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وطني

عودة رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن 
بعد رحلة عالج متخصصة بألمانيا

عاد رئيس اجلمهورية السيد عبد اجمليد تبون، هذا الثالثاء، إلى أرض الوطن بعد رحلة عالج 
متخصصة من فيروس كوفيد19 بأملانيا دامت شهرين.

 ويف أول ظهور للرئيس تبون بعد رحلته 
العالجية، وعد السيد الرئيس مبواصلة العمل 

يف جميع املجاالت، السياسية واالقتصادية وكذا 
االجتامعية خصوصا التكفل بالفئات الهشة 

واملعوزة.
و كان يف استقبال الرئيس تبون رئيس مجلس 

األمة بالنيابة صالح قوجيل، رئيس املجلس 
الشعبي الوطني سليامن شنني، رئيس املجلس 

الدستوري كامل فنيش، الوزير األول عبد 
العزيز جراد، قائد أركان الجيش الوطني 

الشعبي الفريق سعيد شنقريحة و مدير ديوان 
رئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج.   

و قال رئيس الجمهورية يف كلمة مقتضبة لدى 
وصوله أن «البعد عن الوطن صعب خصوصا 

عىل من عليه مسؤوليات». و بعد أن حمد الله 
عىل العودة إىل أرض الوطن معاىف، قال أنه مل 

يبق إال القليل ليكون شفاءه كامال. 
و أضاف: «أمتنى للشعب الجزائري برمته كل 

الخري. سنة جديدة ملؤها السعادة و قضاء 
الحاجة خصوصا للمحتاجني و املعوزين»، 

مؤكدا يف ذات السياق أن الدولة مجندة صباحا 
و مساء ملساعدتهم.

و قال أن كل مؤسسات الدولة مجندة لذلك 
و يف مقدمتها الجيش الوطني الشعبي سليل 

جيش التحرير الوطني. و يف األخري متنى 
الرئيس تبون «ان تكون سنة 2021 أحسن 

بكثري من سنة 2020». 
يذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد املجيد 
تبون، أصيب بفريوس كوفيد19 يف 24 أكتوبر 

املايض دخل عىل اثرها إىل وحدة متخصصة 
للعالج باملستشفى املركزي للجيش بعني النعجة 

(الجزائر العاصمة) يوم 27 أكتوبر املايض، ليتم 
بعد ذلك نقله إىل أملانيا يف 28 من نفس الشهر 

إلجراء «فحوصات طبية معمقة» بناء عىل 
توصية الطاقم الطبي.  

مكافحة االرهاب والجريمة : 

تنفيذ عدة عمليات أسفرت عن 
«نتائج نوعية» خالل أسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني 
الشعبي خالل الفرتة املمتدة من 23 

إىل 29 ديسمرب الجاري, عدة عمليات 
أسفرت عن «نتائج نوعية» تعكس 

مدى «االحرتافية العالية واليقظة 
املستمرة» للقوات املسلحة يف مجال 
مكافحة االرهاب والجرمية عرب كامل 
الرتاب الوطني, حسب ما أفادت به 
حصيلة كشفت عنها يوم األربعاء, 

وزارة الدفاع الوطني.
وأوضح ذات املصدر أنه «يف سياق 

الجهود املتواصلة املبذولة يف مكافحة اإلرهاب ومحاربة الجرمية املنظمة بكل أشكالها، 
نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خالل الفرتة املمتدة من 23 إىل 29 

ديسمرب 2020، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى االحرتافية العالية 
واليقظة املستمرة واالستعداد الدائم لقواتنا املسلحة يف كامل الرتاب الوطني».

ويف إطار مكافحة اإلرهاب وإضافة إىل «عملية التمشيط بالعنرص، والية جيجل التي 
سبق اإلعالن عنها، والتي مكنت من كشف وتدمري خمسة (05) مخابئ للجامعات 

اإلرهابية واسرتجاع مبلغ مايل يُقدر بـ (80.000) أورو، تم كشف وتدمري مخبأين (02) 
آخرين بنفس املنطقة واسرتجاع وسائل اتصال وكمية معتربة من املواد الغذائية واألدوية 

وأغراض أخرى» .
ويف نفس السياق، «أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أربعة (04) عنارص دعم 

للجامعات اإلرهابية بخنشلة وعنرص(01)دعم آخر بتمرناست، يف حني تم تدمري (04)
تقليدية الصنع ببومرداس» .

ويف إطار محاربة الجرمية املنظمة وإضافة «للكميات الكبرية من الكيف املعالج املقدرة 
بـ (27) قنطار و(2,86) كيلوغرام» التي تم اإلعالن عنها سابقا، والتي تم حجزها يومي 

25 و26 ديسمرب 2020 عرب الحدود مع املغرب بكل من تندوف وبشار ووهران وتلمسان  
حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خالل دورية بحايس مسعود بورقلة، «مركبة 

رباعية الدفع عىل متنها مسدس (01) رشاش من نوع كالشنيكوف ومخزين (02) ذخرية 
و(161) طلقة ونظارة (01) ميدان وكمية معتربة من الكيف املعالج تُقدر بـ(10) قناطري 

و(49,5) كيلوغرام».
ويف ذات السياق «أوقفت» مفارز مشرتكة للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك 
الوطني وحراس الحدود «(36) تاجر مخدرات من بينهم (02) من جنسية مغربية 

وحجزت بندقية (01) صيد و(101,14) كيلوغرام من الكيف املعالج و(01) كيلوغرام 
من مادة الكوكايني و(19892) قرص مهلوس يف عمليات متفرقة بكل من بشار وجيجل 

وباتنة وقسنطينة وميلة وأم البواقي وسوق أهراس وتبسة وورقلة وعني الدفىل وغيليزان 
وسيدي بلعباس، لرتتفع بذلك الحصيلة اإلجاملية لكميات الكيف املعالج املحجوز إىل 

(38) قنطار و(53,5) كيلوغرام»
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من مترناست وعني قزام 

وبرج باجي مختار وإيليزي وتندوف «(85) شخصا وحجزت (06) مركبات و(173) مولدا 
كهربائيا و(159) مطرقة ضغط و(05) أجهزة للكشف عن املعادن و(150) كيلوغرام 

من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجري» وكذا «تجهيزات أخرى تستعمل يف 
عمليات التنقيب غري املرشوع عن الذهب باإلضافة إىل (1,2) طن من املواد الغذائية 
املوجهة للتهريب» بينام «تم توقيف (11) شخصا وحجز (10) بنادق صيد ومسدس 

(01) آيل و(21376) وحدة من مختلف املرشوبات و(2324) هاتف ذيك خالل عمليات 
منفصلة نُفذت بكل من سطيف وميلة واألغواط وغرداية والوادي وتندوف وعني الدفىل.
كام تّم «إحباط محاوالت تهريب كميات كبرية من الوقود تُقدر بـ (7218) لرت بكل من 

تبسة وسوق أهراس والطارف «.
ويف سياق آخر، أحبط حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني «محاوالت هجرة غري 

رشعية وإنقاذ (152) شخصا من بينهم (14) مهاجر من جنسية مغربية كانوا عىل منت 
قوارب تقليدية الصنع بكل من عني متوشنت وتلمسان ومستغانم وبومرداس وعنابة 
والطارف» فيام تم «توقيف (50) مهاجرا غري رشعي من جنسيات مختلفة من بينهم 
(19) مغريب بكل من ورقلة وتلمسان وبرج باجي مختار واألغواط والنعامة وتبسة».

تعديل قانون االنتخابات :
 مواصلة التغيير السياسي المكرس في الدستور الجديد

 تأيت املهمة املوكلة للجنة الوطنية املكلفة 
بإعداد مرشوع مراجعة قانون االنتخابات 
مواصلة للعمل الذي كانت قد قامت به 

يف وقت سابق بتحضريها ملرشوع التعديل 
الدستوري املكرس ألهم معامل التغيري السيايس 

املعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية, عبد 
املجيد تبون.

فبتقديم اللجنة الوطنية املكلفة بإعداد 
مرشوع مراجعة القانون العضوي لنظام 
االنتخابات ملقرتحاتها، تطبيقا لتوجيهات 
الرئيس تبون الذي شدد مؤخرا عىل أن 

تكون الوثيقة جاهزة يف أقرب وقت من أجل 
«االنطالق يف العملية التي تأيت بعد الدستور»، 

يكون قد رشع فعليا يف مسار تجسيد الشق 
السيايس من التعديل الدستوري الذي حاز 

عىل تزكية الشعب يف استفتاء الفاتح نوفمرب 
املنرصم.

ويقع عىل كاهل هذه اللجنة، التي حازت 
مجددا عىل ثقة رئيس الجمهورية، صياغة 

مسودة قانون جديد لسري االنتخابات، يحدد 
مقاييس انتخابية «شفافة» من شأنها إحداث 

قطيعة نهائية مع مامرسات سابقة.
ومن أهم هذه املعايري، منع املحاصصة يف 

توزيع املقاعد ورشاء الذمم والفصل بني املال 
والسياسة، كرشوط ال بد منها ألخلقة الحياة 
السياسية وضامن انتخابات تعرب حقا ودون 

منازع عن اإلرادة الشعبية.
ويف هذا الصدد، ذكر رئيس الجمهورية، يف 

معرض تقدميه توجيهات ألعضاء اللجنة، 
بأنه التزم أثناء الحملة االنتخابية بأن تتحمل 

الدولة, للراغبني من الشباب, مصاريف 
حملتهم االنتخابية، يك ال يقعوا فريسة للامل 

الفاسد أو املشبوه.
كام أوضح بأن املقاييس الجديدة «يجب 

أن تراعي، يف حدود املمكن، الجمع بني 
الكفاءة والتجربة يف املرتشحني، خاصة يف 

املدن الكربى»، مع عدم حرمان أي مواطن 
يتمتع بحقوقه السياسية واملدنية من الرتشح 
ألسباب سياسية، و هذا «ضامنا لتوفري فرص 

متكافئة للجميع يف الرتشح، والرقي االجتامعي 
والسيايس».

وستمكن مخرجات أشغال هذه اللجنة 
التي تم تنصيبها منذ ثالثة أشهر من إرساء 

قواعد واضحة لتنظيم انتخابات «تنبثق عنها 
مؤسسات دميقراطية نظيفة، ذات مستوى 

ومصداقية»، مثلام كان قد أكده الرئيس تبون.
وتندرج املهمة الثانية املوكلة لهذه اللجنة 

ضمن املحور السابع من االلتزامات التي تعهد 
بتحقيقها الرئيس تبون و املتصل بالتكريس 

الدستوري آلليات تنظيم االنتخابات.
يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أفسح 
املجال واسعا أمام اللجنة أثناء إعدادها 

ملقرتحات تعديل الدستور الذي شكل أول 
امتحان لها، من خالل حثها عىل «توسيع مجال 
التفكري» إىل مواضيع أخرى متعلقة بسري الحياة 

السياسية و «صياغة أي اقرتاح مفيد يرمي 

إىل تعميق دولة الحق والقانون يف ظل احرتام 
التناسق العام للمنظومة الدستورية، حتى 

تستجيب بشكل مالئم النشغاالت املواطنني، 
السيام تلك التي عربت عنها الحركة الشعبية».
وينطبق األمر ذاته عىل املهمة الجديدة التي 

عهد بها للجنة، حيث منحها الرئيس تبون 
صالحية االستعانة بالكفاءات العلمية و 

استشارة األحزاب السياسية و املجتمع املدين 
للقيام مبهمتها.

و قد حرص رئيس الدولة عىل التأكيد، أكرث من 
مرة، عىل عظم املهمة املسندة لهذه اللجنة، 

الضطالعها برشف املساهمة يف «إعادة تأسيس 
مؤسساتنا وأنظمة الحكامة».

و أعرب بهذا الخصوص عن ثقته بأنها ستؤدي 
مهمتها «بكل وعي وحزم وروح مسؤولية 
عليا»، معتربا ذلك «فرصة» أتيحت لها من 
أجل «تجسيد تطلعات شعبنا يف بناء دولة 
الحق والقانون, دولة قامئة عىل مبادئ ال 

ميكن املساس بها ونجتمع كلنا عليها, ترمي إىل 
تشييد ركائز الجزائر الجديدة››، يقول الرئيس 

تبون.
لإلشارة، تتشكل اللجنة، باإلضافة إىل رئيسها 

أحمد لعرابة و مقررها وليد العقون، من سبعة 
أعضاء آخرين هم: نرص الدين بن طيفور و 

نبيلة لدرع و جازية صاش لشهب و مصطفى 
كراجي و بشري يلس شاوش و كريم خلفان و 

الطيب ماتلو.

رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية 
من الرئيس األسبق اليمين زروال

تلقى، صباح األمس، رئيس الجمهورية السيد عبد املجيد تبون، مكاملة هاتفية 
من أخيه الرئيس األسبق اليمني زروال عّرب له من خاللها عن سعادته لعودته 
إىل أرض الوطن ساملا معاىف، متمنيا له التوفيق والسداد يف مواصلة مشوار 

بناء الجزائر الجديدة. ومن جهته شكر السيد رئيس الجمهورية أخاه الرئيس 
األسبق عىل مشاعره النبيلة ومواقفه الحكيمة الخادمة للوطن.
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انتخاب محمد سمرا رئيسا لرابطة سطيف 

اسفرت نتائج اإلنتخابات عقب اشغال الجمعية 
العامة االنتخابية  لرئاسة رابطة سطيف لكرة 

القدم  فوز محمد سمرا ب 26 صوت يف املقابل 
حصل املرتشح الثاين كامل_عباسن 20 صوت 

   وبهذا تنتظر الحكم سابق وواالطار مبديرية 
الشبيبة و الرياضة سمرا كامل   مهام كثرية 
لرسم سياسة واضحة لرابطة سطيف لكرة 

القدم  ومعالجة الرتكة اىل خلفها الرئيس 
املنتهية عهدته الحكم الدويل و عضو االتحادية 

الجزائرية لكرة القدم سابقا السيد كوسة_مسعود  وتسطري برنامج عمل  يرقى 
لطموحات النوادى املنخرطة .

 ع املالك قادري  سطيف

وحدات من الجيش تدخلت لفك العزلة وفتح 
الطرقات بمنطقة بابور والية سطيف

عىل إثر التقلبات الجوية األخرية املصحوبة بتساقط الثلوج و خاصة مبنطقة بابور 
، تدخلت وحدات الجيش الوطني الشعبي لفتح الطرق وفك العزلة عىل املواطنني 

باملناطق املعزولة مبنطقة بابور خاصة  مبشتة لجوادة  من خالل تسخري آليات 
ومعدات ثقيلة لفتح العديد من املسالك والطرق الثانوية.

املفرزة التابعة للقطاع العسكري لسطيف قامت يف هذا االيطاربفتح الطريق 
واملسالك الوعرة ومتوين السكان العزل، كام قامت نفس املفرزة يف وقت متأخر من 
ليلة  27 ديسمرب 2020، بالتدخل إلنقاذ عائلة وأربعة عرشة (14) فرد كانوا عالقني 

يف أعايل جبال بابور، حيث تم إجالئهم وتقديم املساعدة الرضورية.
و حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فإن هذه العملية تأيت يف إطار املهام اإلنسانية 
للجيش الوطني الشعبي وتنفيذا لتعليامت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي 

بالتدخل أثناء تدهور األحوال الجوية وتقديم املساعدة للمواطنني عند الرضورة.
ع املالك قادري سطيف

ميلة : توقيف شخصين وحجز 3948 وحدة 
خمور بالتالغمة. 

متكن عنارص أمن دائرة التالغمة بوالية ميلة أول أمس من توقيف شخصني وحجز 
3948 وحدة من املرشوبات الكحولية مبدينة التالغمة.

العملية جاءت بناًء عىل معلومات تلقاها عنارص أمن دائرة التالغمة مفادها قيام 
أحد املسبوقني قضائيا ببيع و ترويج املرشوبات الكحولية دون رخصة مستغال يف 

ذلك مسكنه .
بالتنسيق مع الجهات القضائية املختصة تم تفتيش مسكن املشتبه فيه البالغ من 

العمر 30 سنة، حيث عرث بداخله عىل 3948 وحدة من الخمور مختلفة األنواع 
واألحجام ، ليتم توقيفه.

التحقيق مع املشتبه فيه مكن من تحديد هوية رشيكه البالغ من العمر 32 سنة 
املسبوق قضائيا هو اآلخر وتوقيفه.

بعد استكامل اإلجراءات القانونية تم تقديم املشتبه فيهام أمام النيابة املختصة 
بشلغوم العيد،التي أمرت بوضعهام رهن الحبس.

ياسني زويلخ

الحماية المدنية بسطيف نشاطات وتدخالت 
خالل التقلبات الجوية االخيرة 

خالل التقلبات الجوية األخرية التي عرفتها 
املناطق الشاملية الرشقية من الوطن خالل 
الـ24 ساعة األخرية  والتي شملت املناطق 
الشاملية من والية سطيف ببعض األمطار 
وكميات من الثلوج عىل فرتات، مل تسجل 

خاللها مصالح الحامية املدنية تدخالت 
لحوادث مهمة، وقد كانت فرقنا العملية 

عرب كافة الوحدات مجندة ملواجهة أي 
طارئ  تحت ارشاف خلية املتابعة مبركز 

التنسيق العميل للوحدة الرئيسية سطيف 
منذ تلقي النرشة الجوية الخاصة، نشري أن 

فرقنا العملية كانت لها خرجات استطالعية 
عىل محاور بعض الطرق صبيحة أمس السيام 

عىل الطريق الوطني رقم 74 بنواحي بني 
ورثيالن، الطريق الوطني رقم 09 بني بلديتي 

عموشة واالوريسيا، الطريق الوطني رقم 
76 بني بلديتي حربيل وقنزات وغريها التي 
عرفت صعوبة يف السري ولكن دون توقفها. 

وقد ساهمت قلة حركة سري املركبات التي 
تزامنت مع اليوم الثاين لعطلة نهاية األسبوع 

يف تسهيل تدخل كل املصالح املعنية، دون 
تسجيل حوادث يف املرور أو وجود عالقني.

