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طني و
طاقات متجددة و فعالية طاقوية: 

«كناس» و محافظة الطاقات 

المتجددة يوقعان اتفاقية تعاون

وقع المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي (كناس) و محافظة الطاقات 
المتجددة والفعالية الطاقوية (سيراف), يوم األحد بالجزائر, اتفاقية 

تعاون في مجال تطوير استعماالت الطاقات المتجددة وتحقيق الفعالية 
الطاقوية تقضي بإعداد نموذج حديث لالستهالك الطاقوي لمدة 

٥سنوات قابلة للتجديد.

و وقع االتفاق باألحرف األوىل كل من رئيس املجلس الوطني االقتصادي 
واالجتامعي, رضا تري, ورئيس محافظة الطاقات املتجددة والفعالية 

الطاقوية, نور الدين ياسع.
و يتم يف إطار االتفاقية وضع برنامج أنشطة سنوي يتم اختياره باتفاق 

متبادل, مع تنصيب لجنة خرباء مشرتكة تكون مسؤولة عن مراقبة تنفيذ 
االتفاقات و تنظيم اجتامع تقييمي نهاية كل سنة .

و اتفق الطرفان عىل تعزيز القدرات املعلوماتية و التقنية والتكنولوجية 
للجانبني و إنجاز دراسات مشرتكة أو مقارنة من خالل تجنيد كفاءاتهام.

و يتعهد الطرفان يف هذا االطار بتطوير واثراء التبادالت الثنائية يف مجال 
الدراسات واليقظة سيام املتعلقة منها بتطوير الطاقات املتجددة والفعالية 

الطاقوية, إىل جانب تنظيم ندوات ومؤمترات وايام دراسية و موائد 
مستديرة مشرتكة.

كام تسمح االتفاقية بإعداد ورقة طريق لنشاط الهيئتني لتشخيص الواقع 
الحايل وإبراز مختلف االمكانيات املتاحة يف البالد لالنطالق يف تجسيد 

النموذج الطاقوي .
و أكد السيد تري عىل الحاجة الوطنية إلعادة النظر يف منوذج االستهالك 

الطاقوي, سيام وأن العامل يتجه حاليا نحو تقليص استهالك الطاقة.
و حسب السيد تري فإنه « ال سبيل للرتاخي يف االنتقال إىل الطاقات 

املتجددة, من خالل وضع مناذج حديثة تتضمن االستهالك الطاقوي و 
الفعالية الطاقوية و مطابقة ذلك مع القدرات املحلية اإلنتاجية و إقناع 

الحكومة بنجاعتها».
وسيتم يف هذا اإلطار, إنجاز دراسات استثنائية تهم الحكومة الجزائرية 

يف املقام األول و تسمح باالنتقال نحو الطاقات املتجددة وطاقات الرياح 
وتثمني كافة املوارد الوطنية والحفاظ عليها لألجيال القادمة, بحسب نفس 

املسؤول.
و يرحب «كناس», بحسب رئيسه, بكل ابداع علمي وابتكار مرتبط 

بالتعليم العايل والبحث العلمي, حيث ذكر باالتفاقية الكربى 
املوقعة  مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي خاصة  املديرية 

العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي التي تهدف الستغالل 
الهياكل املتاحة و الحواسب اآللية الكربى مبا يف ذلك الشبكة الوطنية 

لالبتكار .
و اكد نفس املسؤول أنه ميكن استغالل كل قدرات البلد من أدوات 

وهياكل وتكوين برشي وتكنولوجيات ورأس مال لالتجاه مبارشة نحو 
الهدف املرجو.

إرشاك املستثمرين الخواص يف تطوير الطاقات املتجددة
وستساهم االتفاقية , حسب السيد تري, يف تحديد و تقييم التكاليف 

واألرباح, ثم إقناع الحكومة برضورة اللجوء الرسيع لتبني و إقامة 
هذه املشاريع الكربى عن طريق القطاع الخاص مع لعب الدولة 

لدورها التنظيمي العرصي.
و البد أن يتم تحقيق هذه األهداف, وفقه, باستعامل قوانني قوية 
وتجاوز البريوقراطية  والسامح لرؤوس أموال أجنبية باالستثامر يف 

إطار الجزائر.
و تساهم هذه اإلجراءات يف تغذية املجتمع بالحلول و تبني 

مخططات ناجعة لالنطالق يف العمل والخروج من التطبيق عن 
طريق التنظري إىل التنفيذ املبارش يف امليدان واالنتقال من استغالل 

الكهرباء املدعم إىل استغالل الطاقات املتجددة حتى يف تكوين 
البيت العائيل بالكهرباء.

من جانبه, مثن السيد ياسع إمضاء االتفاقية التي ستجسد, حسبه, 
تكامال للخربة والجهود بني املؤسستني والنهوض مبيدان الفعالية 

الطاقوية وبذل جهد أكرب يف مجال ترشيد استهالك الطاقة.
و سيتم يف هذا الصدد إنجاز دراسات دقيقة وتحاليل واقرتاحات 
وخطة عمل تكون قابلة للتجسيد يف اقرب االجال,  يف املجاالت 

التقنية واالجتامعية واالقتصادية والبيئية ليكون هنالك تأثري إيجايب 
عىل املواطن من خالل خلق مؤسسات صغرية ومتوسطة وخلق فرص 

عمل وتكوين علمي.
وحسب السيد ياسع, فإن تطوير الطاقة املتجددة صار حتمية, وهو 

ما ستساعد عليه هذه االتفاقية التي ستمكن من إجراء دراسات 
دقيقة عن جانب االستثامر و مختلف املبادرات االقتصادية.

ويف رده عىل سؤال يتعلق بأهمية إرشاك االستثامرات الخاصة أو 
األجنبية, قال املحافظ أن « املجال مفتوح لكل املبادرات االقتصادية  

من خالل بحث ودراسة كيفية فتح السوق االقتصادي للقطاع 
الخاص او العام واملؤسسات الصغرية واملتوسطة والناشئة «.

وستتيح االتفاقية القيام بدراسات اقتصادية واجتامعية وتقنية 
وبيئية إلرساء الدعائم األساسية لتطوير الطاقات املتجددة والفعالية 

الطاقوية يف امليدان.

كوفيد-١٩ :

 واجعوط يدعو الى مناقشة الصعوبات المالحظة في مجال تنظيم التمدرس
دعا وزير التربية الوطنية, محمد واجعوط, يوم األحد, إلى مناقشة الصعوبات المطروحة من طرف األساتذة في مجال تنظيم التمدرس والعمل على إيجاد الحلول 

المناسبة لها بعد "التباين" المالحظ ميدانيا.

وأكد السيد واجعوط يف ندوة, عرب تقنية  التحارض املريئ, مع مديري الرتبية للواليات, أن 
"املتابعة امليدانية وجل التقارير الواردة اىل الخلية املركزية بالوزارة, بعد مرور شهر عىل 

الدخول املدريس, أظهرت نوعا من التباين يف تنظيم التمدرس, مام يستدعي تكييف التدابري 
املعتمدة من خالل املتابعة اليومية واملستمرة عن طريق دعوة مديري املؤسسات التعليمية 

واملفتشني اىل مناقشة الصعوبات املطروحة من طرف األساتذة والعمل عىل إيجاد الحلول 
املناسبة لها".

ودعا الوزير يف هذا السياق الرشكاء االجتامعيني اىل عرض الحصيلة األولية لتنظيم التمدرس 
قصد "إيجاد الحلول لها مبا فيها اعتامد التوازن يف عدد األفواج الرتبوية املسندة لكل أستاذ".

وفيام تعلق مبسعى تطبيق الربوتوكول الوقايئ الصحي, قال الوزير أنه يتعني تعزيز العمليات 
التحسيسية يف الوسط املدريس من خالل دعوة كل الفاعلني لالنخراط يف هذا املسعى مع 

مواصلة الخرجات امليدانية من طرف املفتشني رفقة األطباء للوقوف عىل مدى تطبيق 
الربوتوكول الوقايئ الصحي.

كام ذكر السيد واجعوط باملناسبة بالجهود املبذولة يف مجال توفري املستلزمات الوقائية 
الصحية يف ظل الوضع الصحي االستثنايئ, حيث تم "صب إعانات مالية استثنائية لكل 

مؤسسة تعليمية متكنها من تغطية األيام املقبلة من شهر ديسمرب", مشريا اىل ان قطاعه 
"تحصل عىل ترخيص من طرف الوزير االول يسمح له باستعامل األرصدة املالية املتبقية 

بالحسابات خارج امليزانية قصد اقتناء الوسائل واملستلزمات الوقائية الصحية وكذا وسائل 
النظافة مع ضامن توزيعها يف إطار منظم بني كافة املؤسسات التعليمية".

ودعا الوزير الجميع اىل "التجند والوقوف عىل حصيلة االعامل الخاصة بكل والية والسعي اىل 
إيجاد الحلول وتدارك النقائص التي تم رصدها".

لإلشارة, كانت وزارة الرتبية الوطنية قد أعدت مخططا استثنائيا الستئناف الدراسة وتنظيم 
متدرس التالميذ يف مراحل التعليم الثالثة, يقوم عىل تدابري تنظيمية تتعلق بتقسيم األفواج 
الرتبوية إىل أفواج فرعية يرتاوح عدد تالميذ كل فوج بني ٢٠ و٢٤ تلميذا, مستثنيا من ذلك 

الفوج الرتبوي الذي يكون عدد التالميذ فيه يساوي أو يقل عن ٢٤ تلميذا.

استئناف محاكمة ولد عباس وبركات: 

االستمــــاع الى المتهمـــــين 
افتتحت جلسة استئناف محاكمة وزيري التضامن الوطني االسبقين جمال ولد عباس والسعيد بركات، يوم األحد ، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بعد تأجيلها مرتين، 

باالستماع إلى المتهمين الرئيسيين المتابعين بتهم "تبديد واختالس أموال عمومية و إبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استعمال الوظيفة".

و بدا جامل ولد عباس، الذي شغل منصب وزير التضامن الوطني بني 1999 
و 2010 ، وسعيد بركات الذي كان عىل رأس نفس القطاع من 2010 إىل 

2012 ، مراوغان يف إجاباتهام عىل أسئلة رئيسة الجلسة .و قد أنكرا األفعال 
املنسوبة اليهام وفضال التطرق  اىل املشاريع املنجزة يف مجال التضامن 

الوطني تحت مسؤوليتهام عىل التوايل.
وبهذا، مل ترتدد القاضية يف مقاطعتهام للعودة إىل صلب املوضوع، مطالبة 

إياهام بتقديم تفسريات بشأن منح مبالغ "كبرية جدا" لجمعيات ذات طابع 
طبي ومنظامت طالبية أخرى مل يكن لنشاطها أي عالقة مبجال التضامن.

وقد اعُتربت هذه الجمعيات، التي كان يرتأس ثالث منها جامل ولد عباس، 
بحسب اقوال املتهمني، "جمعيات وسيطة" حصلت عىل إعانات يف إطار 

اتفاقيات "للقيام بأعامل ذات طابع اجتامعي عرب جميع واليات الوطن ".

وعند دعوتهام إىل تقديم تفاصيل عن هذه االعامل، كثريًا ما أشار الوزيران 
السابقان إىل توزيع الحافالت املدرسية يف املناطق النائية أو املحرومة، دون 

تحديد سبب اختيار هذه الجمعيات عىل وجه الخصوص.
و ستستمر املحاكمة يوم غد االثنني باالستامع اىل املتهمني اآلخرين.     

للتذكري كانت املحكمة االبتدائية لسيدي امحمد قد أدانت وزيري التضامن 
الوطني االسبقني جامل ولد عباس وسعيد بركات بعقوبات سجن نافذة ب8 
سنوات و 4 سنوات عىل التوايل وغرامة مالية قدرت مبليون دج لكل منهام.

أما نجل جامل ولد عباس، الوايف املوجود يف حالة فرار بالخارج فقد متت 
ادانته هو ايضا ب10 سنوات سجنا نافذا و بغرامة مالية قدرها مليون دج ، 

مع اصدار أمر دويل بالقبض عليه.

السيد بوقدوم يترأس مناصفة أشغال االجتماع ال١٢ لمجلس 

الشراكة بين الجزائر و االتحاد االوروبي
يترأس وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، غدا االثنين عن طريق تقنية التواصل المرئي الى جانب الممثل السامي لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب 

بوريل، اشغال االجتماع ال١٢ لمجلس الشراكة بين الجزائر و االتحاد االوروبي، حسبما افاد به يوم االحد بيان للوزارة.

و خالل هذا اللقاء الذي يعترب اعىل منتدى تشاور و حوار سيايس منبثق 
من اتفاق الرشاكة بني الجزائر و االتحاد االورويب، سيقوم الطرفان بتقييم 

شامل للعالقات و التعاون بني الجزائر و االتحاد االورويب، السيام فيام يتعلق 
بالحوار السيايس حول العالقات الثنائية و كذا القضايا االقليمية و الدولية 

ذات االهتامم املشرتك باإلضافة اىل تنفيذ اتفاق الرشاكة، يضيف البيان.
كام سيتطرق الطرفان لألولويات املشرتكة للرشاكة بني الجزائر و االتحاد 

االورويب للسنوات املقبلة حيث سيتبادالن كذلك وجهات النظر حول مسائل 
التنقل التي لها عالقة مبلف الهجرة يف مختلف أوجهه الثنائية و الشاملة.

محكمة القليعة (تيبازة):

 إدانة كريم طابو بسنة سجنا موقوفة النفاذ و ١٠٠ ألف دج غرامة
قضت محكمة القليعة بتيبازة اليوم االثنين ابتدائيا و حضوريا سنة سجنا موقوفة النفاذ و غرامة مالية تقدر ب١٠٠ ألف دينار في حق كريم طابو، رئيس حزب 

االجتماعي الديمقراطي، غير معتمد المتهم ب"إضعاف معنويات الجيش".

ــد  ــة "تهدي ــقاط تهم ــة بإس ــذات املحكم ــح ل ــة الجن ــت غرف ــام قض ك
ــة  ــىل القضي ــداول ع ــد الت ــو، بع ــم طاب ــىل كري ــة" ع ــدة الوطني الوح

ــنة .2019. ــن س ــو م ــهر ماي ــا لش ــود وقائعه ــي تع الت
ــة  ــو بتهم ــم طاب ــت كري ــي تابع ــة الت ــة القليع ــة محكم ــت نياب وكان
ــة واإلرضار  ــدة الوطني ــد الوح ــش" و"تهدي ــات الجي ــاف معنوي "إضع
بالدفــاع الوطنــي"، قــد إلتمســت ثــالث ســنوات ســجنا نافــذة و 100 
ألــف دينــار غرامــة ماليــة عــىل اعتبــار أن الترصيحــات التــي أدىل بهــا 
ــاس  ــيايس حس ــرف س ــام يف ظ ــرأي الع ــت ال ــرية و وجه ــا "خط يومه

كانــت متــر بــه البــالد".
ــراءات  ــتقدم بإج ــا س ــو أنه ــم طاب ــدان، كري ــاع امل ــة دف ــدت هيئ وأك

ــة. ــة القليع ــن محكم ــوم ع ــادر الي ــايئ الص ــم القض ــتئناف الحك إس
مــن جهتــه، رافــع املتهــم كريــم طابــو مــن أجــل براءتــه، مشــددا عــىل 
أنــه يقبــل أن توجــه لــه كل التهــم إال تهمــة "اإلرضار بالدفــاع الوطنــي 
ــه  ــربزا أن ــش"، م ــات الجي ــاط معنوي ــة وإحب ــد الوحــدة الوطني وتهدي
مناضــل ســيايس يضــع لنفســه حــدودا أخالقيــة أبرزهــا عــدم التعــرض 

ملؤسســة الجيــش التــي تعتــرب "تاجــا فــوق رؤوســنا" كــام قــال.
ــا  ــة أغلبه ــرات متتالي ــبعة م ــو لس ــم طاب ــة كري ــل محاكم ــم تأجي وت
كانــت بطلــب مــن دفــاع املتهــم. كــام أجلــت يف وقــت ســابق هيئــة 
ــي  ــا الت ــة كورون ــري جائح ــبب تداب ــة بس ــل يف القضي ــة الفص املحكم

ــة. ــل وزارة الصح ــن قب ــت م أعلن
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قاعدة مناضلو حزب جبهة تحرير الوطني تنتفض و تهاجم قادة محافظة المدية

حملة قوية يف مواقع التواصل اإلجتامعي نالت إستعطاف الرأي 
العام يف والية املدية أقدم عليها مجموعة من الشباب الشغوفني 

بحزب جبهة التحرير عىل قادة محافظة املدية مطالبني إياهم 
بتوفري بطاقة اإلنخراط وفتح مقر كل من قسمة و محافظة مدينة 

املدية.
وابدا الشباب غضبهم الكبري بعد غلق مقر الفسمة و املحافضة 

منذ سنة 2008 ليتحول اىل خربة كبرية بعدما كان ملتقى كل 
املناضلني بالوالية وحسب لسان شباب املناصل انه مل يستفيدو 

من بطاقات املناضلني منذ سنة 2017 واصبحو تائهني يف ضل 
غياب املقر والقسمة واضافو ايضا انهم اذا بقي االمر عىل حاله 

سوف يكون هناك تصعيد يف االحتجاج
املدية قبيل محمد

ــواد  ــرة راس ال ــة لدائ ــة املدني ــة للحامي ــت الوحــدة الثانوي تدخل
يــوم 5 ديســمرب 2020،  ألجــل إســعاف ســتة مختنقــني إثــر 
استنشــاق غــازات محروقــة منبعثــة مــن املدفــأة بقريــة ســدراته 

ــواد .  ــرة راس ال ــرسة بدائ ــني ت ــة ع ــة ببلدي الواقع
ــنة و  ــني 23 و 55 س ــا ب ــم م ــرتاوح أعامره ــالن ت ــت يف رج متثل
4 نســاء تــرتاوح أعامرهــم مــا بــني 18 و 27 ســنة ؛ يف حالــة 
غثيــان . كــام قدمــت لهــم اإلســعافات األوليــة بعــني املــكان وتــم 

تحويلهــم إىل مستشــفى رأس الــواد . 
ــرئ  ــرة ب ــة لدائ ــة املدني ــة للحامي ــدة الثانوي ــت الوح ــام تدخل ك
قاصــد عــيل يف نفــس اليــوم مــن أجــل اســعاف 4 مختنقــني اثــر 
ــي  ــاء بالح ــخان امل ــن س ــة م ــة منبعث ــازات محروق ــاق غ استنش
الجنــويب لبلديــة خليــل التابعــة لدائــرة بــرئ قاصــد عــيل . متثلــت 
ــرتاوح  ــني ت ــنة و بنت ــني 6 و 11 س ــم ب ــرتاوح أعامره ــني ت يف طفل

ــم  ــم ت ــان ث ــة دوار وغثي ــنوات يف حال ــت 7 و8 س ــا مابي أعمره
ــيل . ــد ع ــرئ قاص ــادة بب ــام إىل العي تحويله

عيىس لرقط/ برج بوعريريج

مصالح الحماية المدنية تتدخل في انقاد أشخاص تختنق بالغازات المحروقة

حمام سيدي عايد بعين تموشنت بدون استغالل 

طالب مؤخرا أعضاء لجنة السياحة 
للمجلس الشعبي الواليئ لعني متوشنت 

من القامئني عىل قطاع السياحة والسلطات 
املحلية لبلدية حامم بوحجر برضورة 

استغالل الحامم التقليدي املسمى سيدي 
عايد بالقرب من املحطة املعدنية ،ويف 

تدخلهم أما السلطات الوالئية اثناء انعقاد 
الدورة العلنية الخريفية اكدوا أن املرفق 

يعد من ضمن املرافق السياحية الهامة 
التي تجلب اليها عىل مدار السنة سياح 
من داخل وخارج الوطن خاصة يف فصل 
الصيف اين ال يجد الوافدين اليه مكانا 

لهم قصد االستحامم مبياهه املعدنية 
املعالجة لعدد من االمراض خاصة منها 

الجلدية .

وقد اكدت السيدة بلعريب وسيلة عضو 
ورئيس لجنة السياحة والصناعة التقليدية 

باملجلس الشعبي الواليئ انه يف اطار 
االستثامر الخاص وتفويض املرفق العام 

فإن حامم سيدي عايد هو يف حاجة ماسة 
االستثامر واالستغالل وهو حاليا يف حالة 

مزرية بسبب تشقق جدرانه وانعدام 
النظافة به وبأن البلدية عاجزة عن تسريه 

وعليه وجب فتح االبواب لالستثامر 
الخاص حيث يعد هذا املرفق من اهم 

املحطات املعدنية اذ هو قبلة للسياح نظرا 
لنوعية مياهه العالجية التي تتمتع بها 

هذه املحطة وبالتايل يصبح قيمة مضافة 
ملداخيل البلدية .

عني متوشنت ياسني بوجمعة 

العثور على الشاب المختفي جثة هامدةبالجلفة 
تم  مساء األحد العثور  عىل جثة  الشاب املختفي منذ أكرث من 

12 يوم داخل برئ  تقليدي مبنطقة عني الرؤوس ببلدية سيدي 
بايزيد حوايل 17كلم شامل دائرة دار الشيوخ ،الشاب يبلغ 

من العمر 25 سنة ويعاين من إختالل عقيل، وفور تلقي النداء 
تدخلت وحدات الحامية املدنية متمثلتا يف الوحدة الثانوية لدار 

الشيوخ حيث ثم إخراج جثة الضحية ونقلها إىل مصلحة حفظ 
الجثث باملستشفى املركزي محاد عبد القادر بالجلفة، يف حني فتح 
عنارص الدرك الوطني لبلدية سيدي بايزيد تحقيق ملعرفة أسباب 

الحادثة. 
الجلفة عيدي لخرض 

تاوزيانت:

 ساكنة المزدور يجددون مطالبهم ببعث مشاريع تهيئة لحيهم

جــدد ســكان حــي املــزدور ببلديــة تاوزيانــت مطالبهــم الجديــدة 
ــة لتحســني منــط  ــى تحتي ــة ببعــث مشــاريع بن ــة واملتمثل القدمي
معيشــتهم، ويعــد الحــي والــذي يقــع بأحــواز مدينــة تاوزيانــت 
مهمشــا ومنــذ ســنوات عديــدة ويضــم تعــددا 400 مســكنا تغيب 
ــت  ــدة انطلق ــذ م ــم ، ومن ــش الكري ــروف العي ــط ظ ــا أبس عنه
ــب األعمــدة  ــاء وتوقفــت يف حــدود تركي ــط بالكهرب أشــغال الرب
لتتحجــج الجهــات املعنيــة ينقــص يف الغــالف املــايل للعمليــة 
ليضطــر الســاكنة لالعتــامد عــىل توصيــالت عشــوائية مــن األحيــاء 
ــكل  ــس املش ــة ، ونف ــدات الكهربائي ــتعامل املول ــاورة أو إس املج
ملــرشوع الغــاز الطبيعــي والــذي ظــل ومنــذ فــرتة طويلــة وعــود 
ــرشب  ــة لل ــاه الصالح ــزود باملي ــن الت ــا ع ــيد ، أم ــن دون تجس م
فقــد أنجــزت شــبكتها مــن طــرف مقاولــة وبنوعيــة أشــغال ســيئة 
ــن  ــا تتــرسب م ــاء باألعــامل به ــن اإلنته ــام م ــد أي وأضحــت وبع
ــه  ــق علي ــذي اطل ــكاين وال ــع الس ــذا التجم ــح ه ــة ليصب كل جه
ــن  ــارة ع ــاه عب ــع املي ــام توزي ــامر ويف أي ــام ع ــهيد قح ــم الش اس
ــة  ــد األمــر ســوءا خصوصــا وطــرق الحــي ترابي ــرك راكــدة لتزي ب

مايجعلهــا متوحلــة صيفــا بفعــل الترسبــات وشــتاءا عنــد هطــول 
ــة وادي  ــد املدين ــة الســكنية عن األمطــار ، ويفصــل هــذه التجزئ
ــة  ــه ورغــم تســجيل مــرشوع لحامي ــد فيضان ــوره عن يصعــب عب
الحــي واملدينــة ككل مــن الفيضانــات إال أنــه ظــل حــربا عــىل ورق 

مــام نغــص حيــاة الســاكنة . 
عطاالله فاتح نور خنشلة

غياب تام للوعي الجماعي و البروتوكول الصحي بالمناطق النائية
يف خرجــة ملراســل الوســيط املغاريب،ملنطقــة الســدارة النائيــة 
بجنــوب واليــة املســيلة،و مبناســبة خاصــة لتغطيــة مناطــق الظــل 
ــام للربوتوكــول الصحي،فأبســط  ــاب ت ــا هــو غي ــأول مــا صادفن ف
األمــور ال تتوفــر كالكاممــة التــي حســب بعــض الســكان إنهــم ال 

ــون..!! ــام يقول ــظ ريب" ك ــا و "الحاف يحتاجونه
و مل يقتــرص األمــر عــىل ذلــك فقــط بــل تعــدى عــدم توفــر 
الكاممــات للتالميــذ الذيــن يتنقلــون عــرب الحافلــة للمــدارس 
البعيــدة عنهــم،و كــام رصح ســاكنة آخــرون فــإن الجمعيــات ال 
تــزور هــذه املنطقــة أبــدا و مل يوزعــوا عنهــم شــيئا ميــت بصلــة 

ــد 19.. ــا كوفي ــيش كورون ــاء املتف ــة الوب ملواجه
ــوايل هــي بصيــص  ــارة األخــرية للســيد ال ــت الزي ــد كان هــذا و ق
ــر  ــي كتوف ــدة نواح ــن ع ــم م ــه آماله ــون عن ــذي يعلق ــل ال األم

النقــل و انشــاء مدرســة و غريهــام مــن املرافــق التــي يفتقــر إليهــا 
حيهــم..

