب منها أن تتحقق سياســـًيا من 

المستفيدين من األموال األوروبية المقدمة.
ويحظر القانون الفلســـطيني في المادة 50 منه على المؤسسات 

األهلية نقل أو تقديم أية أموال لألحزاب والقوى السياسية.
وطالبت هيئـــة العمل األهلـــي والمجتمعي الفلســـطينية في 
القدس االتحاد األوروبي بالتراجع عن هذا الموقف، وشطب كل ما 
يمس حقوق شعبنا ومقاومتنا في هذه الوثيقة، وخاصة تجريم 

فصائلنا وأحزابنا على أنها ليست قوى مقاومة بل قوى إرهابية.
وطالبـــت االتحـــاد األوروبي بضـــرورة الوقوف إلـــى جانب الحق 
والعدل وحقوق اإلنســـان وحق الشـــعوب فـــي تقرير مصيرها 
ونيل استقاللها، مشيرة إلى أن "شعبنا الفلسطيني يواجه أبشع 
استعمار، اســـتولى على أرضه، في التاريخ، ويرفض حتى منحه 

ا من هذه األرض". جزًء
ودعت الهيئة كافة المؤسســـات الفلسطينية التي وقعت على 
العقود بالشروط الجديدة، إلى ضرورة سحب توقيعها على هذه 
الوثيقة التي تمس بجوهر قضيتنا وحقوق شـــعبنا وتضحياتنا 
ونضاالتنـــا، وتجـــرم األدوات التـــي تعبـــر عن هـــذه النضاالت 

والتضحيات من قوى وفصائل وأحزاب على أنها قوى إرهابية.

»األورومتوسطي« يدعو الضحايا 
الفلسطينيين للتعاون مع الجنائية الدولية »العمل الوطني واألهلي« بالقدس تستنكر 

شروط التمويل الجديدة لالتحاد األوروبي

»لن نستبدل حقوق شعبنا بالدوالرات وال اليوروهات«
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املواطن �سامل ابو عامر من غزة، ي�سطاد اال�سماك عرب الغو�ص يف عمق البحر   )وفا(

لندن/ االستقالل:
تعـــرض طفل يبلغ من العمر 4 ســـنوات لهجوم غادر من قبـــل ثعبان طوله 4 
أمتار ونصف، حاول أن يجره بعيدا في فناء منزله الخلفي، قبل أن يتدخل والده 

بشجاعة.
ووفق ما ذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، فإن الطفل كليفورد ثومبسون 
نقل إلى المستشـــفى متأثرا بجروح بالغة، بعد تعرضـــه لما وصف بـ«الهجوم 
الوحشـــي«، األســـبوع الماضي، في منزله الواقع على شـــاطئ إيرلي في شمال 

كوينزالند.
وكشـــف والده ما جرى قائال: »انتقلنا للتو إلى هذا المنزل، وكنت 
أقيم حفال للعائلة بهذه المناسبة، قبل أن يتعرض ابني للهجوم«، 
مضيفا »كان كليفورد برفقة نحو 6 أطفال بجانب المســـبح، كنت 

أراقبهم«.
وتابع: »فجأة سمعت صراخا، وحين التفت فوجئت بثعبان ضخم يغرس أنيابه 

في ساق ابني ويجره بعيدا عن المنزل«.
ويؤكـــد الوالد ثومبســـون أن ابنـــه كاد أن يلقى حتفه، لـــوال تدخله في الوقت 
المناســـب، حيث قال إنه وجه للثعبان ضربة بمطرقة على مستوى الرأس، األمر 

الذي جعله يترك ساق الطفل.
وأوضح األب أن الثعبان كان شرسا وعدوانيا جدا، مضيفا »تعاملت مع الثعابين 

من ذي قبل، لكن لم يسبق لي أن رأيت واحدا مثل هذا«.
وتبقى حالة الطفل الصغير مستقرة حاليا، وذلك بعد أن خضع لعملية جراحية، 

صباح الجمعة في مستشفى بروسربين.