كام كثفت مصالح الحامية املدنية عرب 

مختلف وحداتها املنترشة عرب اقليم الوالية 
من حمالت التحسيس  حول الوقاية من خطر 

االختناق بالغاز احادى الكربون .
ع املالك قادري سطيف 

اكاديمية حقوق االنسان بسطيف  تحسس من اخطار التسممات 
بالغاز وحوادث المرور بمشاركة المصالح األمنية  والحماية المدنية 

نظمت االكادميية الجزائرية للعمل االنساين 
وحقوق االنسان مكتب سطيف نشاط توعوي 

تحسييس مبناسبة اليوم الوطني للوقاية من 
حوادث املرور وللوقاية ايضا من مخاطر االختناق 

والتسمم بالغاز وكذا الوقاية من عدوى كورونا 
وقد وقد شارك كل من دائرة عني وملان وبلدية 
لقالل رفقةفرقة الدرك الوطني ومحافظةاالمن 

الحرضي الخارجي لبلدية-قالل والوحدة الثانوية 
للحامية املدنية  عني وملان وممثل د ار الشباب 
والكشافة فوج املجد بقالل.ملستعميل الطريقني 

الوطنيني رقم 28-78 اين تم توزيع مطويات 
واسداء نصائح  لفائدة سائقي املركبات حول 

رضورة احرتام قوانيني املرور  .كام اغتنمت 
اكادميية حقوق االنسان الفرصة  لتوزيع مطويات 

حول التحسيس حول مخاطر االختناق بالغاز 
وسبل الوقاية .

لتضيف اكادميية حقوق االنسان بسطيف  نقلة 
نوعية يف العمل الجمعوي امليداين  خاصة ما تعلق 

سابقا باملساهمة يف الوقاية من فريوس كورونا 
ع املالك قادري سطيف 

اجالء 21 شخص من جبال بابور بسبب تساقط الثلوج  وشهادات حية ألحد المغامرين .
قصة مثرية ورحلة مغامرة لعائلتني يف محمية بابور  بسطيف  

سميت بعدة مسميات منها  رحلة املوت .
القصة   بدأت يوم الجمعة 25 ديسمرب و بالتحديد عىل الساعة 
الثانية مساءا حيث انطلقت مجموعة من 6 افراد من عني مليلة  

والية ام البواقي  نحو أعايل جبال البابور، وكانت وسيلة النقل  
سيارتني ..

 وعند الوصول إىل جبال البابور مع غروب الشمس وحسب احد 
املغامرين الذي قال  ركنا السيارتني بالقرب من مكان تخييمنا 
ظنا منا ان ارتفاع سقوط الثلوج لن يكون عىل مستوى مكان 

تخييمنا، احتطبنا واشعلنا النار وانتظرنا يوم الغد لبداية رحلتنا 
نحو قمة الجبل. 

شاركنا ليال مجموعة من املغامرين من واليتي سطيف و برج 
بوعريريج، حيث تعرفنا عىل بعضنا البعض و سهرنا لغاية 

الثانية ليال، انها ساعة انطالق املغامرة او ساعة بداية الكارثة....
نهضنا صباحا كان كل يشء ابيض، عاصفة ثلجية غطت كل ما 
هو اخرض، هنا توجهت للسيارة، املحرك مل يشتغل وحتى لو 

اشتغل ما كانت لتتحرك السيارتان من مكانهام، ولكن ما زاد 
الطني بلة صديقنا الذي كان مريضا...

انقسمت املجموعة حيث ذهبنا ثالثتنا إليجاد حل. 
رسنا اكرث من 5 كيلومرتات يف ثلوج كان ارتفاعها ما يقارب 50 

سم,مشينا لساعات حتى وصلنا لثكنة عسكرية وقصصنا عليهم 
حالتنا.

يف هذه اللحظة اتصل صديقنا حسام الذي تعرفنا عليه الليلة 
املاضية بأصدقائه و مصالح األمن و بالتحديد اىل  عباس 

وبتعاون الجميع وخاصة صاحب املركبة رباعية الدفع الذي كان 
مع عائلته، قمنا بإخراج صديقنا و السيارتني. كانت مغامرة، 
عملية االجالء والبحث انطلقت ساعات بعد تساقط الثلوج 

وبعد وصول نداء املجموعة العالقة خاصة بوجود اطفال ونساء 
اين تجندت مختلف املصالح من درك وجيش ومواطنيني 

ومصالح الحامية والبلدية إلجالء العالقني لتنتهي العملية بإجالء 
21 شخص .

ع املالك قادري سطيف 
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أمن والية أم البواقي في عملية نوعية  يحجز 
أزيد من قنطار و نصف من المخدرات

يف إطار مجهودات االمن الوطني الرامية ملحاربة مختلف أشكال اإلجرام 
السيام ماتعلق باالتجار غري الرشعي باملخدرات متكنت مصالح أمن 

والية أم البواقي يف عملية أمنية نوعية ممثلة يف كل من فرقة البحث و 
التدخل ، فرقة مكافحة االتجار غري الرشعي باملخدرات باملصلحة الوالئية 

للرشطة القضائية ، من الكشف عن أعضاء شبكة دولية مختصة يف 
املتاجرة باملخدرات و حجز كمية معتربة من املخدرات قدرت بـأزيد من 

160 كلغ .
العملية جاءت بعد استعامل أساليب التحري الخاصة بالتنسيق الدائم 

و املستمر مع نيابة محكمة عني البيضاء و املنصوص عليها يف قانون 
اإلجراءات الجزائية أين تم الكشف عن أعضاء شبكة دولية مختصة يف 
املتاجرة باملخدرات إنطالقا من مصدر انتاجها إىل غاية الحدود الرشقية 
للوطن وتحديد هويتهم ، وطبقا لقانون اإلجراءات الجزائية تم متديد 

االختصاص إىل اختصاص مكحمة عني الصفراء بوالية النعامة بغية العمل 
عىل إلقاء القبض عىل بارون املخدرات ومساعديه ، أين تم حجز كمية 

من املخدرات تفوق 160 كلغ ، فيام متكن املتورطون من الفرار .
مدفوين صونيا

 264 مليار ديون الزبائن بالجزائرية 
للمياه بالبليدة

  أطلقت أمس مؤسسة الجزائرية للمياه بوالية البليدة  عدة حمالت 
تحسيسية وتوعوية عىل نطاق واسع من أجل اسرتجاع مستحقاتها لدى الزبائن 

والتي   عرفت ارتفاعا من سنة ألخرى حيث بلغت خالل الثاليث الرابع من 
السنة الجارية حوايل264مليار سنتيم، وهذا بسبب عزوف بعض الزبائن 
عن تسديد املستحقات الخاصة بهم  وهو ما أثر سلبا عىل التوازن املايل 

للمؤسسة بخصوص مواجهة التكاليف الخاصة بعمليات تصليح الترسبات 
وتجديد الشبكاتباإلضافة اىل اقتناء العدادات ملسايرة التطور بالشكل املطلوب 

هذا وحسب بيان املؤسسة استلمت  الوسيط املغريب نسخة منه فقد قامت 
الجزائرية للمياه  بتقديم عدة  تسهيالت  ويف مقدمتها دفع املستحقات عىل 

مراحل يف شكل دفعاتكام دعت ذات املؤسسة زبائنها للتقرب من وكاالتها 
التجارية من أجل تسوية وضعيتهم.                 

ك -طارق

إختناق 10 أشخاص في حريق 
بمدخل عمارة بالبويرة

تدخلت ليلة أمس إسعافات املركز املتقدم 140 مدعم بالوحدة الرئيسية 
للحامية املدنية من أجل حريق داخل خزانة تجميع خيوط الهوايئ مبدخل 

العامرة بحي 800 مسكن عدل مبدينة البويرة
مام تسبب يف دخان كثيف داخل العامرة خاصة الطوابق العلوية و خلف 

الحادث حسب ترصيح املكلف باإلعالم لدى مديرية الحامية املدنية املالزم 
«يوسف عبدات» لجريدتنا إختناق 10 أشخاص من بينهم 3 رضع تم اسعافهم 
و نقلهم إىل مستشفى محمد بوضياف و أخمد الحريق من طرف ذات األعوان 

و تهوية العامرة بفتح النوافذ و الرشفات.
ساملي زينب/ البويرة

تنصيب السيد رّباح عبد القادر على 
رأس قطاع التربية بوالية األغواط

تنصيب السيد ربّاح عبد القادر عىل رأس قطاع الرتبية بوالية األغواط، خلفا 
للسيد أكساس عيىس  .  ويف كلمته الرتحيبية قّدم تحياته الخالصة، وكله أمل 

يف تظافر جهود الجميع إلعطاء دفع قوي
 لقطاع الرتبية بالوالية.  يف حني بارش السيد مدير الرتبية مهامه بزيارة تفقدية 
لكل مكاتب ومصالح املديرية للتعرف عن كثب عىل أرسة املديرية واالستامع 

النشغاالتهم  وتثمني عملهم الوافد الجديد للقطاع  رباح عبد القادر كمدير 
تربية يعترب الخامس يف أقل من أربع سنوات  باالغواط

 وقد تقلد الوافد الجديد عدة مناصب مبديرية الرتبية مبعسكر  من بينها مسري 
مايل، رئيس مكتب خلية االجور، رئيس مصلحة الربمجة، مقتصد رئييس، مفتش 
مالية الدارة الثانويات باالضافة اىل شغله منصب مفتش مالية بادارة الثانويات 

بالعاصمة.
عطاالله حمدي

األمين العام للمحافظة السامية 
للغة االمازيغية بعين تموشنت  

نسعى إلطالق أول جريدة عمومية 
باللغة االمازيغية  

رصح السيد يس الهاشمي حصاد االمني العام للمحافظة االمازيغية عىل هامش 
زيارته لوالية عني متوشنت حرص مصالحه عىل تكوين الصحافني حيث طلب 

من وزارة االتصال ان تكون هناك جريدة باللغة االمازيغية يتم من خاللها 
تغطية االحداث الوطنية والسياسية والرياضية والثقافية مؤكدا ان االمر لن 

يتأيت سوى من خالل تكوين الصحفيني ميارسون اللغة االمازيغية   .
كام خص لقاء يف اليوم الثاين من زيارته لوالية عني متوشنت  مع األرسة 

اإلعالمية بقاعة املداوالت للوالية، بحضور وايل الوالية ، رئيس املجلس الشعبي 
الواليئ، مديرة الرتبية للوالية، مدير اإلذاعة الجهوية لعني متوشنت، ممثيل 

األرسة اإلعالمية، و بعض أساتذة اللغة األمازيغية. 
خالل هذا اللقاء، أعلن السيد األمني العام للمحافظة السامية لألمازيغية عن 
استحداث جائزة رئيس الجمهورية لألدب و اللغة األمازيغية و سيتم اإلعالن 

الرسمي عن نتائج املسابقة للفوز بهذه الجائزة مع اإلحتفاالت الرسمية بعيد 
السنة األمازيغية املصادف لــ 12 يناير 2021. 

عني متوشنت ياسني بوجمعة  

فيما تم إنقاذ ١٦الف دجاجة  

 حريق مهول بمستغانم يتسببب في نفوق ٨االف دجاجة و ٥ أالف كتكوت
شب ليلة أول األمس يف حدود الساعة الواحدة 

فجرا حريق مهول عىل مستوى مدجنة متمثلة يف 
بيت بالستييك مستخدم تقليدي لرتبية الدواجن ، 
و ذلك بدوار الدراديز ببلدية بن عبداملالك دائرة 

سيدي لخرض برشق إقليم والية مستغانم ، مام 
تسبب يف  إحداث خسائر فادحة حيث تجاوز 

اإلتالف 8 أالف رأس دجاجة موجهة لالستهالك ، 
فيام متكنت فرقة اإلطفاء التابعة للوحدة الثانوية 

للحامية املدنية لدائرة سيدي لخرض من إنقاذ 
بيتني بالستيكيني آخرين بداخلهام أزيد من 16 

ألف دجاجة  فضال عن مجموعة من قارورات 
غاز البيتان تم تحويلها من موقع الحريق تفاديا 

النفجارها  ، و بعد جهود متواصلة ملدة فاقت 
الساعتني حيث نجح أفراد الفرقة بعد تسخريهم 

إلمكانيات مادية هامة متثلت يف شاحنة إطفاء ذات 
صهريج بسعة 5االف لرت و شاحنة تدخل مكنت من 

محارصة السنة النريان و تطويقها و إخامد الحريق 
بصعوبة . 

 و يف حريق أخر سجل نهار األمس ببيت بالستييك 
مستخدم لرتبية الدواجن بدوار اللوزة ببلدية 

فرناكة  شب يف حدود الساعة السابعة و 50 دقيقة 
استدعى تدخل أعوان الحامية املدنية إلخامده 
حيث تسبب يف نفوق 5 أالف كتكوت و إتالف 

كمية معتربة من أغذية الدواجن  بلغت 60 قنطار 
مام كبد صاحب املدجنة خسائر كبرية يف ظرف 

تغيب فيه كافة أشكال التأمينات لبعد املسافات 
بني املستثمرين يف القطاع الفالحي و صناديق 

التأمني ذات الصلة .   
 عبدالقادر رحامنية  مستغانم 

حملة تحسيسة لفائدة تالميذ مدرسة 
برحايل احمد بعين تموشنت 

نظمت مديرية البيئة لوالية عني متوشنت ، عملية تحسيسية توعوية عىل مستوى 
املدرسة اإلبتدائية الشهيد برحايل أحمد بدائرة املالح حول الوقاية من فريوس كورونا 

املستجد ، حول النفايات و مدى الحفاظ عىل البيئة حيث أكدنا يف مداخلتنا حول 
النفايات العالجية مدى خطورتها وكيفية إزالتها كونها نفاية غري قابلة إلعادة التدوير 
كام أردنا من خالل هذه العملية زرع روح املبادرة و السلوكات الحضارية يف التالميذ 

للمحافظة عىل البيئة و العيش يف محيط سليم ،صحي و نظيف . 
كام تم توزيع عىل التالميذ مطويات تحسيسية ، توعوية و مجالت حول إقتصاد املاء.  

عني متوشنت ياسني بوجمعة  

عين تموشنت 

صندوق الوطني لتأمين على البطالة يحط 
الرحال بدوار كمامشة ٢ ولمقارنة  

عرفت دوار الكاممشة 2 ودوار املقارنة التابعني 
لبلدية سيدي بومدين زيارة ميدانية من طرف 

عامل الصندوق الوطني للتأمني عىل البطالة 
وهذا بغية التعريف أكثري مبهام الصندوق وتنوير 

الشباب البطال وكذا رشح كيفية االستفادة من 
جهاز خلق ودعم وتوسيع النشاطات للبالغني سن 

30اىل 55 سنة ،وقد تم رشح نقاط عدة منها اليات 
عمل الصندوق وطرق التمويل من طرف البنك 

،والتعريف بكيفيات خلق مؤسسات مصغرة ،وقد 
تم بإسهاب الرشح خاصة ما تعلق منها بإنشاء 

املشاريع وتشجيع الروح املقاوالتية لفائدة الشباب 
القاطنني باالماكن التي باتت تسمى مبناطق الظل  
كانت الردود جد ايجابية خاصة وان العديد منهم 
كان يجهل مهام هذه املؤسسة والدور الذي تقوم 

به ،ومتنوأن يكون الصندوق مساعدا لهم عىل تجاوز 
الصعاب من خالل املرافقة واملساعدة . 

عني متوشنت ياسني بوجمعة  

سكان أرياف بوحمامة 
يتطلعون لتجسيد 

مشاريع لرفع الغبن عنهم 
طالب سكان قرى بلدية بوحاممة والواقعة غرب عاصمة 
الوالية خنشلة والتي تبعد عنها ب 55 كيلومرت السلطات 

الوالئية برصد مشاريع تنموية لرفع الغنب عنهم،ويعاين 
سكان أوالد مريم وأوالد خوشة وأوالد  يس موىس 

وكذلك أوالد عيل من نقص يف العديد من املجاالت 
الحيوية البسيطة،بفعل اإلقصاء والتهميش وذلك منذ 

عقود طويلة،ورغم أن بعض املشاريع انجزت أو رصدت 
لها أغلفة مالية لكن دون شمولية الكل إذ يغيب ما 

يتوفر يف قرية دون األخرى،ولعل أبرزها عىل اإلطالق 
تلك املتعلقة بتوفري املياه الصالحه للرشب ورغم أن 
سد تاغريست بيابوس قريب وبه إحتياطي هام من 
املياه إال أن مشايت بوحاممة مل تستفد منه سواءا يف 

اإلستغالل املنزيل  أو سقي منتوجاتهم الفالحية مع أن 
املنطقة تعترب قطبا هاما يف إنتاج فاكهة التفاح والتي 

وصلت شهرتها لخارج الوطن،وعن قنوات الرصف 
الصحي فهي أكرب املعضالت وللحاجة يتم ترصيف املياه 

بطرق عشوائية وهو ما يجعل األمر كارثيا من الناحية 
البيئية،وبفعل التضاريس الوعرة ومنط املنطقة الجبلية 
فإن املسالك نحو القرى السالفة الذكر يصعب التنقل 
للقاطنني بها،أما عن متدرس األبناء فإن النقل املدريس 

للطور املتوسط والثانوي يظل مقترصا عىل بعض األماكن 
فقط،أما الطور اإلبتدايئ فبعض املدارس توجد يف حالة 

كارثية بفعل قدم تجهيزاتها ووضعها املتهالك.             
عطاالله فاتح نور
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الوسیط املغاربي : کیف تقدم 
نفسك لجمهور القراء لیتعرفوا إلیك 

.؟
الشاعر اإلسم واللقب : سعد لطريش ،

تاريخ ومكان امليالد : 8 ديسمرب 1955  بإبن زيا د  ( 
قسنطينة ).

الحالة العائلية : متزوج وأب لـ  06 أطفال
منشط يف صفوف محو األمية وتعليم الكبار يف املزارع 
املسرية ذاتيا من عام 1975 لغاية 1977 ومنذ اطالقه 

متقاعد من سالح الدرك الوطني برتبة رقيب أول منذ عام 
. 1993

الوسیط املغاربي : ملا اخترت 
الشعر الشعبي ولیس غیره من 

أنواع الشعر  ؟

الشاعر سعد لطرشي:  يف الواقع بدات 
بالفصيح يف محاولة رثيت فيها أحد املجاهدين ممن 

اغتالتهم يد اإلجرام الهمجي سنوات املحنة، لكنني بعد 
كتابة عدة محاوالت يف هذا النوع، حاولت يف امللحون 

فوجدت ذلك أسهل وأقرب فأمتمت مساري فيه .
الوسیط املغاربي : کیف ترى مسار 

الشعر الشعبي 8 الجزائر  ومن هم 
أکبر رواده الذین تأثرت بهم ؟

الشاعر سعد لطرشي : أراه بخري عىل 
مامىض وهو يف تحسن وتطور مستمر.  تاثرت بابن 

قيطون صاحب رائعة حيزية وبن كريو صاحب قمر الليل 
اخواطري تتونس بيه، رحمهام الله، ثم رفاق دربنا يف 

الوقت الحايل امثال محفوظ بلخريي صاحب رائعة فط 
القلب، ثم قذيفة بشري كاتب الجزائر من غريها محال 

نحب، فزياين بلقاسم وعيواج عبد الحميد، والحاج عامر 
امهاين، ودبويس العيد، وغريهم...