بونيف املسعود /املسيلة

الدرك الوطني  يحجز آالت طباعة ومواد 

تنظيف مصنعة بطريقة غير شرعية

يف إطــار محاربــة الجرائــم االقتصاديــة، 
متكــن أفــراد الكتيبــة اإلقليميــة للــدرك 
اكتشــاف  مــن  فكــرون  بعــني  الوطنــي 
ورشــة رسيــة لصناعــة مــواد التنظيــف.

معلومــات  إثــر  عــىل  جــاءت  العمليــة 
كان  التنظيــف  مــواد  بحجــز  كللــت 
الطريــق  عــرب  بنقلهــا  يقــوم  صاحبهــا 
الوطنــي رقــم:100، عنــد مراقبــة البضاعــة 
تبــني أن وســم الســلعة غــري مطابــق، بعــد 
التحقيــق مــع صاحــب البضاعــة تبــني أنهــا 
ــني  ــة ع ــة مبدين ــع داخــل ورشــة رسي تصن
ــراءات  ــع اإلج ــتفاء جمي ــد إس ــة، بع مليل
التــي ال  الورشــة  تــم تعيــني  القانونيــة 
تحــوز عــىل أي ســند قانــوين ملامرســة هــذا 
النــوع مــن النشــاط، عــىل إثرهــا تــم حجــز 
ــي تســتعمل يف  ــة الت اآلالت واملــواد األولي
إىل  باإلضافــة  التنظيــف  مــواد  صناعــة 
كميــة مــن املــواد املصنعــة (مــاء جافيــل، 
منظــف األواين"إيزيــس"، صانيبــو "معطــر 

األرضيــة"). 

مواصلــة للتحقيــق، تبــني أن وســم الســلعة 
عــىل مســتوى  تــم طباعتــه  املحجــوزة 
مطبعــة موجــودة بوســط مدينــة ســطيف، 
بعــد الحصــول عــىل إذن متديــد االختصاص 
ــني  ــطيف وتعي ــة س ــل إىل مدين ــم التنق ت
املطبعــة، ليتضــح أنهــا مطبعــة تعمــل 
بتقليــد  تقــوم  رشعيــة،  غــري  بطريقــة 
مختلــف األوســمة الخاصــة بالبضائــع، تــم 
ــري  ــم الكب ــن الحج ــة م ــز آالت طباع حج
الطباعــة مــن  والوســائل املســتعملة يف 

حــرب وأوراق مبختلــف األنــواع.
مكنت هذه العملية من توقيف شخصني 

صاحب الورشة وصاحب املطبعةوتقدميهام 
أمام الجهات القضائية املختصة. 

- املحجــوزات:     
- آالت الطباعة حجم كبري.

- حجر وأوراق مبختلف األحجام.
- مــواد تنظيــف مصنعــة بطريقــة غــري 

رشعيــة.
مدفوين صونيا ام البوقي 

 وفاة سائق دراجة  نارية  في حادث مرور مروع بعين كرشة  

لقــي ســائق دراحــة ناريــة  مرصعــه  بعــد 
تعرضــه  لحــادث تصــادم مــروع بشــاحنة 
ذات مقطــورة  بالطريــق الوطنــي رقــم 
100 الرابــط بعــني كرشــة وعــني فكــرون  .

وتدخلــت مصالــح الحاميــة املدنيــة وحــدة 

عــني كرشــة  يف حــدود الســاعة 13 و15 د 
الجــل نقــل جثــة الفقيــد (خ_خ) 35 ســنة  
ــفي  ــث مبستش ــظ الجث ــة حف ــو مصلح نح

عــني كرشــة .
مدفوين صونيا أم البواقي

غليزان:

توقيف 03اشخاص وحجز سالحين 

أبيضين من صنف السادس

متكنت قوات الرشطة القضائية باألمن 
الحرضي الخامس بأمن والية غليزان، 

من توقيف 03 أشخاص و حجز سالحني 
أبيضني من الصنف السادس (بوشية و 
خنجر).وهذا بناءا عىل شكوى الضحية 

بخصوص تعرضه إىل طعنات خنجر 
بواسطة سالح أبيض من الحجم كبري 

(بوشية) من طرف أحد املعتدين و بعد 

إعداد خطة عمل محكمة و إتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونية الالزمة ثم إيقاف 

املشتبه فيهم ، وعند تفتيش مسكن 
أحدهم ثم العثور عىل سالحني أبيضني 

(بوشية و خنجر ).
 تم انجاز ملف اجراء قضايئ يف حق 

املشتبه فيهم قدموا مبوجبه أمام العدالة .
رحال فاطمة/غليزان
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محلي

مصالح امن سطيف تحجز ٥٠٠٠ وحدة من المكمالت الغذائية مجهولة المصدر 

متكنت مصالح أمن والية سطيف  ممثلة بالفرقة االقتصادية 
واملالية من وضع حد لنشاط أحد األشخاص ينحد من إحدى 

الواليات املجاورة،  يقوم ببيع مواد صيدالنية "مكمالت غذائية 
" دون رخصة وحجز  كمية جد معتربة منها باعتبارها مجهولة 

املصدر ناهزت الــ 5040 قرص.
وقد أطرت  عنارص الفرقة اإلقتصادية واملالية التابعة للرشطة 

القضائية بأمن والية سطيف هذه العملية  وذلك عقب إستغاللها 
ملعلومات تفيد بوجود شخص يقوم ببيع أدوية "مكمالت 
غذائية" دون رخصة ذات منشأ أجنبي متحصل عليها عن 

طريق التهريب، بعد إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية  واستغالل 

املعلومات املستقاة وكذا التحريات امليدانية عىل مستوى إقليم 
االختصاص كللت العملية بإيقاف املشتبه يف متلبسا بحيازة  ما 

يفوق الــ 5000  قرص.
وعمدت الضبطية القضائية  إىل حجز كمية األدوية "مكمالت 
غذائية"  والتي كانت جاهزة للتسويق  مع إنجاز ملف جزايئ 
ضد املخالف عن تهمة عرض وبيع منتوج شبه صيدالين بدون 
رخصة، حيازة مواد شبه صيدالنية " مكمالت غدائية"   ذات 

منشأ أجنبي متحصل عليها عن طريق التهريب ، أحيل للجهات 
القضائية للبت فيه.

ع املالك قادري سطيف

توقيف شخص واسترجاع٢٤٠ قرص مهلوس من طرف امن دائرة صالح باي سطيف 

مواصلــة منهــا ملكافحــة الجرائــم الحرضيــة بشــتى أنواعهــا 
ــة  ــرات العقلي ــج املخــدرات واملؤث ــق برتوي ــا تعل ــا م خاصــة منه
أو اســتهالكها، متكنــت مصالــح أمــن واليــة ســطيف مــن توقيــف 
شــخص يحــرتف ترويــج املؤثــرات العقليــة مبدينــة "صالــح بــاي" 
ســطيف، أفضــت إىل حجــز كميــة معتــربة منهــا قــدرت بـــ: 240 

قرصــا مهلوســا.
العمليــة أطــرت مــن قبــل أفــراد فرقــة الرشطــة القضائيــة التابعــة 
ألمــن دائــرة صالــح بــاي والتــي جــاءت عقــب االســتغالل الجيــد 
ــة يف  ــرات العقلي ــج املؤث ــخص برتوي ــام ش ــد بقي ــات تفي ملعلوم
أوســاط شــباب املدينــة، عــىل الفــور تــم إطــالق  أبحــاث و 

ــكان املشــتبه  ــة وم ــد هوي ــت مــن تحدي ــات موســعة مكن تحري
ــه  ــط بحوزت ــن ضب ــس أي ــة تلب ــه يف حال ــم توقيف ــث ت ــه حي في
كميــة معتــربة مــن املؤثــرات العقليــة قــدرت بـــ 240 قــرص، ليتــم 
تحويــل املشــتبه فيــه واملحجــوزات إىل مقــر املصلحــة وفتــح 

ــة. ــات القضي ــق يف مالبس ــق معم تحقي
الضبطيــة القضائيــة وبعــد اســتكاملها كافــة اإلجــراءات القانونيــة 
ــازة  ــة حي ــن تهم ــورط ع ــا ضــد املت ــا جزائي ــة، أعــدت ملف الالزم
ــل  ــع، أحي ــرض البي ــة لغ ــري رشعي ــة غ ــة بطريق ــرات العقلي املؤث

ــه. ــت في ــة املختصــة للب ــات القضائي ــام الجه ــه أم مبوجب
ع املالك قادري سطيف 

العملية الكبرى لمجابهة جائحة كورونا بكل الوسائل
ــة بشــار و  ــد 19 نظمــت بوالي ــاء كوفي ــن وب ــة م ىف اطــار الوقاي
تحــت الرعايــة الســامية لــوايل الواليــة العمليــة الكــربى ملجابهــة 
ــاهمة كل  ــدا مبس ــدات و ه ــائل و املع ــكل الوس ــا ب جائحةكورون
ــباب  ــة الش ــوان مؤسس ــة ، دي ــباب و الرياض ــة الش ــن مديري م

و بالتنســيق مــع بلديــة بشــار ،الحاميــة املدنيــة و الحركــة 
ــة  ــت بحمل ــث قام ــوب حي ــع الجن ــة رسي ــة و مؤسس الجمعوي
واســعة ىف تنظيــف و تعقيــم جميــع املؤسســات الرتبويــة و كــذا 

ــي. ــن املهن ــز  التكوي ــد  و مراك فاطمة دايكمعاه

والى سطيف كمال عبلة في زيارة عمل 

وتفقد إلى بلدية عين آزال جنوب الوالية 

 يف زيارة اىل بلدية عني أزال. 
قام  وايل سطيف كامل عبلة  صبيحة يوم 

الخميس بزيارة ميدانية اىل بلدية عني 
أزال، مرفوقا بعدة مداراء قطاعيني .

 وقد كانت اول نقطة شملتها الزيارة 
حيث  مشتة تانوت أين أعطى كامل عبلة  
اشارة انطالق عملية التلقيح ضد االنفلونزا 
املوسمية، بعدها توجه اىل ابتدائية الشهيد 

بعيطيش السعيد، اين أعطى تعليامت 
عىل التكفل باالطعام املدريس، والحرص 
عىل توفري التدفئة للتالميذ املتمدرسني.

بعدها مبارشة كانت الوجهة مشتة 

تازيال اين قام بتدشني ابتدائية الشهيد 
داود الشاليل، كام عاين املطعم املدريس 

لالبتدائية.
ويف الختام قام مبعاينة مستشفى يوسف 

يعالوي بعني أزال. حيث قام مبعاينة  
مخزون االكسجني الصحي للمستشفى. 

والتقى الطاقم الطبي والشبه طبي 
واستمع اىل انشغالتهم كام اطلع عىل 

ظروف عملهم  اين قدم  واىل الوالية كل 
رسائل الدعم والشكر عىل املجهودات 

املبذولة  يف محاربة الوباء .
ع املالك قادري  سطيف
حمام سيدي عايد بعين تموشنت بدون استغالل  

طالب مؤخرا أعضاء لجنة السياحة 
للمجلس الشعبي الواليئ لعني متوشنت 

من القامئني عىل قطاع السياحة والسلطات 
املحلية لبلدية حامم بوحجر برضورة 

استغالل الحامم التقليدي املسمى سيدي 
عايد بالقرب من املحطة املعدنية ،ويف 

تدخلهم أما السلطات الوالئية اثناء انعقاد 
الدورة العلنية الخريفية اكدوا أن املرفق 

يعد من ضمن املرافق السياحية الهامة 
التي تجلب اليها عىل مدار السنة سياح 
من داخل وخارج الوطن خاصة يف فصل 
الصيف اين ال يجد الوافدين اليه مكانا 

لهم قصد االستحامم مبياهه املعدنية 
املعالجة لعدد من االمراض خاصة منها 

الجلدية .

وقد اكدت السيدة بلعريب وسيلة عضو 
ورئيس لجنة السياحة والصناعة التقليدية 

باملجلس الشعبي الواليئ انه يف اطار 
االستثامر الخاص وتفويض املرفق العام 

فإن حامم سيدي عايد هو يف حاجة ماسة 
االستثامر واالستغالل وهو حاليا يف حالة 

مزرية بسبب تشقق جدرانه وانعدام 
النظافة به وبأن البلدية عاجزة عن تسريه 

وعليه وجب فتح االبواب لالستثامر 
الخاص حيث يعد هذا املرفق من اهم 

املحطات املعدنية اذ هو قبلة للسياح نظرا 
لنوعية مياهه العالجية التي تتمتع بها 

هذه املحطة وبالتايل يصبح قيمة مضافة 
ملداخيل البلدية .

عني متوشنت ياسني بوجمعة 

إحتضــن مقــر جمعيــة الــرسور مبدينــة ســعيدة أول أمــس حفــال 
تكرمييــا نظمتــه جمعيــة الــرسور للعمــل الخــريي حيــث كانــت 
فرصــة اإلحتفــال باليــوم العاملــي للتطــوع مناســبة لتوزيــع 
شــهادات تكويــن يف إطــار برنامــج H.I املوقــع بــني الدولــة 
الجزائريــة و اإلتحــاد األورويب لتكويــن مســاعدي كــريس جراحــة 
األســنان و هــي اإلتفاقيــة التــي متــت بــني جمعيــة األيتــام 
املذكــورة و جمعيــة دارنــا و التــي وزعــت مبوجبهــا 10 شــهادات 
عــىل متكونــات و الــاليئ دام تربصهــن شــهرا كامــال ارشف عليــه 
مختصــون مــن املدرســة الوطنيــة للشــبه طبــي بســعيدة حيــث 
ــدى  ــدة امل ــة البعي ــداف الجمعي ــن أه ــادرة ضم ــه املب ــأيت هات ت
املتمثلــة يف تحويــل األرامــل إىل نســاء صاحبــات مشــاريع و لهــن 
ــم و  ــح روضــة لعنايته ــرب فت ــام ع ــامم باأليت ــذا اإلهت دخــل و ك
تقديــم الرعايــة لهــم خاصــة و أن الجمعيــة كان لهــا إتفاقيــات 
مــع أســاتذة و معلمــني لتقديــم الــدروس املجانيــة الخصوصيــة 
ــاء و  ــع أطب ــات م ــذا إتفاقي ــني و ك ــام املتمدرس ــال األيت لألطف
ــا  ــة كان له ــام أن الجمعي ــا ك ــم مجان ــة لتطبيبه ــادات خاص عي
أيضــا دور كبــري يف العمــل الخــريي عــرب تقديــم املســاعدات 
ــات املحســنني خاصــة يف  ــوزة بفضــل تربع ــام املع ــالت األيت لعائ
ــول  ــان و أدوات الدخ ــة رمض ــم قف ــة كتقدي ــبات املعروف املناس
املــدريس و كان للجمعيــة دور هــام يف أقلمــت نشــاطاتها ضمــن 
ــت  ــث قام ــة حي ــار الجائح ــة إنتش ــة ملحارب ــاطات املوجه النش

الظــل  توزيعهــا مبناطــق  و  تعقيمهــا  و  الكاممــات  بخياطــة 
حيــث يأمــل القامئــون عــىل الجمعيــة تلقــي الدعــم مــن طــرف 
املحســنني و فاعــيل الخــري لتواصــل نشــاطاتها وهــي التــي تلقــت 
ــان مبقرهــا بحــي النــرص  ــة مــن طــرف ســفري الياب ــارة مجامل زي
ــد و  ــرة الي ــي لك ــق الوطن ــدويل للفري ــب ال ــا الالع ــد لن ــام أك ك
أحــد أبــرز الناشــطني يف الجمعيــة أن الهــدف الــذي ســطرته 
الجمعيــة هــو خلــق نشــاط إنتاجــي لعائــالت األيتــام و األرامــل 
بغيــة توفــري مداخيــل دامئــة لهــم و كــذا إبــرام إتفاقيــات عديــدة 
ــاعدات و  ــم املس ــة لتقدي ــة و الخاص ــات العمومي ــع املؤسس م

ــة ــة املحروم ــه الفئ ــات لهات الخدم
خلدون عبدالكريم

جمعية السرور إلعانة الطفل اليتيم تحيي اليوم العالمي للتطوع

مساعدة األرامل و األيتام على خلق آليات عمل عبر التكوين

عرفــت ســعيدة مجموعــة مــن حــوادث املــرور يف مختلــف 
الطرقــات الوالئيــة و الوطنيــة ســببها ســوء أحــوال الطقــس التــي 
ــدة  ــت الوح ــث تدخل ــرية حي ــاعة األخ ــة يف 24 س ــا الوالي عرفته
الثانويــة ليــوب عــىل مســتوى الطريــق الوطنــي رقــم 92 يف 
ــة  ــرية التابع ــرة تن ــفيون دائ ــة س ــة 34 ببلدي ــة الكيلومرتي النقط
لواليــة ســيدي بلعبــاس يف حــادث مــرور يتمثــل يف ســيارة مــن 
نــوع شــوفرويل أفيــو  و R12 و الشــاحنة مــن نــوع فريقــو ماســرت 
بهــا 4 ضحايــا تــرتواح اعامرهــم بــني 27 ســنة اىل 34 ســنة حيــث 
قدمــت لهــم اإلســعافات األوليــة يف عــني املــكان وتــم إجالؤهــم 
اىل القطــاع الصحــي بيــوب أيــن لفــظ أحــد الضحايــا أنفاســه كــام 

ــم  ــني و أوالد إبراهي ــني تريس ــط ب ــي الراب ــق الوطن ــرف الطري ع
إنحــراف ســيارة مــن نــوع تويوتــا كــوروال التــي أتلفــت بأكملهــا 
حيــث خلــف الحــادث ضحيتــني 25 ســنة و 10 ســنوات أيــن لفظ 
هــذا األخــري أنفاســه فــور نقلــه للمركــز الصحــي بــأوالد إبراهيــم 
ــني تيمطــالس و ســفيد  ــي رقــم 06 ب ــق الوطن كــام عــرف الطري
سلســلة مــن حــوادث املــرور يف ســاعة متأخــرة مــن نهــار أمــس 
بــني مجموعــة مــن الســيارات دون تســجيل إصابــات بليغــة تــم 
نقــل الضحايــا للمستشــفى فيــام ســجلت خســائر ماديــة كبــرية 

متثلــت يف إتــالف املركبــات
خلدون عبدالكريم

سعيدة

مجموعة من حوادث المرور بسبب تقلب أحوال الطقس بسعيدة

الجمهـــــــــورية الجزائــــــــرية الديمقــــــــراطية الشعبـــــــــية

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المديريـــــة العامـــــــة للحمـــــــــاية المدنيــــة

مــــــــــــــــــديرية الوقاية

بــــــــــــالغ

حصيلة التدخالت خالل 24 ساعة األخيرة، عمليات التحسيسية و التعقيم تتعلق بفيروس 

كورونا، حوادث المرور االختناقات بغاز احادي اكسيد الكربون و حوادث أخرى.

    خالل الفرتة املمتدة ما بني 06 اىل 07 ديسمرب2020  و إىل غاية صبيحة هذا اليوم 
عىل الساعة الثامنة صباحا (أي خالل  24 ساعة  األخرية) سجلت وحدات الحامية املدنية 
2148 تدخل يف عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا عىل إثر تلقي مكاملات االستغـاثة 

من  طرف املواطنني هذه التدخالت شملت مختلف مجاالت أنشطة الحاميـة املدنية سواء 
املتعلقة بحوادث املرور الحوادث املنزلية اإلجالء الصحي إخمــاد الحرائق و األجهزة األمنية 

و كذا عمليات التحسيس و التطهري فيام يتعلق بفريوس كورونا كوفيد19.
       فيام يخص النشاطات املتعلقة بالوقاية من انتشار فريوس كورونا كوفيد19- قامت 

وحدات الحامية املدنية خالل نفس الفرتة عرب كافة الرتاب الوطني بـ 66 عملية تحسيسية 
عرب 18 والية (51 بلدية) لفائدة املواطنني عرب كافة الواليات تحثهم وتذكرهم عىل رضورة 

إحرتام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد اإلجتامعي، باإلضافة إىل القيام بـ 85 عملية 
تعقيم عرب 18 والية (34 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة املجمعات السكنية 
والشوارع، أين خصصت املديرية العامة للحامية املدنية لهتني العمليتني 317 عون حامية 

مدنية مبختلف الرتب، 46 سيارة إسعاف و 48 شاحنة، باإلضافة اىل وضع أجهزة أمنية 
لتغطية 01 أماكن لإلقامة بوالية تلمسان موجهة للحجر الصحي.  

