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 بعد فوزها يف برنامج 
جنوم العلوم

�لوزيرة فرعون تكرم 
�ملهند�شة �شيليا خ�شني 

من �ت�شاالت �جلز�ئر 

مكافحة االرهاب

 ك�شف خمباأ يحوي �أ�شلحة وذخرية بتندوف  
مكتب اإك�سفورد بزن�ص

 �الإنتاج �ل�شيدالين يف �جلز�ئر
 ي�شجل �رتفاعا كبري�  

بح�سور اأحزاب املواالة حنون تنتقد النظام 

 تفاقم �الأزمة �ل�شيا�شية 
له عالقة بالرئا�شيات 

تغيريات مت�ص 24�سخ�سية يف الثلث الرئا�سي مبجل�ص االأمة 

�لتخلي عن خدمات غول وولد عبا�س و قوجيل و �لزبريي



ي�شت�أنف املجل�س ال�شعبي الوطني 
يف  غد  يوم  من  بداية  اأ�شغ�له 
ومن�ق�شة  لتقدمي  علنية  جل�ش�ت 
اجلزائر  لبنك  ال�شنوي  البي�ن 

والنقدي  االقت�ش�دي  التطور  عن 
تقرير  على  وامل�ش�دقة  للبالد 
اثب�ت ع�شوية ن�ئب جديد, ح�شب 
م� اأفد به بي�ن للمجل�س و�شتختتم 

لبنك  ال�شنوي  البي�ن  من�ق�شة 
اجلزائر االثنني املقبل ب�ال�شتم�ع 
اجلزائر  بنك  حم�فظ  رد  اىل 
ي�شيف  النواب,  ان�شغ�الت  على 

اأم� جل�شة اخلمي�س  امل�شدر ذاته 
املقبل ف�شتخ�ش�س لطرح االأ�شئلة 
املجل�س  بي�ن  ي�شيف  ال�شفوية, 

ال�شعبي الوطني.

وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

فتح 81 خمرب بحث جديد 
وحل 72 اآخرا

ك�شف وزير التعليم الع�يل و البحث العلمي, الط�هر حج�ر, ب�جلزائر 

الع��شمة ,عن »فتح 81 خمرب بحث جديد وحل 72 اآخرا ب�شبب ت�شجيل 

اختالالت ونق�ئ�س يف نت�ئج اأعم�له� و�شريه�«واأو�شح حج�ر خالل افتت�حه 

فع�لي�ت ندوة وطنية للج�مع�ت تزامنت مع تنظيم اأ�شغ�ل املجل�س الوطني 

لتقييم البحث العلمي و التطوير التكنولوجي ,اأن فتح هذه املخ�بر اجلديدة 

وغلق اأخرى , ج�ء عقب »القي�م بعملية تقييم �ش�ملة ملخ�بر البحث امتدت 

على مدار ثالث �شنوات«, مربزا اأن هذه العملية ,«ك�شفت عن وجود نق�ئ�س  

واختالالت عديدة مت على اإثره� حل 72 خمرب بحث ج�معي , ال ت�شتجيب 

يف �شريه� ونت�ئج اأعم�له� اإىل املق�يي�س املعتمدة يف هذا املج�ل« واأبرز 

الوزير, اأن هذه العملية التقييمية , تندرج »�شمن االعم�ل التح�رضية الرامية 

اإىل تنفيذ الربامج البحثية, وذلك طبق� للق�نون التوجيهي للبحث العلمي 

والتطوير التكنولوجي الذي ال تقبل اأحك�مه -- ح�شبه-- وجود هيئ�ت بحث 
غري منتجة«.

وفاة الدويل ال�سابق بن 
فرحات يف �سمت

فقدت ال�ش�حة الكروية �شب�ح اأم�س الالعب الدويل ال�ش�بق الط�هر 

بن فرح�ت الذي تويف عن عمر ن�هز 75 �شنة, وذلك بعد مع�ن�ته من 

وعكة �شحية اأملت به مت نقله على اإثره� اإىل م�شت�شفى يو�شف دم�رجي 

بتي�رت قبل اأن يلفظ هن�ك اأنف��شه االأخرية, ويعترب الفقيد اأحد جنوم 

الكرة اجلزائرية يف �شنوات ال�شتيني�ت وال�شبعني�ت بعدم� حمل االألوان 

الوطنية وك�ن ق�ئدا للمنتخب الوطني كم� لعب مع املنتخب االإفريقي يف 

دورة دولية ب�لربازيل, ويعترب اأحد خريجي فريق �شبيبة تي�رت.
ع.ق.

تيزي وزو

حجز اأكرث من 8 كلغ بتيزي وزو

املجل�س ال�سعبي الوطني ي�ستاأنف اأ�سغاله غدا

خبر في 
صورة

نورية بن غربيط يف تون�س

  اأمن والية اجلزائر يحرر
 رهينة خمتطفة

متكنت قوات ال�رضطة ب�أمن والية اجلزائر, اليوم 2018.12.20 , من حترير 
ق��رض تبلغ من العمر 14 �شنة , وتوقيف  �شخ�س ك�ن يحتجز ه�  هذه العملية 
اإثر تدخل عن��رض ال�رضطة الق�ش�ئية ب�أمن الوالية, يف  النوعية, ج�ءت على 
وقت قي��شي وبكل احرتافية, مكن من حترير الق��رض, وتوقيف امل�شتبه فيه, 
الذي ك�ن يط�لب ع�ئلته� بدفع فدية من اأجل اإطالق �رضاحه� التحقيق مفتوح 

من قبل م�ش�لح اأمن والية اجلزائر.