ثعبان هائل يجر طفال.. واألب 
ينقذه بالطريقة الوحيدة

واشنطن/ االستقالل:
 عـــادة مـــا يرتبط النظـــام النباتـــي بالجوانب 
اإليجابيـــة، لكـــن األمر ليس كذلـــك في حالة 
زوجين أميركيين أجبـــرا طفلهما الرضيع على 

اتباع نظامهما الغذائي.
وأفادت »ســـكاي نيوز«، الجمعـــة، بأن ما فعله 
الزوجـــان أدى فـــي نهاية المطـــاف إلى وفاة 

طفلهما البالغ من العمر 18 شهرًا فقط.
ووجهت الســـلطات القضائية األميركية 
في والية فلوريدا تهمة القتل من الدرجة 
األولى إلى ريـــان أوليري )30 عاما( وزوجته 

شيال )35 عاما(.
وتشـــمل الئحة االتهامات أيضا سوء معاملة 

الطفل والقتل غير العمد واإلهمال بحقه.
وكان الوالدان يجبران الطفل على تناول الفواكه 
والخضراوات النيئة فقط، األمر الذي لم يتحمله 

جسمه الغض.
ولم تذكر السلطات اسم الطفل مكتفية بالقول 

إن وزنه بلغ 8 كيلوغرامات عند وفاته.
ويقول خبراء إن وزن الطفل يتماشى مع ما يجب 
أن يزنه طفل في عمر 7 أشهر وليس 18 شهرًا.

وأبلـــغ الزوجان الضبـــاط أنهـــم »نباتيون« وال 

يأكلون سوى الفاكهة والخضراوات النيئة.
وكانت الزوجة اتصلت بالطوارئ عندما الحظت 
أن ابنهـــا لم يكن يتنفس، وحاولت إنعاشـــه، 
لكنه فارق الحياة عندما وصل المســـعفون إلى 

المكان.
وكان لـــدى الزوجين 3 أطفال تم تحويل اثنين 
منهمـــا، ويبلغـــان 3 و5 أعـــوام علـــى التوالي 
لمؤسســـة رعاية حكومية، فيما وضعت طفلة 
أكبر سنا تبلغ 11 عاما تحت رعاية شخص اخر.

وتقول الشرطة األميركية إن سبب وفاة الطفل 
»عسر« في القناة الهضمية.

بكين/ االستقالل:
تمكن فريق من علماء اآلثار في الصين، من العثور على هيكل عظمي إلنســـان يمتاز 
بشكل نادر جدا من التقزم، عاش خالل الفترة بين عامي 3300 إلى 2900 قبل الميالد. 
وتبدو عظام القزم المكتشف قصيرة للغاية وهشة مقارنة بعظام األشخاص اآلخرين 
التي عثر عليها في المنطقة. وبتحليل األســـنان، اكتشـــف العلماء أن الرفات تعود 
إلنسان بالغ. وأوضح العلماء أنه من النادر العثور على رفات أشخاص مثل هذه، حيث 

يتم اكتشاف رفات تعاني من نمو أطراف قصيرة مع طول جذع طبيعي.
االكتشـــاف األخير يعد مهما كون شكل التقزم الذي يعاني منه هذا الشخص 

نادر للغاية، حيث شمل عظام الجمجمة والجذع.

وفاة رضيع أطعمه والداه الخضراوات والفواكه العثور على هيكل 
عظمي لقزم نادر

كاليفورنيا/ االستقالل:
قالت الســـلطات األميركية، يوم أمـــس، إنها قبضت على 
فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، لالشـــتباه في سرقتها طائرة 

واالصطدام بها في مطار بوالية كاليفورنيا.
واتهمت الســـلطات الفتـــاة، التي لم ُتكشـــف هويتها، 
بتســـلق ســـياج بالقرب من مبنى صيانة مطار فريســـنو 
يوسيميتي الدولي في حوالي الساعة 7.30 صباحا، حسبما 

ذكرت شبكة »إن بي سي نيوز«.

وقال درو بيســـينجر، قائد شرطة فريسنو، إن الفتاة زعمت 
أنها تمكنت بعد ذلك من الوصـــول إلى طائرة خاصة، من 

طراز »كينغ 200«، وشرعت بتشغيلها.
وأضاف أن الطائرة بـــدأت في التحرك، لكنها لم تقلع في 
الجو. وتعرضـــت الطائرة ألضرار بعد اصطدامها بســـياج 

ومبنى قريب، دون أن يصاب أحد في الحادث.
جدير بالذكر أن السلطات لم تكشف األسباب الكامنة وراء 

إقدام الفتاة على مثل هذا العمل.