     كام قامت وحدات الحامية املدنية خالل نفس الفرتة بـ 118 تدخل من أجل عدة 
حوادث املرور عرب عدة واليات خلفت هذه الحوادث وفاة 03 أشخاص وإصابة 144 أخرين 
بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة، تم إسعاف الجرحى يف مكان الحوادث ثم تحويلهم إىل 

املستشفيات املحلية من قبل الحامية.
      للعلم، قامت مصالحنا بتقديم اإلسعافات األولية لـ 23 شخص مختنقني عىل إثر 

استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون co املنبعث من أجهزة التدفئة و مسخنات املياه 
داخل مساكنهم يف عدة واليات من الرتاب الوطني، و كام تدخلت مصالح الحامية املدنية 

لوالية خنشلة، من اجل نقل 01 شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 54 سنة  متويف مختنقا 
بغاز احادي اكسيد الكربون املنبعث من مدفئة داخل مسكنه املتواجد باملكان املسمى 

طريق عني البيضاء، بلدية و دائرة خنشلة، تم نقل الضحية اىل املستشفى املحيل.
كام تدخلت أيضا الحامية املدنية من اجل إطفاء 05  حرائق حرضية و مختلفة بكل من 

والية الجزائر، البويرة، سكيكدة، عنابة، سيدي بلعباس، بسكرة و غرداية، أدت هذه الحرائق 
اىل وفاة 01 رضيع و اصابة 03 اشخاص بضيق يف التنفس عىل اثر حريق شب مبسكن 

املتواجد بحي سعيد بوصبع بلدية و دائرة سكيكدة.    
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المفتاَح اآلمن لمغاليق النفس عند الشاعر اسماعيل حقي 
ــدُّ الشــاعر اســامعيل حقــي واحــدا  يَُع
مــن اولئــك القالئــل الذيــن رفــدوا الحركــة 
بشــكل  والشــعرية  عــام،  بشــكل  االدبيــة 
خــاص، وممــن اوجــدوا ربــط االدوات الرمزيــة 
الفنيــة بعــامل الواقــع ، ولعــل ذلــك مــن نافلــة 
ــقي  ــَع التناس ــك التوزي ــرى ذل ــني ن ــول ح الق
لقيــم متباينــة يف شــخصياته املتقــدة التــي 
اجــاد اختيارهــا بحرفــِة محــرتٍف وصنعِة اســتاٍذ 
ــار الحــرب ، وهــي شــخصيات  ــه غب يف قصيدت
تــكاد التبــني - عنــد الوهلــة االوىل- ســوى انهــا 
شــخصيات اســتهاللية باعثــة للحــزن واالمل دون 
ان نعــَي متامــاً انهــا شــخصيات ذات حيــاة 
ألوداج نابضــة آثرَهــا شــاعرُنا دون غريهــا ، 
واظْفرَهــا بعنايــة ماجعلهــا ترجامنــاً ليــس 
مختــزالً لشــخصية اســتاذنا املعلــم ، بقــدر 
ماكانــت ترجامنــاً للعــامل الواقعــي بــأرسه ، 
ــاً عــىل حقيقــة مســتََرتة ملــا وراء ظواهــَر  مبني
ــاَح  ــد املفت ــام بع ــت في ــٍة اصبح ــٍة فني طبيعي
بذلــك  متخطيــاً   ، النفــس  ملغاليــق  اآلمــن 
فيهــا  اىل مرحلــة يجعــل  التوجيــه  مرحلــة 
اســتاذنا املعلــم مــن نفســه رشيــكاً يلــوذ 

ــه ... ــوذ ب ــع ويل بالواق
،االرض،  الهجــري  الوحشــة،   ، األنــا   )
الخوف،الريــح،  األمــس،  الغبار،األمــاين، 
،الجــوع  الســفر  االخرضار،االنجــراد، 
الخمــر  ،الحرمان،اإليالد،الفراتــان،  ،العطــش 
،العســل،الرفد،الظالل،النخيل ، االتــكاء ،الوجــع 
ــة  ــذه العجال ــرصه يف ه ــن ح ــخ) مامالميك ...ال
ــذي  ــم ،ال ــي التناســب مقــام اســتاذنا املعل الت
جعــل مــن قصيدتــه رسداً توجــه بجزئياتــه 
ــه  ــون عنوان ــات يف مضم ــىل الكلي ــتدال ع مس
املشــحون  الــرسد  ذلــك   ،( الحــرب  (غبــار 
ــة  ــة الفطري ــمت بالحرك ــي اتس ــارات الت بالعب

واالجتامعــي  الســيايس  للواقــع  وباإلدانــة   ،
.... آنــذاك 

من حر وحشتي الصامء اتقُد
انا الهجري ملاذا االرض تبرتُد 

عــىل  بالرتكيــز  يقــوم  اْذ  الشــاعر  واســتاذنا 
موضوعــة االنتقــاد للوعــي الفكــري املتخلــف 
الواقــع  ذلــك  جــذور  اىل  يتعــرض  فهــو 
ومايخلّفــه مــن آثــار مأســاوية دون ان يكــون 
ــتوعب  ــيته ، فيس ــغ يف نفس ــر بال ــوط أث للقن
االحــداث الحيــة بشــكل فنــي إحاطــّي كبــري ، 
ــرٍة  ــوم ، وزف ــق مهض ــه اىل ح ــن خالل ــري م يش
ــُنئ ّيف الخــوَف) وهــو  مصدرهــا الخــوف (اطْم
ــة متتابعــة متثلــت يف  ــا بوقفــات متأني يواجهه
ــا  ــه الصغــرية ، او رمب ــح يف رئت ــون الري ــزج ل م
ــا  ــأس فريتديه ــة ي ــظ يف لحظ ــه الح ــم ل يبتس
اخــرضارا حــني ينجــرد ، حتــى يخلــص مــن 
ــفٍر  ــن س ــش م ــراغ املوح ــك الف ــا اىل ذل خالله
اللذيــن  فراتيــه  أحــال  الــذي  والحرمــان   ،
أواٍم وعطــش  هــام مــن خمــر وعســل اىل 
شــديدين ، وأحــال تلــك الظــالل مــن النخيــل 
ــاة  ــاً معان ــامء ، معاين ــة ص ــامقة اىل وحش الس
اهلــه ، ومحــاوًال تعويضهــم مبــا يســتطيع مــن 
ــي  ــوق راكب ــدى ف ــّث الن ــاة ، فين ــة الحي متع
محطاتــه ويرفدهــم مبــا يســتنفد كل قــواه 
الكامنــة داخــل قلــب حائــر ، ذاك الــذي جعــل 
املاديــات بعمليــة  املعنويــات تقــوم مقــام 
اســتبدال بــني طاقتــه االنســانية املحــدودة 
اال  التقنــع  اخــرى  طاقــة  وبــني   ، بالواقــع 

مبــاوراء الحقائــق واالوهــام ....
ويل محطات ركب الظامئني ندًى 

انثّها فوقهم ورداً اذا رفدوا
ولنــا ان نعــَي جيــداً تلــك الجمــرات املتأججــة 

والصيحــات الســاخطة يف هذيــن البيتــني ...

هناك عند ضفاف الغيم متضغهم
رحى املنايف فال عادوا والابتعدوا 
هناك كانت جرار العتم تسكبهم
عىل كؤوس،القوايف حينام انفردوا 

فيجعــل مــن نفســه صــدى معــربا عــن امــال 
بــه  مايحلــم  اىل  يتطلــع  وهــو  الجامهــري 
ــا اال  ــامدَة له ــراح الض ــالل ج ــن خ ــاه م ويتمن

شــاعرنا...
فكيف يل ان اطوي حمل راحلتي

وماترجلُت عنها اذ هم قعدوا 
وكيف اقيص لهاث الصرب عن رئٍة

معطوبة مل تزل لآلن تحتشُد
بالتســجيل  يكتــِف  مل  شــاعرنا  ان  حتــى 
عــن  البحــث  اىل  تعداهــا  بــل  االشــارة  او 
ــالل  ــن خ ــك م ــالم ، وذل ــق االح ــارص تحقي عن
الحقيقــة  اغــوار  املتكــررة لســرب  محاوالتــه 
التــي ازاحــت الســتار عــن شــعور ذايت اتســم 
بالوحــدة والغربــة والحرمــان ، فانبعثــت مــن 
ابياتــه اللوعــة ، وتدفقــت مــن ثنياهــا األىس ، 
ــه مواكــب االحــزان  ــني زفرات وانطلقــت مــن ب

...
ــعور  ــذا الش ــل ه ــدق مث ــني يص ــَة ح والغراب
بظاللــه  غمــر  مرهــف  حــّس  مثــرة  ألنــه 
القامتــة كل مشــاعره العاطفــة حتــى حرصهــا 
شــاعرنا بابيــات اختزلــت واقعــه الــذي مل يكــن 

مشــغوال عنــه بعاملــه االديب ...
مــن هنــا تتبــني االســباب الحقيقيــة التــي 
ــاوَز  ــري فتج ــاً للجامه ــاعرَنا ترجامن ــت ش جعل
قصــَد املعنــى اىل الرمــز وااليحــاء لحــاٍرض مبلـّـٍل 
بالدمــوع ، ومــاٍض مجلـّـٍل بالســواد ، ومســتقبل 
معلّــٍل باألســقام ، ماجعلَنــا مبهوريــن جــدا 

مبقــدرة شــاعرنا حيــث املقابلــة بــني لــون 
ولــون ، وبــني معنــى ومعنــى ، باستشــفاف 
دقيــق للحقائــق والــرؤى املتصارعــة يف ميــدان 
ــا  ــذ تدفقــت منه ــي فتحــت مناف ــه الت قصيدت
االضــواء اىل كل زوايــا عتمتــه (بأنهــم رغــم 
هــذا العتــم ماانطفأوا)،محلقــا بصــداه وخربتــه 

ــاة ... ــن الحي ــة يف ف العميق
انا الهجري ملاذا االرض تبرتُد 

انا اصطفاف غبار الراحلني اىل 
تيه االماين وان ضلوا وان وجدوا

ــه  ــتقبل يوم ــاعرنا يس ــر ...ان ش ــة االم وخالص
ــرى يف  ــة ، وي ــة محرق ــاد دمع ــه اتق ويف عيني
ــوع  ــق اال للدم ــه مل يُخلَ ــخصيته ان ــر ش جوه
رغــم محاوالتــه املســتمرة للتحــرر مــن القيــد 
واالنطــالق نحــو الهــدف املنشــود الــذي نــذر 

ــه. نفســه الجل
قصيدة ...غباُر الحرب ...

..............
امُء أُتـََّقُد  ِمْن حرِّ وحشتيَّ الصَّ

أنا الهجرُي ملاذا األرُض تُبَْرتُد 
أنا اْصطفاُف غباِر الرّاحلنَي إىل

تَيِه األماين وإْن َضلّوا وإْن َوجدوا
ُملَبَّدا جئُت ِمْن أميس أطارُدين 

عــّيل أطــمُنئ يفَّ الخـــــــوَف أو أِعــُد 
يِح يف رئتي عيل أمازُج لوَن الرِّ

أو أرتديها اخرضاراً حني أنَجرُِد 
كيام أسافَر يف جوعي ويف عطيش
ويل صغاٌر ِمَن الِحرماِن قد ِولِدوا
ويل فراتان ِ ِمْن خمٍر وِمْن عسل 

ٍ وما ُرويُت وهم رّووا وهْم َورَُدوا 
ويل ظالُل نخييل يتيّك وجعي

عىل نديِّ أمانيِها ويتَِّسُد 
ويل محطاُت ركِب الظامئني َندًى 

أنثُّها فوقهم ورداً إذا رَفَدوا

الناقد عبدالباري املاليك 

ــد  ــس ق ــوين األمل ــايئ الصهي ــلل الدع ــريًا أن التس ــا كث  ذكرن
ــاب واملثقفــني والسياســيني  ــد مــن الكت وصــل أعــامق عدي
العــرب، وهــم أولئــك الذيــن أدمنــوا الهزميــة والذلــة 
ــالن  ــن إع ــوا ع ــام مل ميتنع ــة ك ــروا للهزمي ــوع، ونظّ والخن
فشــلهم وســقوط أمتهم-ســقوطهم هــم بالحقيقة-عــىل 
املــأل يف حالــة انبهــار بالغــريب والصهيــوين، ويف حالــة ضحالــة 

ــة. ــة مقيت ــري وردة ثقافي ــار فك ــة وانحس بادي
وكثــريا مــا تواجهنــا وتصادمنــا مــع هــذه الفئــة االنعزاليــة 
التــي رأت بأحضــان الصهيــوين دفء العقــرب أو مالســة جلد 
ــان التــي ظنوهــا نعومــة رسعــان مــا تنقلــب عليهــم  الثعب

وعــىل زعامئهــم وبالدهــم وبــاال عظيــام.
وإن كان الحديــث عــن االنعزاليــني العــرب يحتــاج ملقارعــة 
ــارت  ــن أنه ــع هــؤالء الذي ــاه م ــام فعلن الحجــة بالحجــة م
ملوكهــم  ســلطان  أو  ســلطانهم  تحــت ضغــط  قيمهــم 
ــن  ــل تجــد م ــه باملقاب ــة، فإن ــم الزائل وعروشــهم ومصالحه
القــادة أولئــك الذيــن مــا زالــوا عــىل الــدرب القويــم 
ســائرون وتــرى مــن املثقفــني ومــن املفكريــن واالعالميــني 
الذيــن يأبــون بيــع ضامئرهــم ألي كان، وهنــا تتجــىل عظمة 
األمــة والقيــم الحضاريــة الجامعــة التــي ال تشــرتى وال تبــاع.

نحــن قــد ننبهــر حيــث تتحــدث صحافــة اإلرسائيــيل عــن 
شــخص، ونُعــيل مــن شــأن مــا تقولــه وكأنــه حقيقــة كاملــة 
بــال باطــل!؟ رغــم أن الســمة األساســية التــي متيــز االعــالم 
اإلرسائيــيل وخاصــة الحكومــي واليمينــي اإلرهــايب هــي 
ــق،  ــاف الحقائ ــر أنص ــزاء بذك ــل واالجت ــة والتضلي الدعائي
وبتشــويهها، وبااليحــاء، وبالتمويــه عــىل الدوافــع، وبتخــري 
الوقــت الضــار ملتلقــي الرســالة، وخاصــة العــريب واملســلم 
ــا  ــو م ــن وه ــز والوه ــه العج ــي يف نفس ــا يلق ــيط، مب البس
فعلتــه الدعائيــة الصهيونيــة يف مواقــف كثــرية ضــد عديــد 

ــف  ــد مواق ــرب، وض ــني الع ــيني أو املثقف ــادة أوالسياس الق
ــا. ــن ال يتســاوقون معه ــن مم الكثريي

ــني  ــوين بع ــف الخربالصهي ــن أن نتلق ــدال م ــة ب ــن عام ونح
فاحصــة ننظــر لــه بعــني الرتحــاب! مــا حذرنــا منــه مــراًرا، 
فالســم يوضــع بالدســم عندهــم بــكل ســهولة، وتغيــري كلمة 
ــض  ــا وتخف ــع أقوام ــا ترف ــن مكانه ــة م ــرف أو فاصل أو ح

آخريــن، وتُعــيل مــن قــدر أنــاس وتطيــح باآلخريــن.
 وخالصــة القــول هنــا أن االنعزاليــني العــرب ممــن تحلّلــوا 
مــن عــبء رســالة أمتهــم وقيمهــا، ولبســوا رداء الصهيونيــة 
االملــس قــد أســفروا عــن وجوههــم الكالحــة، وعلينــا 
لهــم  والدعــوة  بالحقائــق،  املضللــة  رســالتهم  مواجهــة 
بالهدايــة، وملــن غــرق منهــم بالرذيلــة فشــعوبهم أوىل بهــم.

باملواقــف  والرتحيــب  ودعــم  نــرش  فــإن  املقابــل  ويف   
الصامــدة والواضحــة والقويــة يف مواجهــة الخطــر الصهيــوين 
ــة وهــي  ــا، وتظــل فلســطني هــي البوصل هــو مــن واجباتن
املرجعية.اليــوم تقــوم الدعايــة واالعــالم الصهيــوين املوّجــه 
وعــدد مــن ُصناِعــِه بشــن الهجــامت عــىل كل دول الخليــج 
بــكل األشــكال ويــكاد يطــال بشــكل أســايس الكويــت 
لــدى  املقيــاس  هــي  فلســطني  أن  ومبــا  والســعودية، 
املناضلــني وأحــرار األمــة والعــامل وهــي البوصلــة فــإن مــن 
ــه  ــول ل ــره نق ــا وراء ظه ــن يضعه ــه، وم ــا نزكّي ــف معه يق
ســالما. االمــري تــريك الفيصــل -وغــريه مــن الساســية العــرب-

ــه،  ــف في ــق اونختل ــام نتف ــدة في ــف عدي ــدث يف مواق تح
ولــه رأيــه وهــذا شــأنه، ويف االختــالف رحابــة ونظــرة مــن 
زوايــا متباينــة ويف االختــالف الدميقراطــي محاولــة للحــوار 
والتقــارب وليــس محاولــة للتجريــح والتباعــد مــا يجــب ان 
يكــون أســاس أي حــوار، لــذا فإننــا حــني نختلــف نتعــاون 
وحــني نتفــق نتعــاون، ألن جامعنــا رســالية وحضاريــة 

ودميومــة هــذه األمــة عــرب االقــرتاب. واىل ذلــك فحــني 
ــف أو  ــارب املواق ــني تتق ــر وح ــق وال نفج ــف ال نفس نختل

ــالف. ــكني بالخ ــل متمس ــر ونظ ــر الظه ــق ال ندي تتف
مــا دفعنــي لهــذا املقــال هــو الحديــث الرصيــح لألمــري تــريك 
ــوين باألمــس يف حــوار  الفيصــل يف مواجهــة الصلــف الصهي
ــيء  ــكل مفاج ــث كرر-بش ــن، حي ــة ٢٠٢٠ يف البحري املنام
للبعــض- توضيــح حقيقــة «إرسائيــل» مدعيــة الدميقراطيــة، 
أوضحــه- مــام  واالســتعامرية  واالحتالليــة  والعنرصيــة 

ــريون  ــن الكث ــد يتفن ــي ق ــع الت ــن الدواف ــر ع ــض النظ وبغ
بإعطائهــا بُعــًدا تشــكيكياً- هــو توجيــه رســالة جليّــة تؤكــد 
متســك العــرب مببــادرة الســالم العربيــة التــي هــي وليــس 

غريهــا مفتــاح الســالم يف املنطقــة مبــا يعنــي اســتقالل 
والتاريخــي  الطبيعــي  بالحــق  القامئــة  فلســطني  دولــة 
والقانــوين تحــت االحتــالل ومبــا يعنــي أن التطبيــع العــريب 
ــع  ــا يجــب عــىل الجمي ــة، م ــس هــو البداي ــايل ولي هــو الت
فهمــه يف ســياق عــرويب وحضــاري، ومــا يجــب فهمــه عــدم 
االنهيــار امــام اإلرسائيــيل واالرمتــاء يف أحضانــه مطلقــا حتــى 
ــأيت يف  ــل إذ ي ــث الفيص ــادرة ذاتها.حدي ــق املب ــني تطبي ح
ــن  ــون ع ــه االنعزالي ــرصف في ــذي ان ــرف ال ــذا الظ ــل ه مث
فلســطني، فهــو حديــث مهــم قــد نقــره جميًعــا أي أولئــك 
الذيــن اتفقــوا مــع مواقفــه الســابقة أواختلفــوا معهــا، وأن 
ــة واالحــرتام  ــه كل التحي ــه ومبثــل هــذا الوقــت فل ــأيت من ي
وملــن ميثلــه األمــري مبثــل هــذه املواقــف، وبالعمــوم أيضــا.

 

بكر أبوبكر

تركي الفيصل

الجمهوریۀ الجزائریۀ الدیمقراطیۀ الشعبیۀ:
مكتب األستاذ / بلعروسي أحمد محضر قضائي

لدى دائرة اختصاص محكمة البليدة مجلس قضاء البليدة
شارع األمير عبد القادر حي 164 مسكن عمارة 7 رقم 30

أوالد يعيش البليدة
تبلیغ عن تکثیف بالوفاء عن طریق النشر

 (املادة 412 الفقرة الثالثة من قانون االجراءات املعدنية واالدارية )
(املادة 612 ، 614،613 من قانون االجراءات املعدنية واالدارية )

بتاريخ/:الفاتح من شهر:ديسمرب سنة:ألفني وعرشون ،(01/12/2020)
ــاله  ــوان امبــدون أع ــه بالعن ــن مكتب ــدة والكائ ــس قضــاء البلي ــرة اختصــاص مجل ــدى دائ ــد ، محــرض قضايئ،ل نحــن األســتاذ بلعــرويس أحم

ــه أســفله. ــه وتوقيع والتواضــع ختم
بناء عىل طلب السيد /:كريف حميد

الحامل (ة) محل إقامته(ها) /: دوار أوالد يعيش حي بن عمور نهج رقم 10 البليدة .
بنــاءا عــىل االجــراءات املتضمنــة تبليــغ الســند التنفيــذي وتكليــف بالوفــاء وتســليم تكليــف بالوفــاء  وتبليــغ التكليــف بالوفــاء عــن طريــق 

النــرش باملحكمــة والبلديــة مــن طرفنــا نحــن املحــرض الفضائيــة املوقــع أدنــاه.
بنــاءا عــىل نــص املــادة 412 الفقــرة الثالثــة مــن قانــون االجــراءات املدنيــة واالداريــة ، املتعلقــة بالتبليــغ يف جريــدة يوميــة وطنيــة إذا كانــت 

قيمــة االلتــزام تتجــاوز خمســامئة ألــف دينــار جزائــري( 500.000دج).
وبناء عىل األمر الصادر عن السيد رئيس محكمة/:بوفاريك 

بتاريخ 2020/11/17
تحت رقم /:01561/2020 

كلفنــا الســيد (ة) آرون ســامعني ،الجاعــل (ة) محــل إقامتــه (هــا) : مركــز حلويــة شــارع 56 ســبتمرب بلديــة الصومعــة واليــة البليــدة ،بــأن 
يســدد فــورا بــني أيدينــا املبلــغ:( 1.400.000دج) واحــد مليــون وأربعامئــة دينــار جزائــري ، والــذي ميثــل قيمــة الديــن .

املحكــوم بــه ، ونبهنــاه (هــا) بــأن لــه (هــا) مهلــة 15 يومــا للوفــاء تــرشي مــن تاريــخ نــرش مضمــون محــرض تكليــف بالوفــاء يف إحــدى الجرائد 
الرســمية الوطنيــة وإال نفــذ عليــه جــربا بــكل الطــرق القانونيــة .

حتى ال يجهل ما تقدم
اثباتا لذلك بلغنا وتكلمنا كام ذكر أغاله وسلمنا نسخة من هذا املحرض للمخاطب الكل طبقا للقانون.

دراسة نقدية



إنهــا الخامســة صباحــا، ملعــان يف األرض، كأنــه زجــاج 
يغطــي املــكان انــه الجليــد.  وكالعــادة  يقــف امــام  
ــمع  ــكاد يس ــنانه ي ــكاك أس ــتار، إصط ــذة،  وراء الس الناف
ــر  ــأة اذ تظه ــك. فج ــىل ذل ــم ع ــه مصم ــد. لكن ــن بعي م
ــادي بأعــىل صوتهــا: الحليــب  كعادتهــا بهمــة ونشــاط، تن

ــذ. ــازج و لذي ط
يخــرج الرجــل األول: صبــاح الخــري بــدر تــرد عليــه: صبــاح 
الــورد واألمــل عمــي محمــد. هــذا نصيبــك. شــكرا ابنتــي. 
ــرد  ــام. ت ــد اي ــرب)؟. بع ــوان. املغ ــب إىل (تيط ــى تذه مت
عليــه: ســلم يل عــىل الخالــة ســليمة، ذكــرين اعطيــك 

ــا.  نصيبه
تخــرج أخــرى: صبــاح القمــر يــا بــدر: صبــاح الخــري: 
ــك؟.  ــرح ب ــى نف ــي، مت ــا: كــربيت و اينعت ــول له خــذي. تق
تــرد: اوووو ســيدة:  اميمــة. مازلــت صغــرية 18 ســنة 

ــط. ــنة فق ــل 18 س ــط!. أج فق
يف ملح البرص، و إذ هي تختفي عن نظره، 

بقــي حزينــا  منفطــر قلبــه. يرتــدي اجمــل اللبــاس، ينســق 
شــعره و يســوي شــالغم. ميــيش بأناقــة كعادتــه. 