الوسیط املغاربي : من کتابة الشعر 
إلی التمثیل کیف حدث هذا ؟

الشاعر سعد لطرشي :منذ صغري أحب 
هذه األمور وأتذوقها، وقد بدأت بالتمثيل، حيث كنت 

يف مدرسة حرة لدى األستاذ يس الطيب مل اذكر لقبه 
وهو من تالميذ املرحوم عبد الحميد بن باديس، وذلك 

يف بوقاعة يف ستينات القرن املايض، حيث كان يكتب 
لنا السيناريو ويسلمنا ادوارنا مكتوبة  لحفظها، اذكر اين 

مثلت يف مرسحية دور بالل بن رباح ريض الله عنه، عندما 
وضعوا قريش عىل بطنه الحجر. اما الشعر فهو موهبة 
ربانية، كام ان املآيس واألزمات تفجرها وأنا واحد من 

هؤالء، مشاكيل الشخصية، ومآيس االمة والوطن فجروين 
يف الفاتح نوفمرب 1998بالضبط.  أما التمثيل السيناميئ، 

فقد عرضوا عيل رفاقي يف املجال الثقايف من أمثال األستاذ 
بوبكراوي محمد والشاب حسن مسعود مخرجان عدة 

ادوار يف عدة أفالم اجتامعية هادفة، وكانت ناجحة 
والحمد لله .

الوسیط املغاربي : ما نوع األدوار 
التي کانت تعرض علیك ؟ 

الشاعر سعد لطرشي شاركت يف فلم "الجرية 
والناس" لألستاذ بوبكراوي لعبت دور األب لولد مشاغب 

ظلوم. فلم "الضحية " لنفس املخرج، يتمحور حول اآلفات 
اإلجتامعية، ولعبت دور األب ايضا. فلم "الوصية"  لنفس 

املخرج، حول املشاكل اإلجتامعية كذلك، ودور األب دوما. 
"حبل النار" للمخرج الشاب حسن مسعود، حول الفقر 

والعوز، دور األب أيضا لبطل الفلم.
الوسیط املغاربي  : کیف ساعدت 

البیئة التي تعیش فیها 8 صقل 
موهبتك ؟

الشاعر سعد لطرشي :  طبعا للبيئة دور 
هام يف هذا املجال فمنطقتنا قريبة عهد بالبداوة، وتحتل 
الجلفة حسب معلومايت املرتبة األوىل من حيث الشعراء 
والكتاب يف شتى أنواع األدب وخاصة يف الشعر الشعبي .
الوسیط املغاربي  : قصیدة کتبتها 
وکانت لها أثر کبیر 8 حیاتك  هل 

تذکرها ؟

الشاعر سعد لطرشي :  يف الحقيقة لكل 
قصيدة اثر، النه لو مل تتاثر بامر ما سواء فرحا أو حزن، ال 

تكتب عنه طبعا. لكن القصائد التي تركت اثرا اكرب هي 
- الوالدين، وقد رجحت الوالدة رحمها الله عن الوالد، 

لكونها اصيبت بالداء الخبيث عافاكم الله وعانت كثريا، 
وهي من طلبت مني الكتابة عند مكوثها يف املستشفى 
العسكري بعني النعجة، بعدما شاع خرب كتابتي للشعر، 

حيث قرأتها لها عرب الهاتف، بكت وابكتني، 
واضطررت لقطع املكاملة، كام اين قرأتها مرة 

أخرى عىل الهواء عرب اثري اذاعة الجلفة مؤخرا، 
ومل أستطيع إكاملها أيضا وبكيت. قصيدة أول 

حب هي األخرى تركت  يف اثرا عميقا، ألن 
القصة واقعية، جسدتها يف قصيدة، وبعد مرور 

وقت طويل عن الحادثة، حيث احببت بنت 
خالتي واحبتني، لكن القضاء والقدر حال بيننا. 

قصيدة أحالم كذلك وتخص ابنتي الكربى من 
مطلقتي، حيث اصيبت بعقدة نفسية الزالت 
تعاين منها حتى اآلن.أوىل محاواليت وكانت يف 
الفصيح كام سبق الذكر عن املرحوم املجاهد 
زبيل زيان الذي اغتالوه اعداء الوطن سنوات 
املحنة، اذكر أين استيقضت من نومي اجهش 

بالبكاء منتصف الليل يف اول نوفمرب 1998 
وظهرت يل خيوط املوهبة األوىل فكتبتها يف 

تلك اللحظة. محاولة اخرى عن الرئيس الراحل 
بومدين يف الفصيح كذلك. واخرى عن املرحوم 

قايد صالح كتبتها بالدموع. واخرى عن اخر 
حب، حيث لفتت انتاهي احدى الحسناوات 

بترصفاتها اتجاهي، فنالت اعجايب واحببتها فعال، لكن 
الظروف ايضا حالت بيننا، وذلك شان كل املحبني 

والعشاق منذ االزل. واخريا 
رثاء بن خالتي وزوج اختي حيث غادرنا فجاة.

الوسیط املغاربي : ماهي مؤلفاتك 
وماهي مشاریعك القادمة ؟ 

الشاعر سعد لطرشي : املؤلفات : كتاب يف 
الشعر الشعبي موسوم بعنوان "محن ومشاعر" صدر عن 

دار الكتاب العريب بالعاصمة عام 2007 يف إطارتظاهرة 
الجزائر عاصمة الثقافة العربية  وانتلوجيا بعنوان "ألحان 

وأوزان" من السهوب والحضنة والزيبان  عن دار األوطان 
بالعاصمة عام 2019.كتب جامعية ساهمت فيها ـ ديوان 

الشهيد الحي "محمد الصالح يحياوي" عن دار األوطان 
عام 2019 – ديوان  "اللواء املعقودعىل هامة سيد الوجود 

"عن دار األوطان سنة 2020 .
- ديوان جائحة كورونا عن دار األوطان عام 2020 

.مخطوطات يف انتظار الطبع/ رثائيات املمحون ، يف مركبة 
القوايف ، دموع القلب.

الوسیط املغاربي : ماهي رسالتك 

للشباب الیوم ونحن 8 زمن 
التطبیع وزمن فقدان الهویة ؟

الشاعر سعد لطرشي : رسالتي للشباب هي 
حديث الحبيب املصطفى صىل الله عليه وسلم.  تركت 
لكم كتاب الله وسنتي عضوا عليهم بالنواجد.  وحديثه 
ايضا حب الوطن من االميان.  وحديثه كذلك، لن ترىض 
عنكم اليهود والنصارى، حتى تتبعوا ملتهم.  حذاري ثم 

حذاري بلدنا تحيط به املخاطر، واالعداء يرتبصون تذكروا 
تضحيات اآلباء واالجداد، استوعبوا منهم الدرس.

الوسیط املغاربي : کلمة أخیرة 
نختم بها هذا الحوار الشیق .

الشاعر سعد لطرشي : يف الختام اشكرك 
سيديت الفاضلة عىل اتاحة هذه الفرصة، للتعريف بشخيص 

ومن خاللك اشكر الرجل الفاضل اخي وصديقي األديب 
الطاهر يحياوي، عىل اإلهتامم الدائم بأمثالنا وتشجيعنا 

عن نفيس اعتربه مجاهد يف ميدان الثقافة بقلمه، كام 
جاهد باألمس القريب عمه القائد القدوة محمد الصالح 
يحياوي بالسالح.  كام أشكر طاقم الجريدة.  شكرا لكم 

جميعا.

الشاعر ساعد لطرشي ل : الوسيط المغاربي 

الشعر موهبة  فجرتها المآسي في نفسي 
شاعر شعبي  وممثل سينمائي ساهمت بيئته البدوية في صقل موهبته  وإبرازها  له العديد من  القصائد الشعبية وأيضا مثل في   

العديد من املسلسالت اإلجتماعية التقت به الوسيط املغاربي وأجرت معه احلوار التالي .

حاورته :ربیعۀ اإلبراهیمی 

حوار

أرشف صباح يوم الثالثاء (ـ 29 ديسمرب 2020) 
موفد قيادة جهاز األمن الوطني،مراقب 

عام للرشطة / داود محند الرشيف (املفتش 
الجهوي لرشطة الرشق) رفقة السلطات 

الوالئية، وذلك عىل مراسيم وضع حيز الخدم 
كل من األمن الحرضي الخارجي " عنب لحجر 
التابع إقليميا لدائرة عني آزال والية سطيف 

واألمن الحرضي الخارجي " بازر سكرة" التابع 
إقليميا لدائرة العلمة.

أستهلت الزيارة بوضع حيز الخدمة  األمن 
الحرضي الخارجي " عنب لحجر املتواجد 

مقره وسط مدينة بعد أن تم انجزه وفق 
املواصفات واملعاير التقنية الحديثة، كام تم 

تشكيله من تعداد متمرس يضم إطارات 

ورتباء وأعوان، أسندت لهم مهمة توفري األمن 
واألمان استجابة لطموحات ساكنة هذه 

البلدية املحورية التي تعرف حركية هامة مع 
تعزيز التواجد األمني ورفع نسبة التغطية 

األمنية بالوالية التي ستكافئ 1 رشطي لكل 
400 مواطن بالنسبة لهذه البلدية التي فاق 

تعدادها السكاين43 ألف نسمة ،  كام تم أيضا 
إجراء زيارة للمرافقة امللحقة عىل غرار مرقد 

الرشطة  والسكنات الوظيفية.
ليتم بعد ذلك التنقل إىل دائرة العلمة 

واالرشاف عىل مراسيم وضع حيز الخدمة 
األمن الحرضي الخارجي  " بازر سكرة " الذي 
يأين هو اآلخر  ليعزز الحضور الألمني الرشطي 

بشكل أوسع ويدعم العمل الجواري بهذه 

البلدية الهامة التي تضم ما يناهز 50 ألف 
نسمة ليكاىف رشطي واحد كل 400 مواطن 

بالنسبة لهذه البلدية.
و نظرا لألهمية التي يكتسبها هذا املرفق 

األمني، عكفت املصالح املخولة عىل انتقاء 
الرتكيبة البرشية الكفؤة من إطارات، رتباء 

وأعوان لضامن سري أمثل لها ، يف ظل ما متليه 
قوانني الجمهورية واملواثيق الدولية لحقوق 
اإلنسان أين أسدى السيد / املفتش الجهوي 

لرشطة الرشق تعليامت تدعو إىل العمل 
الجاد والتكفل األمثل بانشغاالت املواطن مع 
لتنسيق الدائم ومختلف الرشكاء الفاعلني يف 

املجال األمني.
 ع املالك قادري سطيف 

المفتش الجهوي لشرطة الشرق  يضع مقرات ألمن الخارجي 
حيز الخدمة بعين لحجر وبازر  سكرة بسطيف 

توزيع ٧٨ سكن اجتماعي بعدة 
بلديات بسطيف من اجمالي ٨٦٠ 

وحدة مبرمجة الشهر القادم 

انطلقت عملية توزيع   توزيع 860 وحدة سكنية ذات طابع 
اجتامعي ب عدة  بلديات.

 واين تم  اإلفراج عن قامئة املستفيدين من حصة 20 مسكن 
ببلدية برئ حدادة و 30 وحدة سكنية ببلدية بوطالب  و نفس 
العدد ببلدية عني لقراج ،كام سيتم مع األيام القريبة القادمة  

اإلعالن عن قوائم املستفيدين من 190 مسكن ببلدية برئ 
العرش،و 300 مسكن ببلدية حامم قرقور ،230 مسكن بعني 

الكبرية ،90 وحدة سكنية ببلدية عموشة .
هذا و ال تزال العديد من السكنات االجتامعية الجاهزة تنتظر 

التوزيع بالعديد من البلديات، 
 ،عىل غرار بلدية عني وملان 20 مسكن  بلدية قرص األبطال 140 

مسكن ،بابور 70 مسكن ،و عني أزال 50 مسكن.
 هذا ورصح وسيط الجمهورية لدى زيارته لوالية سطيف ان 
%40 من انشغاالت املواطن املرفوعة عىل مستوى املندوبية 

الوالئية تتمثل يف انشغاالت حول السكن 
ع املالك قادري 
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أرشف وايل واليــة بــرج بوعريريــج رفقــة املديــر الجهــوي للمديريــة 
الجهويــة لواليــة ســطيف للوكالــة الوطنيــة لتحســني الســكن وتطويــره 
«AADL» صبيحــة اليــوم عــىل تســليم حصــة 264 مســكن مــن 700 مســكن 
صيغــة عــدل لبلــدي بــرج بوعريريــج. كــام قــام الســيد وايل الواليــة مبعاينــة 
موقــع الســكنات مبخطــط شــغل  األرايض pos 7b البنيــات والتجهيــزات 
ــاز  ــد اإلنج ــع مــرشوع قي ــة موق ــة ملعاين ــع . إضاف ــة املنشــأة باملوق العمومي

ــارص. ــة العن ــدل ببلدي ــكن ع 458 مس

عيىس لرقط/ برج بوعريريج
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تنشر جريدة 
اربي  سي الم ال
ه الصفحة مقاالت  ي 
د شعرية ودعا  صا وتحاليل و
ا من  تارت ل وا االت ونصا وابت
. اربي سي الم كيات ال يسب العناوين 
د ب  ن  ان تك اربي سي الم وتامل جريدة ال
ا  اطنين على االطال علي ا والم ا ومحبي را رغبة 

ي  ل  ا والبا من اسدا النصا لنا ان كان  وتصفح
ا  اربي منك واليك الي سي الم ريدة ال دة الصفحة والقرا ا

ن صدره واسعا  ريدة سيك ي ال كما ان طا التحرير  القرا الكرام
وسبحان  ال ال  نا ان وجدت طا ا لتصحي ا ل النتقاداتك التي نست
ن  كي ا الفيسب اربي اي سي الم ي جريدتك ال .مرحبا بك  ى وال يخطي يس
والفيسب معروف علي  كيات يسب ا  ي شي الن ريدة  وتبقى مقاالتك ال تلزم ال
كياتك على  يسب ا  . ارسل ق ي  ن للتر د تك ي  مية وغير جدية ان مقاالت تبقى عم

اربي سي الم كيات ال يسب صفحة 

كية يسب الصفحة من إعداد 

كية  ا العدد الفيسب عدت 
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4حزين 

ل : إنما أشك بثي و  ما  دا
حزني  . 
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6غير سعيد  
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المين  سبحان إني كن من ال

 .

8لكي  يقبل دعا  

فر  ال  ل : أست ما  دا
م ربنا  ال إل إال  الحي القي

وتقبل دعا . 

9تعب من عنا الدنيا  

مي  ل : الل اجعل  ما  دا
رة ا

ة على الصالة   10 للمحا

ل : ر اجعلني مقي  ما  دا
ريتي ربنا وتقبل  الصالة ومن 

دعا . 

11تحس ان وحيد  

ل : ر  لي من لدن  ما  دا
رني  سلطانا نصيرا ر ال ت

ردا 
ين.  ار ير ال وان 

12سعيد  

ل : الحمد حمدا كثيرا  ما  دا
ي .  طيبا مباركا 

ا عسر   ي ر  13أم

ل : ر اشر لي  ما  دا
صدر ويسر لي أمر واحلل 
لي .  ا  عقدة من لساني يفق

14ترج تحقي امنية  

فر  و أت  ل : است ما  دا
الي . 

ي بقلب شي على احد   15

ل : الل اجعلني من  ما  دا
ين عن  ي و العا مين ال الكا

النا . 

16لعال العصبية  

ل : الل أل شيطاني  ما  دا
ل ال ال اال  وأسكن  ب

ة اال  ل و ال  بي بال ح غ
ي .  ب العلي الع

ن   ة القر را 17ولتداوم على 

ل : الل اجعل القران  ما  دا
لبي .  ي ربيع  الع

نة   18ولبنا بي ب ال

ل   احد   ل :   ما  دا
لد و ل  الصمد ل يلد و ل ي

ا احد  .  يكن ل كف

ا كن و نخل   19ليكن بيت 

ل : سبحان  و  ما  دا
ي . بحمده سبحان  الع

يبة و النميمة  20ولكي تتر ال
 

ل : الل اجعل كتابي  ما  دا
ي عليين و احف لساني عن 

العالمين . 

نا   ن مطم 21أتريد ان تك

ل : الل إني  ما  دا

الخلطة السرية للتخلص من 

ايق كل ش م
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يخــوض عــودة مضمــار تجربتــه 
النضاليــة فــي مرحلــة مهمــة مــن 
الفلســطيني وهــي  الشــعب  تاريــخ 
ــي  ــى، والت ــة األول ــة االنتفاض مرحل
المــدارس  طلبــة  طليعتهــا  كان 
خــالل  وتعــرض  والجامعــات، 
اآلالف مــن أبناء الشــعب الفلســطيني 
ــة  ــه مختلف ــل بأوج ــال والتنكي لالعتق
فــي محاولــة مــن قبــل دولــة االحتالل 
االنتفاضــة. فعاليــات  لوقــف 

عــودة  األســير  تجربــة  وتضــيء 
وقتهــا  فــي  أدانهــا  ظاهــرة  علــى 
وفضحــت  العالمــي  العــام  الــرأي 
عاريــة  وجعلتهــا  االحتــالل  دولــة 
حيــث  الدولــي،  المجتمــع  أمــام 
مارســت خاللهــا مــا يعــرف بسياســة 
ــة يائســة  ــي محاول تكســير العظــام ف
عــن  الفلســطيني  الشــباب  لثنــي 
. االنتفاضــة  بفعاليــات  المشــاركة 

عــودة  المحــرر  األســير  قــدم 
تجربتــه  موجــزة  وبصــورة 
الضــوء  تســلط  والتــي  النضاليــة 
علــى أهــم مرحلــة اشــترك كل أبنــاء 
انتفاضــة  الفلســطيني فــي  الشــعب 
احترامــا،  العالــم  كل  لهــا  وقــف 
أبــو  مركــز  أرشــيف  يــزال  وال 
المعلومــات  تكيــف  يحــاول  جهــاد 
. الهامــة  الحقبــة  تلــك  حــول 

ربة  المشاركة الميدانية وبد ت
االعتقال

جيلــي  أبنــاء  مــن  الكثيريــن  مثــل 
بالفعاليــات  المشــاركة  بــدأت 
الجامعيــة  المرحلــة  فــي  الوطنيــة 
وذلــك مــن خــالل االنضمــام لحركــة 
ــي  ــذراع الطالب ــة ال ــبيبة الطالبي الش
ــروف  ــو مع ــا ه ــح، وكم ــة فت لحرك
فقــد كان الحركــة الطالبيــة فــي تلــك 
الفعاليــات  معظــم  تقــود  المرحلــة 

الجامعــات  وكانــت  الوطنيــة، 
والمعاهــد الفلســطينية عبــارة عــن 
شــعلة حقيقيــة للثــورة الفلســطينية.