االستقالل/ وكاالت:
تسبب مليونير بضجة على وسائل التواصل االجتماعي في 
العالم، بعد طلبه موظفا ليرافقه في ترحاله، براتب 55 ألف 

دوالر سنويا.
وأعلن المليونير األســـترالي، ماثيو ليبر، في مقابلة له، عن 
حاجته لموظف يقوم بالتقاط الصور له أثناء رحالته حول 

العالم، براتب شهري يقدر بحوالي 4600 دوالر.
وعلى الموظـــف المطلوب التقاط الصـــور، وتحميلها على 

وســـائل التواصل االجتماعي الخاصة بالمليونير، ونشرها 
ومتابعـــة ردود األفعـــال عليها. ولتلبية حاجـــة المليونير 
للتنقل الدائم حول العالـــم، يجب أن يكون لدى الموظف 
المطلوب جواز ســـفر ســـار، وقادر على السفر في أي وقت 

وبالسرعة المطلوبة.
وبحسب "سي إن إن"، فقد توســـعت أعمال المليونير في 
الســـنوات األخيرة، لتتضمـــن اإلمارات وأمريكا وفرنســـا 

وبريطانيا وغيرها من الدول.

اعتقال مراهقة بتهمة سرقة طائرة وتحطيمهاوظيفة براتب 55 ألف دوالر لشخص يتجول مع مليونير

لندن/ االستقالل:
نشـــر مليونير ألماني يدعى كارل ريبيـــن، إعالنات يطلب 
فيها 10 أشـــخاص يشـــاركونه العيش في مزرعة ساحرة 
الجمال وصفها بـ«الجنة« حيث أنها تمتاز باسطبالت للخيل 

وإطاللة رائعة على البحر، وتبلغ قيمتها 5.6 مليون دوالر.
وتحدث ريبين عن مزرعته »أواكينو«، التي تقع على الساحل 
الغربي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، والمتميزة بوجود 
إســـطبالت خيول وإطاللة على البحر، بحســـب ما نشره في 
إعالنات بالصحف المحلية عن رغبته في الحصول على  10 
أصدقاء لمشـــاركته حلم العيش في منزله،  حســـبما ذكر 

موقع »غو تيك ديلي«.
وقال ريبين في أحد إعالناته: »يمكن أن يعيش شـــخصان 

في كل منزل في العقار، وأن يتناوال الطعام والمشـــروبات 
في جلســـات اجتماعية مع اآلخرين فـــي العقار، فإذا كنت 
مهتما بعيش حياة مع مجموعة من األشخاص الُمسليين، 
فقـــد تكـــون هذه حيـــاة جديدة بالنســـبة لـــك، يمكنك 
االستمتاع بالمشـــي أو صيد األسماك أو التسوق أو ركوب 
القـــوارب أو مشـــاهدة الطيـــور أو الســـباحة أو النظر إلى 

الحيوانات الجميلة«.
وأوضـــح المليونير »ريبيـــن«، أنه بإمـــكان البالغين الذين 
تصل أعمارهم حتـــى 70 عاما التقدم للحصول على منزل 
في العقار، كما أنهم مدعـــوون إلحضار خيولهم، إذا كانوا 
يمتلكون أيا منها، وأشـــار ريبين إلى أن بناء »أواكينو« في 

نيوزيلندا استغرق 10 سنوات من العمل الشاق.

دبي/ االستقالل:
خضع شـــاب يبلغ من العمر 38 عاما لعملية بالمنظار إلزالة 
مخلوق بحري دخل إلى أذنه في الوقت الذي كان يسترخي 

فيه على الشاطئ.
هرع شاب إلى أحد المستشفيات في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، بعدما عانى من ألم مبـــرح في إحدى أذنيه أثناء 

استراحته على الشاطئ.
الشـــاب فشـــل في معرفة ســـبب االنزعاج الذي عاناه من 
أذنه، ليشعر سريعا بوجع كبير، ليقوم بالذهاب إلى إحدى 
المستشـــفيات، حيث خضوعه لفحص تبين أن سلطعونا 

صغيرا قد دخل إلى أذنه وتحديدا إلى قناة األذن اليمنى.
وتورمـــت قنـــاة األذن وضاقت بشـــدة حول الســـلطعون، 
ليتمكن األطباء من إزالة الحيوان البحري باستخدام منظار 

طبي دون اإلضرار باألذن.
الطبيـــب المشـــرف على العمليـــة قـــال إن المريض كان 
محظوظا لعدم تضرر أذنه، فيما قال الشاب إنه لم يتخيل 
أن يكون وراء هذا الوجع ســـلطعون، و"شعرت بالقلق عند 

معرفتي وخشيت أن تكون أذني قد تضررت".
واختتم الشاب قائال "ممتن لتصرف الطبيب السريع والذي 

قام على تهدئتي وعالجي بسرعة".

سلطعون يدخل إلى أذن شابمليونير يطلب 10 أشخاص ليعيشوا معه
 كان يستريح على الشاطئ