ــاح الخــري شــباب.  ــه : صب ــة والنصــف يدخــل مكتب الثامن
ــا  ــة، م ــوم جميل ــال، اراك الي ــزيت إبته ــري عزي ــاح الخ صب
ــع  ــا م ــدا غرامي ــدي موع ــادي ل ــه: ال ع ــرد علي ــر؟ ت األم
ــي.  ــد ان يتزوجن ــيل. أصدقــك القــول، هــو يري عجــوز مث
ــام:  ــي مبتس ــك. فأجابن ــر وارد علي ــي افك ــه اتركن ــت ل قل

ــة ــنا . موفق حس
يجلــس ويبــدا العمــل بجديــة. متــر الســاعات والســاعات 
و هــو يعمــل دون توقــف. احيانــا يتوقــف للحظــات 
يتذكــر حبيبتــه و يــرسح مــع مالمحهــا الفتانــة و يبتســم. 
إنــه منتصــف النهــار  يعلــن عــن انتهــاء الفــرتة الصباحيــة. 

رصاخ يرتفــع و يرتفــع عاليا.كيــف ال تقــوم بعملــك؟. يــرد 
عليــه: ســيديت عــودي مســاء. أنــا خــارج اآلن

 ملــا العجلــة؟!. ال تحرتمنــي، ملــا ال تقــوم بعملــك؟. انــت 
ــن  ــة : ل ــك الرشط ــتدعيت ل ــي و اال اس ــني، اخرج ال تفهم
ــب  ــاء. اذه ــل املس ــى يح ــأبقى حت ــا، س ــن هن ــرك م اتح

ــانتظرك. ــت و س أن
ــن ارصارهــا  ــا م ــد، يبتســم متعجب ــن بعي ــب م ــي يراق بق

ــج. ــه مبته وقلب
ويف االخري استسلم : ساتركك وامري لله.

بالطبع فرحت كثريا . 
بقيــت جالســة،  احســت بثقــل راســها، مالــت قليــال. 
و بعــد دقائــق وضعــت راســها عــىل الكــريس، نامــت 

كاملــالك. 
ــر  ــب احم ــه غري ــا لون ــا. وجهه ــا ينظــر اليه ــدم نحوه تق
ــة  ــا مصاب ــرية، رصخ إنه ــي. حــرارة كب ــا البه . ملــس وجهه

ــى. بالحم
برسعــة الــربق قــام بالــالزم، وضــع كــامدات عــىل جبينهــا. 
ــا  ــم غطاه ــا . ث ــو يف فمه ــول حل ــاعدها، محل ــر  يف س اب

ــا  ــام امامه لشــدة التعــب، ن
اســتيقظت: يــا ويــيل: ايــن انــا ؟ مــن هــذا الشــاب 

انــه محــرتم؟ يبــدو  الطلعــة؟.  بهــي  الجميــل 
ويف تلــك االثنــاء كان هــو غــارق يف النــوم: بــدر. بــدر . ال 

تذهبــي. ال تذهبــي حبيبتــي.
مل ارك اليوم فقد اشتقت اليك كثريا 

تعايل يف حضني؟ 
بقيت مستغربة كثريا

مل تفهــم شــيئا، و يف تلــك األثنــاء حــرض املوظــف، مــا زلــت 
ــر  ــا!. مــا تريديــن ان اعملــك؟ ارسعــي، ســيحرض املدي هن

و يوبخنــي : 
قالت: اريد ان ابحث عن عمل عندكم. 

ضحــك كثــريا . كثــريا وقــال : انتظــريت طيلــة هــذا الوقــت 
ــرييت  ــذا س ــا ه ــذ ي ــم : خ ــت: نع ــك!. قال ــل ذل ــن اج م
ــا  ــم ايه ــب امرك ــدث. عجي ــم تح ــا يل ث ــرا م ــة واق الذاتي

ــاس!. الن
اخذها برسعة ليقرأ مضمونها. اندهش اندهاشا كبريا

لك كل هذا؟
ساذهب اىل املدير . ان شاء الله خري

دخل مكتبه، اين املدير؟
غريب انسان مسؤول؟ غريب امره.
دخل مكتبه : ماذا املدير هنا نائم؟

نعم لقد تعبت
ماذا كنت تريد؟

هناك ...........
اعرف كل يشء

ضعها ايف مكان يالئم خربتها .
كانت امام الباب تسرتق السمع مندهشة،
مندهشة انها وجدت عمال يهذه السهولة.

مندهشــة ان مــن كان ســببا يف ذهــاب مرضهــا هــو املديــر 
. شخصيا

اقــرتب منهــا  وقــال لهــا : مابــك؟ اال تريديــن ان تعمــل؟ 
حســنا ســالغي العمــل. قالــت : ال ال.اريــد. رد عليهــا قبــل 
ان تكمــل كالمهــا: غــدا اول يــوم عمــل لــك معنــا طبعــا.

ــد،  ــل الجدي ــت بالعم ــدر فرح ــام اىل منزله.ب ــا كاله رجع
وذلــك املديــر فــرح النهــا ســتكون بجانبــه، ولــو مل تعــرف 

احساســه 
الخالصة: 

ــع  ــب يف الواق ــه. و ح ــن فقدان ــون م ــب اه ــب يف القل ح
ــب. ــن حــب يف القل ــل م أجم

سالف بوكحيل. الجزائر
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(طائرة ورقية)

أخرج من املرآة
مرتدية دوار البحر و

شيخوخة األمواج 
و أجلس الليل بطوله

أنادي قمراً 
يقطع مرور النجوم صالته

أتنصل من موعدي مع املوت
و أتنكر لطفولة 

تكاد تستفيق عىل نحيب الفراشات
عىل بعد غفوة و إلتفاتة عمر

مسافة عمر من الوجع 
و طائرة ورقية طائشة
تحمل أقاويل املساء 

و تأريخ صمتي الحزين
يقبع بصدري رصاخ من ساللة الصمت و
أرساب من الضحك الطائر بطعم الخذالن

منذ األزل تختزل املصادفة
كل خيبايت و 

لقاء يسلخ جلد كلاميت و 
يبقيني خرساء حد الهذيان

ثرثارة حد الصمت
من أوراق خيبايت 

أصنع طائرة ورقية 
تطري 

تتنكر لصويت
تسخر من ذهويل 

فأرسُمني عىل املقعد الخلفي
يف مؤخرة طائرة ورقية

و قبطان طائرة 
ببزة زرقاء

تعلو بنا
فتتساقط كلاميت مطراً

عىل حقل قطن نائم
فيتفجر رأيس 

و تطري الطائرة 
دون أن تلتفت إىل أصابعي

و هي تًفلت الخيط 
دون أن تعبأ 

بعيوين و هي تطارد
شيئاً يختفي يف السامء

للكاتبة  فينوس فائق / هولندا

حبيبتي انت

ــود،  ــها يف الخل ــد نفس ــان ال تل األغص
الوجــع  امتــداد  يف  تغــوص  بــل 
الحيــاة  ظــل  األغصــان  املوجــع، 
ــا  ــات الفــرح مــن ضحاي الحارقــة تقت
ــروح، فلتزهــر أيهــا الحــزن  ــم ال هزائ
ــوم  ــع النج ــي م ــول، فلتغن ــني الحق ب
للــدروب  للنــدوب،  الجامعــة 
وشوشــات الّتخــوم الّتائــه يف وجــه 
ألــوان  للبحــر  والرياحــني،  الريــح 
العيــون القادمــة مــن الجنــون، إليــك 
الطائــر يف تســابيح  أيهــا  إليــك   ...
الكلــامت املنهكــة ... إليــك رســم 
األشــباح وهــي تغــازل مــا أندثــر مــن 

نشــيد القبــور: 
1--الــوالدة نــور توّحــش يف الكــون 

واألكــوان
االنتــامء  خــارصة  الــوالدة   --2

باملــاء واالفتتــان 
ــق  ــي رحي ــوالدة قاطــرة ال ترم 3-- ال
الــورد يف املزابــل وال تحتــاج إىل كتابــة 

الصمــت يف دفاتــر األنبيــاء
بــني  نفســها  تلــد  الــوالدة   --4
االنتشــاء زمــن  اآلمثــة  الحكايــات 

للّســحر واألســحار يف كل املفــازات، 
للغيــب الــذي غــاب عــن الجــرح 
الّنســاء  تلــد  الخيــارات،  وتجــدد 
أفــكارا معطّلــة بالّنقــاء وتلــد األفــكار 
ــرة بالبقــاء، فقــط الزمــن  نســاًء معطّ
يحــّدد  والحيــاة  للحيــاء  القابــل 
تجــارب  طحنــت  التــي  املســارات 
ــت  ــة ورجم ــل بالحقيق ــن املثق الكائ
ــوالدة،  ــة وتعــّرس ال الحــارض بالخطيئ
بــني  العبيــد  خســارات  وّزعــت 
الــّرؤوس الســجينة. إليــك ... حــني 
ــات  ــي البداي ــامء وتحتف ــوت األس مت
بالبالغــة الكامنــة يف بيــوت الطــني 
ــداد  ــري يف تع ــعادة الحم ــس س تنغم

العاصفــة. الــوالدات  مواســم 
ــرّدد الّصــدى  ــّروح يف ت نازفــة هــي ال
ــى  ــذي اكتف ــار ال ــدوم الّنه ــر ق تنتظ
ــا  ــي صنعه ــات الت ــوم وباألحجي بالغي
التوّجــس مــن نــوم القــرود، مكتفيــة 
ــرصاخ ...  ــض بال ــود وهــي تفي بالقي

ــات،  ــك روح كل البداي ــج ميتل الّضجي
تعطّــل  عنــد  الحامقــات  يكنــس 
الرقصــات األوىل، دروب تهــّز ليــل 
الّســعيدة   ... البعيــدة  الجنائــز 

العقــول. عــن  الغائــب  بالفــرح 
انبعاثهــا،  لــّذة مل ترتعــش يف  عــن 
مل تكتمــل صــريورة تصنــع الوجــود 
حلــم  وعــن  عنهــا  واملوجــودات، 
يســافر يف الّنبــض يكتمــل القصيــد 
املقتصــد يف تبعــرث الريــح والّنــار:

5--الوقــت يســري باتجــاه الّريــح – 
ــى  ــا تبق ــة م ــل يف هزمي ــوت يكتم امل

ــت ــن الوق م
مل  إن  بنفســه  يحتفــي  6--املــوت 

ثانيــة والدة  تســعفه 
7--اإلســعاف ميــيض لصنــع زمــن آخر 

- زمــن ســائل يف تعــّدد الــوالدات
ــس  ــا تؤس ــات لكنه ــد البداي 8--ال تل

ــات للنهاي
 – رصختهــا  تصنــع  9--النهايــات 
رصخــة الــوالدة أشــد إيالمــا مــن 

البدايــة رصخــة 
ينتفــض   – ينتصــف  -10-الــرصاخ 
ــة ــات املزيّف ــن كل البداي ــّررا م متح

-11-الّزيــف نــار تعبــث بالحقيقــة – 
تحــرق كل البدايــات الصحيحــة

الــوالدة   – حقيقــة  -12-املــوت 
نصيحــة

-13-ال تصّحــح الــوالدة إال يف حقيقــة 

املــوت
بنفــي  إال  املــوت  يتحقــق  -14-ال 

الــوالدة
-15-والدة ال تلد –حقيقة ال تتحقق

-16-والدة ال تلد – موت يف البلد 
يف كل رحلــة يســري الّركــب ويكــرب 
ــا مــىض  ــه للوحــل، يف كل م يف تخطّي
كقطــار  الرّحلــة  معــه  ســتميض 
املشــّيدة  الّنصــوص  لحــن  يعــزف 
ســرنقص   ... ســنلهو  الفصــوص،  يف 
مــن فــرح غائــب وذائــب يف صحــراء 
الــّروح، ســتلد بنــات أفكارنــا الخلــود، 
ســيختفي الذهــول ونعتــيل الفراغــات 
املكتنــزة يف الحضور، ســترشق شــمس 
ال تنــام، ال تهــاب املــوت عنــد الظــأم، 
القناطــر  عــىل  ســار  جنــون  عنــد 
الكاذبــة، رســمنا طريقــا ال يفــرتق 

ــور. ــد العب عن
يــا لحــزن ميتــد ... وميتــد ..... يشــتّد 

ــد يف الجــوار األمل يف صحــراء ال تل
ــّروح، مل  ــات ال ــا لعذاب ــدر قادن ــا لق ي
ــا  ــن تجرفن ــا ولك ــاة صمت ــرب الحي نع

ــدي ــكون األب ــو الس ــيول نح الس
ــل  ــن يف التفاصي ــات الكائ ــا لخربش ي
هــل نكتفــي بالجــرح أم ننســحب 
الليــل  رصيــد  يف  مرتحلــة  لخيمــة 
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 �������  �������  ��������  �������
 �����  ��������  ����  �������  ������
 ������ ������� ���� 1950 ����� �� ����
 �������� ����� ������� ���� ������ ��������
 ������� ������� ������ ������� �����
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  ���� ������� ������� 1969 �����ت ���� 
 ��������  �����������  ����  ��������
����� ����� ����� � ك�� ������ ������ 
 � ������� ���� ��������  ���� ����� �����
 ������� ���� ����� ����� ����� ���� ���������
����� �������� ������ �������ت ������� 
 �  �������  ����� �����  ������� �����
 ���� ������� ���� �������� ������ �������
 ���������  �������� ������� �� ������
������ت   �������  ��������  �����
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 �����  �����  ����������  ������������
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 ����  ��������  ������  �����������
���������ت   ���  ���������� �������ت 
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ك����� ������ ��������� ������� 
 ������ ������� � ��������� ���������
������ �������ت   ������  ������� ������
��������� �������ت   ����  �������  ������

�������ت ��������� �ك����� �ك���� ����� 
 ������ �����ك����   ������  �����������
 ����� �������� ����� ���� �����������
����ت ���� ����� 4 ���� ������� 1970. ��

ك���� ���� ��������� 5 ������ ����������� 
 ��������  �������  �������  �����  ������
 ��������  ����� ����� ������ ��������
 ������ �������� ������� �������� �����
 ����������� ������ �������� ��������
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���� ������ 10 ������ت� ��� �����������
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اإلضرابات عن الطعام
 ��������� ������ �����  ������� ������
� � ������ � � ������ � �������ت � 
 ����� ����� ������  ����  ��������
 ��������� ���������� �������� ��������
 ������ �� ������� ������ ��������� ����
 ��������  ������  �  ��������  �������
���������ت   ���� ��������ت�    
 �������  ��������  ������ ��  ������
����������ت�  ����  �������  40  �������
���ك��� ك�� ����� ���� ��������  ������� 
 �� ������� ��� ������� ����� �������� �����
��������� ����� ������� ������ ������ �������

����� ������� �����ت �������� ������ 
 ������ �������� ����� �������� �����
���ك���   �  ���������  ���������  �  �������
ك�� �������� ��������� ��������� ��������� 
 ������� �������� ������� ����������
 �������  ������  ���������  �  ���������
 ������  �������  ��������  ���������
 �������  �������  �����  ���������
 �����  ���������  ��������  �������
 �������  �����  �  �������  �������
 ����� ������ ������ ��������� ���������
�����ت � ������� ك�� ������ ����������

����� ����� ك����� ������� ��� ������� 
 ������  ������  ������  �������
��������� ����������� ���� �������ت� 
����������ت   ������  ���� ����������ت 
 �������  ����  ������  ������� ك����� 
 �����  �  ��������  ��������� ����ك��� 
 ��������  ��������  �������  ������

 ������ ����� ������� ��� ���������
 ����  �������  ��������  ��  �����
 ���� ��������� ����� ������ � ��������
��������� ���� �������� ������ �������

���� ������� ك�� ����� ������ ��ك��� 
���� ��ك��� ������ ك�� ���� ������ت 
��������ت ���� ��ك��� ����� ������� 
 � ��������� ������ ������ � �������
 ������� ������ ����� �������� ������ ���
 ���� ������ ������ ����������� �������
� ������� �� ���� ������ ������� �����

 �������  ����   ��������  �������
 �����  �����  ���  �������  ��������
 ���  ���� ك��   ������  �������
����ك���   �������  ����  ������
 ����� �������� ��������� ���������
ك�������� ك�� �������� ��������ت  
 ��������  ���������  ���������
�ك���� ���� ������� ������� ������ 
����������ت   �����  ��������  ������
��������� ����� ��������ت �������� 
 ����������  �������  �����  ������
 ������ �ك����   ��������  ����  ��������
���������� �������� ���������� ����� ك����� 
 ��������� ���������� ������ ������ ������
��������� ������ ��������� ���� ������ت 
 �������  �������  ����� ����������ت 
�������� � ك���� ������ ��������  ������� 
 ������  �����  ����������  ���������  ��
�������� ����� ��������� ���� ��������

 ��������  ����������  �������  ��  �����
���������ت   ����  �������  ��  ������
������  ��������  ������  ���������

ك���� ��������� ���� ����������ت ������ 
 ������� ������� ������ ���� ������
 ������� ����������ت ������   ������
������� ������� ������� ���������ت ���������� 
 ��������� ����� ���� ��������� ���������
 �������� ����� ��������� ���������
���������  ��������  ����  �������

ك�� ���� ������� ������� ���� ������� 
 �����  ��������  � ��������ت 
������ك� ���� ������� ������ ������ 
  ����� �������� ������� ������� ����
��������  ك����� ������ ����� ������� 
���� ������ ���������� �������� ����� ك������ 
 �������� ������ت   ���������  ����
�����������  ������� ���������ت 

التحرر
 ������ �������  ����  1985  �������  ����
 ����  �  �������  ��������   ��������
 ���������  �����  ������  ����
 ��������  �������  ������  �����  ��������
���ك���   ���������� ك������   ����
 �������  ��������� ������ ��������
 ���� �������� � ��������� ����������
 ���������� ������� �������� ���������
������� ������ت   �����  ����  �����

 ����  �������  �����  ������  ����  ���������
 ������ ����� ������ ������ ������� �����
 �������  �������  �������  ��� �����
�������� �������� �������� ������� ������

 ������� ����� ����� ������� ��������
�� �����ك� ����� � �������  �  ������ 
 �  �������  �����  ����  �����  ������
 ��������  ��������  ��������  ��������
 ������  ��������   ��  �������  �����  �
���������� ����� ������� ���� �������

 ����� � �������� ������� ���� �������
��������� � ��� ����� �� �������ت 
 ������ ����� ���� ��� � ���������
 ��������  ��������  ��������  ��  �
���������� �������� ������ ������ ���� �����

 

وفي النهاية نوجه التحية لكل 
األسرى المحررين وجميع 

األسرى في السجون وإنشاء هللا 
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الثالثاء 08 ديسمبر  2020�� ����� ������ ���� �����

 ��������  �����  �����  �����
 ������ ������ ���� ����������
 �����  �������  �������  �������
 ������ ����� ������� �������
 ����  �������  ����  ����������
 ���������� ������ ��������� �����
 ���������  �������  ������  ����
 ������ 41 ������ ������ ��������
 64 ��� ������� �������� ����
 ����� ����������� ������ ��������
 �������� 6 ������ �������� ����
 15 �������� ����� ����� ������
 ����� �������  �������� ������
 17 ������ ������� ������ 25
 ����  ������ �����  ������  ������
 �������� � ������� �������� 80
 32  ����  �������  ��������
 �����  ����  ������  ����  �����
 ���������� ������� ����� ������
 ��������  �������  �������
 ���������  ������� ���� ����
 ����������� ������� ���� �����
 �������  ������ ������  ������
 � ������ ����� �� �������� ����
 ���� ���������� ������ �������
 ������ �� ��� ������ ������
 ������ ����� �1978 ����� �����
 ������� �������� ���� �������
 ���������  ����  �������  ������
 ��������  ��������  ��������
 ����� ������ ��� ���� ����������
 ��������� ����� ��� ����������
 ��������  ������  ���������
 ������ ���� ���������� �������
 �����  �����  �����  ��������
 ����������� ������� ��������
 ������ ����� ���������� ��������
 �������� �������� ������ ���
 ������ ����  ��������  ������
 ������ ������ ������ ���������
 ��������� ������ ������� ������
 ���������� ���������  �������
 ����� �������� �������� ���������
 ���� ������� ���������� ���������

 ������� ���������� ������� ���
 ������� � ������� ���� ������
 ������ ������ ���������� ������
 ���������  �����  �����������
 �������� ������ ���� ���������
 ��������� �������� ���� �������
 ������ ����� ������� ����� ����

 ������� �����������  ����
 ���������  ������  ������
 ������ ���� ������ ����� ����
 �������� �������� ���������
 ���������  �������  ������
 ������� ��������  ���������
 �������� ������ ���� �������
 �����������  �������  ������  �
 ������� ���� ���������� ������
 ��������  ��������  �����

 ����  �����  �������
 �����  ���������  �����
 �����������  ��������
 �������� ������ ������
 �������� ������� �������
 ������ �������� ��������
 ������ ���� ������� ������
 �����������  ���������
 �������  �����  ���������
 �������  ��������  ���������
 ��������� �������� ����������
 ������� ���������� ������
 �����  ������  �������
 �����  ����  �����  ���������
 ������ ������� ���� ���������
 ��������  �������  �����
  �������� �������� �����������
 ���������  �����  ������  �������
 ������ ���������� ������ �������
 ���������  �����  �����  �����
 ��������  ���������  �������
 �������� ������� ������������
 ����������  ��������  ����������
 ��������  �����  ��������
 ���������� �������� ������������
 ����������  ������  ����������
 ����������� �������� ��������

 ��������  �����  �����  ����
 ��������  ��������  ����������
 �������� ���������� ������������
 ��������  ��  ����������
 �������  �������  ���������

 ����������  ������  ��������
 ���� ��� �

 ��������  �����
 �����  �������  ���������
 ���������  ��������  �������
 ��������  �������  ������������

 ����� ���
 �����������  �������  ������
 ��������  �����  �������
 ���������  ��������
 ����  �������  ��������
 ��������� ������� ��������
 �����  ����  ������  ��������
 ����� ��������� ������
 ��������  �������  �����
 ��������� ������ ������
 ��������  ������  ���������
 ��������  �����  �������
 �������  ����  ���������
 ���������  ���������  ��������
 �����  ����������  ��������
 �����  �����  ����  ���������
 ������  ���������  �������
 ��������  �������  ������
 ��������  ��������  ����
 �����������  ��������
 ������  ����������
 ���� ������� �������� �����
 �������� �������� ������
 ��������  ����  ��  ���
 ���� �������� �������
 ���� ������ ���� ��������
 �������� ������ �������
 ������ ������ ��������
 ������  �����������
 ��������  ��������
 ������� ��  �����
 ����� ���� ������� ���� ��������
 ��������  �������  ������
 �����  ��������  ���������
 ����������� ������� ���������
�  ���������  ������  �����

 

 ��������  �������  �������  �����
 ����� ����� �������� ���� ��������
 ������  ������  ���������  �����
 ������ ������� ������� ����� ��������
������������� ����� ����� ������� ����
 ������ �������� ������� ����� �����
 ���������  ������  ������  ������
 ��������  ������  ��������  �����  ����
������  �����  �����  ��������

 ����
 ��������  �����

 �������� ������������� ����� �����
 �������� ��������� �������� ��������
 ������ �������� �������� �������
 �������� ����� ������ ������� �����
 ��������� ������� ������ �������
 ����� ����� ����� ������ ��� �����
 ���������  ��������  ��������������

 ������ ����� ������� �����
 ����������  ��������
 ������ ������ ������ �������
 ��������� �� ����� ��������
 ������ �������  ������  �����
 ���������  �����  �����  ���
 �������� ����� ��������� �������
 ����� ������ ���������� ��������
 ���� ������ ��������� ���������
 ������  �������  ���������  �����
 �������  �������  ������  �������
 ����  ���������  �������  ��������
 ������ ������� ������� �������� �������
 ���� ������ ���� ������ �������� ������
 ��������  �� �������� ������  �������
 �������  �����  �������  ������

 ������ ����� ��� ���� ������ �������
 ��������� ������ �������� ������ �����
 ��������  �������  �������  �������
 ���������������� ������� �������
 ������� ���������� ������� ���� ��������
 �������  ������  ������  ������
 � ������ �������� ����� ��������
 ��������  �������  �����  �������
 �������� �������� ������� ������
 ������ ������� ������� ���� ��������
 ������ ������� �������� ��������������
 �������  ������  �����  �������  �
��������  �������� �������  �������

 
هوامش النص:

سبسطية: قرية فلسطينية تقع 

إلى الشمال من مدينة نابلس على 
الطريق الذي يربطها بجنين.
ليان كايد: طالبة تدرس علم 
اإلجتماع في جامعة بيرزيت 
إعتقلها اإلحتالل بتاريخ -8-6

2020 على حاجز زعترة عندما 
كانت في طريقها للجامعة.