مشــاركتي  أشــكال  تعــددت  وقــد 
النــدوات  فــي  ســواء  بالفعاليــات 
التوعيــة  وبرامــج  السياســية 
فــي  المشــاركة  أو  الحركيــة، 
ــة، ومــن  ــة الميداني ــات الوطني الفعالي
انتميــت  أننــي  القــول  المناســب 
ــار وســطي،  ــا تي ــح كونه ــة فت لحرك
ضــرورة  عــدم  أرى  كنــت  حــي 
التماهــي الفكــري والتنظيــري الــذي 
ــل  ــن فصائ ــا بي ــا م ــرا وقته كان دائ
والحركــة. الفلســطيني  اليســار 

ومــن المهــم القــول أن معظم الشــباب 
الجامعــي فــي تلــك الفتــرة كان يشــعر 
بعنفــوان ثــوري جامــح، وكنــا نشــعر 
أننــا مطالبيــن أمــام شــعبنا بتقديــم 
الغالــي والنفيــس فــي ســبيل الحريــة 
فقــد  ذلــك  وعلــى  واالســتقالل، 
كانــت حياتنــا الجامعيــة ليســت فقــط 
أكاديميــة،  ومحاضــرات  دراســة 
لصالــح  يســتغل  الوقــت  كل  بــل 
العمــل الوطنــي، ومــن المعــروف 
دورا  لعبــت  بيرزيــت  جامعــة  أن 
الثمانينــات  مطلــع  فــي  محوريــا 
. األولــى  االنتفاضــة  فتــرة  و 

مرحلة االعتقال

االعتقــال  تــم  عــام1983  فــي 
هللا،  رام  فــي  مواجهــات  خــالل 
شــملت  اعتقــاالت  حملــة  ضمــن 
تــم  حيــث  الشــباب،  مــن  الكثيــر 
اقتيادنــا إلــى معتقــل الفارعــة وكل 
مــن دخــل هــذا المعتقــل فــي تلــك 
الفتــرة يعــرف األوضــاع المأســاوية 
عانــى  الــذي  والتنكيــل  والبطــش 
يــوم   18 مكثــت  األســرى،  منــه 
ــيئة   ــة س ــت معامل ــق، كان ــي التحقي ف
وقاســية جــدا، حيــث الشــبح لســاعات 
ــى  ــوس عل ــة، والجل ــة طويل متواصل
ــى  ــة إل ــود، إضاف ــع القي ــار م األحج
والمتواصــل،  المبــرح  الضــرب 
وعلــى الرغــم مــن كل ذلــك لــم أدلــي 
بــأي اعترافــات فتــم اإلفــراج عنــي.

اعتقالــي  تــم   1984 عــام  وفــي 
خــالل  زيــت  بيــر  جامعــة  مــن 
الجامعــة  بفعاليــات  مشــاركتي 
صعــب  اعتقــال  كان  وأنشــطتها، 
جــدا لمــا تعرضــت فيــه للضــرب 
والخــوف والــردع، ومــرة أخــرى 
فــي  التحقيــق  إلــى  إرســالي  تــم 
معتقــل الفارعــة وأيضــا أمضيــت 

18 يومــا، واتبعــوا معــي أســاليب 
الترهيــب والضــرب المبــرح بشــكل 
أكثــر حــدة مــن االعتقــال األول، ولــم 
يســتطيعوا أخــذ أي اعتــراف منــي 
فتــم اإلفــراج لعــدم إثبــات شــيء.

مجــددا وفــي العــام 1985وخــالل 
ــم  ــي مخي ــي رام هللا، ف ــات ف مواجه
ــوا  ــكان وطلب ــام الم ــم اقتح ــدورة ت ق
منــي العــودة الــى الســكن وتعرضــت 
ــال،  ــرح خــالل االعتق للضــرب المب
ــه وكان  ــكن وتفتيش ــة الس ــم مداهم ت
تلــك  وفــي  فلســطين،  علــم  لــدي 
ــوع حمــل األعــالم،  ــرة كان ممن الفت
جريمــة  ذلــك  يعتبــر  كان  حيــث 
يحاســب عليهــا الحكــم العســكري، 
مكثــت أســبوعين فــي معتقــل رام هللا 
وتــم اإلفــراج عنــي وتزامــن ذلــك مع 
ــتوى  ــى مس ــاالت عل ــف االعتق تكثي
كل المناطــق الفلســطينية واكتظــاظ 
المعتقــالت. فــي  مســبوق  غيــر 

1988بــدأت  عــام  بدايــة  وفــي 
للشــبان  العظــام  تكســير  سياســة 
ــم  ــي  6/4/1988ت ــطينيين، وف الفلس
اعتقــاالت  حملــة  اعتقالــي ضمــن 
وكان أخــي مــن ضمــن الحملــة، وتــم 
ــل المتأخــرة،  ــي ســاعات اللي ــك ف ذل
كان الهــدف هــو ممارســة سياســة 
ــارد،  ــو الب ــي الج ــام ف ــير العظ تكس
أســير  لــكل  ذلــك خصصــوا  بعــد 
ــم  ــد ت ــد التقيي ــود وبع ــة جن ــا ثالث من
حــي  المبــرح،  الضــرب  مباشــرة 
إحــداث كســور  فــي  ذلــك  تســبب 
الضــرب،  شــدة  مــن  قدمــي  فــي 
ــدة. ــاعات عدي ــير س ــتمر التكس واس

اعتقلونــي  بشــهر  التكســير  بعــد 
ــت  ــخص وكان ــع 11 ش ــد م ــن البل م
قدمــي مــا زالــت بالجبــص، أرســلونا 
ــي  ــا ف ــة وتركون ــل الفارع ــى معتق إل
الســاحة الخارجيــة بأجــواء شــديدة 
الصبــاح  ســاعات  حتــى  البــرودة 
الثامنــة  الســاعة  وفــي  الباكــر، 
تــم نقلنــا إلــى معتقــل النقــب، تــم 
ابــو  استشــهاد  فتــرة  فــي  ذلــك 
عمليــات  تجــري  وكانــت  جهــاد 
فــي  ومكثــت  شــديدة،  مواجهــة 
ــرازي(. ــهر)اعتقال احت ــب 6أش النق

هــي  لــي  الموجهــة  التهــم  كانــت 
ــي حــوارة،  ــل ف ــة دهــس عمي محاول
وكان  محامــي الدفــاع عني هو جواد 
بولــص ، وتم الحكم 6 أشــهر اداري.

أمضيــت فتــرة اعتقالــي فــي النقــب، 
باألغلــب  اقتصــر  الطعــام  حيــث 

والمســكن كان  الفاصوليــاء،  علــى 
فــي الخيــام صعــب حيــث أبــراش  
إضافــة  ومهترئــة،  جــدا  ســيئة 
إلــى الحشــرات والعقــارب. كانــت 
الزيــارات ملغــاة وال أحــد زارنــي 
ــى  ــرة، واقتصــرت عل ــك الفت ــي تل ف
مــا  الزيــارات  كانــت  الرســائل، 
بيــن األقســام متاحــة كــون النقــب 
أمــا  بطبيعتــه،  األقســام  مفتوحــة 
اقتصــرت  الرياضيــة  األلعــاب 
. الســويدية  التماريــن  علــى 

كانــت  فقــد   اإلدارة  معاملــة  أمــا 
للغايــة وصعبــة، حــي كنــا  ســيئة 
إلــى  مســتمر  بشــكل  نتعــرض 
ــوض  ــم خ ــدد، وت ــاء الع ــات أثن اهان
الكيــر مــن  المواجهــات واستشــهد 
وقــد  األســرى.  أحــد  أرهــا  علــى 
نضاليــة  خطــوات  فــي  شــاركت 
وجبــات،  اســترجاع  خــالل  مــن 
بالعــزل. أســرى  مــع  التضامــن 

قــد كانــت عالقتــي التنظيميــة جيــدة، 
ــة  ــاك الئحــة تنظيمي حيــث كانــت هن
تنظــم عالقــة االســرى فيمــا بينهــم ، 
ــن،  ــادة بالتعيي ــار الق ــم اختي وكان يت
المعتقــل عبــد  وكان وقتهــا ممثــل 
جلســات  وتتــم  قاســم،  الســتار 
وكان  سياســية  ونــدوات  توعيــة 
هنــاك التــزام مــن قبــل األســرى.

ــد  ــل فق ــن الفصائ ــا بي ــة م ــا العالق ام
اتســمت باألخويــة والهــدف الوطنــي 
ــا  ــود م ــد أي قي ــترك، وال يوج المش
موحــد،  والعمــل  الفصائــل  بيــن 
مشــتركة  االعتقاليــة  والمؤسســات 
وبالنســبة  الفصائــل.  بيــن  مــا 
فتتــم  المعتقــل  إدارة  مــع  للعالقــة 
مــن خــالل  ممثــل المعتقــل وهــو 
االدارة  قبــل  مــن  بــه  معتــرف 
األكبــر.  الفصيــل  بتعيينــه  ويقــوم 
ب5/10/1988  التحــرر  وتــم 
النقــب. مــن  الحكــم  بانتهــاء 
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اد لشؤون الحركة  مركز أب ج
ي جامعة القد سيرة  ا

ســير:  رام  – نــاد ا
ات االحتــالل  ــ اعتقلــ 
الليلــة  يلي  ســرا ا
ــر  و يــة  الما
نيــن  ا م  اليــ
مــن  اطنــا  م  13

ــة. تي ــ  فــة بين ال

ســير  ــال نــاد ا و
اطنيــن  إن ســتة م
ــ  اعتقال جــر 
الخليــل  مــن 

 : ــ و تيــان  ــ  بين
 16 صبارنــة  وليــد  حســن 
 16 عامــا وديــار صليبــي 
بلــدة  مــن  مــا  وكال عامــا 
محمــد  ن  مــ وم أمــر  بيــ 
ــر  عب ــل ال ــي ونبي ن يم ال
عيــد كمــا  ليــل ال ر  وأنــ
االحتــالل  ات  ــ اعتقلــ 
ــا  ــن مس ــاب م ــ س ــي و
جامعــة  ــي  الطالــ  أمــس 
ــات. ي ع نــادر  يــ  بير

اطــن  ــال لم ــ جــر اعتق ل ك
ــي جنيــن  مــن بلــدة جبــع 

ــ  و
تحــي  بــالل 

بيــ  مــن  تــى  و كنعــان 
ــماعيل  د إس ــ ــ محم ــ و لح
ــة  ال 16 عامــا و صــال 
 : ــ ــلفي و ــن س ــن م اطني م
عاصــي  ســمي  ســ  ي
17 عامــا وحســان معتــز 
ســعد. ا ومحمــد  ســليمان 

ــاف إلــى المعتقليــن حســن  ي
لقيليــة  ان مــن  بشــير حلــ
يــ  ــي جامعــة بير والطالــ 
. رام  مــن  عقــل  عمــرو 



 

مهــا  الخمســينية  المواطنــة  قالــت 
حديثهــا  مســتهل  فــي   ، خزيميــة 
األســير  نجلهــا  ل«لقــدس«، عــن 
المريض  ياســر وليــد نمــر ســليمان 
خزيميــة 29 عامــاً ، والــذي تعرض 
النتكاســة صحيــة جديــدة فــي ســجن 
االحتــالل  زال  ومــا   ،« »مجــدو 
واألفــراج  عالجــه  يرفــض 
تزويــد  »رغــم  عنه،وأضافــت 
ــول  ــة ح ــر الطبي ــالل بالتقاري االحت
،لــم  بهجــت  بمتالزمــة  اصابتــه 
ــرض  ــة وتع ــه الصحي ــي حالت يراع
سبشــب  الــذي  والعــزل  للتحقيــق 
لــه مضاعفــات ، فأيــن مؤسســات 
ــي  ــة إبن ــن قضي ــان م ــوق االنس حق
المعتقــل بشــكل تعســفي وظالــم .

حياة المر ..

ــد  ــدة » أم محم ــوع الوال ــر دم تنهم
ــه  ــاف مرض ــذ إكتش ــول »من »،وتق
ــم  ــع وأل ــه وج ــنوات ، حيات ــل س قب
بســبب المضاعفــات التــي يعانــي 

منها،فهــوال يعيــش حيــاة طبيعيــة 
النــه أوجاعــه ال تتوقــف ويتنقــل 
ــفيات  ــاء والمستش ــن األطب ــاً بي دوم
 ، إعتقالــه  منــذ   « وتضيــف   ،«
قــدم المحامــي طلبــات لالفــراج 
عنــه وإدخــال وتوفيــر االدويــة 
المناســبة لــه ، لكــن االحتــالل 
 ، ياســر  ألــم  يرفض،ورغــم 
والعــزل  للتحقيــق  تعــرض 
أثــرت  تعســفية  وممارســات 
وحياتــه  صحتــه  علــى 
لحظــة  كل   « »،وتكمــل 
ســجون  فــي  يقضيهــا 
مــع  خاصــة  االحتــالل 
ــروس  ــار في ــر انتش مخاط
كورونــا ، يصبــح هنــاك 
خطــر أكبــر ، فمــن ينقــذ 

ــالت والمأســي  ــذه الوي ــن ه ــي م إبن
وبيئــة الســجن التــي تفاقــم معاناته ؟.

من حيات ..

 يعتبر ياســر أخــر العنقود في عائلته 
المكونــة مــن 5 أنفــار ،ولــد فــي بلــدة 

إخوانــه  وكباقــي   ، قباطيــة 
نشــأ وعــاش يتيمــاً بعــد وفــاة والــده 
، وتقــول والدتــه » واجهــت الكثيــر 
فــي  والمصاعــب  المأســي  مــن 
رحلــة كفاحــي لتربيــة أيتامــي الذيــن 
رفضــت التخلــي عنهــم وكرســت 

حياتــي لهــم ، تميــز ياســر باخالقــه 
ــي  ــر ل ــه الكبي ــه وحب ــة وطيبت العالي
وعطفــه واهتمامــه الدائــم بــي »، 
مــدارس  فــي  تعلــم   « وتضيــف 
المرحلــة  أنهــى  حتــى  قباطيــة 
ــاز  ــا لجه ــة ، انتســب بعده االعدادي
الشــرطة ، لكــن بعــد فتــرة واثــر 
اكتشــاف إصابتــه بمتالزمــة بهجــب 
وأصبحــت  الوظيفــة  عــن  تقاعــد 
والمشــافي. االطبــاء  بيــن  حياتــه 

داف االحتالل است

 ، محمــد  أم  الوالــدة  تــروي 
ياســر  اســتهدف  االحتــالل  أن 
رغــم  مــرات   عــدة  باالعتقــال 
المــرة  ،ففــي  ومرضــه  أوجاعــه 
االولــى ، اقتحــم منزلهــا عــام 2009 
والمعانــاة  التحقيــق  وبعــد   ،
ــي  ــجن الفعل ــم بالس حوك
لمــدة عــام ولــم يتلقــى 
طــوال الفتــرة أي عــالج 
، وبعــد فتــرة وجيــزة مــن 
تحــرره واســتئناف عالجــه 
زجــه  االحتــالل  أعــاد   ،
خلــف القضبــان عــام 2011 
، وقضــى 4 شــهور رهــن 
االعتقــال االداري تدهــورت 
خاللتهــا صحتــه وافــرج عنــه .

 بتاريــخ 29/8/2020 ، وخالل 
ــن  ــة جني ــن مدين ــر م ــودة ياس ع
جنــود  قطــع   ، قباطيــة  لبلدتــه 
االحتــالل طريقــه ، وتقــول والدتــه 
الخاصــة  بالوحــدات  فوجــيء   «
تنصــب لــه كمينــاً قرب منطقــة حداد 
الســياحية ، حاصــروه واحتجــزوه 
حتــى حضرت قــوة كبيرة مــن جنود 
االحتــالل اعتقلــوه ، لنعيــش صدمــة 
جديــدة لقلقنــا علــى حياتــه ، فهــو لــم 
وتضيف«فــور   ،« مطلوبــاً  يكــن 
والعــزل  للتحقيــق  اعتقاله،نقلــوه 
ومنعونــا مــن رؤيتــه ، وبعــد فتــرة ،

فقــدم   ، مجــدو  لســجن  نقلــوه   
حــول  طبيــة  تقاريــر  المحامــي 
خطــورة احتجــازه فــي ظــل انتشــار 
ــا ، لكــن االحتــالل رفــض . كورون

ا .. ال م ما 

حتــى فــي قاعــة المحكمــة العســكرية 
والدتــه  تتمكــن  لــم   ، ســالم  فــي 
ــت  ــا زل ــول » م ــه ، وتق ــن رؤيت م
األســرى  مؤسســات  بيــن  أتنقــل 
هــذه  لمتابعــة  االنســان  وحقــوق 
يوجــد  فــال   ، الكبيــرة  الكارثــة 
ســبب العتقالــه وتعريــض حياتــه 
انتشــار  اســتمرار  مــع  للخطــر 
ــى  ــدرة جســده عل ــا وعــدم ق كورون
دون  لكــن   ، والتحمــل  المقاومــة 
علــى  تصــر  المخابــرات  جــدوى 
مــددت   « وتضــف   ،« اعتقالــه 
مــرات  ثالثــة  توقيفــه  المحكمــة 
ســجن  فــي  محتجــزاً  زال  ،ومــا 
مجــدو ويعانــي كباقــي األســرى مــن 
ــا . ــة كورون ــارات بذريع ــع الزي من

ل ومناشدة ...

منــذ   ، محمــد  أم  معانــاة  تفاقمــت 
تعــرض  حــول  أخبــار  وصــول 
 « وتقــول   ، لمضاعفــات  ياســر 
جــراء  الصحــي  وضعــه  تفاقــم 
واالعتقــال  التحقيــق  ظــروف 
ــي  ــم يغمــض ل ــام ل ــذ أي القاســية ،من
جفــن وكوابيــس الرعــب تطاردنــي 
ــض  ــاالدارة ترف ــة ، ف ــي كل لحظ ف
عرضــه علــى طبيــب متخصــص 
ــزوده بالعــالج  ــادة الســجن ال ت وعي
ســوى  اريــد  وال   ، المناســب 
زيارتــه واالطمئنــان علــى حياتــه 

نحمــل  يــ   وت  ...
المســؤولية  كامــل  االحتــالل 
ميــع  عــن حياتــ  ونناشــد ال
النقــا  ر  الفــ التحــر 
. وان  ا ات  ــ بــل  حياتــ 
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ل  ه  ج ...رغ مر  
ا ال م بان  وما  الق

ــن  د – جني ــم ــي س ــر: عل تقري

ســير  ا إصابــة  حــد  ا م  ســيري ا نــاد  أكــد 
ــرو  ــا بفي 18 عام ــرة  ــد مناص ــي أحم المقدس
ــرا مــن  د بعــد أن نقــل مؤ رونــا المســت ك
دون  الرملــة  ن  إلــى ســ النقــ  ن  ســ
ــي.  ــ الصح ع ــن و ــة ع ي ا ــل إ ــة تفاصي معر
ــرة  ــير مناص س ــى أن  ا ــير إل س ــاد ا ــ ن ولف
ــي القــد عــام  ات االحتــالل  ــ اعتقــل علــى يــد 
12 عامــا  العمــر  مــن  يبلــ  2015م وكان 
د االحتــالل النــار عليــ  ــي حينــ أطلــ جنــ و
 . م اعتقالــ د يــ وابــن عمــ حســن الــ استشــ
ــي حينــ  ســير مناصــرة  يــة ا وشــكل 

ر  ــع وصــ ــد أن نشــرت مقاط ــة بع ــة عالمي ي
ــ ملقــى علــى  ــة اعتقالــ و ســير مناصــرة لح ل
د االحتــالل تثبيتــ  ر ومصــا ويحــاول جنــ ا
االحتــالل  واســتمر   . بــ والتنكيــل  ر  ا علــى 
ــ معــ  ــالل التحقي ــي عمليــات التنكيــل بحقــ 
مؤسســة  ــي  اســية  ــروف  ــي  ه  ــا واحت
ــا  ــ الحق ــر نقل ــ ج ــن حي ــدة عامي ــداث لم ح ل
ن  ــى ســ ــا إل 14 عام ــر الـــ ــاو عم ــد أن ت بع
ن مــدة  ــدو وحكــ عليــ االحتــالل بالســ م

جــر  عامــا   12
ات  ــا الحقــا ليصبــ حكمــ تســع ســن تخفي
ــات  صاب ــدد ا ــره أن ع ك ــر  دي ــن ال . وم ــ ونص
ســر وبعــد  ف ا رونــا بيــن صفــ ك بفيــرو 
ــ  ل 140 و ــاو الـــ ســير مناصــرة ت ــة ا إصاب
ــي وكانــ أعلــى  ر نيســان/ أبريل الما منــ شــ
مبــر  ر تشــرين الثاني/ ن ــي شــ نســبة إصابــات 
. جلبــ ن  ســ ــي  ل  ســ ــي  الما

االســر  شــؤون  ــة  ي
ــات  المحا ــي  والمحرريــن 
ــا  مقدمت ــي  و بيــة  ن ال
إدارة  نــة  ل ــا  وأع يــس  ر
ــ العاملــة  ا ــة الط ــة وكا ي ال
يــس  ر عــن  وبالنيابــة  ــا  ي
ــ  ــدر اب ا  ــ ــة ا الل ي ال
ــي  العامليــن  ــة  وكا بكــر 
طــن  ــات ال ــي محا ــة  ي ال
د ســليمان  ســير /  را ن ا ــ ن ي
ــى مــن ســكان ر   بخيــ الص
ــرا  طــا غــزة بمناســبة ا
ن االحتــالل .  عنــ مــن ســ
نيطــ  ســتا حســن  وأشــار ا
ــى  ــة  ي ال أداره  يــس  ر
ــى  ســير الص ــات ان ا المحا
مــدة  ــى  و 15عامــا  ــى  أم

حكمــ كاملــة دون ان يحصــل 
علــى ا امتيا مــن تخفي حك  

كمحاكــ 
لثــى  أو  الشــلي 

نيطــ  ســتا  المــدة وتمنــى  ا
يــ  الت المحــرر  ســير  ل
لخدمــ  لــ   والت ــا  والن
. طنيــة  ال ايــاه  و شــعب 

ســير البطــل والســرت ــا ل ني

عنــد  بــة  والعا والحريــة 



ي  نا أحد  ل 
لسطين ال يتمنى 

ادة  كلنا مشاريع  الش
القص  ادة   ش

اصل من  يلي مت سرا ا
عيات  رات والمد الطا
ميا  اري  و ي والص
م  دا  كل ي يسق ش

يد نسمع عن ش

ات ال الزعي ياسر عر الخميس 31 ديسمبر  2020من أ

مرعــي  عاطــ  الســيد  ــال 
ــات العامــة  مديــر عــام العال
ــام  بم والمكلــ  عــالم  وا
يــل  تا برنامــ  عــام  مديــر 
ــي  والمحرريــن  ســر  ا
ن  بــ بيــة  ن ال ــات  المحا
يلي منــ ان  ســرا االحتــالل ا
ــطين  لس ــاه ار  دم ت  ــ وط
حاول وبشــتى الســبل وأســاليب 
العنصريــة ممارســة سياســة 
يــل علــى أبنــا شــعبنا  الت
اعــدة مــن  ه  ــ الفلســطيني و
ــة  ي ــة والعن ــد العنصري اع
يلية الخبيثــة محاوليــن  ســرا ا

التاريــ  تزييــ  عبثــا 
مرعــي  وأشــار  الفلسطيني
دارة  ــ ــال ب ــالل ممث ن االحت ــ ب
العامــة  ن  الســ مصلحــة 
ــا القمعيــة منــ إنشــا  وأدوات
كبــر  ب والــز  ن  الســ
ار  الثــ مــن  ممكــن  عــدد 
المؤمنيــن  الفلســطينيين 
يــة  الق وبعدالــة  بالنصــر 
مارســ  الفلســطينية 
يلية  سرا ن ا مصلحة الســ
بحــ  ــ  را ال أبشــع 
ــ  يل ســر مــن أجــل ت ا
ــ  ا محت مــن  ــ  ريد وت
ــع  ــا د نســاني مم ــي وا طن ال
ســيرة  ا طنيــة  ال بالحركــة 
ــة  اج والم التصــد  إلــى 
ــ  ــ وأدميت اعــا عــن كرامت د
رميــن  م امــام  وإنســانيت 
معــار  ا  ــ خا العصــر 
انتصــرت  الخاويــة  معــا  ا
وأكــد  ارادة الحــ علــى الباطل
ــ  ا ن  بــ مرعــي  الســيد 
ــا  حققت التــي  ات  ــا ن ا
ســيرة  ا طنيــة  ال الحركــة 
ــ  ــال الكت ــات إد ــ البداي ومن
ــالم وكانــ  والكراســات وا
الصليــ  طريــ  عــن  ــل  تد

واســتمرت  الدولــي  حمــر  ا
بــل  مــن  المطالبــة  عمليــة 
ــ بالتقــدم  ســر الســما ل ا
العامــة  يــة  الثان المتحانــات 
ــا انتزاعا  ن ا ا ــ ا  وانتزعــ
رمــة  الم يــاد  ا بيــن  مــن 
ــة  ــدأت عملي ــا ب ن ــالل و لالحت
ن  الســ وأصبحــ  ل  التحــ
ــا الرطبــة  دران يلية ب ســرا ا
الــى  حيــا  ل مقابــر  مــن 
ريــة وجامعــات  أكاديميــات 
الــكادر  تخــر  علميــة 
الفلســطيني المتعلــ والمســيس 
ــة الصعــا  اج القــادر علــى م
ن  ــ ــي ب ــاد مرع وأ والتحديات
يلية  ســرا ن ا مصلحــة الســ
مــن  ــات  جي وت وبتعليمــات 
سياســي  مســت  أعلــى 
ن  ا لقانــ يل تنفيــ ــي إســرا
عملــ  العنصــر  شــالي 
مــن  ســر  ا علــى حرمــات 
ــا  كفلت التــي  ــ  حق ــة  كا
عــراف  يــ وا ا ــ كل الم ل
ــا  من ومــن  الدوليــة 
الثانــ  التعليــ  ــي  ــ  حق
ــر  س ــان ا ــي وحرم امع وال
امعــة  لل االنتســا  مــن 
الســيد  وأردف  العبريــة

ات  ــرا ج ه ا ــ ن  ــ ــي ب مرع
ربــ كل  التعســفية والتــي 
عــراف الدوليــة  يــ وا ا الم
ــ  الحا ل  وطــ بعــر 
ــر  س ــؤون ا ــة ش ي ــ  ع د
والمحرريــن للبحــ عــن طــر 
مــن  ســر  ا ليتمكــن  بديلــة 
الثانــ  ــ  تعليم اصلــة  م
الف مــن  امعــي ليتمكــن ا وال
بطــال مــن التقــدم  ســر ا ا
يــة  الثان ــا  ن ا المتحانــات 
ــا  بن ه  واجتيــا العامــة 
ــ  ــات من ــ الم ل ــ وك وتف
القــد  امعــة  ل ن  منتســب
ــ شــروط معينــة  حــة و المفت
راه التعلي  ــا مــع و متفــ علي
ــد  ــة الق ــي وإدارة جامع العال
ن  الســ لتصبــ  حــة  المفت
ــا العدو  يلية التــي أراد ســرا ا
حيــا الــى مــدار  مقابــر ل
ــات  ــة وجامع ري ــات  وأكاديمي
ــل  بف ــة  والمعر للعلــ 
ــل  وا ــن ا لي ــات المنا حي ت
طنيــة  مــن رمــ الحركــة ال
ســر  ا واســتطا  ســيرة  ا
بــة  المتعا جيــال  ا عبــر 
ــا  ن ا ا  ــ علــى  الحفــا 
ن. ــ ــات العي ــ مــن حد ن وص

 حدي القد

بــل  ســر الفلســطينيين مــن  داف ا اســت
ــا  راع و يلي  االســرا االحتــالل  ســلطات 
مــر  ن ليــس با دارة الســ المتمثــل بــ
ــ سياســة احتالليــة منــ  ديــد بــل  ال
ــا منــ االنتــدا  يــام دولــة االحتــالل وأي
يــدا  االســتعمار البريطانــي لفلســطين تم
امــة وطــن  ر المشــؤوم ب لتنفيــ وعــد بلفــ
ــى حســا  لســطين عل ــي  د  ــ مــي للي
ا الكيــان أداة  ــ ن  شــعبنا الفلســطيني ليكــ
حيد  مــن أدوات الــدول االســتعمارية لمنــع ت
االحتــالل  دولــة  ر  و العربيــة  مــة  ا
لســطين تحــ  ــي  ــ العرب ــ العال ل ــي 
ــطين أر  لس ــا أن  ــة من ــ مختلف مزاع
لــة بفعل  ه المق ــ بــال شــع حيــ ســقط 
ــاالت شــعبنا الــ اســتطا ان ينقــل  ن
يــة  يــن الــى  لة الج يــة مــن مســ الق
ولــى.  ا الدرجــة  مــن  ووطنيــة  سياســية 
ــي  ســر  ل بالنســبة  ديــد  ال ولكــن 
يلي  ــرا ــي االس ل ــن الدا م ــر ا ي ــدار و إص
ــرو  ي ــد  ــر  س ــ ا ــع تطعي ــرا بمن أم
ــي  ــة  اص ــ  ــا العال ت ــ ي ــا ال رون ك
ــدة  ــالالت جدي ــرت س ــ  ــام حي ي ه ا ــ

ــدد حيــاة  مــر الــ ي ســريعة االنتشــار ا
ــددة أصــال جــرا السياســات  ســر الم ا
ــ  راغ ســة إ االحتالليــة التــي تحــاول يا
الــي  ــ الن ا ــ ومحت ن م مــن م
ســر  ــ ك ــة حق ــن كا ــ م وتحرم
اد  مــر الــ أد الــى استشــ حــر ا

السياســة  ه  ــ بســب  ــ  من العشــرات 
ــ المتحــدة  م ــاد ا ــع مب ــار م ــي تتع الت
ا  ح يــن  ســر ال . إن ا ســر وحقــ ا
ا  لــ ــ مــن أجــل حريــة شــعب ونا بحريت
م  ن اليــ ــ اج الــة االحتــالل ي مــن أجــل إ
ــة  اصل ــالل المت ــاكات االحت ــ انت ــى جان ال
ن انتشــاره ال ســم  بــا  طــر ال ــ  بحق
ــ  ــر من ــاة الكثي د بحي ــي ــدر  س وال 
ــة المؤسســات  ــ مــن كا ــ يتطل ــر ال م ا
مــات  ومن ســر  ا بشــؤون  المعنيــة 
ــالل  ــع االحت ــتنفار لمن ــان االس ــ االنس حق
ليــة بمنــع تطعيــ  يــر الدا مــن تنفيــ أمــر و
أن يشــرف  اللقــا علــى  ا  ــ ب ســر  ا
حمــر  ــ ا ــ إمــا الصلي ــة التطعي علــى عملي
مــات حقــ إنســان وأطبــا  الدولــي أو من
. كمــا أن  تصــا و اال ن مــن  لســطيني

على 
نــ  ا ل ا

ة شــؤون  ي الفلســطيني ممثال ب
ــل  الفصا ــة  وكا والمحرريــن  ســر  ا
الفلســطينية  الســلطة  لــ  وك والقــ 
المتحــدة  مــ  ا لــد  العاجــل  التحــر 
بحقــ  المعنيــة  الدوليــة  مــات  والمن
ــ علــى دولــة  ســر واالنســان لل ا
ــ  ــر و س ــ ا ــل تطعي ــن أج ــالل م االحت
ــ مــن  الدوليــة وعــدم حرمان المعاييــر 
عــراف  ــي ا ــا  ــ المنصــ علي حق
يــ الدوليــة. وعلــى أبنــا شــعبنا  ا والم
ســر  امــن مــع ا عاليــات الت ســيع  ت
ن  قــ  ــ  وي ــا علــى  تصار وعــدم ا
امــن تكشــ للعالــ أجمــع  عاليــات الت
ــة. ــر الحري ــ أس ــالل بح ــاكات االحت انت

بقل :عاط مرعي
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ا  ا على أو كثر س عام 2020.. ا
يلي ن االحتالل االسرا ل س سر دا ا

 تقرير : 
لسطين

م   الي
ا  كثر س يعتبر عام 2020 ا

سر الفلسطينيين  على ا
يلي  سرا ن االحتالل ا ل س دا

اكات االحتالل  إ تصاعدت انت
بحق حي ر مطال اسر 
اعف ح  دار وت االعتقال ا
ات الشبان  مية لم االعتقاالت الي

فة المحتلة وس استمرار  ي ال
ا الصحية والمعيشية  ترد االو

يرو  طر انتشار  ن و ل الس دا
الل  بر  .وكان الحدث ا رونا ك
سر  ار تعر حياة ا العام ال
 - يد ك لخطر االصابة  بعدو 
ي الفلسطينية  ر الت ل دوا إ س

ات  المعنية بشؤون االسر إصابة م
اصل  يما ت االسر بالفيرو 

ن  م بش إدارة االحتالل سياسة ال
ر  اعداد المصابين الحقيقيين. أما 
تي على  دار الممن ي االعتقال ا
سير  ا ا اكات إ  رأ االنت

ر من سكان مدينة جنين  ر اال ما
حا  رابا مفت فة المحتلة إ ي ال
اجا  ما احت عن الطعام دام 103 ي

على اعتقال إلى جان  
. را سر بمعركة اال عشرات ا

ن االحتالل ي س 4400 أسير 
ــي  يــ  والت الدراســات  وحــدة  يــس  ر
ســر والمحرريــن عبــد  ــة شــؤون ا ي
القلــ  حالــة  مــن  نبــ  روانــة  الناصــر 
ــي  ــطينيين  ــر الفلس ــى االس ــدة عل المتزاي
ــة  كال ــة ل روان ــ  ــالل. وأو ن االحت ســ
عــام  أن  باريــة  ا م  اليــ لســطين 
ســر  ــا بالنســبة ل ــا تمام 2020 كان مختلف
ــي  ــي كل ش ــبق  ــا س ــن م ــن ع والمعتقلي
ــي  ــل اســتمرار اعتقــال 4400 أســير  ــي 
ــيرة  ــال و41 أس ــ 170 طف ن بين ــ الس
ــى  ــا م يم ن.  ــي الســ ــا  ب وتفشــي ال
طــا غــزة أكثــر من 18ســنة  41 أســيرا مــن 
ر  يــة تــ ــ وا مــن االعتقــال تحــ ح
. ــ ز ــالل الســتمرار ح ــة االحت ــا محكم ب

راونــة ان  رونــا أكــد  حــة ك وعــن جا
ير  ن لــ تتبدل ولــ تت ــل الســ ــا دا و ا
ــالل  ــلطات االحت ــ س ــ واصل ــل حي ل
ن الدولــي ولــ  ــا بمعــزل عــن القانــ معاملت
ــ  ــرور لحمايت ــ مطلــ و ــر مــا  ت
وبيــن  رونــا.  ك بفيــرو  صابــة  ا مــن 
عالمــات  ــ  علي ــرت  أســيرا   140 أن 
العــدد  أن  مــن  ر  بالعــدو وحــ صابــة  ا
ــي  ــالل الفتــرة المقبلــة  مرشــ لالرتفــا 
ــة  ــة الكامل ــة الصحي ــ الرعاي ــدم تقدي ــل ع
ــؤون  ــة ش ي ــة أن  راون ــر  ك . و ــر س ل
شــراف طبــي  االســر والمحرريــن طالبــ ب
ــات  ص ــى الفح ــراف عل ش ــد ل محاي

لقاحــات. االســر  اعطــا  بــة  ومرا

ن  الســ ادارة  مــع  ربنــا  ت إن  وأكمــل 
ــ  ايا ن ونخشــى  ــ  ب نثــ  وال  اســية 
ل  العنصريــة وال نســتبعد اســتخدام حقــ
بفيــرو  الخاصــة  اللقاحــات  ــار  لت
ــات  ــة المعطي ــة أن كا راون ــ  .ونب رونا ك

ــ  د تؤكــد أن ســلطات االحتــالل ل ا والشــ
ــدم  ــة الصحــة المناســبة وال تق ــر البي ت
ية  ي ما يــة للمعتقليــن و الرعايــة الكا
حيــاة  ــي  تار  االســت ات  إجــرا ــي 
مــن  ــي  ــة حتــى  ــ الصحي اع وأو
ات  تمــام لندا بــا ولــ تعــر أ ا ال