سجن الدامون: مبنى قديم شيده 
اإلستعمار البريطاني في أحراش 

الكرمل كمستودع للتبغ وقد 
حوله اإلحتالل لسجن لألسرى 

الفلسطينين.
خالدة،ميس، إيليا،ربا: أسيرات 

فلسطينيات يقبعن في السجن 
الدامون.

 ��� ������ ����� ������ ���
 ������ ��� ����� �� ������� ������

 �� ��� 25 ���� ��������� ��� ����
 �� ������� ��� 26 ���� ����� ����

 ��� ����� ���������� ������ ����
 ����� ��� ������ ������� �����
 ��� ��� �� ��� ����������� ������

 ������ ���� ��� 25 �� ���� ��������
 ������� �32� ��� ���� �� ������ �����

 ����� �52� �������� ����� �� ����
 ���� ���� ���� ������ ���� ���� ��

 �� ���� ������ ����� ��� ������
 ����� ����� 6/12/1995 ������ �����
 ���� ���� ���������� ��� ���� ���

 ��� ���� �23� ������ ������ ����
 �������� ��� ��� ������ ����� �����

 ������ ���� ������ �� �������� �������
 ����� ������� ���� �� ������

���� ���� �� ���� ����



�������ر   �������  �������  �  
�ر������ ������ر ������� �������� 
 �����  �������  ��������  ������
������ر�� ����������� ���� ������ 
�������� �������� ���� ����ر��� ���� 
 ��������� ����������� ����� ��������
 ���������� ������� ��������� ��������
 ����������  �������  ��������  ������
������������ ���������� ف��ي �������� 
 �������  ��������  ������  ������  �  
 ���������  �����  ���������  ��������
��ط����   �������� ف����   �����������
 15 ������ر   ����  ��������  �����
�������� ������� ����� ����ر� �������� ف����� 
 ������� ���������� ���� �������� �����
 ��������� ������� ������ ������� �����
����������� ����ر���� ����� �����ر� 

������ف� � ����ر ف��ي ����� ������ 
�����ط�� ������ي� ����� ������� 
�������� ������ ������ر� ����� 
 ����� ���������� ���������� ������
�����ي ������� ��ر����� �ر������ 
������ي  �����ر��  ف��ي   ���������
 �������  ������  ����  �������  30
����� �������� ��������� �����ر�� 

��������� ���� ���ر� �������� 
 ����������  ������  �����  ����
 ������  �����  ���  ��� ���
��������� ف��ي ��ط����� �����ر�� 
 � �����  �����  �����  �  
 ���������� ف��ي   ���������
16������� ف��ي �ر���� ������� 
 ���������� ������ �������������
 ������� ������� ������� �������
������� ������ ������ ����� ف��ي 
ف���ر�   ������  ����������
 ������������� ف��ي   ��������
����� ������ �رف����� ����� 
����������� ��ر���� ����� 
 ����� ������ ����������� ������

� ��ط�����  ��������� �������� ������ ���ر�
ف���� ���ط��� ف��ي ������� ������������� 
 �������� ������ ������� ������� � 
��ط����   ����� ������ر�  ������ر� 
����� �������� ���� ������ر �� ������� 
��� �������� �ر��  ����� ���������� �����
����� ����ر� ������� ���ر���� ������� 
����ر� �������� ������� ����� ف��ي 
������� ����� � �������� �ر����� 
 ������ ���������� ��������� ����������
������� �������� ����� ����ر� ����� 
������� ����� ���� �����ط� ��������� 
��ط����   ���  �  �������  ������
����� ������ي ������� ف��ي ������ر� 
���������ر   ��������  �������

ف��ي   ��������� �ر���ي�   �����
������������� �� ��� ��������� �������ر 
����������  ��������  ���  ���� ���
 ����� ��ط����   ������ ���  �����  �  
�������� ���� ������ر 16 ������� ����� 
 �������  ������ ����ر��   ��������
 �����  ��������� �������ي�   �������
 ��������  ������� �������ي  ���ر� 

 ��� ����ر�����   ��� ����
 ������  � ���������  ��������  ��������  ��
������ر� ������� ������� ���������� 
�������ي ��ط���� ����� ���� ������ ف��ي 
��������� ������� ف��ي ����ر��� ���ف���� 
����� ����� ������� ����� ��ر���� ������ 
 ����� ��� ������� ���� ���������� �����
��ط����   �� ��������� ������ر   �������
����ر� �������� ������� ������ ���ر������ 
������� ف��ي ������� ����� 5 �����ر� 
 ����������  ������� ��ر������   ����
 ����  ������  ������ ��رف�����   ������
��������� ���������� ������ ������ر� 
� ������ي�  ������� �ر�������   ���
 � ��� ������ي ������� �������ر 
 ����  ��������  ����� ��ط����   ����

��ر�  ���  ������  ��������  17 ������ر 
 �������  10� �������ر   ��������
 ��������� ����� ���������� ����������
����� � ��� ������� �����ر ���� 
 ���� ��ر� ��� � ف��ي �������� ���� ���ر�
 ����  �����������  ����  ���������
�����ر� �����ر��� ������� �������� في 
�������� �����ر�� ����� ��������� 
��������� ������� ���� ��� �ر� ���
 ������ ������ �  � ف����� ����ر�
 ����� ��ط����   ��������  �����
 �������  17 ������ر   ����  ��������
����� �������� �ر������� ف��ي 
 � ����� ������� ��������� �������
 � ���ر��� ���������� ����� ������
������� ����ر�� ������ ������� 
 �������� ������ ����� ���������
 ��  �����  ��������  ������
 �������  �������  ��������
 ����  ��������  ���������
������� ����ف���� ف��ي ������ 
�������� ����� ��ط���� ������ 
�� ����� ��ف��ر�� ����� ����� 30 
 �������  ���������  ����  �������
� ���ف����  �������� ��������� ����
 ������� �ر�����  �ف���   �����
 ����  �  ������  ������  1000
������� 300 ���� ��ر�������
ر �������� ��������  �������� � 
 ������ ���������� ��������� ����� ����
 ���  �����  ���������  �����  �������
 ����� ������ �������� ������� �����
���������� �������� �����ر� ���������� 
 �������� ���������� ������ ���
��� ����� ف��ي ������  �ر�ف����� ������
��������� �����ر�� ������ �������� ف��ي 
��ف��ر� ������ ������� ���� ������� 
 ����� �������� ����� ������ ������
���ف�������(   ���������  ���������
 ��������  ���� ر������  ��  �����
 ���������  ��������  ������  ���������
���������� ������� ��������� ف��ي 
����������� ����ر �������� ���������� 
��� �����ر ������� �������� ����������  ���
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 �������  ������  ������  �
����ا����ا�   ����  �����������
 ������� ����� ����� ����������

����� �������� ������ا� ����ا� 
 ���������  ���������  ��������

 ����� ����ا�   ������ ���������
������ا��  �����  ������  ����

� �����ا �������� ������� �������� 
������� �������� ��ا���� ��������ا� 
 �������� �������ا���   ���������
 ������ ���ا   �������  ����  ������
������� ���� ��������ا� ������� 
������� ����� ������ا� ���� �������� 
 ����  ���������  ������������
������ ����� ���������� ��������

� ������ ����� �� ������ا��� ���� 
��ا���� ������ا�� ������� ���������� 
 �������  ��������� �����ا����ا� 
��ا����� �����ا�� ������ ������ا��

���� ����� ���ا�� �� 
������� ���� ���� �� ��ا� 
 ������� ���������� ������ ���

ا ����� ���� ����  ������
������ ����� ������ �����ا� 

�ا������ ����
1 �  ����� ��� ������ �ا�� ��� 
ا� �� ���� ��ا��ا  �������� �51 �ا��

��ا� ����ا� ������� �ا���� ������ 
23 ���� ������ ��� �ا� 1995� ���ا� ��ا�� ������ ����� ������ 

������ ������� �ا� 48 ��� ���� ��� �ا��� ������ ��ا� 
����ا� ���� ����� ������� ��������

����� ������ �ا����ا� ����� ����ا� ������ �������� ������ 
����� ��� ��� �������� ���� ����ا ������ ������ا��ا� ���� ��� 

���� �ا�� �� ���� ����ا� ������ ���� ����� 24 �����ا 
�������ا ���ا�� ���� �� 80 ������

��ا� ��� �� ����� �������� ����� ����� ���� ���ا�� ����� 25 
ا ���� ���� ������� �ا��

2 �  ������ ��� ��� ����ا� ��� �ا�� �37 �ا�ا� �� ���� 
������� �� �ا����� ���� ��ا� ���� �������� �ا���� ���ا� 

����� ������� ��� �ا� 2018�� ����� �ا�ا� �� ���� 
�������

ا� �� ��� ���  3 �  ����� ��� ������ ���� ���� ��ا��� �48 �ا��
������� �ا���� ������ 12 ���� ������ ��� �ا� 2002� ����� 

ا �� ���� ������� 18 �ا��

4 �  ����� ���� �ا�� ���� ����� �37 �ا�ا� �� �ا��� 
ا  ا ������ ��� �ا� 2004� ����� 16 �ا�� ������� �ا���� 24 �ا��

������� ��

5 �  ����� ����� ���� ����� ������ �18 �ا�ا� �� ���� ����� 
������� �ا���� 28 ����� ������ ��� �ا� 2018� ����� �ا�ا� 

������� ���� ��

خاص- إذاعة صوت األسرى

خمسة أسرى يدخلون أعواًما جديدة في 
سجون االحتالل

أ. حسن قنيطة
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ر������ ر� �� �������م�������������������ر�������
�������������������ت��������تر���������������ر�
����� �����ر� �مت����� �������� ر������ �ع����
���������������������م��������������ر����ر�����
������ر������م�����تع��������������������س������
م������� ������ م�������� ����ر� ���ر������
��� �عر����� ��ت���� ���ت������� ��ت�������
���������������م��������������������������
م�س��ت��ر�����������������ع������م���������ر������
�ت������ ��ت���� �����ر���� م������� م���� �������
�����مع�������������������������������������

�����مر�����������������������ع������������
��������������ر������ر����������������ر���ع�����
2014�������ر��������������������ت�����ع��ر��
�������� ��ر������� ��������� �����ر�� ������
��������� ��������� ����ر������ عت�������� ����
ت��م�����م���� ��ع�����������ر������ت�����������م�
������������������������������س��������������
��س������������������������ر��������������ت��ر��
����ت�����م������ع�����2014��ت������ر�����������
�����ر�� ��ع������� ���������� م���� ������ �����
�����رر�����م��������������م�����م�ت������
���������������ر���������م�������������م����ر��
���ر�����������ر������������������ت���������������

������������������ر�����م������������ر�م������
م������������تر��������������ر����������������

�����������������������������تر����������������
�������مس������������������ر����������������
ر��������ع���������� ��ر� �� �����ع����������ر�����
��������������������������������م���������مس���ر�
���������ر������������������������������������
��ع���������م��������������������������ر��

������������������������ر��������رر�������������
�������������������ت��������������������ت��ر��
������ر�� ������ �������� ������ ����������
��������م����������ر���������ر�������مر�����
����������مت������������م����ر���������������������
������� �����ر�� ������ ��س� ������� ����ر�� ��ع������
مع��������� ������� � ������ ������� ��س������
�����ر� ����ر��� �� ��ر� ���� �����ر����� ��������
�������� ��������� ����ر����� ������� ��������

�م����م����رر���������������������������������������
����������م��������������ر��������������م����
��������ع�������������ر������م�������������ت���� ��
����تر�������������������ر�����������������ر��
�����ر����������������������������������ت����ت���
�ت�����ر������������ر������م���������������ع����

� �����ر � �ن��� ��سر� 
ر��� ر� �� �����

بطاقم من األسرى 
الُمَحَرِرين والصحافيين 
الشباب مركز حنظلة 

يُطلِق بوابته اإللكترونية

�ن�����  م�����   ������
 ������ ر�����  ر� �� ����� ��س��ر� 

�ع���  ��������ر  ����تر������  ����ت���   �������
ر����� ������ز �مت���� �����ر ���� �ن����� 
���ر����  ������ر  م�������   ����  �������
��س���ر� ��� م��� �تع���� ����� ������ ��س����� 
م������   ����� من������  ����ر  ���ر����� 
��ت������ ���ت������ ��ت��� �عر���� �� 
���ز�� ������� م������ ������� ���������� 
م�س��ت��ر� ������ ����� ��ع���� �م��� �����ر ���� 
������ م��� م������ �����ر��� ��ت��� �ت����� 
���� مع���� ������� ������ ������� ���������

���� مر���ز �ن����� ������� ��ع���� ������ 
����� ��������ر �����ر� ������� ������ر ��ع���� 
2014 ���� �ر�� ������ ������� ��ت��� �ع��ر� 
 ������� ��ر������   �������� ��س��ر�   �����
س��س����   �������� ����ر�����  عت�������  ����
تز�من��� م���  ��ع��ز� ������ر��� ��ت��� ������ م�
������� �������� �������� ����س������ ������ 
��س����� � ����� س����� ���ر���ز ����� ���ت��ر� 
����ت���� م��� ��ع���� 2014 �ت��� ��ر����� ���� 
���� ����� م��� ��������� ��ع������ ��س��ر� 

م���  �����رر���� 
���م����   ������
 ������ م�ت����� 
 ������� ��������ر 
م��� ������� �م����ر� 
��س���ر�  ���ر���� 
������� ��ن��� �ت������ 
 ����������  �������
���م���  �������ر� 
��������ر م��� ��� 

من������ ����تر���� �� ����ر���� ���������

����� �������� ��������� ����تر������ ��ن����� 
������ مس����� ��ن��� ��س��ر� ���� �������� 
ر ����� �ع���� � ��  ��ر� �� �����ع��� ��س���ر ����
����� �������� ������� ������ ��م��� ���� مس���ر 
����� ���ر���ز �������� ��� �� ������ ����� 
��ع���� ����م��� ������� �������� ��س��ر��

���� ����� ������ ��س���ر� ������رر� ���������� 
������ �����س��� ��ت��� ������ ����� ���ت��ر� 
��������� ����� ������� ����� ������ر� 
������� م��� ��س���ر�� ���س��ر� � �� مر���ز 
�ن����� ��مت����� ���� �من���ر�� �������� �������� 
����� ��س��ر� ������  ��ع����� ����ر� ������ ��س�
مع��������   ������  ������  ������ ��س����� 
�����ر  ����ر��   � ��ر� ���� ��ن��ر����   �������
�������� �������� ����ر����   ������  �������

�م��� م����رر� �������� � ��������� ������� ������� 
 ���������� �����ن��ر��  م�����   ���������
�م���  ���ر���ز   ���� ��ع����   ����� �� م���   ��
���� ����ت��� ����تر������ ��������� ��ر�ز���� 
 �������� ر�����   ���� ��س��ر�   ������
�ت�����ر  ��ت����  ��ت���   ��������� ����ن��� 
���ع�ن�� ��ن����  م���  ����ر�����   ������

�ت�� ��س�ر� ����رر� ���� 
�����س���

������ �ن���
�ن��� ��رس� ����س� ��� ��س���� ���ع���� 
��س� �� �� ����� �ن�� ���ر�� م� �ت� 

��ز����� ��� � ��� ���� ��� �ع��ر�� م�ر��� 
�� ��� ����� �مر�ر� �������ن��� �ن�� 

��ر� �� ����� ��ت�ر�� ���� ������ ����� 
� �ع��� ��� ���م� � ������� ��� � ��� 

���� م������ �� ��ع��ر�� ���� ������� 
 ������ �� ����� ��������� �������� ������
� �عر� �� مر� �� ��ن��� س���� �� �� ���� 
���� ������� �����م� �� ��ت� �� �ن��� �س��� 

�ر���� ��س�ر�� ���سر� ����� � �عر� 
 ��� ���� ����� �� ����� ��� ��� ������
��� ��� س��  مع���� ��� س���� �مت� ��

���� �ن��� ������ ���ت��� ���ر�  �س��� ��ز�
 ����� ���� ����� ����� ������ ��� �����
����م��� �����م��� �� ��ر�� ��ت���� 

�ع�� ��ر� ������ ����� ���ر�� ��ر�� 
���ر�� ���� ر���� �ر����

�ن��� ����� ��ع��� �����ر� ��ت� �عتن� 
��س�� ����� �� ���� ��� ��� ���� �� 

��� � ��� ر���� ��� ���� ���� ��� 
��� �ع�ر� � ���� �� ���عر�� �� �س��� 
���� �� ��������� مر�ز �ن��� ��� ����� 
�����ر� م��ع� ����تر��� ���� � �ر�� 

���ر ������� �� ������� �ع�ر �ع��� �� ���� 
���� م� ������� ��ت�� ���عر�� ����ن�� ���� 

������� ���ر���� ���ستر������ ��� ��� 
م������ �� �سع� �� ���� ���� ��� من��� 

����� ������ ����� ����� س�م���

��������� ����� ��� ���

�� ر��� ���ر�� �� ��س��� �� ��رس�� ��ن�ر 
�� ����م������� ����� ����� � ���� 

��������� ��� ��ر��� ��������� �� 
���ر�������� م� �� ������ ���ر��� ��� 

����� مع�ر� �� ����� ������ ��� ����� 
��� ��� ������ ���� �� �ع�ت� �� ���� 

م� ���م� ��� ���ر�� ���ر م� ������� 
��� ���ز���  ���� ������ ����ر� �� ��� �ر�

���ستس�� �ت�� معر�� ��ت�ر�ر �� ��س��� 
� ��� �مت��� ����� م�تع�� � ���� ��ر���

��� �� �ن��� ����ر� �����سس� ����ر�� 
���� ������ ���ن� �ع�� �� �ر�� ���� ����� 
���� �� �منن� ��ر�� ��� ���ن� ���سن� ��� 
������� ���ست���� �ر��� ���س���� ��� ��� 

���� ����من� ��� �ر�� �����تن� � 

��ن� ��تر�ن� م���� م� س�� ���ر�ر 
�سن���� ��تر���� 

�� ��� ��ع�� ��� ����� ��� ���تن� �����

�� ��� ����ن� ����� �سن���� �ع� ��� م� 
���ن� ������

ر�� ��� ��ت���  �� ��� �ر�ن� �سن���
�������� ���م� ��تر�� ����ن� ��� متن� 

ر�� ��� �����ر ��� ���� ن��� س�

�� �سن� م������ �� ��� ���� ��� ���� 
�� ��� م� ����� �سن���� �������� ����ر 
��ر� � ��ر���� ���س�ن�� ��� �ر�ت���

�� ��� ���ن� ��س��� ��ع���� �ن�ر�� ��� 
سن�� ��� �����ع�� ���� �ت� �سر �������

 ��� �� �� �س��� ��� ��نن� ��� ���� ��� س�
�� ���� �سن�� ��� ���ر� ��� ������

���� م�س�� ��� �س���ن� ���ر ����ر�� 
�ت����عن� ����� ��� ��� �� ��� ���ر�

��� ���س�� ��� م� ��� ��ر� ����� 
������

� �ت�� ��س�ر� ����رر� ���� 
�����س���

م� ������
�س�ن� �ن��� ��� ��ر ��تن� �ن�� 

����ر ��ر� ���� ���ر ������ ��ز�ر 
 ����� � �������

��� �ن��� �� من�ت� ���ر� ��� �ن��� 
 ������� ���� ������

��� �ن��� ���ت�ت� �� ��� ��ر�������
��� ��م� � ����ن� ����� 

��� ��س�������ع� ���ن����������ر� 
��ر�ت�� ��� ������ ����� م� ����� 

����� ��� ������ر� 
��� ���� �س� �ن��� �عر� �� ��ن� 

��ر�� ����ن� ��� ��ر� ����ن� ��زم� 
�ن� �� ���عتن� �م� ��م�� �� �ت��� �ن� 

��ع�ر ��� �� ���� م����� 
�ع� �� �ر�ت� �س�ن� ��� ������ 

رس�ن����� 
���ن� ���� ���� ���� ��ر�� ���ر�ر 

م������ 
مست��ر ����������س���� ���ر 

 ��������
��ت�� ����������ز� ��� م�������

���ر ��� �ن���� 

��� ��زم������ن� �ت�� م� �ر� �ر�� 
���� ��س���� 

��ع� ��زم� ��� �����ع� ��ن� �����ع� 
�� ��ر�������ن� �ت�� ���� �ر� 

��ر� ���تس����  
����� من� ����� ��عن��������� ��ن������
������� �� ������� ����� �ن� س��� 

��ر ������������نن� �� �ن�� 
م� ����� �ن�سن�����مس��� �عر�� 

���� ����ر ���ن� م� ���رم� ����� 
�م����������� �ر�� � �تع��� م���ر 

�� ��� ����� ��� مس�ر� 
��� م� س�� ���ن� ��ن�� ��ر� 

���س������� �ن� معر�� � �نت�� 
���ن� �ن��� ���ر�� ��ن�������س��ن� 

��س� �ن��� ر�عن�� ��ر� �� ��ز����� 
�مس��� ��ت������� 

رس�ن� �ن��� �ع�ر� �من�ر� ��� 
���ر����� 

��� �ن��� ��ر ��سر� �ز� ���ن��� 
�����ر ����ن� ��� �ر�� ����ر�� 

��� �ر���� ���ع�� �ن��� ������ �ن� 
����� ��� ����� ���� ��ت� �� �م� 
��� ��� ��س�� مر���� ���ر�� ������ 

�ر�� ���عت���

�����������������������ر�������ر������������ر�����ُ�َحَرِرين
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من كل قطر عربي

�م� �� ��ر عربي� ��ا� م�ت�� ��ته 

�ي�م�� ال���� المغاربي ال��ا�ري� ��لمسا�ما� 

�� ا���� العرب�� د�� ا�ت��ا�� لمد �س�ر 

الت�ا�� ب�� ال��ا�ا� العرب�� � �سرال�د�د 

ال�غرا��� � م�م�� �� ��د�د لل��ا�� � ��االم�بر 

بم�اب� عرب�� م�ب� �ا�ترا� ل���ا� العر� 

�ي �� ال�ر�� ال�عب� التي ي��د�ا العال� 

ة  لصــور ا نَّ  إ
ــى  من عرة  لشــا ا رســمتها  ــي  لت ا

ــم  لحل ا لــك  بذ تشــي  مــد  حا فتحــي 
غيــر  لــم  عا فــي  نســي  ما لرو ا

د  للوجــو رق  مفــا د  ووجــو  ، لــم لعا ا
ة لنشــو ا ــي  من ــت  تََملََك ــه  مع  :

فــــة ُمعتر روي  أ ر  ا لحــو با هــل   
حــة ورا عشــق  ليــه  إ بــي  ا نجذ با  

ــوب  لمحب ا عــن  يــث  لحد ا يكــون  و
يــث عــن شــجن  نمــا هــو حد إ

عمــق، وضيــق  أ وحــزن   ، عظــم أ
ألشــطر  ه ا ، هــذ بــكل شــيء ئــق  ضا

ــاب  لعت ا و م  ــو لل ا منحــى  تخــذت  ا
ت  ــا كلم ــي  فه  ، ــة هي ا لكر ا ــت  ليس و

نســي  ما لرو ا لشــجن  با ة  ــر م عا
: ب  ــا لعت ا ة  ــو بقس ــزوج  لمم ا

ب����ر� ا  �����د� م����ا   ��
ممل�ت��ه  ���� ا د ي���  لتعا با يت�����   

�ل���  لت���ر�  با  � �  � �����ا را  
������

ة  عــد نســي  ما لرو ا لشــجنها 
يرهــا  تصو فــي  لهــا  و ت  هــا تجا ا

تضخيــم  منهــا  ت،  مختلفــا ئــق  ا طر
لتحيــل  طفيــة  لعا ا ة  نــا لمعا ا

. طــالل أ لــى  إ م  لهيــا ا و لعشــق  ا
ة  لقصيــد ا فــي  د  تتــرد كمــا 

ب  ا ســتعذ با ثلــة  مما ت  تركيبــا
حــم  تتزا و لصــور  ا د  تتعــد و  ، لــم أل ا

: لها شــكو
����تي� لبلس���  ر�  يت���ا

ع����ي�  ����� ملت���ه   � ا ي��د  
�م��ر ب������  ��س��ي  يغلغ���   

م���ع��� ��ا  �� ر� يس�����ي   
�م��� ا ل� ا ل������  با ل�بت���ا 

ا  ــًو عل ــه  ت درجا للشــجن  و
عالمــة  ليشــكل  ًضــا  نخفا ا و

ــية  نس ما لرو ا ــة  لنزع ا ــن  بي ــة  ق ر فا
ة  نــا لمعا وتضخيــم  ها  ا وســو

. طفيــة عا
ــا  قً تو لشــجن  ا و ب  ــا لعت ا يظــل  و

مــن  بــة  ر ها ت  موجــا فــق  يتد روحيًــا 
عرة  لشــا ا لكــن  و لكــون،  ا لزوجــة 

لــى  إ ــا  بن تنحــى  تهــا  فقا تد فــي 
يــة  نثر تهــا  كلما ثــر  لتتنا ة  شــر لمبا ا

مــن  لرغــم  ا علــى   ، تــرة فا

فــي  ئيــة  ا ألد ا ت  ا ء إليحــا ا
للغــوي. ا لتشــكيل  ا

ا  شــجًو ت  لكلمــا ا ســل  تتنا
مســحة  تكتســب  و  ، ئًســا يا

ــر  م ضمي ا ــتخد س با ــة  مي ا ر د
كســبها  أ ــذي  ل ا ــب،  ئ لغا ا

ل  النعــزا ا و لتفــرد  ا وحشــة 
ت. ا لذ ا ب  ــرا غت ا و

بع����ي�  � ع����ا  �  � �����د م��� 
 � م��د �ا �ت���ي  م����  � يب� �د ا

م���ر

**********

بع����ي  � ع����ا

م�لت��ي� م���   �� �ا
����� ا لمر با ���ا�  د �ا

عس��ر� ي���  � ��ا م��ا  �تا
� � ����تي�  لبلس���  ر�  يت���ا
ع����ي�  ����� ملت���ه   � ا ي��د

�م��ر  ب������  ��س��ي  يغلغ��� 
����� ا � ب���������  يت�����ي 

�م��� ا ل� ا لبس��م�  با ل�بت���ا 
م���ع��� ر����ا  يس�����ي 

�ب��ي ب�ا ���ي  ي�
�غ��ر�   � �����  � �ر����ا

� �  � ل����� ا  ������ م���ي  ل�����  ��م�
���� معتر ر��  � ر  ا ل���� با  ����

�را�ة  ع����  ل���ه  � ب��ي  ا ��� با
. .

���� � مت�ا ���ي  معا ب�����ا 
� ل�س��� ا يد  ���د م����ا   ����

 � � م��ر �ا ����ا  � ل���  �ب��ه  ب�ا ���ا  �  �
. .

ر�  ل���ا ا م���  ����ر  �
� � م�د�����  ���ه  �با ل���  �

م���   ����� با ل������  ا ع���د   �
� �  � ل����� ا

���ه ��ا � ي���  �  �  �  ����  ���� م�
� ب����ر ا  �����د� م����ا   ��

ممل�ت��ه   ���� ا د ي���  لتعا با مت�����ا 
. .

������ �ل���  لت���ر�  با  � � ر������ 
�د  ���د ل�ب��ر  ا ل���  ��

� � � ��م��� � �ل���  � � ��غ�������  �م��ا 
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يا مال� ��اد� 
�� ال��� 

م�� ���اله
�د ال��� 
ي��� �ي 

����ه
�دي� الع��

مل�� ب�م�� 
ال�دي�
��ر� 

ا��اعا� �ي 
�ب�ابه

�م�ي ال��ا� 
�س�ي �دعا�ه 

���� ع� 
��رار�

�عر� ��را�ه
�ب�� عر�ه
�با�ع� ال���
�عر� �سد�ا 
��ت� بس�ر�ا  
�ا�� ��ا�يب�ا 

�ي �� م�ا�
�� �ي الس�� 

مبتسما
ي�ت�ر ��� 

ربه
م�� �ع�ا�

 يتر��
ب�بر� ����ه

ب�� ال��
���� البا��

ر�يته ��ب�� 
�����

بعد م�ي ع�د 
م� ال�م�

يا ر� ام�� ل�ا 
�بر �ي��
�ا�ت�ار 
ال�دي�

*

*

*

ب�ل��بس�� �����

م� ال��ا�ر ال�اعر� 

ال�ا�ب� بس�� 

 �����

ل�ا�� �  ا يب���  �د م��� م���ر ال���اعر�  ا

م��د  �ا �ت���ي  م����  ي���  لم�ر ا  � ���د ل�ا ا



��س��ن 
ال�ب�ب� يا امي ��ا�دي� 
برو�ي ودمي����ي 
�ا�� بالع�لي وما 
�ا��� ل���� �ا�ي��

ا��ب��ا � �����ا��

��� ع���ا ��ا� من ع���ا

وا���ن ع�� باب� ب��ر� 
���امي ��� الع�ا�ي ��

وال���د لب� �دا� و�ا� 
يدا�� عن �را���

ا��ب��ا � �����ا��

��� ع���ا ��ا� من ع���ا��

ال��� م�ما �ا� � يس����
وال�� دايما ���� 

عالي��

و�ب� و�د� ب���د �ب�� 
وال��� ع�����

ا��ب��ا � �����ا��

��� ع���ا��ا� من ع���ا�

�م� �د� ��� ل��ا 
��و��ر ب��� ب�ادي�ا��

و� م����ي ع���ا�

* * *

م���� �ي �ب� م�بد��

م���� �ي �ب� م�بد��

��ي ال�ي �ب� ب��د��

����ي ب���ا�� �ب� و� 
���ا���ي��

ما بدي ال�م� ال�رو�� 
وال�مر العالي و���م���

��� �ب��� بد���ي ول�� 
ع���� ب����ي���

م�رو� ب�ب� ا��م��ي��

و�ب�� ال��م� يا ع���ي��
و�� ما �ا� و�� 
��م��ي ����ا���ي��

و�ي م��م�ي بد� ����ي 
..

�م�ر� �� ال�ي �م��ي��

وا����� �ب� يا ع���ي 
����ا���ي��

وا� ����ي بع�� 
ا��رادي بع�ن ���ا�ي 

وا�رابي��

� ��عبي لي باع�ابي 
و����ا���ي��

�بي ل�� م� ���� ��

��� عمري وال���� 

���رمال� ب�م� 
ا��� ����ا���ي��

ا��عي لي المع��ي� 
��و����ي �ب�ر� 

و��ي������� يا ا� 
ال����� ��س�������

بدي ايا� ا� و�دي 
�����ي �ر��ي 

واع�ادي��وب�م� 
عمري معا� � 

���ا���ي

* * *

���� يا ا� ال��������

يا ل�� ال��� �����ا��

��اي��ا ��م� ��ا���

و�دود�ا ��ا� ال�ا���

وال�ام� �� م���ا��

�ب���ا يا بد� م�����

يا �ب�ا� ال�ي �����

�عر�ا يا ��اد ال��� يدل� 
ع�� ��ا��ا��

ع���ا ا��� ��� ع�����

و�م���ا �� ��ال���

و��ا�� ��� الب�ا���

ي�ر��ا �ي م�ام�ا��

ب��ر��ا ��� ال��اد��

ومن �م�ي يا م���ا��

ومن ��ر� ��ا� الماي ��

��م� و�د ��اي��ا��

���� يا ا� ال�������

يا ا� ع��� العس�����

م��ا�� يا اب� ال�ل� ��

�ل�� ��س��������

* * *

��ا� ��ي��

ا� يا ��ي يا �مع� الدا���

يا م�مع� ال�باي� وا��� 
داير م�دا���

ا���� ب��ب� الم�ر� 
بال��� ��

��ايا� و��با����

يا ��� ���� بال�����
وال�م�� � ال��ر��

وال��� بالر�� ع� 
و��ا���

و��� ال��� � �يد����

م��ا� عمر وا���ا���

يا عب� ال�ا�ي� � 
�������

و�� ا��� وا�و�ا����

ولما ��ا�ي يا ��ر 
ال��ا����

�م����ي ب���� الدا�ي���

واع�����ي من �ب� 
ال��ا����

وع�م���ي ما ا��� ابد 
ل�عدو ال�دا����

وع�م���ي مع�� �� 
ال��ن���

�ي ا�ا�ي اب� عما����

��� و�ر����ي �اير��

وال��� يب�ي عال�ي 
�ا����

و�ب� وبعد�ا ����� � 
ال�����

م����� داير م�دا����

و�ب����ي لدا� ال�� وما 
مع�ر����

��م� و��� ���� ع��� 
...

من �� ���� و��ا����

يا �� �ر�� �د�ي���

ب�� �ب�� الم��ا����

* * *

�ب�ع�ي���

ا�ا � ا�د� �ي ال�� و��� 
��م�ي��

وعن ��ا��ال��� لن 
ا�������

���ا ال�� عن و�ا�ي 
وعن���

ايا� ال�ر� والمر����

ال��� والرو� �دا�����

والع�ن ما عاد� بالدم� 
������

���ر�ا الع���د ��ما��

���� ال��د الم�����

ا��ال�ي ��ر مبسم�ا 
�ا��م�ا��

�ع�ي �ا� الع�ن 
�������

ع�� ال�سا� عن و���ا��

��� ما ا�ا �اعر و� 
امد����

ا��ع�� �ي ال��ا� ��� 
����ا��

وعن �ب�ا لن ا��ا�� ولن 
ا�م����

* * *

ايا امر�� بادل��ي ال�� 
با�ع�ا���

وع�م��ي ���� ال����

و��م��ي م�ا��� ا�را��ا 
وا�ب�ا���

وا�عر��ي ب�ب� ال�����

و�ا�ر��ي بع�ر�ا 
���ا� ال�را�ا� 

ل���ا���

و�ا�ر��ي ب�ر�ا 
���ا� ال���� ل���ا���

وا���� مدا�� �راي�ي 
�ا���� ال�ما� ل��با���

ايا امر�� ب�ن �و�ي 
و��ا�ا دمع�ا���

وب�ن ع��ي وع���ا ��ن 
وع�ا���

ايا امر�� ال�� لدي�ا م�� 
ال�ر���

�ر���و�ر������� 
وا�س�ا���

ايا امر�� ���ب� ال�سا���
�ي ���� ال�بر و��� 

ا�ع�ا���

���� من مدا��� وا�ا �ي 
���� ال�� وا������

ع�� يد م�م�ع� من 
ا�و�اد ا��را���

�ا��ا �د ا��ا ال� ب�دي 
ي��ب�� ا�من وا�ما���

����ا ل�� ع�� الر�� 
والسع� ا�د�ا� وا�با���

ولما ا����م�ا �ي ا���ا 
امع��ا ���ا ال�را���

��با و��با ��� وع�ا���

����ا ع��ا اي�ا الساد� 
ا����ا عن ا���ا 

و�م��ا��

و� �عب��ا �ي ��ا�� 
ا��م�ا م�� ال���

* * *

� ��ع� ع�� �ي���

���ع� ع�� �ي��و� 
�ع�� � �ي��

� ���� ع�� �ي��و� 
��د� � �ي��

الد��ا ���ا ب��� وعر� 
م�� م�ر����

�اعدين ع� ال�را�ي و�ا� 
�� مس�ول�ن��

و�ع��ا لرا�ي��وعم��ن 
��م��ن��

م� ��� ا�دا�� ����ا�� 
و��ا����

مدا� ب�د�ا ب���ي ب�ب�ي��
��� الم������

باع�ا وا��رو�ا عر�ا� 
السمسر���

وا��ا ال�� ع���ا 
�سب�ا�� مس�ر���

و����ا ����ن��ب�رو� 
ال�م�ين��

مدا� ب�د�ا ب���ي ب�ب�ي 
��� الم������

دمروا الب�د و�ردوا 
العباد��

و�ا� ع� ب���ل�ا عا�� 
الب�د��

��م�ا ا�ما� ي�م�ا 
ا���ا���

مدا� ب�د�ا ب���ي ب�ب�ي 
��� الم������

* * *

�بما���

�بما �ر�� عن 
المعرو� والم�ل����

�بما م�ا� م��ي وال����

يع���� ال��ا� 
با���ما�� ��

و�را�� ال������

ويم���� ����� العمر��

و� ��ا� ل�� بال�ب�� او 
الع�و���

و������ ام�ا� و��� 
ب�� ام�ا���

و�� يرا�ب�� �ا� ال�ا�� 
البع�د��

يس��� ال����� وي���� 
��� ال�با� وال�س����

و���د ب�� الريا� 
ال���ا���

وي�م�� �را� العمر 
وي���ي��

و�س�� ا���ا� 
وال�رو���

و�م�ي ا�يا� والس�����

ويروي ال��� ما �ا� وما 
ي�����

ب�رير ال��ما� 
وال�رو����

ال� م����ال� م���

��ب�� ام�ي مس��� 
وم������

م�� ��� �ربي او�ا��ا�

ويسا�ر ال�با���وي��� 
الم����

وا�� ال� �ا��ي 
الم�������

* * *

�ب�ع�ي���

ا�ا � ا�د� �ي ال�� و��� 
��م�ي��

وعن ��ا��ال��� لن 
ا�������

���ا ال�� عن و�ا�ي 
وعن���

ايا� ال�ر� والمر����

ال��� والرو� �دا�����

والع�ن ما عاد� بالدم� 
������

���ر�ا الع���د ��ما��

���� ال��د الم�����

ا��ال�ي ��ر مبسم�ا 
�ا��م�ا��

�ع�ي �ا� الع�ن 
�������

ع�� ال�سا� عن و���ا��

��� ما ا�ا �اعر و� 

امد����

ا��ع�� �ي ال��ا� ��� 
����ا��

وعن �ب�ا لن ا��ا�� ولن 
ا�م����

* * *

وين ال���� يا عر����

وين ال��ر �ي �الد��ا�   
وين ا��اويد��

وين ال���� يا عر� وين 
مد ا�يد��

ا�� ي��� ا��� وما 
ي���ل� ��ن ما �ر�ع��� 

ايد��

واو�ا� ���ب� بس��ن 
ال�د� من ال��يد ال� 

ال��يد ��

وال�� ي�ر� من �ا�� يا 
و�ن وال�ا� ��� و��يد��

وا��ا الس��� �ال�ا وما 
�عر� وي� �ريد��

ا��ر ا��� ا� �ال� او 
م���� و� ���� ب�� 

ال�ري� البع�د��

العال� �ا� ��ل��ا �ديد 
ي�ر� �ي �ديد��

ا�� ال����� �اوا� 
ال��� و�ا� ع��ا ال�ر� 

والع�د��

�ربي ��ا�ا �بر و��� 
و����ر عمر� المديد��

ا��ال�ا �اع�ا و��ردوا 
و�را��ا �ا�وا عب�د��

يا ���ا المع�ر ��� و��ر 
و�ا� ل�ا �� �ع�د��

و�ا��� ال�ر ي��ن بعد 
وي��د ا��ا� �ب� ي�� 

ال���د��

���وا ع���ا يا ا�� الع�� 
والراي السديد  وين 

ال���� يا عر�

* * *

م��ا� ل�������

م��ا� ل���� يا امي��

وم��ا� ل��� ال�م���

وم��ا� ل��ر� ع���� ��

و� لمس� ايد� ع�� 
�عري��
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ــه  ــا أن ــارة يظهــر لن خــالل الزي
بخيــر، ال يتحــدث عــن مرضه وال 
أوجاعــه، يــردد دائمــا أن ثقتــه بــاهلل 
عاليــة وأنــه بخير«قــال عمــر رداد، 
ــم  ــض معتص ــير المري ــقيق األس ش
حــول  اليــوم«  ل«فلســطين  رداد 
وضعــه الصحــي فــي ظــل مــا عــن 
يعلــم  الصحــي.  وضعــه  تــردي 
الشــقيق وكل العائلــة إن معتصــم 
الكلمــات  بهــذه  يحــاول طمأنتهــم 
الــذي  وهــو  بخيــر،  ليــس  وأنــه 
عانــى مــن األمــراض طــوال 14 
عامــا هــي عمــر اعتقالــه »كيــف 

لشــخص يتنــاول أكثــر مــن 50 حبــة دواء 
بخيــر...؟«. ومؤخــرا  يكــون  أن  يوميــا 
الســجون حالــة  إدارة مصلحــة  صنفــت 
األســير رداد علــى أنهــا الحالــة األصعــب 
مــن بيــن األســرى المرضــى المتواجديــن 
بشــكل دائــم فيمــا يســمى بعيــادة ســجن 
ــة. ــق العائل ــن قل ــا زاد م ــو م ــة، وه الرمل
ــدة  ــن بل ــا( م واألســير معتصــم ) 29 عام
شــمال  طولكــرم  مــن  القريبــة  صيــدا 
وحكــم   2006 فــي  اعتقــل  الضفــة، 
عليــه بالســجن 20 عامــا، علــى خلفيــة 
مشــاركته بعمليــات مقاومــة فــي صفــوف 
ســرايا القــدس الجنــاح العســكري لحركــة 
العــام  رداد  قضــى  اإلســالمي.  الجهــاد 

ــز  ــن مراك ــا بي ــه م ــن اعتقال األول م
ــي البوســطة،  ــم وف ــق والمحاك التحقي

ــه  ــر علي ــرض تظه ــار الم ــدأت أث ــى ب حت
فــي العــام الثانــي)2007(، ومنــذ ذلــك 
عيــادة  فــي  يقبــع  األن  وحتــى  الحيــن 
ســجن الرملــة لحاجتــه الدائمــة للعــالج. 
مــن  البدايــة  فــي  رداد  األســير  عانــى 
ــال  ــاء، وجــّراء اإلهم ــي األمع ــات ف التهاب
الطبــي تحولــت إلــى أورام خضــع نخــرت 
أمعائــه، وخضــع لعمليــات متتاليــة بعــد 
ومعاناتــه  أمعائــه،  مــن   60% تلــف 
مــن نزيــف دائــم/ وارتفــاع فــي ضغــط 
ــس،  ــة بالتنف ــب وصعوب ــات القل ــدم ودق ال
والعظــام،  األعصــاب  فــي  ومشــاكل 
وضعــف فــي النظــر، وأوجــاع تحرمــه 
ــذ ســنوات ونتيجــة الســتمرار  ــوم. ومن الن
ــن  ــي م ــح يعان ــف أصب ــن النزي ــه م معانات
فقــر فــي الــدم، وأيضــا أصيــب فــي العــام 
2018 بفيــروس فــي يديــه وقدميــه نتيجــة 
لضعــف المناعــة لديــه، والــذي تســبب لــه 
ــده،  ــي جس ــادة ف ــوب وآالم ح ــار حب بانتش
ــتمرة.  ــه المس ــدة معانات ــن ح ــك م وزاد ذل
يقــول شــقيقه عمــر:« معتصــم يتنــاول فــي 
اليــوم أكثــر مــن 50 حبــه دواء مــن بينهــا 
ــرة عــالج كيمــاوي كل شــهر، يعانــي  إب
ــل  ــم لثق ــب واألل ــن التع ــبوع م ــا أس بعده
مفعولهــا علــى جســده«.كل ذلــك والعائلــة 
ــي  ــال محام ــه أو إدخ ــن رؤيت ــة م محروم
خــاص يقــوم علــى تشــخيصه، كمــا يقــول 
شــقيقه، » حاولنــا مــن خــالل المؤسســات 
الحقوقيــة و الصحيــة أن ندخــل طبيــب 
ــى  ــى أن نحصــل عل ــوم بفحصــه أو حت يق
قائمــة األدويــة المقدمــة لــه، او فحوصاتــه 
الســجون ترفــض  إدارة  أن  األخيــرة إال 
جائحــة  انتشــار  فتــرة  دائما«.وخــالل 
كوافيــد19- )كورونــا( األولــى انقطعــت 
أخبــار معتصــم عــن عائلتــه، وبعــد 

األشــهر  خــالل  بالزيــارات  الســماح 
ــد  ــخص واح ــمح لش ــح يس ــرة، أصب األخي
فقــط، حيــث تقــوم والدتــه » أمنــه رداد 
أم عاهــد« بالزيــارة كل شــهر، وكمــا مــع 
أشــقائه يتحامــل معتصــم علــى مرضــه 
بمــا  والدتــه  يشــعر  وأوجاعــه حتــى ال 
ــتطيع  ــذي ال يس ــو ال ــم، وه ــن أل ــه م يعيش
النــوم أكثــر مــن ثــالث ســاعات فــي الليــل 
ــادة  ــي عي ــز ف ــه. ويحتج ــدة أوجاع ــن ش م
ســجن »الرملــة« 16 أســيرا، بينهــم ســبعة 
أســرى يقبعــون بشــكٍل دائــم منــذ ســنوات 
مــن بينهــم رداد، وأيضــا منصــور موقــدة 
الشــاويش  خالــد  عامــا،   30 المحكــوم 
األقــرع  ناهــض  بالمؤبــد،  المحكــوم 
المحكــوم ثالثــة مؤبــدات، وصالــح صالــح 
المحكــوم خمســة ســنوات، وكل مــن نضال 
أبــو عاهــور ومحمــد طقاطقــه، الموقوفــان 
ــى  ــة إل ــى األن. باإلضاف ــة حت ــال محاكم ب
ــن  ــة م ــت، وثالث ســته أســرى بشــكل مؤق
ــام بخدمتهــم  ــن تطوعــوا للقي األســرى الذي
مســؤوله  تقــول  كمــا  بهــم،  واالعتنــاء 
اإلعــالم فــي نــادي األســير الفلســطيني 
اليــوم«. فلســطين  ل«  ســراحنة  أمانــي 

ــى  ــرى المرض ــراحنة:« األس ــت س وتابع
ليســوا هــم األخطــر مــن بيــن حــاالت 
الســجون،  فــي  المرضــى  األســرى 
يحتاجــون  الذيــن  األســرى  ولكنهــم 
لعــالج ومتابعــة دائمــة، ومــن الصعــب 
نقلهــم باســتمرار الــى العيادة«.وبحســب 
ــإن عــدد األســرى  ــادي األســير ف ــام ن أرق
المرضــى فــي ســجون االحتــالل قرابــة 
ــن  ــون م ــم )300( يعان ــير منه )700( أس
أمــراض مزمنــة، بينهــم عشــرة أســرى 
يعانــون مــن الســرطان بدرجــات متفاوتــة.