المعنيــة. والمؤسســات  االســر 

مــة االحتــالل  وكان مســؤول مــن حك
ســر باللقــا  ــال: إن تطعيــ ا ــد 

. ياتنا رونا ليــس مــن أول ــد ك

مــن  راونــة  ر  وحــ كمــا 
ــا  االحت ــروف  تحديــات 
ان  الســ معاملــة  ة  ســ و
الصحيــة  ــا  و ا وتــرد 

ــات. صاب ــا ا ــا وارتف رون حــة ك مــع جا

دار االعتقال ا
جــد حاليــا  نــ ي يــة  ــي أحــدث احصا و
االعتقــال  بنــد  علــى  أســيرا    1100 نحــ
رارات جديدة  رابــة   ــا  االدار بين
روانــة.  ــ  ديــد و ــرارات ت و  
إداريــا  معتقــال   25 مــن  أكثــر  ــا  و
ا  ــ ــالل  ــام  ــة عــن الطع ردي ــات  راب ا
 . ر ــر اال ســير ما ــ ا العــام مــن بين
عــن   االحتــالل  مــة  حك رجــ  وأ
- بعدمــا  - ــر بتاريــ  اال
ونــددت  العادلــة  لشــروط  خــ  ر

المعنيــة  ــات  وال المؤسســات  ــة  كا
عمليــة االعتقــال واعتبرتــ أنــ يتعــار 
ن الدولــي. وشــدد المختــص علــى  مــع القانــ
ــز المؤسســات الدوليــة عــن  ــل ع ــي  أنــ 
واالنتصــار  االدار  لالعتقــال  حــد  ــع  و
ــع  يد ا  ــ ن  ــ االدارييــن  للمعتقليــن 
ــ  الل الــى  دارييــن  ا المعتقليــن  بعــ 
ســيلة  ك الطعــام  عــن  ــرا  اال لخيــار 
لالعتقــال.  ــ  ر عــن  للتعبيــر  اليــة  ن
دار سياســة  وتعتبــر سياســة االعتقــال ا
ن  القانــ ــا  ير تعســفية  عنصريــة 
ــي  ســير  مــة االحتــالل ا حيــ تبقــي حك
مــة ومحاكمــة  جيــ ت ن دون ت الســ

تــرة. االعتقــال كل  ــرار  ــدد  ت أن  علــى 

ة الشتا س
ــي  االســر  ــا  و ب يتعلــ  يمــا  و
ــة  راون ــر  ــد الناص ــال عب ــتا  ــل الش ص
ويــزداد  ــ  تتفا االســر  معانــاة  إن 
ــ  تقار ــل ا ــي  ــتا  ــي الش ــ  جرح
الحمايــة  مــن  مــة  الال لالحتياجــات 
االعتقــال. ــروف  و القاســية  البــرودة 

ــار  اصــة كب ســر  ــة أن ا راون ــاف  وأ
ــرا  م ــة ب صاب ن لخطــر ا ــ الســن يتعر

ــا  و ا ســ  مــع  ســميا  ال  الشــتا 
ن.  ــ ــي الس ــة  ــات الطبي ــة والخدم الصحي
ن االحتــالل تتعمــد اتخــا  وأكــد أن إدارة ســ
تحامــات  ية وا ات اســتفزا طــ ات و إجــرا
ات متعمــدة وســ حملــة تفتيشــات  واعتــدا
ــ  يي ــ للت ل ــن و م ا ــة  ريع ــررة ب متك
كمــا   . ــ علي يــص  والتن ســر  ا علــى 
لحــا  ات االحتــالل  ــدف إجــرا ت
ســد  ال ا 

ــ  والنفســي والمعن
ا يتعــار مــع  ــ ســر و المتعمــد ل

ن الدولــي الــ يلــزم الدولــة الحاجــزة  القانــ
ــ مــن  ــ وحمايت يــر كل مــا يلــزم لعالج بت
. وشــدد  مــرا صابــة با ت أو ا طــر المــ
ع  را ن تخل  راونــة علــى أن إدارة الســ
ــال مــا ينقــص  يــل أمــام إد ــع العرا وت
ــل والمؤسســات  االســر عــن طريــ ا
ــي  يســاعد  أن  يمكــن  ومــا  يــة  الحق
. الشــتا ــي  ــ  احتياجات بعــ  ســد 

اد 4 أسر استش
د  ــ ــرم استش ــام المنص ــالل الع ــ  ــر أن ك و
ــا  و ا تــرد  بســب  أســر  أربعــة 
مــال الطبــي المتعمــد  الصحيــة وسياســة ا
ســعد  ــي  البرغ الديــن  ر  نــ  : ــ و
أبــ  وكمــال  الخطيــ  طلعــ  رابلــي  ال
ز  ات االحتــالل تحت ــ وعــر. وأشــار إلــى أن 
ه  ــ ريــن وتابــع:  مســة  ــ مــع  جثامين
يــة  ال ــ ا را واحــدة مــن أبشــع وأكبــر ال
ــة  ــا دول ــي تقتر نســانية الت ــة وا ني والقان
.وطالــ  ات م ا بحــ  االحتــالل 
والمؤسســات  مــات  المن راونــة 
ــي  نســانية و يــة وا الدوليــة الحق
للصليــ  الدوليــة  نــة  الل ــا  مقدمت
العالميــة  الصحــة  مــة  ومن حمــر  ا
العاجــل  ــل  ا والتد بتحمــل مســؤوليات
دنــى مــن الحمايــة  يــر الحــد ا مــن أجــل ت
ســر والمعتقليــن  نيــة ل نســانية والقان ا
أو  ت  المــ طــر  مــن  الفلســطينيين 
مــرا المختلفــة. صابــة بالفايــرو وا ا

نة االسر ل

طنيــة  ال للقــ  ســر  ا نــة  ل وســلم 
المؤسســات  نيــن  اال ســالمية  وا
ــا  ي ر  تحــ نيــة  ان كــرة  م الدوليــة 
ســر  ــع الصحــي ل رة ال طــ مــن 
رونــا  ك حــة  جا ــل  ــي  الفلســطينيين 
ــ  م ل ــال اللقــا الــال ــ االحتــالل اد ور
ســر أن  نــة ا ن . وأكــدت ل ــل الســ دا
ــة االيــد أمــام مــا  المقاومــة لــن تقــ مكت
تمــع الدولــي لتحمــل  يحصــل مــن مطالبــة الم
ــ علــى االحتــالل مــن اجل  المســؤولية وال

ــ ــرا عن ــر واال ــا االس ــين او تحس

طنيــة  ال للقــ  ســر  ا نــة  ل وطالبــ 
الدوليــة   المؤسســات  ســالمية  وا
ــا الدوليــة  ــا والتزامات اجبات ــ ب بالن
االحتــالل  علــى  ــ  وال نســانية  وا
العنصريــة  سياســات  ــ  ل يلي  ســرا ا
أســيرا.  226 اد  الستشــ أدت  التــي 

ســر  ا ــع  و إلــى  القــ  وأشــارت 
التــي  رونــا  ك حــة  جا ــل  ــي  اصــة 
ــدد حيــاة أســرانا وأســيراتنا الماجــدات  ت
بفعــل  ســر  ا طفــال  وا الســن  وكبــار 
يلية. ســرا ــ العنصريــة ا را السياســات وال



هــذه  فــإن  المذكــرة،  وحســب 
ــات  ــع تعليم ــى م ــوة تتماش الخط
األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة 
التــي طلبــت »تحديــث« إشــارات 
للبضائــع  اإلنتــاج  مصــدر 
بعــض  »فــي  المصنوعــة 
ــة«  ــة الغربي ــن الضف المناطــق م
حتــى تعكــس أن المنتجيــن فــي 
ــن  ــون »ضم ــك المناطــق يعمل تل
واإلداري  االقتصــادي  اإلطــار 
فــي  أنــه  ويذكــر  اإلســرائيلي. 
أعقــاب زيــارة وزيــر الخارجيــة 
إلســرائيل  األخيــرة  األمريكيــة 
ــة،  ــو للضف ــتوطنات بومبي والمس
توافــق  أنهــا  واشــنطن  أعلنــت 
منتجــات  تصنيــف  علــى 
المســتوطنات بـ«المصنوعــة فــي 
المذكــرة  وتمنــح  إســرائيل« 

يومــا   90 مهلــة  المســتوردين 
المقــررة.  التغييــرات  لتطبيــق 
الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
بومبيــو  مايــك  األمريكــي 
إلســرائيل  زيارتــه  خــالل 
»ســنواصل  الماضــي:  الشــهر 
والمؤسســات  للــدول  التصــدي 
ــرعية  ــحب الش ــي تس ــة الت الدولي
المنتجيــن  أو  إســرائيل  مــن 
الضفــة  فــي  اإلســرائيليين 
رافضــة  تعاقبهــم  أو  الغربيــة 
الواقــع«. باألمــر  االعتــراف 
وكانــت إدارة الجمــارك وحمايــة 
أصــدرت  األمريكيــة  الحــدود 
إدارة الجمــارك وحمايــة الحــدود 
ــى  ــة، مذكــرة تنــص عل األمريكي
المنتجــة  البضائــع  تعريــف 

اإلســرائيلية  المســتوطنات  فــي 
أنهــا  علــى  الغربيــة  بالضفــة 
ــى  ــرائيل« عل ــي إس ــت ف »صنع
اعتبــاًرا  بهــا  العمــل  يتــم  أن 
ــع  ــي الراب ــس ف ــوم الخمي ــن الي م
والعشــرين مــن الشــهر الجــاري. 
وتمــت صياغــة المذكــرة وفقًــا 
الخارجيــة  وزيــر  إلعــالن 
األمريكــي مايــك بومبيــو، خــالل 
تشــرين  فــي  األخيــرة  زيارتــه 
الثانــي الماضــي، إلــى أن القــرار 
فعلــي  بشــكل  نافــًذا  أصبــح 
ــم  ــوم األربعــاء ل ــى ي ــوم. وحت الي
قواعــد  حســب  مســموحا  يكــن 
تعريــف  األمريكيــة  التجــارة 
منتجــات المســتوطنات كمنتجــات 
للمذكــرة،  ووفقًــا  إســرائيلية. 
علــى  عالمــة  وضــع  يجــب 
البضائــع القادمــة مــن المنطقــة 
بموجــب  كانــت  التــي  ج، 
اتفاقيــات أوســلو تحــت الســيطرة 
الحصريــة،  اإلســرائيلية 
لإلشــارة إلــى مصدرهــا علــى 
»منتــج  أو  »إســرائيلية«  أنهــا 
فــي  »صنــع  أو  إســرائيلي« 
هــذه  تصديــر  عنــد  إســرائيل« 
البضائــع إلــى الواليــات المتحــدة. 
ــيئة  ــلو س ــة أوس ــر أن اتفاقي ويذك
ــرائيل  ــا إس ــي وقعته ــت الت الصي
العــام  فــي  الفلســطينيين  مــع 
ــة  ــة الغربي 1993، قســمت الضف
)أ(و)ب( مناطــق  ثــالث  إلــى 
المنطقتــان)أ(  وتشــكل  و)ج(. 
مــن  المئــة  فــي   40 و)ب(، 
المنطقــة  وتخضــع  األراضــي، 

الفلســطينية  للســيطرة  )أ( 
تخضــع  حيــن  فــي  الكاملــة، 
المنطقــة)ب( للســيطرة المدنيــة 
الفلســطينية، فــي حيــن تســيطر 
ــي  ــب األمن ــى الجان ــرائيل عل إس
فيهــا. أمــا المنطقــة )ج( فتخضــع 
والمدنيــة  األمنيــة  للســيطرة 
منطقــة  وهــي  اإلســرائيلية، 
متنــازع عليهــا وتركــت للحــل 
النهائــي بيــن الجانبيــن. وأضافــت 
القادمــة  البضائــع  أن  المذكــرة 
مــن المنطقــة )أ( والمنطقــة )ب(، 
يجــب أن تحمــل عالمــة »الضفــة 
مــن  »منتــج  أو  الغربيــة«، 
الضفــة الغربيــة« أو »صنــع فــي 
الضفــة الغربيــة«. ويجــب تمييــز 
البضائــع مــن قطــاع غــزة علــى 
المذكــرة  وتمنــح  النحــو.  هــذا 
يومــا   90 مهلــة  المســتوردين 
المقــررة.  التغييــرات  لتطبيــق 
وكانت كافة األوســاط الفلســطينية 
الوطنيــة والشــعبية، قــد أدانــت 
»بشــدة« زيــارة وزيــر الخارجية 
فــي  بومبيــو  مايــك  األميركــي 
إلــى  الماضــي  الثانــي  تشــرين 
ــة  مســتوطنة »بســاغوت« المقام
البيــرة  مدينــة  أراضــي  علــى 
وقــرار  الغربيــة،  الضفــة  فــي 
الحاليــة  األميركيــة  اإلدارة 
اعتبــار منتجــات المســتوطنات 
أنهــا  علــى  اإلســرائيلية 
إســرائيلية«.يتضح  »صناعــة 
مــن القــرارات األخيــرة إلدارة 
حتــى  ماضيــة  أنهــا  ترامــب 
الســاعة األخيــرة لواليتهــا فــي 
ماضيــة  أنهــا  األبيــض  البيــت 
والفاضحــة  المعلنــة  بسياســتها 

الدولــي،  للقانــون  المناقضــة 
اإلنســاني،  الدولــي  والقانــون 
المــادة  تنتهــك  فالمســتوطنات 
49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 
المحتلــة:  لألراضــي  الحاكمــة 
يجــوز  أنــه »ال  علــى  وتنــص 
أو  ترحــل  أن  االحتــالل  لدولــة 
تنقــل جــزءا مــن ســكانها المدنيين 
ــه ».  ــي تحتل ــي الت ــى األراض إل
ــي 2004 استشــهدت محكمــة  وف
العــدل الدوليــة باتفاقيــة جنيــف 
ــادر  ــن مص ــا م ــة وغيره الرابع
أن  فأكــدت  الدولــي،  القانــون 
ــي  ــرائيلية ف ــتوطنات اإلس »المس
األراضــي الفلســطينية المحتلــة 
الشــرقية(  القــدس  فيهــا  )بمــا 
للقانــون  بالمخالفــة  أقيمــت 
تعــد  والمســتوطنات  الدولــي. 
ــي  ــا األساس ــام روم ــة لنظ مخالف
الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة 
وشــرعنه المســتوطنات تنــدرج 
ــة  ــرب الداخل ــم الح ــن جرائ ضم
 « المحكمــة  اختصــاص  فــي 
ــاي  ــح اله ــاك للوائ ــكل انته وتش
55 مــن  1907 والمــادة  لســنة 
ترامــب  إدارة  الهــاي.  لوائــح 
ال  هــذه،  الرعنــاء  بسياســتها 
ــي،  ــون الدول ــر منتهكــة للقان تعتب
اإلنســاني  الدولــي  والقانــون 
مرتكبــة  تعتبــر  بــل  فحســب، 
ــتوجب  ــي تس ــرب الت ــم ح لجرائ
العقــاب فــي المحكمــة الجنائيــة 
تلفــت  أن  ينبغــي  وال  الدوليــة 
تســتحقه  الــذي  العقــاب  مــن 
الزمــن أو قصــر، فهــذه  طــال 
بالتقــادم. تســقط  ال  الجرائــم 
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لة: المصدر / غزة- حن

يــس  نيطــة ر ــاد حســن  ا
ن  ــة شــ ي نــة ادارة  ل
ــي  ــن  ســر والمحرري ا
ن  بيــة بــ ن ــات ال المحا
االســير ســعيد ســعد محمــد 
42 عامــا مــن  ف  شــل
طــا  ــ جنــ  مدينــة ر
ربعا   ــى أمــس ا غــزة أن
 - - ــ  ا الم
عشــر  الســابع  عامــ 

الثامــن  عامــ  ــل  ويد
ــي  يــر  واال عشــر 
ــر  ك ــالل . و ن االحت ــ س
االســير  بــان  نيطــة 
اليــد  م مــن  ف  شــل

ــ عــام 1977  مدينــة ر
ــ  ــ بتاري ــ اعتقال ــد ت و
ــ  ــد حك 30/12/2003 و
ن لمــدة 18 عامــا  بالســ
مــة مقاومــة االحتــالل . بت

أســر  مانيــة  رر 
 2020 العــام  ــالل 
عبــر  ــ  ب أن اليــد  بم
ــل  ربــة مــن دا نطــ م
ليبلــ  حتــالل.  ا ن  ســ
يــن يطلــ  طفــال ال عــدد ا
الحريــة  ســفرا  ــ  علي
أول  ربــة  ت ــا  ن منــ 
ه  ــ ب ــا  لإلن أســير 
الطريقــة عــام 2012 إلــى 
ــا  ــا لمتابعتن ق 95 طفــال. وو
ا  بــ يــن أن ســر ال ن ا ــ
ربة  أطفــاال عبر النطــ الم
ــد وليــد  ــ  القا ا العــام  ــ
ــل  ســى  وا ــة  عمــاد م د
ســي  ي جلبــ  أحمــد ال

ــد   ربيــع أبــ الليــل  أم
يتــاو   ــار  محمــد  الن
ــ  ــا الحــرو وجميع ب
ن  بالســ ن  مــ محك
ات  لســن أو  المؤبــد 
ــرة  ا وتعتبــر  يلــة.  ط
ربــة التــي ال  النطــ الم
حتــالل  ا ســلطات  تتــر 
ا ســبيال  ن ومصلحــة ســ
ــر  شــكال  ــا  لمحاربت

ســر  ا اللــ  يتحــد 
المــكان  حيــز  ــ  وجات و
ــاة  ن للحي ــ ــ ويزرع ي ال
ــا مــن بين  ــارا تتســلل ل أ
كــر أن أولــى  بــان. ي الق
النطــ  طفــال  الدات  الــ

ل  ســ ربــة  الم
منتصــ عــام 2012 حيــ 
ســير  ا وجــة  بــ  أن
م  -المحكــ الزبــن  عمــار 
 27 المؤبــد  ن  بالســ
نــد. ول م ــا ا مــرة- طفل

يس  نيطة ر حسن 
ة  ي نة إدارة  ل
شؤون االسر 
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اكرة  أتطلع نح سما ال
ا  ا بعد  متفحصا ما حل ب
العمر من الرحلة مع القيد 
ر  فيفة تن ر صدوعا 

ا  شى من اتساع بالخطر وأ
ل إلى ما يشب الثق  لتتح

ن ابتال  د ال من ش س ا
د ال أجد  ا  . عند كل شي

اتي. كي أمكن لإلنسان أن 
ات  ي  اكرة و يخشى على ال

ال ينشد نسيان بع 
ا المؤلمة. كي صار  ل ص
ين:  مع بين نقي سع ال ب

ا  صف اكرة ب ف على ال الخ
ي  ية المر والرغبة 

نسيان بع ما تلتقط من 
ا نحن ال  ر واحداث. ومع  ص
ننسى البتة. إنما نقي مصالحة 

ل  يما ي اكرة  دنة مع ال و
ما بين النسيان  ا االشتبا 
اكرة.  اكرة. ال حياة بال  وال

ا  ا أحسن بعدم احتفا بيد أن
بكل شي وإال لما أمكننا 

ا القدر من الشقا  احتمال كل 
حداث الفاجعة. أين ت  وا

د التي  حداث والمشا كل تل ا
ا  اكرة يقال إن ا ال تزلت ا

سعنا  ي الالوعي وب تستقر 
حد  رادتنا او ب ا ب استعادت

ا.  المحفزات التي تستدعي
ي الالوعي حي  نا  و

ية  اكرة المط كبر لل الخزان ا
فال  ي غيا النسيان أحاول إ

ال  ا ل ا وعدم العب ب اب أب
ي  ا وأغر  تتسر أحدا

ا. أعما
ل..  ة للمنط بما أ ال عال

ي  اير  منط  د م ن ا
د  حيان. ووجد ا كثير من ا
لكي يخال الطبيعة ويعبر عن 

يتالمس  ل  ل والال معق المعق
لي مع  صى درجات ت ي أ
د أن  مة ا ن. إن م ن ال

ل  يبر شرعية الالمعق
ل  نا بين المعق ا وأن تقي ت

ا صار بمقدورنا  ن . أل ن وال
ات:  ي عال التنا االحتفا 

ار الصي والشتا  الليل والن
ة  الخري والربيع البرا

 .... ا رت م وا والن ال
ة  ت. لكن ما عال الحياة والم

اكرة ربما كان  د بال ا
ه  د  الحسا ال تط ا

ة.  اد ا ال اكرة على نيران ال
ن تط  اكرة الس ا كان  وإ

د المفزعة  ل القدر من المشا
ا الحسا ال يقال  لتنت 

ا  ن  ن.  ل أد الس
د يت على  الصن من ا

ل والحرمان كما  اكرة ا
ار الصحرا على  تت أش
ال ع عند أن  فاف.  ال

ا ل  را يانعة . وا ن  تك
يتسنى بنا بعد إنتا نص 

أدبي يلي برحلتنا المتعبة 
د   . د السب لل ربما يع
نحتا المزيد من ال لنم 
ل  ي صحرا ا ورنا أكثر  ج

مال  لنرتش ما تبقى من 
مل  رطبة وما علينا س الت

ا الصحرا  حد بالصبر . 
ا  من علمتنا ملكة الصبر ول

ا  لب ي  مل  احتف بال
ا لنشت من نحن  ن سفينت ليك

مال ومن  ال مل و  الت
 . ة نا ا ة نشت  أنثاه النا

مل بالصبر  ا ال مل أي ت
لق  لمثل  فاف  واحتمل ال

مل بالصبر  ت . س ه الصحرا
فاف. أنا الال  واحتمل ال
ي صحرا شاسعة ال تطل 
س على العدم. أرتش 

القليل مما تبقى من جرعات 

ربة المعنى لتطيل المزيد  ي 
. ال أدر ما ال  من البقا

ني  ن س . أ يشدني للصحرا
نني أحمل  ا. أم  ي وسط م  يق

اكرة الصحرا  ي  ي أعما
ي  ثين  مي الال رث  من م

ن  بدية  أم  . ا صحرا
رف  طالل و ف على ا ال
اربة  منة ال الدم على ا
ناتنا النفسية  بات إحد مك
ي  جدانية. ار ية وال والثقا

ي البدو  تي كما ير مام و
كرني ال  . ي مام جمل

سعى لتروي  مل امتطي  ب
ا  ك كي ال يسقطني عن سنام .
ي  رة ال تنت ي دا يام  دني ا تق

روة سنام  ا من   ا أنا   .
 . تي أحاول أن أتحايل علي و

يل ل  ا أرو ليحملني إلى م

ا  ي  اكرة. ربما ينت ا ال تتط
ي البعيد. يترا  الزمن الممتد 

ستح  احة  لي ما يشب ال
طاه سريعا وما أن  تي لي  و

احة حتى يترا  أدن من ال
ت  . ولكثرة ما ترا لي السرا
ي  بيرا  احات صرت  لي ال
. ال يحفل بي ال  السرا

. إن حياد مطيع  ال أمتطي
. ومع ال  أسيره كيفما أشا
مس  اكرة.  ن لي  كرت ب ت

د  تي ليدور وأع مام و
ع طريقي  . غير أني أ را لل
إلى البي ول يعد أمامي س 
ا  اكرة و دة إلى أطالل ال الع

ات منسية  أنا أحاول استالل لح
لد امر  ا. أ ار ي أغ ابعة 

طالل  ف على ا ي ال القيس 
فا  ال :  ا لي  تي و مخاطبا و

كر .... نبكي من 

ل أناتي نشكل  تي و نا وو
ا على  اط تنا تحالفا مت ال

ا  يعان اكرة نستل من  ال
ل ما نشا  ا ما نشا ونت
ف ما  ونخفي ونطمس ونح

در الحكايات  يير  دف ت نشا ب
لتكن  د.  حداث والمشا وا

ما كالسرا مع أن  اكرة و ال
السرا ليس سرابا بالمطل 
ي  ر  ره أمام المسا يما ي

را  الصحرا وإنما يعكس ص
ل الصحرا  حقيقة من 

ي الكالم  يان  ية. وما ال النا
ع...  ا يان ال س انعكا ل

ي تالمس  يان الحياة و
ة  يان الليل على حا ت...  الم

اكرة على  يان ال ر... و الف
حدود النسيان.

دي كميل  سير ا كت ا
ل  أب حني من دا

ن.. ن رام ي س نزانت 
اكرة يان ال سير كميل أب حني  ا

ن الصحراو ن ريم  س

ي البداية أن أتقدم بالتحية  ا لي  اسمح
ع ال يبر ويسل  ا البرنام الرا ل

ي إحد  ن  ال على أد الس
ية  ي تاري الق امة  المنعطفات ال

لة لإلعالمية  ص الفلسطينية والتحية م
مر عبد الرحمن  المبدعة والشاعرة 

ي  ا  ي والن ا المزيد من الت ونتمنى ل
ية. لقد عر  عالمية والثقا ا ا أنشطت
ات  ر مفل من سن الصدي العزيز من

د وجمع  ة عق ت الثال او يلة ت ط

تمامات مختلفة بما  بيننا محطات وا
ال  يلة. أما م ن الط ا رحلة الس ي

تمام مشتر  قد كان لدينا ا د  ا
ين  ا ال صد إلى جان عدد من ا
ال من من  جمعتنا ب رحلة الن
يدا ومن من صار أسيرا  ى ش
شة عندما  معنا. ل تساورني  أية د

د  ر أحد الروايات أو القصا يصدر لمن
عات  الشعرية  أو المقاالت والم

دبية أو السياسية  لدي مخزون  ا
ن  بداعات ال من ش متن من ا

أن يقدم للقار العربي كل ما  
قة أن  مبد وأصيل وملتزم ولد 
ن بمقدوره  أن يتحفنا بالمزيد  سيك

ية  دبية والثقا صدارات ا من ا
ه المناسبة ال يسعني  والسياسية. وب

صداره  ي سعادتي ب إال أن أعبر عن ع
ا متمنيا أن  ن علي ة وأ الخر ول  ا
ر  بداعات. ومرة أ ا المزيد من ا يتبع
ة   ا البرنام وكا مين على  تحياتنا للقا

ي  دبي والثقا ال ا ي الم الناشطين 
ص  ن وأ الفلسطيني ال سيما أد الس
كر الصدي الحيفاو المحامي حسن  بال
تنا  و على إيصال ص عباد لعمل الد

ن. د الس ونشره 

ن الصحراو ن ريم س

ن  ل الس )رسا

ر مفل سير من ا



14 jeudi 31 decembre 2020
Numéro 901

الخميس 31 ديسمبر 2020
العدد:901 ية الزاوية الثقا

ا  ر ل رية كفر  ي  ولدت 
لسطين المحتلة  ي  حيفا 

ة العبرية من  درس الل
ي مرحلة المدرسة  ر  الص

ية حي كان محاولة  االبتدا
يد  لنا وت سرلة أ شرسة 

ي  ن  البالد درس القان
ي القد  امعة العبرية  ال

نة المحاماة من  عام  اول م وأ
ة العبرية  1984. أستعمل الل

نتي  الل مزاولة م ميا  ي
ي  مية  عة الي وحين المرا

ي تعاملي  يلية و سرا المحاك ا
مية. ي الحياة الي مع الزمال و
مي  ر الحس الق مع الزمن تبل

العروبي لد جيلنا بعد أن 
ي وج محاوالت  لنا  صمد أ

ير إبان النكبة  تال والت اال
ي أر  ر  ن الح يمان ب
نا بدأنا بدراسة  نطار ومن 

ا  ل ة العبرية على أص الل
ا من با الندية  والتمكن من

ا. وصرا البقا لنتميز ب
ما جدا  إن للترجمة دورا م

ي عملية التثا  روريا  و
ي  بين الشع المختلفة و

ر  بمثابة وسيلة للتفاعل مع ا
ي   . ر ة أ ال يتكل ل

ات  اصل ولبنا عال وسيلة للت
ا  إنسانية سليمة وأعتبر
جسرا يرب بين الشع 

ي  ا  ات ويقر بين والف
ات  تؤد إلى التفاعل بين الثقا

المختلفة.
تار  ني كما أريد وس اعر

ما أريد وأترجم بنفسي 
ال صديقي د.  ا ما 

ارية  ي ح نبيل طن 
ا  ل ل الترجمة وأص ح
ن  الترجمة عبارة عن 
نية من أجل  رورة ك و

م  ر وتف التعرف على ا
ت والحدي عن  قا عبر 

مينة بعكس  الترجمة ا
ية و/أو  الترجمة الحر

الحرة  التي تسعى للحفا على 
رو المترج ورونق وليس 

ية  غلية الحر ال الترجمة 
الخشبية أو المعدنية التي 

. تفقد النص جماليت وتش
مية نعي بين  لية  نحن ك

نا على  دية حا أغلبية ي
تنا وعروبتنا رغ حر  ل

مية نقرأ الصح  يد الي الت
عالم العبر  العبرية ونتابع ا
اصل االجتماعي  ل الت ووسا

ي صرا  تنا  ا نستمد  ومن
اعرف  مي من با  البقا الي

ة وسال  ة  المعر ر  ا
نا نعمل  تا ومن  مقاومة 
ا. ا للتعاي مع على ترجمت
نا ترجمة  أعي تماما أن 

ة  ة ومؤدل مؤسساتية مبرم
ي  ا  رة سلبية أطلق علي بص

ترجمة شباكنك أ  حين 
ترجمة مخابراتية استخباراتية 

ة العربية  ي الل تحاول تش
ا  يد ا وت يير ا ت ومح

ا المعال التاريخية  سر
ا المكان  ية سلب را وال
كالت  ا ا والزمان سر

الشعبية واللبا الشعبي 
صة العربية  غنية والر ا

سسة للسط  ي محاولة مم
نا تنبع  ة ومن  على الل

ة  تنا وإلمامنا بالل مية معر أ
العربية كي نق بالمرصاد 
ة والديار.وكما كت  حماة لل

ر  س المترج من العربية البرو
ن  مترج القر س ريفلين  ي

التعرف  الكري إلى العبرية: 
اصة  ام  إلى الشعر العربي 

ا  د والتي كان ل لنا الي
ر الكبير على أدبنا القدي  ا

سباني  د ا ي الع اصة 
لقا  كثر ت د ال يعتبر ا الع

شعار  من ترجمت  ي أدبنا
نا  .ومن  عنترة بن شداد

مية حي  ة ي معركتنا مع الل
الل  تحاول المؤسسة من 

ة  را ة إعادة  الترجمة المش
ة جديدة  را للفلسطيني و

بعيدة كل البعد عن الحقيقة ال 
ا بما يخدم  ا وتزوير بل تزييف

ي بنا  مصالح ون 
ري من جديد. التاري والت

وا بداية مصطلحاتنا  أ
ا للمع العبر مع  ل وأد
ا  يد ا وت ا لعبرنت تحريف

ا  سة من ونسب ي محاولة با
ل أبا عن جد. ك يؤلمني 

ا إلي  التنا ونسبت ك ة م سر
نا  نا و يير حرف  مع ت

ا من  ينت ي محاولت لص
لة  ل والتب الحمص والفال

ه السنة  درة و والم
ة  ل سر ا العرايس. وك سر

حيا  ار وا أسما الش
ي  القر والمدن الفلسطينية 

أصلية  ا عبرية  عل محاولة ل
نا جا الرد  .من  وأصيلة
عكسيا تمسكنا أكثر وأكثر 
تنا  نا عدنا لل تنا وترا بل

ا  ل ميلة على أص العربية ال
رت الترجمات  وشخصيا 
ت  د العالمي ول العبرية ل

للترجمات العربية وبدأت 
عية  سب كر وأكت المقالة ا أ

ا  بالعربية بعد أن كن أكتب
بالعبريةير بع النقاد أن 

يانة وكما كت  الترجمة 
را ح  دي الفلسطيني  ا

نا ستبدو جريمة  ا  إن محمد: 
ن المترج  كرية.  ية و ل

ع للشرط الل الخا  ا
ال ينطل من لف النص 

مة حساسية  صلي.  ا
ية لد الكات حتى من  ل

ق  ا وليس  كرا مح يكت 
ا  لفا حساسيت شعرا ستفقد ا

ية  ا الل الت ية ومدل السيا
العميقة التي أراد الشاعر أو 
ي  الكات أو المفكر أو الروا
ي سيا عند  ا للف  تحميل

ة  ي الل ملة  صناعة ال
صلية.كان الراحل غسان  ا

صاح مصطل أد  كنفاني 
د  المقاومة أول من ترج ا

العبر للقار الفلسطيني 
والعربي ليكش عن ح 
ليل والدعاية السياسية  الت
ا  ي  نية المفخخة  ي الص

د روايات وأشعارا وكي  ا
ل  ص ي ال عمال  ح تل ا ن

ربي  إلى عقلية القار ال
ا  ع عن ا ويدا يتبنا والعربي 
داف  ج مراعاة أ وعلي يست

ن  ا وأال تك الترجمة وغايات
طا على طريق  . و ية ا عش

بع المترجمين العر ومن 
على سبيل المثال ال الحصر 
ن شما محمد حمزة  أنط

ر  ان شلح والدكت غناي أنط
.غالبيت  من  نبيل طن

يفة  نة وو ن الترجمة كم امت
ليلي نبيل  ر ال ولكن جا الدكت

طن بفكرة ون جديدين 
ا أريد  أترج ما  : ت ووج

ات من  ام بترجمة الم نا  ومن 
اعية من العربية  النص ط
د دروي راشد  للعبرية لمحم

حسين سمي القاس بدر 
شاكر السيا ولعشرات غير 

حة لدينا  صل رسالة وا لي
ر  ميل وجدير با د ال ا

تنا  قا أن يتعرف علي وعلى 
ة جميلة وصحيحة بعيدا  بمر

ر  عن الشيطنة التي يحاول ا
ل ترج  ا وك سمنا ب أن ي
صا من العبرية للعربية. نص
تشكل الترجمة عمال  نع 
ي التما بين  مبدعا يت 

المترج والكات ويمثل حبا ال 
ن  م بدون إبدا و يمكن أن يق

حقيقي حي يندم المترج مع 
المؤل اندماجا كامال يستطيع 
ل من  ه من الدا استقصا
نات روح و  أعما مك

ن  ي الحقيقة يكش عن مكن
. ليصل  ات نفس كمترج بال

ا الحك على النص  إلى 
ي  ل ترجمة  إن أ المترج 

التي تنسي القار أن يقرأ كتابا 
ا أر بطبيعة  ك . و مترجما

يد يكت  الحال أن المترج ال
صل الفكرة  النص من جديد لي
ية بعيدة عن  جسدا وروحا حي

ع. التكلس والتق
حة  ية الترجمة مفت ن أن  أ

ية  قا لة  ا تنا مس ن
ة  عا ما مرتبطة بثقا حساسة ن
ر  رورة  ير ال  بال ال
ر  لي أنا العربي بحي أتص

طر ما على  د  ابتدا وج
عمال  الفكر العربي من ا
ا  ن جنبية وك الشعرية ا

تي  تصي ل با  ل مثل ال ستد
ا الشعرية  دبية ومن تي ا قا و

بالشلل واالمحا والسيطرة 
ن  ن واحد  ي  لقة  وم

ية  قا لة  لة الترجمة مس مس
ا  ي ر  مستقرة وال مح

رات التي  غير تل المح
ات  ة من الثقا قا ا كل  تتبنا
ا  ديات ا وأب حس معتقدات

نا  د أسس أسال ارية و الح
ا  ي ية كان  ارة  العر ح

ر المختل التي  ة ا قا
ل العربية بالترجمة من-  د

ة  تين بالتناو مع الل إلى وبالل
د المترج  مية ا .و ر ا

ي الترجمة يكفي أن  بدا  وا
نشير إلى احتفا بع الدول 

دم وسا مع  ا على  بمترجمي
الكتا المبدعين مخصصين 

ليس  ما وطنيا لالحتفا ب  ي
د الشع  من العب أن يم

م عيد  ي ي كرا كل عام 
المترجمين.

ال الكات الراحل   ي بما  وأن
ر: سلمان ناط

د  س د  الصندو ا ا  
لكل شع وي التعرف 
ا عن طري  د أي إلى ا

. الترجمة
نا دراسة جادة  يرا  وأ
ل  ر نبيل طن ح للدكت

ريبا كتابا  الترجمة وسيصدر 
بين العربية والعبرية  ان  بعن

تين  ي الترجمة بين الل ايا 
ويسعدنا تزويدك بنس من 

حال صدوره.
ل  ة العربية ب وكل العام والل

ير.
-----------------

ي الملتقى  لة ألقي   مدا
ة العربية ال  ول لل الدولي ا
ية  امت شبكة المصنعة الثقا أ
سلطنة عمان.