وحــول حالــة األســير رداد قالــت ســراحنة 
يقــدم  التــي ال  الحــاالت  مــن  إن حالتــه 
لــه العــالج أي تحســن، علــى العكــس، 
حالتــه فــي تدهــور مســتمر، وكل عــام 
تكــون أصعــب مــن العــام الــذي قبلــه، 
علــى  يومــه  دقائــق  يعيــش  »معتصــم 
الحيــاة  قيــد  تبقيــه علــى  التــي  األدويــة 
تابعــت. حالتــه«  علــى  تحســن  وال 
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شــؤون  هيئــة  رئيــس  قــال 
قــدري  والمحرريــن  األســرى 
أبــو بكــر إن العــام 2020  يعتبــر 
األصعــب مــن حيــث الضغــط 
والتضييــق علــى حقوق األســرى 
واســتحقاقاتهم الطبيــة والمعيشــية 
ــاني.  ــون اإلنس ــا القان ــي كفله الت

بيــان  أبــو بكــر فــي  وأوضــح 
مــع  تزامــن  ذلــك  أن  صحفــي 
وصــول جائحــة كورونــا إلــى 
ــد  ــبب تعم ــالت بس ــل المعتق داخ
واســتهداف  الطبــي  اإلهمــال 
وحقوقهــم.  مخصصاتهــم 
وجــاءت أقــوال أبوبكــر خــالل 
ــة  ــة افتراضي ــي فعالي ــه ف ــة ل كلم
إقليــم   – فتــح  حركــة  نظمتهــا 
النرويــج عبــر تطبيــق التواصــل 
بمناســبة  »زوم«،  اإللكترونــي 
مــع  للتضامــن  العالمــي  اليــوم 
وشــّدد  الفلســطيني.  الشــعب 
علــى أهميــة ربــط قضيــة أســرى 
الحريــة وذويهــم العادلــة بحركــة 
التضامــن العالمــي مــع حقــوق 
الشــعب الفلســطيني الــذي تعاقــب 
ــن  ــر م ــه أكث ــال من ــى االعتق عل
مــدار  علــى  أســير  مليــون 

ــالل. ــه لالحت ســنوات مقاومت
وطالــب أبــو بكــر المجتمــع 

ــداء  ــعبنا بإب ــدي ش ــي ومؤي الدول
ــل  ــرانا البواس ــع أس ــن م التضام
ضــد سياســة االحتــالل القمعيــة، 
ــوق  ــادة بحق ــك القي ــًدا تمس ومؤك
المعتقــالت  داخــل  األســرى 
ــة  ــأن الفعالي ــر ب ــا. يذك وخارجه
عضــو  مــن  كل  فيهــا  شــارك 
لحركــة  المركزيــة  اللجنــة 
لألقاليــم  العــام  المفــوض  فتــح 
الرفاعــي،  ســمير  الخارجيــة 
ســفير  ســيدن  وانطوانيــت 
ــدى مملكــة النرويــج،  فلســطين ل
ونشــطاء وشــركاء نرويجيــون 
شــبيبة  وممثلــي  وعــرب 
ومنتــدى  نرويجيــة  أحــزاب 
ــن  ــدد م ــي، وع ــن العراق الرافدي

العربيــة. الثقافيــة  النخــب 

قــام وفــد مــن قــادة وكــوادر وأســرى محرريــن 
ــة رام هللا،  ــي مدين مــن حركــة الجهــاد اإلســالمي ف
أول أمــس زيــارة بيــت األســير المحــرر ماهــر 
ــة  ــوب مدين ــر جن ــيلة الظه ــه س ــي بلدت ــرس ف األخ
جنيــن، لتهنئتــه بالســالمة واالنتصــار والحريــة.
وبــارك الوفــد انتصــار األخــرس علــى الســجان بعــد 
خوضــه إضرابــا عــن الطعــام ألكثــر مــن مائــة يــوم 
ــر  ــه اإلداري. واعتب ــا العتقال ــي، رفًض ــى التوال عل
الوفــد، هــذا االنتصــار انتصارا للشــعب الفلســطيني، 
كمــا وأبــرق التهنئــة لــكل أحــرار هــذا الشــعب، 
شــاكرا كل مــن ســانده ووقفــه إبــان اإلضــراب 
واالنتصــار، مؤكــدا علــى ضــرورة المضــي قدمــا 
فــي دعــم قضيــة األســرى بــكل الوســائل. وكان فــي 
اســتقبال الوفــد، األســير المنتصــر ماهــر األخــرس 
مــن  محرريــن  وأســرى  وكــوادر  قــادة  و 

ــا،  ــا وقراه ــن ومخيمه ــة جني ــن مدين ــة م الحرك
القيــادي فــي حركــة  الجهــاد الشــيخ  ورحــب 

خضــر عدنــان نيابــة عــن األخــرس والحضــور 
ــع  ــارات ترف ــذه الزي ــيرا، إن ه ــر، مش ــد الزائ بالوف
ــون  ــم يدرك ــل، وأنه ــرانا البواس ــات أس ــن معنوي م
ــب  ــم يذه ــارك ول ــه مب ــاوم أن ــم المق ــدا أن عمله جي
ــة هــذه  ــى أهمي ــان، عل ــورا. وأشــار عدن ــاءا منث هب
ــارة  ــن، وزي ــل المحرري ــرانا البواس ــارات ألس الزي
عائــالت األســرى القابعيــن خلــف جــدران الســجان، 
ــن عــن  ــى أن انتصــار األســرى المضربي وأكــد عل
الطعــام، تؤكــد علــى الحريــة تنتظــر كل أســير، 
وأن مصيرهــم التحــرر. ورحــب األســير المحــرر 
مــن  كل  شــاكرا  بالوفــد،  األخــرس،  والمنتصــر 
ســانده ووقــف معــه ومــن زاره وتواصــل معــه. 
وبيــن األخــرس، أن األســرى ال يضربــون عــن 
ــة  ــدا خاص ــاء مج ــراب، أو لبن ــا باإلض ــام حب الطع
بهــم، وإنمــا لمواجهــة عنجهيــة هــذا االحتــالل، 
الــذي ال يفهــم ســوى منطــق القــوة والتحــدي، لذلــك 
يأتــي اإلضــراب طلبــا للحريــة والتخلــص مــن ظلــم 
االحتــالل  قــوات  وأفرجــت  اإلداري.  االعتقــال 
اإلســرائيلي، بتاريــخ 26/11/2020، عــن األســير 
إضرابــه  انتصــاره  حقــق  أن  بعــد  األخــرس، 
ــن  ــر م ــتمر ألكث ــذي اس ــام وال ــن الطع ــوح ع المفت
مئــة يــوم علــى التوالــي، رفضــا العتقالــه اإلداري.

� ��ا�� ��� ا��ر�

� �ديد� دا�� ���� ا����� ���� ��ر� يد���� ���ا��
يدخل اليوم الثاني من ديسمبر، ثالثة أسرى من مدن الضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة أعواًما جديدة 

داخل سجون االحتالل، اثنان منهم محكومان بالمؤبد، وهم:
1 - األسير محمد صابر محمد جبرين مسالمة )37 عاًما( من مدينة بيت لحم محكوم بالسجن المؤبد مدى 

الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عاًما في سجون االحتالل.
2 - األسير محمد جمال محمد عقل )39 عاًما( من مدينة جنين محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل 

منذ عام 2002، وأمضى 18 عاًما في سجون االحتالل.
3 - األسير محمد محمود عبد أبو مرسة )41 عاًما( من مدينة غزة محكوم بالسجن 19 عاًما ومعتقل منذ 

عام 2003، وأمضى 17 عاًما في السجون.
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أكــد مديــر مركــز األســرى للدراســات 
الدكتــور رأفــت حمدونــة اليــوم الخميــس 
أن العــام 2020 األكثــر انتهــاكاً بحــق األســرى 
الفلســطينيين فــي الســجون اإلســرائيلية فــي ظــل 
استشــهاد ثالثــة مــن األســرى نتيجــة االســتهتار 
الطبــي ، وتجاهــل توصيــات المنظمــات الدوليــة 
باالفــراج عــن األســرى تخوفــاً مــن انتشــار 
فيــروس كورنــا وتأثيــره فــي ظــل االكتظــاظ 
، واالعتقــاالت اإلداريــة بــدون الئحــة اتهــام، 
والدوليــة  الحقوقيــة  المؤسســات  وطالــب 
لاللتــزام  االحتــالل  ســلطات  علــى  بالضغــط 
بمــواد وبنــود اتفاقيــات جنيــف الثالثــة والرابعــة 
والقانــون الدولــى االنســانى فيمــا يتعلــق بحقــوق 
أوضــاع  أن  حمدونــة  د.  وقــال  األســرى. 
إدارة مصلحــة  األســرى ال تطــاق، حيــث أن 
ــام 2020  ــي الع ــعت ف ــرائيلية س ــجون اإلس الس
إلــى إعــادة أوضــاع األســرى للمربعــات األولــى 
مــن تجربــة االعتقــال فــي بدايــة الحركــة الوطنية 
الفلســطينية األســيرة، محاولــة بذلــك تجــاوز كل 
ــاك  ــي، فقامــت بإرب ــي االعتقال ــم النضال تاريخه
األهالــي فــي موضــوع الزيــارات ومــن ثــم منعها 
بحجــة كورونــا وحمايــة األســرى، وقامــت بعزل 
األســرى فــي غياهــب الســجون بظــروف صعبــة 
حقوقهــم  معاييــر  أدنــى  مســلوبين  تطــاق،  ال 
انتشــار  مــن  وعانــوا  والمعيشــية،  اإلنســانية 
أجهــزة التفتيــش والتشــويش ووجــود الكاميــرات 
فــي  واالكتظــاظ  األقســام،  زوايــا  كل  فــي 
ــع شــمل  ــة، وعــدم جم ــدام التهوي ــرف، وانع الغ
ــة  ــات الجماعي ــن العقوب ــارب، وم ــوة واألق األخ
ونوعــاً،  كمــاً  الطعــام  وســوء  والفرديــة، 
والتفتيشــات، والغرامــات، والبــرودة والرطوبــة 
فــي الشــتاء ومــن حــرارة الصيــف، والحرمــان 
مــن زيــارة المحاميــن وإدخــال الرســائل والمــس 
بالشــعائر الدينيــة وعــدم توفيــر أماكــن للعبــادة، 
فــي  األســرى  مطالــب  مــع  التعاطــي  وعــدم 
شــعائر رمضــان واألعيــاد والمناســبات الدينيــة، 
الثانويــة  وتقديــم  الجامعــي  التعليــم  ومنعــت 
العامــة، وإدخــال الكتــب منافيــة فــي ذلــك المــادة 
ــدت  ــي أك ــة الت ــف الرابع ــة جني ــن  اتفاقي 94 م
والتعليميــة  الذهنيــة  األنشــطة  تشــجيع  علــى 
والترفيهيــة والرياضيــة للمعتقلين. وحــذر مــن 
ــاً  ــة األســيرة ، مبين ــاع عــدد شــهداء الحرك ارتف
أن العــام 2020 شــهد ارتقــاء ثالثــة مــن الشــهداء 
وهــم )األســير الشــهيد ســعدى الغرابلى واألســير 
الشــهيد داوود الخطيــب، واألســير الشــهيد كمــال 
أبــو وعــر(، أما األســير الشــهيد ســعدي الغرابلي 
)75 عامــا( مــن حــي الشــجاعية بقطــاع غــزة، 
ــزل  ــام 1994، وتعــرض للع ــذ الع ــل من والمعتق
وبــدأ   ،)1994-2006( عــام  مــن  االنفــرادي 
بعدهــا يعانــي مــن أمــراض مزمنــة منهــا مــرض 
الســكر والضغــط وضعــف الســمع والبصــر، 
ــل  وأُصيــب مؤخــرا بســرطان البروســتاتا ، وقب
االستشــهاد رقــد فــي المستشــفى لعــدة أيــام بحالــة 
مــوت ســريري متأثــرا بإصابتــه باألمــراض 
االحتــالل  ســجون  إدارة  وأعلنــت   ، المزمنــة 
ــو 2020  ــن يولي ــن م ــي الثام ــهاده ف ــن استش ع
فــي مستشــفى »كابــالن« ، بعــد نقلــه مــن معتقــل 
»إيشــل«، وهــو فــي حالــة مــوت ســريري.
ــاع  ــرى قط ــى أس ــن قدام ــي م ــهيد الغرابل والش
 10 لـــ  وأب  متــزوج  وهــو  غــزة، 

أبنــاء، استشــهد أحدهــم وهــو أحمــد الغرابلــي 
ــالل،  ــود االحت ــي اشــتباك مــع جن عــام 2002 ف
وكان يبلــغ مــن العمــر 20 عاما.واألســير الثانــى 
الشــهيد داوود الخطيــب فقــد استشــهد فــي الثانــى 
ــل  ــر، والمعتق ــل عوف ــبتمر 2020 بمعتق ــن س م
منــذ 2002، والمحكــوم 18 عاما و8 أشــهر، ولم 
يتبــق مــن محكوميتــه 3 أشــهر، بســبب تعرضــه 
ــت إدارة الســجن  ــد ماطل ــة حــادة وق لجلطــة قلبي
لوقــت طويــل فــي التدخــل وعمــل الــالزم إلنقــاذ 
ــه، واألســير  ــة ل ــة الصحي ــم الرعاي ــه وتقدي حيات
ــد 1974  ــو وعــر موالي ــث الشــهيد كمــال أب الثال
مــن بلــدة قباطيــة، جنــوب جنيــن، شــمال الضفــة 
الغربيــة، أيضــاً نتيجــة لسياســة اإلهمــال الطبــي 
المتعّمــد )القتــل البطــيء( ، حيــث أن األســير 
الحنجــرة  فــي  بســرطان  أُصيــب  وعــر  أبــو 
نهايــة العــام 2019، وتفاقــم وضعــه الصحــي 
جــّراء ظــروف االعتقــال القاســية التــي تعــّرض 
لهــا. كمــا أعلنــت إدارة ســجون االحتــالل عــن 
ــو/ ــي شــهر يولي ــا ف ــروس كورون ــه بفي إصابت
تمــوز2020، بعــد أن جــرى نقلــه مــن ســجن 
»جلبــوع« حيــث كان يقبــع حينهــا، إلــى أحــد 
ــة  ــه عملي ــت ل ــالل. وأُجري مستشــفيات االحت

ــه  ــم نقلت ــه، ث ــس ل ــوب تنف ــع أنب ــة لوض جراحي
إدارة ســجون االحتــالل، بعــد فتــرة وجيــزة، 
ضمــن إجراءاتهــا التنكيليــة، إلــى مــا يســمى 
بســجن »عيــادة الرملــة« ليرتقــي شــهيداً فــي 
ــي  ــرائيلي، ف ــه« اإلس ــاف هروفي ــفى »أس مستش
العاشــر مــن نوفمبــر / تشــرين الثانــى 2020 
وذلــك بعــد فتــرة وجيــزة مــن إصابتــه بــورم 
جديــد فــي الحنجــرة. وقــال د. حمدونــة أن ارتفاع 
عــدد الشــهداء يشــير لسياســة االســتهتار الطبــي 
بحــق األســرى وخاصــة مــع ذوي األمــراض 
ــة،  ــات جراحي ــون لعملي ــن يحتاج ــة، ولم المزمن
األمــر المخالــف للمبــادئ األساســية لمعاملــة 
الســجناء التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم 
التوالــي  علــى  1979 و1990م  فــي  المتحــدة 
والتــي أكــدت علــى حمايــة صحــة الســجناء 
المحتجزيــن،  لألشــخاص  الطبيــة  والرعايــة 
والتــي اعتبــرت أن أي مخالفــة فــي هــذا الجانــب 
ــانية ،  ــر اإلنس ــة غي ــة المعامل ــى درج ــى إل يرق
التــي ســتضاعف قائمــة شــهداء الحركــة الوطنيــة 
األســيرة فــي حــال تجاهــل زيــارة األســرى مــن 
قبــل المؤسســات الحقوقيــة والدوليــة ، واالطــالع 
مرضاهــم  وحصــر  حياتهــم  مجريــات  علــى 
والســماح للطواقــم الطبيــة إلجــراء عمليــات 
لذلــك،  بحاجــة  هــم  لمــن  عاجلــة  جراحيــة 

خاصــة أن عــدد األســرى المرضــى وصــل فــي 
الســجون إلــى قرابــة )700( أســير ممــن يعانــون 
مــن أمــراض مختلفــة منهــم )أســرى يعانــون مــن 
أمــراض مزمنــة كالقلــب والســرطان والفشــل 
ــراض  ــط وأم ــكر والضغ ــو والس ــوي والرب الكل
أخــرى، منهــم ثالثــة عشــر أســيراً متواجــداً 
فــي » مستشــفى ســجن مــراج بالرملــة » بحالــة 
صحيــة مترديــة وهنالــك خطــر حقيقــي علــى 
ــة  ــة والعناي ــر الرعاي ــدم توفي ــة ع ــم نتيج حياته
والفحوصــات  الالزمــة  واالدويــة  الصحيــة 
ــى أن كل مــن  ــم . وشــدد عل ــة له ــة الدوري الطبي
دخــل الســجون اإلســرائيلية مــورس بحقه أشــكال 
متعــددة مــن التعذيــب النفســي والجســدي بــال 
ــال  ــذ لحظــة االعتق ــب من ــدأ التعذي ــتثناء، ويب اس

ومــا يصاحبــه مــن إدخــال الخــوف والرعــب فــي 
ــراز  ــالل إب ــد االحت ــث يتعم ــي، حي ــوب األهال قل
القســوة واألجــرام تجــاه األســير نفســه وأمــام 
القــوة  اســتخدام  فــي  والتعمــد  وأهلــه،  أبنائــه 
ــرات  ــوة بعش ــق والقس ــى التحقي ــا ف ــغ فيه المبال
الوســائل الممنوعــة دولياً. وأضــاف أن هنالــك 
مــا يقــارب مــن 39 أســيرة فــي ســجن الدامــون 
بحقهــن عشــرات  االحتــالل  دولــة  ترتكــب   ،
االنتهــاكات كالحرمــان مــن األطفــال, واالهمــال 
الطبــى ، وأشــكال العقابــات داخــل الســجن 
والعــزل  بالغرامــة 

والقــوة , واالحتجــاز 
ووجــود   ، بهــن  تليــق  ال  أماكــن  فــي 

الكاميــرات وانتهــاك الخصوصيــة ، والتفتيشــات 
االســتفزازية مــن قبــل إدارة الســجون ، وتوجيــه 
الشــتائم لهــن واالعتــداء عليهــن بالقــوة عنــد أى 
توتــر وبالغــاز المســيل للدمــوع ، والحرمــان 
مــن الزيــارات . وشــدد د. حمدونــة علــى قضيــة 
مــا  عددهــم  والبالــغ  الســجون  فــي  األطفــال 
ــاكات  ــل يتعرضــون النته ــن 160 طف ــارب م يق
والمواثيــق  األعــراف  كل  تخالــف  صارخــة 
الدوليــة التــى تكفــل حمايتهــم وحقوقهــم الجســدية 
 ، بأهليهــم  وتواصلهــم  والتعليميــة  والنفســية 
ويعانــى القاصــرون مــن فقــدان العنايــة الصحيــة 

مرشــدين  وجــود  وعــدم  والنفســية  والثقافيــة 
بهــم  والتنكيــل  والتخويــف   ، الســجن  داخــل 
ــزل  ــة الع ــح أن سياس ــال .  وأوض ــاء االعتق أثن
االنفــرادى تعــد مــن أقســي أنــواع العقوبــات 
الســجون  مصلحــة  إدارة  إليهــا  تلجــأ  التــي 
اإلســرائيلية ضــد األســرى ، حيــث يتــم احتجــاز 
معتمــة  زنزانــة  فــي  منفــرد  بشــكل  األســير 
ــمح  ــن ال يس ــن الزم ــة م ــرات طويل ــة لفت وضيق
لــه خاللهــا االلتقــاء باألســرى وبــال وســائل 
اتصــال مــع العالــم الخارجــي .  وطالــب 
د. حمدونــة وســائل االعــالم والمؤسســات 
الحقوقيــة واالنســانية » المحليــة والعربيــة 
والدوليــة » بكشــف انتهــاكات االحتــالل 
ــرائيلية،  ــجون االس ــي الس ــرى ف ــق األس بح
ــاط  ــا ، ومحاســبة ضب ــه لوقفه والضغــط علي
إدارة مصلحــة الســجون والجهــات األمنيــة 
اإلســرائيلية لمســئوليتها عــن تلــك االنتهــاكات 
وألدنــى  الدوليــة  لالتفاقيــات  والخروقــات 
الجهــات  ودعــا    . االنســان  حقــوق  مفاهيــم 
الرســمية واألهليــة لبــذل كافــة الجهــود علــى 
ثــالث أصعــدة » اعالميــة وقانونيــة وجماهيريــة 
االحتــالل  ســلطات  سياســات  لمناهضــة   «
بحــق األســرى ، مشــددا علــى المســتوى 
القانونــى لتثبيــت مكانتهــم القانونيــة كطــالب 
حريــة اســتناداً إلــى حــق الدفــاع الشــرعي 
المصيــر وفــق  تقريــر  النفــس، وحــق  عــن 
ــى  ــم المتحــدة الت ــة لألم ــة العام ــة الجمعي توصي
نــادت الحتــرام وتأميــن ممارســة هــذا الحــق 
بتصويــر  االســرائيلية  الروايــة  ودحــض   ،
األســرى كارهابييــن وســجناء علــى خلفيــة جنــح 
ومخالفــات ، مؤكــداً علــى اإلجمــاع القانونــي 
ــه  ــق علي ــاني المتف ــي واإلنس ــي واألخالق والقيم
وفقــاً   ، اإلنســانية  حقوقهــم  علــى  والتأكيــد   ،
ــف  ــات جني ــي اتفاقي ــتركة ف ــة المش ــادة الثالث للم
ــة إنســانية لجميــع  األربــع والتــي تطالــب بمعامل
ســواء،  والمعتقليــن(  )األســرى  األشــخاص 
علــى  وتحــرم  لــألذى،  تعريضهــم  وعــدم 
الدولــة اآلســرة اإليــذاء أو القتــل، والتشــويه، 
والتعذيــب، والمعاملــة القاســية، والالإنســانية، 
والمهينــة، واحتجــاز الرهائــن، والمحاكمــة غيــر 
العادلــة( ، وطالــب بالتعــاون مــع مجموعــات 
وانســانية  حقوقيــة  ومنظمــات  دوليــة  ضغــط 
ومــع البرلمانــات الدوليــة والمجتمــع الدولــي 
للضغــط علــى االحتــالل لوقــف تمريــر هــذا 
لعــدم  والثالثــة  الثانيــة  بالقــراءة  القانــون 

ــانية . ــة االنس ــون والعدال ــتناده للقان اس
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عني على ماوراء اخلبر

یومیة سیاسیة تھتم باألخبار الوطنیة والفلسطینیة
الثالثاء ٠٨ ديسمبر 2020  الموافق لـ ٢٢ ربيع الثاني 1442 هـ  العدد ٨٨٤

تهديد بعض األطراف ألمن المنطقة يحتم 
علينا االستعداد لمواجهة هذه التهديدات

مجلۀ الجیش : 

شددت جملة "اجليش", يف عددها األخري, عىل أن قيام بعض 
األطراف بهتديد أمن املنطقة يشلك هتديدات, و إن اكنت غري 

مبارشة, "حتمت" عىل اجلزائر االستعداد ملواجههتا بالنظر إىل 
الزتاماهتا اإلقلميية و مبادهئا الثابتة يف نرصة القضايا العادلة.