أنا والعبرية



15 الخميس 31  ديسمبر 2020
العدد : 901

jeudi 31 dicembre 2020

Numéro:901
ثقافة

يومية سياسية تهتم باألخبار 
الوطنية والفلسطينية
*عين على ماوراء الخبر*

عنوان إدارة التحرير:
15A شارع محمد خميستي 

- الجزائر -
الموقع اإللكتروني:

www.wassitmag.dz
البريد اإللكتروني:

wassitmagharibidz@
gmail.com

إلشهاراتكم توجهو إلى المؤسسة 
الوطنية لإلتصال والنشر اإلشهار
ANEP رقم 01 نهج باستور 

- الجزائر -
الهاتف:

021711664
021737128

الفاكس:
021739919
021379559

المدير مسؤول النشر:
بلقاسم فرحات

المستشار االعالمي 
السعيد قرايت

رقم الهاتف:
0550463504
0783014046
0698757133

 الفاكس 021733577

الطبع:
المؤسسة الجزائرية للطباعة

SIMPRAL

الوسيط المغاربي جريدة 
ورقية وألكترونية

سحب من عدد األمس:
3300 نسخة

عدد الزيارات للموقع:
 371899

تغطية عون البابدة امرية .

تغطية عون البابدة امرية .

بحضــور وســائل االعــالم الوطنيــة٬ مــن طــرف 
املديــر العــام للمــرسح الوطنــي .

هــذه االتفاقيــة ســتتيح و تســمح بطلبــة 
املعهــد برتبصــات تطبيقيــة مــن قبــل املــرسح 
الوطنــي٬ مــام يســمح لهــم تطبيــق معارفهــم 
النرضيــة و املنهجيــة٬ ويحــدد برنامــج الرتبــص 
مــن طــرف ادارة املعهــد٬ و ذالــك حســب 
برنامــج التكويــن املتوفــر وفــق رزنامــة زمنيــة 
محــددة٬ املشــاركة يف االعــامل املرسحيــة التــي 
ــص  ــب التخص ــي حس ــرسح الوطن ــا امل ينتجه
ــة٬  ــارب احرتافي ــوض يف تج ــم الخ ــام ميكنه م
للطلبــة  الســامح  املامرســني  ارشاف  تحــت 
باالطــالع عــن قــرب عــىل املجــال املهنــي 
ــاتذة  ــني اس ــة٬ متك ــاة املهني ــم للحي لتحضريه
و طلبــة املعهــد مــن اســتخدام املكتبــة و 
الوطنــي  املــرسح  ارشــيف  عــىل  االطــالع 
حســب مــا يغتضيــه النظــام الداخــيل٬ تبــادل 
الدراســات و األبحــاث و املطبوعــات و املــواد 
التدريبيــة التــي يقــوم بإصدارهــا الطرفــان 
لهــدف اثــراء مكتســبات كل مؤسســة٬ تبــادل 
و احتضــان برامــج تدريبيــة مــام ميكــن ان 
ــدرات  ــات و الق ــر الكفائ ــىل تطوي ــاعد ع تس

ــة . ــة و العلمي الفني
ويف كلمــة ملديــر املــرسح الوطنــي «محــي 
الديــن بشــطارزي» ٬ زمالئنــا مــن الصحفيــات 
ــور  ــادة الحض ــيدات و الس ــني٬ الس و الصحفي
الســادة الفنانــني يف ايطــار توقيــع روابــط 
الرشاكــة و التعــاون بــني املــرسح الوطنــي 
فنــون  ملهــن  العــايل  املعهــد  و  الجزائــري 
ــان٬  ــربج الكيف العــرض و الســمعي البــرصي ل
نلتقــي اليــوم يف مناســبة تجديــد هــدا املبــدء 
ــايل و  ــم الع ــة التعلي ــتني مؤسس ــني املؤسس ب
مؤسســة تنشــيط املشــهد املرسحــي الجزائــري 
ــايف و  ــق الثق ــن للمرف ــتعداد احس ــىل اس و ع
العلمــي٬ ففيــام شــك فيــه ان هــذا اللقــاء 
تنســيق  عــىل  المحــال  املؤسســتني  ميكــن 
االنشــطة العلميــة و الثقافيــة املختلفــة فيــام 

ــام. بينه

حيــث قــال مديــر املعهــد العــايل ملهــن فنــون 
العــرض والســمعي البــرصي ، أن ”الرشاكــة مع 
املــرسح الوطنــي ســتتيح تربصــات تطبيقيــة 
ــام  ــع للقي ــا دف ــد، وأن م ــة املعه ــدة طلب لفائ
بهــذا التعــاون هــو الرؤيــة املشــتكرة بــني 

املعهــد واملــرسح الوطنــي يف إطــار التكويــن، 
مــا ســيمكن مــن الخــوض يف تجــارب احرتافيــة 

تحــت إرشاف املامرســني للمــرسح“.
و مــن جهتــه قــال «محمــد يحيــاوي» املديــر 
ــود  ــق بن ــي، أن تطبي ــرسح الوطن ــام للم الع
االتفاقيــة ســيكون مبــارشة بعــد اســتئناف 
ســينطلق  التكويــن  أن  مضيفــا  النشــاط، 
مــع  كورونــا  وبــاء  انتشــار  خــالل  حتــى 
اتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة االتفاقيــة 
فرقــة  تكويــن  مــن  املؤسســتني  ســتمكن 
مرسحيــة مشــرتكة، مضيفــا أنــه ”يتــم التفكــري 
يف إنشــاء مهرجــان مرسحــي بــني املؤسســتني“.

 حضارة أيب عريقة
أسمع أنفاسه

استنشق عطره
أسس بيته

بخفة روحه
بابتسامة وجهه
ببساطة كالمه
يداوي جرحه

يسقي بدمه أرضه
يسحرين بحنانه
بقلبه الحساس

يروي أسطورة جهاده
تحت شجرة الزيتون
أنت حضارة ال متوت

أنت ذكرى التاريخ
فرحتي ومصدر راحتي

أنت الهواء الذي استنشقه
الفرح الذي انتظره

أنت أسطورة طفولتي 
أنت صورة ال تعود

ذكرى جارحة ال تزول
غيابك غري خارطتي

دمر وجودي
برحيلك غابت شميس

ضاق صدري
ملن أشيك كربتي؟

من يخفف أشجاين؟

انقطع النور من عيوين
أيب يا تاج امللوك
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توقيع اتفاقية تعاون جديدة بالمسرح الوطني
وقــع املــرسح الوطنــي الجزائــري ”محــي الديــن بشــطارزي“، صبيحــة يــوم اإلثنــني 
ــايل  ــد الع ــع املعه ــة“ م ــة بيداغوجي ــاون ومرافق ــة تع ــمرب 2020، ”اتفاقي 28 ديس
ملهــن فنــون العــرض والســمعي البــرصي خــالل حفــل نظــم بنــادي املــرسح الوطنــي 
ــد  ــن طــرف الســيد «محم ــة م ــع هــذه االتفاقي ــم توقي ــت ت ــن قطــاف». حي ــد ب «محم
يحيــاوي»٬ املديــر العــام للمــرسح الوطنــي الجزائــري «محــي الديــن بشــطارزي»٬ و الســيد 

«محمــد بوكــراس»٬ مديــر املعهــد العــايل ملهــن فنــون العــرض والســمعي البــرصي.



بیــــان إعالمــــی
مروج المؤثرات العقلیۀ فی قبضۀ األمن الحضري السادس
مواصلة للجهود امليدانية الرامية إىل مكافحة الجرمية الحرضية مبختلف أشكالها و ضامن األمن والسكينة للمواطنني سيام يف الظرف الراهن، و 
يف إطار محاربة ظاهرة االتجار باملخدرات و األقراص املهلوسة عرب قطاع االختصاص، قامت عنارص األمن الحرضي السادس بأمن والية األغواط 

خالل األسبوع املايض بتوقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر (22) سنة لتورطه يف قضية متعلقة بـ: حيازة أقراص مهلوسة قصد البيع.
حيثيات النشاط األمني كانت عىل إثر استغالل معلومات تفيد بقيام شخص مشتبه فيه ببيع املخدرات عىل مستوى وسط مدينة األغواط، عىل 

إثر ذلك تم وضع خطة أمنية محكمة أفضت و يف ظرف وجيز من توقيف املشتبه فيه ، الذي ضبط بحوزته بعني املكان عىل كمية من املخدرات 
(كيف معالج)، لتقوم عنارص الرشطة التابعة للفرقة عىل الفور بتحويله إىل مقر املصلحة و فتح تحقيق فقي قضية الحال.

كام متكنت الفرقة و بعد استيفاء اإلجراءات القانونية من ضبط و حجز كمية أخرى من مادة (الكيف املعالج) كانت مخبأة يف مسكن املشتبه 
فيه، مع توقيف شخص آخر مشتبه فيه يبلغ من العمر (27) سنة متورط يف قضية الحال الذي ضبط بداخل مسكنه (بعد استيفاء اإلجراءات 

القانونية) عىل كمية من مادة (الكيف املعالج) و كمية أخرى من املؤثرات العقلية.
بعد استكامل اإلجراءات الجزائية للقضية تم تقديم املشتبه فيهام أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة األغواط.

يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية والفلسطينية

الخميس ٣١ ديسمبر 2020  الموافق لـ ١٥ جمادى األول 1442 هـ  العدد ٩٠١

عني على ماوراء اخلبر

اعالن ترامب : مجلس األمن يعتمد رسالة لجبهة البوليساريو

وأكدت الرسالة, التي تداولتها وسائل االعالم الصحراوية يوم 
الثالثاء عىل أن «اعالن ترامب يعيق جهود األمم املتحدة 

واالتحاد األفريقي الرامية إىل التوصل إىل حل سلمي ملسألة 
الصحراء الغربية».

واعربت الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو وفق ما 
جاء يف الرسالة التي وجهتها ملجلس االمن عرب ممثلها باالمم 
املتحدة, سيدي محمد عمر, عن «أملها يف أن ترتاجع حكومة 

الواليات املتحدة املقبلة عن القرار االنفرادي الذي اتخذه دونالد 
ترامب وأن تكفل استمرار الواليات املتحدة يف االضطالع بدور 

بناء يف الجهود الدولية الرامية إىل التوصل إىل حل سلمي ودائم 
يقوم عىل أساس مامرسة الشعب الصحراوي لحقه غري القابل 

للترصف يف تقرير املصري واالستقالل».
وأكد نص الرسالة التي اعتمدت كوثيقة رسمية من وثائق 
مجلس االمن الدويل ان «اعالن ترامب يعيق جهود االمم 

املتحدة واالتحاد االفريقي الرامية إىل التوصل إىل حل سلمي 
ملسألة الصحراء الغربية ويشجع الدولة املغربية املحتلة عىل 

االستمرار يف احتاللها غري القانوين وأعاملها العدوانية التي أدت 
بالفعل إىل عدوانها العسكري عىل اإلقليم الصحراوي املحرر يف 

13 نوفمرب 2020, وبالتايل إىل إنهاء وقف إطالق النار القائم منذ 
عام 1991».

ونبهت جبهة البوليساريو مطوال اىل «الصفقة» التي تم عربها 
تطبيع النظام املغريب للعالقات مع الكيان االرسائييل بوساطة 

أمريكية مقابل إصدار ترامب اعالنا ينص عىل اعرتاف الواليات 

املتحدة بـ»السيادة املزعومة للمغرب عىل الصحراء الغربية» 
وعىل اعتزام فتح «قنصلية» أمريكية يف مدينة الداخلة 

الصحراوية املحتلة.
«إن القرار الذي اتخذه رئيس الواليات املتحدة املنتهية واليته 

موقف مؤسف وأحادي الجانب ينتهك ميثاق االمم املتحدة 
وقراراتها, مبا يف ذلك قرارات مجلس االمن التي صاغتها الواليات 
املتحدة نفسها ووافقت عليها عىل مدى العقود املاضية», تقول 
الرسالة الصحراوية التي تأسفت أيضا لكون «هذا االعالن ينأى 
عن سياسة الواليات املتحدة املعهودة بشأن الصحراء الغربية».

كام «يتجاهل االعالن الرتامبي قرارات الجمعية العامة لألمم 
املتحدة, مبا يف ذلك القرار 2625( د25- ) لعام 1970, الذي 
ينص عىل أنه ال يجوز االعرتاف برشعية أي اكتساب إقليمي 

ناتج عن التهديد باستعامل القوة أو استعاملها, ويشكل بالتايل 
انتهاكا للقانون الدويل االنساين والتزامات الدول تجاه الكافة 

بعدم القيام بأي عمل أو بأي شكل من أشكال املساعدة التي 
قد تؤدي إىل توطيد حالة غري قانونية تنشأ عن خرق جسيم 

للمبادئ االساسية للقانون الدويل».
وذكرت جبهة البوليساريو مجددا باملركز القانوين للصحراء 

الغربية الواضح, مشرية اىل قرار محكمة العدل الدولية, الهيئة 
القضائية الرئيسية لالمم املتحدة, بشأن الصحراء الغربية الصادر 

يف 16 أكتوبر 1975 والذي قضت فيه بعدم وجود أي عالقة 
سيادة إقليمية بني إقليم الصحراء الغربية واململكة املغربية.

باإلضافة اىل ذلك فقد أثبتت محكمة العدل الدولية بوضوح أن 

السيادة عىل االقليم منوطة بالشعب 
الصحراوي, الذي له الحق يف أن يقرر, 
من خالل التعبري الحر والحقيقي عن 

إرادته, مركز االقليم وفقا لقرار الجمعية 
العامة لألمل املتحدة 1514( د15-) وغريه 

من القرارات املتعلقة بإنهاء االستعامر.
ليأيت بعدها يف عام 2002 اصدار وكيل 

االمني العام لألمم املتحدة للشؤون 
القانونية, هانز كوريل, قرار بناء عىل 

طلب مجلس االمن التابع لألمم املتحدة, أكد فيه من جديد 
أيضا أن املغرب ال ميارس أي سيادة أو سلطة إدارية عىل 

الصحراء الغربية.
كام أكدت هذه الحقيقة أيضا - تقول جبهة البوليساريو- عدة 

أحكام صادرة عن محاكم أفريقية وأوروبية. كام مل تعرتف االمم 
املتحدة ومنظمة الوحدة االفريقية (االتحاد االفريقي حاليا) 

وال االتحاد االورويب قط بضم املغرب بالقوة وبشكل غري قانوين 
ألجزاء من الصحراء الغربية, التي ال تزال إقليام غري مستقل.

ودعام لكل هذا فقد اعادت بلدان عديدة مبا فيها دول دامئة 
العضوية يف مجلس االمن, تأكيد مواقفها بشأن الصحراء الغربية 

وتأييدها لقرارات االمم املتحدة بشأن تقرير املصري لشعب 
الصحراء الغربية, حسبام ابرزته جبهة  البوليساريو يف رسالتها.

كام تم التذكري باملناسبة اىل ان بعض البلدان وصفت قرار رئيس 
الواليات املتحدة بأنه انتهاك للمبادئ االساسية للقانون الدويل 

لن يؤدي اال لتفاقم الحالة عىل أرض الواقع. ظف اىل ذلك فقد 
أعربت أصوات قوية من الكونغرس االمرييك واملجتمع املدين 

والساحة السياسية عن صدمتها وخيبة أملها بشأن هذه املحاولة 
الرامية إىل التخيل عن تقرير مصري شعب الصحراء الغربية, 

ودعت الرئيس القادم إىل الرتاجع عن قرار ترامب.
االمني العام لالمم املتحدة ومن جديد شدد عىل أن موقف 

االمم املتحدة بشأن الصحراء الغربية مل يتغري كام اكد من جانبه, 
االتحاد االفريقي, الذي يضم يف عضويته كل من الجمهورية 

الصحراوية واملغرب, موقفه بشأن الصحراء الغربية وفقا لقرارات 
االتحاد االفريقي واالمم املتحدة ذات الصلة.

وتأسفت جبهة البوليساريو بقوة لكون جميع الجهود التي بذلها 
املجتمع الدويل عىل مدى العقود املاضية منذ بدء تنفيذ خطة 
التسوية املشرتكة بني االمم املتحدة ومنظمة الوحدة االفريقية 

يف عام 1991 قوبلت بعرقلة ورفض املغرب.

حذرت جبهة البوليساريو في رسالة عممت على أعضاء مجلس األمن الدولي ومت اعتمادها كوثيقة رسمية من وثائق 
اجمللس, من التداعيات اخلطيرة إلعالن الرئيس األمريكي املنتهية واليته دوالند ترامب حول االعتراف بالسيادة 

املزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

وفاة 3 اشخاص بعد انفجار قارورة 
غاز داخل مستودع بسطيف

تدخلت فرق النجدة للحامية املدنية سطيف يف الساعة األوىل من يوم األربعاء 30 ديسمرب 
2020 ألجل إخامد حريق بيت بالستييك مخصص لتخزين التنب متبوع بانفجار قارورة غاز 

البوتان مبشتة الهوارش دوار واد الشعري بلدية األوريسيا، خلف هذا الحادث -بكل أسف- وفاة 
ثالثة اشخاص يف عني املكان ويتعلق األمر بكل من صاحب امللك بالغ من العمر 47سنة 

وعاملني إثنني 40 و33سنة متأثرين بالدخان وبالحروق البليغة التي اتت عىل كل اجسادهم 
بدرجات متفاوتة. بعد مبارشة عملية اإلطفاء والفرز والتقليب لرزم التنب تم العثور عىل 

الضحايا ومتكنت الفرق املتدخلة من حامية ثالثة بيوت بالستيكية اخرى مهيئة لرتبية الدواجن 
واالبقار (8x50 مرت لكل بيت)، أرشف عىل العملية رئيس الوحدة الرئيسية سطيف واملدير 

الواليئ للحامية املدنية بحضور مصالح الدرك الوطني. تم رفع جثث ضحايا هذا الحادث 
املأساوي إىل املصلحة املعنية باملستشفى الجامعي سطيف.

لهذا نذكر اإلخوة املواطنني بأولوية أمنهم وسالمتهم يف حياتهم اليومية عىل حساب كل يشء.
 ع املالك قادري

*لألسرى القادة القابعین *لألسرى القادة القابعین 
فی عتمات الزنازین....*فی عتمات الزنازین....*
*لألحرار  الصادقین.....**لألحرار  الصادقین.....*
*لجنود الحق فی هذا *لجنود الحق فی هذا 

العالم .....*العالم .....*
برغم الربد القارص واألجواء الصعبة 15يوماً 

متر عىل أرسانا البواسل يف زنازين العزل 
اإلنفرادي إحتجاجاً عىل إستمرار عزل رفيق 
السالح ودرب الكفاح الطويل  *االسري عمر 

خرواط* وتضامناً معه  والذي تجاوز ال 
9شهور يف الزنازين

مع األرسى يف كل وقت وحني
*مع األسري يارس رشبايت*

*مع  األسري يارس أبو تريك*
*مع األسري طالب عمرو والقامئة تطول*

فلسطني ما زالت عىل العهد والوفاء لألرسى 
البواسل

*واإلحتالل وأهل الظالم حتامً إىل زوال* 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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