ويف افتتاحيتها لشهر ديسمرب, عرجت مجلة "الجيش" 
عىل الوضع اإلقليمي املرتدي عىل طول الرشيط 
الحدودي للبالد, فضال عن "قيام بعض األطراف 

مؤخرا بتهديد أمن املنطقة", مع التنبيه إىل أن "هذه 
التهديدات, حتى و إن كانت غري مبارشة, تعنينا و 

علينا االستعداد ملواجهتها, بل يتحتم علينا ذلك كون 
بالدنا لها التزامات إقليمية يفرضها دورها املحوري, 

إضافة إىل مبادئها التي ال تحيد عنها و املتمثلة يف نرصة 
كل القضايا العادلة".

كام توقفت االفتتاحية أيضا عند املخططات العدائية 
التي تستهدف الجزائر يف وحدتها الوطنية, مشددة 

عىل أنه أصبح "من الرضوري, أكرث من أي وقت 
مىض, االستثامر يف قدرة الشعب الجزائري عىل 

مواجهة كل املحن و الصعاب مهام عظمت, بغية رص 
الجبهة الداخلية و تعزيزها, مبا ميكن من إحباط كل 
املخططات العدائية املفضوحة و الحمالت اإلعالمية 

املغرضة".
و لفتت, يف هذا الصدد, إىل مرامي هذه الحمالت 

املغرضة التي "تحركها دوائر معادية معروفة" و التي 
"تريد عبثا استهداف وحدة الشعب, و من وراء ذلك 

التوجه الوطني الصادق, السديد و الشجاع الذي تبنته 
السلطات العليا للبالد".

و تستدعي مواجهة هذه املخططات العدائية-مثلام 
يؤكد عليه ذات اإلصدار- إدراك الشعب لحقيقة 

األهداف "الخفية" التي تحاول هذه الجهات املعادية 
للجزائر تحقيقها, و من ثم "االلتفاف حول قيادة البالد 

إلحباطها".
و عىل هذا النحو, تجزم االفتتاحية بأنه "سيكون 

بإمكان شعبنا إفشالها كام كان عليه األمر يف كل مرة 
حاولت فيه هذه الدوائر املعادية النيل من بالدنا", 

مبا سيسمح بـ "امليض قدما عىل نهج بناء معامل جزائر 
جديدة مثلام تتطلع إليه أجيال املستقبل التي تعهدت 

بالسري عىل نهج أسالفهم من الرجال املخلصني".
و عىل صعيد آخر, ركزت االفتتاحية عىل املهام املنوطة 
بالجيش الوطني الشعبي, مع التذكري بأن هذا األخري و 
بصفته "جيشا جمهوريا" و سليل جيش حرر البالد من 

براثن االستعامر, من الطبيعي أن يكون "من طالئع 
القوى الحية لألمة, يقف إىل جانب الشعب يف النوبات 

و املحن و يساهم بجدارة و اقتدار يف مسرية النهوض 
بالبالد, إىل جانب مختلف القطاعات الوطنية األخرى".

و يف هذا الصدد, ذكر ذات اإلصدار مبختلف جوانب 
مشاركة الجيش الوطني الشعبي يف املجهود الوطني 
ملكافحة جائحة كوفيد19- و هذا منذ بداية انتشار 

الوباء الذي "مل يكن أن يؤثر بأي حال من األحوال عىل 
النشاط االعتيادي لوحدات الجيش الوطني الشعبي يف 

ظل "احرتام أفرادها الصارم لإلجراءات الوقائية".
و من هذا املنطلق, يتواصل تنفيذ برامج التحضري 

القتايل "مبا يكفل لها اإلبقاء عىل جاهزيتها ملواجهة أي 
طارئ", تضيف االفتتاحية.

و عىل ذات املنوال, استمرت املؤسسات الصناعية 
التابعة للجيش الوطني الشعبي عىل نفس وترية 

االنتاج املخطط لها يف تلبية االحتياجات الوطنية, 
و هذا "يف انتظار الرشوع يف تجسيد الرؤية بعيدة 

املدى للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتطوير 
الصناعة العسكرية و توسيع دائرة اهتامماتها", تتابع 

االفتتاحية.
كام ذكرت بأن ما سبق ذكره يندرج ضمن "توجه 

عام يهدف إىل إعطاء دفع قوي للصناعات الوطنية و 
ترقيتها مبا يعود بالنفع عىل االقتصاد الوطني واملرحلة 

املقبلة".
ويهدف هذا املسار املنتهج –مثلام ذكرت به 

االفتتاحية- إىل اقتحام الصناعة العسكرية الوطنية 
لألسواق اإلقليمية والدولية للمساهمة يف كسب معركة 

تنويع االقتصاد.

تاريخ الجيش يزخر بمواقف مشرفة في مجهودات الوقاية من الكوارث واحتواء آثارها
الفريق شنقريحة : 

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، 
االثنني بالجزائر العاصمة، عىل رضورة اعتامد طرق ومناهج علمية 

حديثة، متكن من تعزيز التعاون بني املؤسسات املعنية بإدارة 
الكوارث الطبيعية، مشريا أن "تاريخ الجيش الوطني الشعبي، يزخر 

مبواقف مرشفة يف هذا املجال، فلم يقترص دوره عىل معركتي الدفاع 
والبناء فحسب، بل تعداه إىل املشاركة يف املجهود الوطني الرامي 

إىل الوقاية من الكوارث واحتواء آثارها بعد حدوثها وحامية األرواح 
واملمتلكات، عىل غرار مشاركته الفعالة يف محو مخلفات الزلزال 

الذي رضب منطقتي الشلف سنة 1980 وبومرداس سنة 2003 وكذا 
فيضانات باب الوادي بالعاصمة سنة 2001".

وقال الفريق شنقريحة، يف كلمة له خالل إرشافه عىل افتتاح أشغال 
منتدى وطني تحت عنوان "الوقاية وتسيري املخاطر الكربى: من 

أجل تدعيم التعاون املدين-العسكري"، بالنادي الوطني للجيش، أن 
"النمو املتزايد لهذه الكوارث، وما ينجر عنه من تعرض األشخاص 

واملمتلكات ملخاطرها، باإلضافة إىل الدروس املستخلصة من الكوارث 
السابقة، يدعونا اليوم جميعا، إىل رضورة اعتامد طرق ومناهج 
علمية حديثة، متكننا من إعداد دراسات استرشافية، توضع عىل 

أساسها ميكانيزمات، تهدف إىل تعزيز التعاون بني املؤسسات املعنية 
بإدارة الكوارث، السيام ما تعلق منها بالتحيني املتواصل ملخططات 

التدخل الخاص بالكوارث، بالتنسيق مع املتدخلني يف مخطط تنظيم 

اإلسعافات، ألن املسؤولية مشرتكة بني الجميع".
وأبرز رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أهمية هذا املنتدى الذي 
حرضه وزراء كل من الداخلية والجامعات املحلية والتهيئة العمرانية، 

السكان وإصالح املستشفيات، النقل والبيئة، عالوة عن األمني 
العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني والناحية 

العسكرية األوىل ورؤساء الدوائر واملديرون ورؤساء املصالح املركزية 
بوزارة الدفاع الوطني.

وقال بهذا الصدد، أن هذا املنتدى الذي ينظمه املعهد العسكري 
للوثائق والتقويم واالستقبالية، يعد "فرصة سانحة، لتسليط الضوء 
عىل مختلف جوانب املخاطر الكربى والكوارث الطبيعية، وما ينجر 

عنها من آثار سلبية وخيمة، ما فتئت تهدد حياة البرش، وسبل 
العيش ونظم االقتصاد والبيئة، السيام وأننا نشهد، يف اآلونة األخرية، 
تزايدا غري مسبوق للكوارث يف جميع أنحاء العامل، من حيث عددها 

وحدتها، مشكلة بذلك عقبة حقيقية أمام التنمية املستدامة".
ويف كلمته التي تابعها إطارات ومستخدمي الجيش عرب قيادات 

القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكربى، أشار الفريق 
شنقريحة إىل أن "تاريخ الجيش الوطني الشعبي، يزخر مبواقف 

مرشفة يف هذا املجال، فلم يقترص دوره عىل معركتي الدفاع والبناء 
فحسب، بل تعداه إىل املشاركة يف املجهود الوطني الرامي إىل 

الوقاية من الكوارث واحتواء آثارها بعد حدوثها وحامية األرواح 

واملمتلكات، عىل غرار مشاركته الفعالة يف محو مخلفات الزلزال 
الذي رضب منطقتي الشلف سنة 1980 وبومرداس سنة 2003 وكذا 

فيضانات باب الوادي بالعاصمة سنة 2001".
وأضاف أن "مثل هذه املواقف املرشفة، ليست غريبة عن قيم جيشنا 

الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، الذي كان وسيبقى 
دوما إىل جانب شعبنا األيب، مقدسا للعالقة جيش - أمة وملبيا 

كعادته لنداء الواجب الوطني، مجندا لذلك كل طاقاته البرشية 
واملادية ومستفيدا من طول خربته الرثية، ليشكل بذلك النواة الصلبة 

التي تنظم حولها منظومة حامية األمن اإلنساين يف الجزائر " .
عقب ذلك، ألقى وزير الداخلية كلمة أكد فيها عىل أهمية التنسيق 
بني مختلف القطاعات يف إدارة وتسيري املخاطر والكوارث ورضورة 

تحيني مخططات التدخل، لتتكيف مع املعطيات الجديدة وكذا 
رضورة استعامل التكنولوجيات الحديثة للوقاية وتخفيف آثار 

الكوارث.
ويف ذات السياق، اعترب مدير املعهد العسكري للوثائق والتقويم 
واالستقبالية، أن هذا املنتدى يعد "فرصة سانحة تسمح بتبادل 

الخربات واملعارف يف مجال تسيري الكوارث الكربى، مبا يكفل تقديم 
مقرتحات عملية ترثي اإلسرتاتيجية ومخططات التدخل املخصصة 

للكوارث، وتساهم يف تسري أمثل لها ويف ترقية التعاون املدين - 
العسكري وكذا رفع قدرات التدخل".

لإلشارة، فإن أشغال هذا املنتدى الذي يدوم يومني، تتواصل بإلقاء 
محارضات قيمة من قبل إطارات سامية يف الدولة، مدنية وعسكرية، 

باحثني جامعيني وكذا ممثيل الهيئات املعنية بتنفيذ مخطط تنظيم 
اإلسعافات، وذلك بهدف تسليط الضوء عىل مختلف أنواع املخاطر 

والكوارث وسبل الوقاية منها وكذا عرض مختلف طرق تسيري املخاطر 
الكربى وأهمية التنسيق والتعاون املدين-العسكري يف تقليص آثار 

هذه املخاطر.

 أمن عين تادلس بمستغانم 
يحجز 1944 قورورة خمر و 

يوقف مروجها 
 متكنت نهار االمس عنارص الرشطة القضائية المن دائرة عني تادلس ،  
من وضع حد لنشاط شخص يقوم برتويج الخمور وحجز كمية معتربة 

منها بلغت 1944 وحدة من مختلف االنواع و االحجام .
 العملية جاءت اثر معلومات وردت اىل املصلحة تفيد أن أحد األشخاص 
يقوم برتويج املرشوبات الكحولية بالجملة بطريقة غري مرشوعة و ميول 

قطاع خري الدين و عني تادلس بالخمور، ويستخدم  مسكنه الكائن بدوار 
الحشم  مقرا لتخزين و توزيع الخمور .

 عليه و بعد اخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عني تادلس متت 
عملية مداهمة املكان

 و تفتيشه حيث تم  ضبط 1944 وحدة من الخمر مختلفة األحجام و 
األنواع و إيقاف املشتبه فيه .

 عن تهمة  بيع املرشوبات الكحولية بدون رخصة، تم إنجاز ملف إجراء 
قضايئ ضد سالف الذكر قدم مبوجبه أمام النيابة 

¶عبدالقادر رحامنية   مستغانم 

 وباء الكورونا يودي بحياة 
مدير مدرسة بمستغانم 

 تويف نهار االمس عىل مستوى مستشفى سيدي عيل برشق اقليم والية 
مستغانم مدير مدرسة الفاتح نوفمرب بذات املدينة اثر اصابته بفريوس 
كوفيد 19 ، و ذلك بحر االسبوع املنقيض حيث استدعى االمر ادخاله 
املؤسسة االستشفائية املذكورة بعدما ساءت حالته الصحية و ظهرت 

عليه مختلف اعراض الفريوس التاجي .
 مدير املدرسة االبتدائية املدعو " طويل ع " يبلغ من العمر 60 سنة 

حيث مرتقب احالته نهاية املوسم الجاري عىل التقاعد بعد قىض حياته 
بقطاع الرتبية و التعليم ، حيث خيم الحزن عىل املؤسسة الرتبوية 

خصوصا تالمذتها الذين  عزفوا عن متابعة دروسهم كام هو حال الطاقم 
الرتبوي ، .

 حدث هذا يف ظرف اتسعت فيه دائرة انتشار الوباء يف الوصط 
املدريس يف خضم عجز الجامعات املحلية عن توفري الرضوريات املرتبطة 

بالربوتوكول الصحي .
¶عبدالقادر رحامنية   مستغانم 

بن زيان لفوروم االذاعة : 

استالم ٣١ ألف مرفق بيداغوجي و ١٥ ألف سرير

كشف وزير التعليم العايل و البحث العلمي عبد الباقي بن زيان عن استالم 31 
ألف مرفق بيداغوجي من أصل  41 ألف مربمجة عرب 15 والية ،  فيام تم استالم 15 

الف رسير يف الخدمات الجامعية من إجاميل 28 ألف هي قيد االنجاز.
وقال الوزير لدى استضافته أمس االثنني يف «فوروم االذاعة الوطنية» إن املشاريع 
التي تعطلت بسبب جائحة كورونا سيتم تسليمها بداية من العام القادم ، مشريا 

إىل أن التحضريات الخاصة بالدخول الجامعي 2021/2020  املقرر يف الـ15 ديسمرب 
القادم قد تم ضبطها بنسبة 95 باملائة لتبقى فقط عملية ضبط التحويالت بني 

الجامعات .
وأضاف الوزير أن التحضريات للموسم الجامعي الجديد قد بدأت منذ أوت املنرصم 

والتي تزامنت أيضا مع استكامل السنة الجامعية الفارطة مربزا يف هذا االطار أن 
280 الف طالب جامعي جديد تم تسجيله عرب جامعات الوطن.

 وذكر عبد الباقي بن زيان يف هذا السياق بجهود الوزارة الوصية يف مسايرة الوضع 
الوبايئ و تطبيق الربوتوكول الصحي املسطر من قبل وزارة الصحة والسكان و إصالح 

املستشفيات، حيث تم إعداد منصات رقمية عرب املؤسسات الجامعية بلغت نسبة 
90باملئة بعد أن كانت ال تتعدى ال10 باملئة يف البداية .

ورغم ايجابيات هذه التجربة الرقمية الهامة التي خاضتها وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي يف تدريس الطلبة عن بعد، إال أن الوزير لفت اىل تسجيل مشكل 

غياب التفاعل بني األستاذ والطالب وهو األمر الذي سيتم تداركه مع الدخول 
القادم  بتكوين االساتذة و تطوير شبكة االنرتنت بعد إبرام اتفاقيات مع اتصاالت 

الجزائر للرفع من قوة التدفق.
و تطرق وزير التعليم العايل و البحث العلمي إىل الحجم الساعي املربمج للدراسة 

يف النمطني الحضوري و عن بعد موضحا تخصيص  24 ساعه أسبوعيا منها 16 
للنمط الحضوري و 8 ساعات ستكون الدراسة فيها عن بعد مع ترك السلطة 
التقديرية لكل مؤسسة جامعية يف التعامل مع الربنامج املحدد من الوصاية.

وألن مشكل النقل بني الواليات يشكل هاجسا للطلبة فإن الوزير طأمن و قال» إن  
لجنة مشرتكة مع وزارة النقل تم تشكيلها  لدراسة عدة مقرتحات مبا يف التكفل بنقل 
الطلبة عن طريق السكك الحديدية و ذلك يف أعقاب فتح الخطوط الداخلية جوا» .
وبخصوص تكوين الطلبة ، فقد أعلن ضيف الفوروم عن فتح ورشة  إلعادة النظر 

يف محتوى التكوين مبا يتامىش واحتياجات القطاع االقتصادي و االجتامعي و اعطاء 
األولوية للتخصصات التكنولوجية و تكوين املهندسني .

 
15 ديسمبر أخر أجل لتسليم 

القائمة االسمية لمستغلي األراضي
تم تحديد تاريخ 15 ديسمرب الجاري كآخر اجل لتسليم القوائم االسمية ملستغيل 

األرايض الفالحية بدون سندات مع استكامل عملية اإلحصاء لتمكني وزارة 
الفالحة و التنمية الريفية من وضع حلول مناسبة لوضعيتهم تجسيدا ألهداف 

خارطة الطريق، حسبام أفاد به أمس االثنني بيان الوزارة.
وتم التأكيد خالل أشغال اللقاءات الدورية التي نظمتها مديرية التنظيم 

والتخطيط العقاريني واستصالح األرايض بوزارة الفالحة والتنمية الريفية، عرب 
تقنية التواصل عن بعد، والخاصة مبتابعة وضعية العقار الفالحي مبختلف صيغه 

التي اختتمت اشغالها امس االحد عىل تحديد تاريخ 15 ديسمرب 2020  كآخر 
اجل لتسليم القوائم االسمية مع استكامل عملية اإلحصاء لتمكني الوزارة من 

وضع األطر التنظيمية لدراسة و إيجاد حلول مناسبة لوضعيتهم يف اقرب اآلجال 
و ذلك تجسيدا ألهداف خارطة طريق القطاع.

وشارك يف هذه اللقاءات، رؤساء مصالح التهيئة الريفية وترقية االستثامر 
وإطارات من مديريات املصالح الفالحية و ذلك بغرض متابعة هذا الربنامج عىل 

املستوى املحيل.
وبهذه املناسبة تم دعوة اإلطارات إىل بذل املزيد من الجهود السيام فيام يتعلق 

باإلحصاء الشامل ملستغيل األرايض الفالحية بدون سندات، وذلك يف إطار املنشور 
الوزاري املشرتك رقم 750 املؤرخ يف 18 يوليو 2018 املتضمن تطهري العقار 

الفالحي.
وتم خالل هذه االشغال التي دامت ستة أيام التطرق ايضا إىل حصيلة العمليات 
املتعلقة مبنح االرايض يف اطار االستصالح بقوامئها االسمية و مدى تقدم الربامج 

ميدانيا، وكذا عمليات التطهري و اسرتجاع االرايض الفالحية غري املستغلة يف 
إطار الربامج الخاصة بالعقار الفالحي و املتمثلة عىل وجه الخصوص يف برنامج 

االستصالح عن طريق حيازة امللكية العقارية الفالحية يف اطار القانون 18/83 و 
برنامج االمتياز الفالحي.

وفيام يخص هذا األخري يتعلق األمر بإحصاء املحيطات القدمية املنشأة يف إطار 
املرسوم التنفيذي 97/483 املؤرخ يف 15 ديسمرب 1997 وكذا املحيطات املنشأة 
يف إطار املنشور الوزاري املشرتك 108 املؤرخ يف 23 فرباير 2011 املعدل واملتمم 

باملنشور .                      
ويأيت ذلك تطبيقا لورقة طريق قطاع الفالحة والتنمية الريفية 2020 2024- ال 

سيام فيام يخص تجسيد برنامج تطهري العقار الفالحي وترشيد استغالله.

تطهير العقار الفالحي:

الرابطة األولى: 

ستة (6) أندية ستحصل قريبا 
على إجازة النادي المحترف

تحصل ستة (6) فرق من بطولة الرابطة املحرتفة 
األوىل,(شبيبة الساورة , شبيبة القبائل, نادي 
بارادو نجم مقرة, وداد تلمسان, جمعية عني 

مليلة), «قريبا» عىل إجازة النادي املحرتف  ملوسم 
-2020 2021 , بعد أن استوفت ملفاتها لجميع 
الوثائق املطلوبة, حسب ما أفاد به يوم االثنني 

بيان لالتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).
وأوضح بيان الهيئة الفدرالية يف بيان نرشته عرب موقعها الرسمي عىل شبكة االنرتنت 

:» أّن االتحادية تستعد, عن طريق مديرية مراقبة التسيري املايل لألندية, لتسليم 
أندية الرابطة املحرتفة األوىل إلجازة النادي املحرتف الخاصة مبوسم -2020 2021 «.

وأضاف ذات املصدر أّن هذه اإلجازات ستسلم للرشكات الرياضية ذات أسهم, 
التي استوفت ملفاتها لكل الوثائق و الرشوط املحددة للحصول عىل إجازة النادي 

املحرتف و املتمثلة لحّد اآلن يف ستة(6) فرق هي : شبيبة الساورة و شبيبة القبائل, 
نادي بارادو , نجم مقرة, وداد تلمسان و جمعية عني مليلة.

و حسب نفس املصدر, فأّن بقية الفرق التي مل تستوف ملفاتها لكّل الوثائق 
املطلوبة, ستحصل عىل إجازاتها يف وقت الحق « موضحة» أّن فريقني اثنني من هذه 

الفرق ال تنقصه سوى وثيقتني فقط الستكامل امللف املطلوب , فيام يبقى عدد 
الوثائق الناقصة يف ملفات 14 فريقا ترتاوح بني ثالث و مثاين وثائق .

ومعلوم, انه يف نهاية شهر نوفمرب املنرصم, قام فريق نجم مقرة و شبيبة القبائل و 
شبيبة الساورة و و داد تلمسان و اتحاد بسكرة بالتوقيع عىل االتفاقية الثالثية بني 
مديرة مراقبة التسيري املايل لألندية و الرشكة الرياضية ذات أسهم و مكتب الخربة .

و عربت االتحادية عن ارتياحها لهذه الخطوة حيث اكدت يف بيانها انها :» تقدر 
املجهودات الكبرية التي بذلتها هذه األندية يف إعداد ملفاتها للحصول عىل إجازة 
النادي  املحرتف ملوسم 2020/ 2021 , وفق ما تقرر يف اجتامع املكتب الفدرايل 

شهر يناير من سنة 2020 .
وكانت لجنة االنضباط عىل مستوى الرابطة املحرتفة لكرة القدم, قد رشعت يف 

فتح ملف انضباطي ضّد 15 فريقا من قسم النخبة بسبب عدم قيام هذه االندية 
بتقديم الوثائق املطلوبة للحصول عىل إجازة النادي املحرتف .

وقد منحت اللجنة مهلة 45 يوما , اعتبارا من 26 نوفمرب املنرصم, إلستكامل ملفاتها 
وتقدميها لالتحادية, التي ستقوم يف حالة عدم تلقيها لهذه امللفات بتطبيق املادة 

107 من قانون العقوبات التي تنص عىل فرض غرامات مالية أو خصم النقاط من 
رصيد هذه الفرق .

ریاضۀ
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