بلما�سي عاين مباراة العميد والقبة
 5 مبلعب  اأم�س  اأول  �شهرة  تواجده  بلم��شي  جم�ل  الوطني  الن�خب  �شجل 
التي جمعت  املب�راة  مع�ينة  اأجل  من  الفر�شة  ا�شتغل  اأين  االأوملبي  جويلية 
فريقي مولودية اجلزائر ورائد القبة �شمن الدور 1/32 من ك�أ�س اجلمهورية, 
الالعبني  اإمك�ني�ت  على  ووقف  ال�رضفية  املن�شة  يف  بلم��شي  تواجد  حيث 
الرتب�ش�ت املقبلة  االأف�شل منهم ال�شتدع�ئهم خالل  الوقوف على  اأجل  من 

للمنتخب الوطني.

بلدية وادي اجلمعة بغليزان

م�سرع بّناء اإثر �سقوطه 
من الطابق اخلام�س 

لقي اأول اأم�س بناء يف العقد الرابع م�صرعه نتيجة 
�صقوطه من الطابق اخلام�س بور�صة لبناء 200 

وحدة �صكنية ببلدية وادي اجلمعة ال�صحية :ح ع 
البالغ من العمر 44 �صنة تويف مكان وقوع احلادث 

متاأثرا باجلراح التي اأ�صيب بها على م�صتوى 
اجلمجمة حيث مت نقل اجلثة على م�صلحة حفظ 

اجلثث مب�صت�صفى حممد بو�صياف فيما فتحت 
امل�صالح الأمنية حتقيقا ملعرفة الأ�صباب احلقيقية 

يف �صقوط البناء.

تيزي  والية  امن  م�ش�لح  متكنت 
خطرة  �شبكة  تفكيك  من  وزو 
املخدرات,  ترويج  يف  خمت�شة 
تتكون من ثالثة اأ�شخ��س ترتاوح 
�شنة,  و33   23 بني  اأعم�رهم 
ينحدرون من من�طق تيزي وزو و 
بي�ن خللية  العملية ح�شب  ج�ءت 

اثر  الع�مة  العالق�ت  و  االت�ش�ل 
قي�م  مف�ده�,  معلوم�ت  ورود 
هوؤالء بعملية ترويج ال�شموم و�شط 
ال�شب�ب وبعد عملية بحث وحتري 
ال�شبكة  هذه  عن حترك�ت  معمق 
اخلطرة على منت مركبة من نوع 
من  حمكمة  خطة  و�شع  مت  كي� 

خالله� مت اإيق�ف اجلميع حيث مت 
حجز كمية معتربة من املخدرات 
 8 من  اأكرث  املع�لج(  )الكيف 
وث�ئق  و  ال�شي�رة  و حز  كيلوغرام 
اإدارية  و هواتف نق�لة و �رضائح 
وحرر ملف جزائي �شد املعنيني 
اأم�م  تقدميهم  ام�س  ومت  ب�الأمر 

حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
تيزي وزو الأجل حي�زة املخدرات 
النقل  مع�لج(,التمويل,  )كيف 
بطريقة  للبيع  اإخف�ئه�,عر�شه� 
غري م�رضوعة و مت و�شع اجلميع 

رهن احلب�س املوؤقت.
 ح-كرمي 

�صاركت وزيرة 
الرتبية الوطنية 

نورية بن 
غربيط, اأم�س 

اجلمعة بتون�س 
يف الندوة 

اجلهوية حول » 
ن�صر التقريرين 

اخلا�صني 
بالتنمية يف 

العامل ل�صنة 
ح�صب   ,»2019

ما اأفاد به اليوم 
اخلمي�س بيان من 

الوزارة ويحمل 
التقرير الأول 

عنوان » العمل يف 
تغري« والتقرير 

الثاين حول 
الرتبية مبنطقة 

ال�صرق الأو�صط 
و�صمال اأفريقيا 

)مينا( حتت 
عنوان » طموحات 

وتطلعات: اطار 
جديد للرتبية«, 

ح�صب امل�صدر 
ذاته و�صي�صارك 

يف هذه الندوة 
وزراء وفاعلني 

بارزين يف جمال 
الرتبية والتكوين 

والت�صغيل, 
ي�صيف بيان 

وزارة الرتبية 
الوطنية. 

�صمال راأ�س فلكون  بوهران

العثور على 80ر34 كلغ من الكيف املعالج 
املجموعة  وحدات  عرثت 
ال�شواحل  حلرا�س  االإقليمية 
على  اخلمي�س  اليوم  لوهران 
كلغ  80ر34  على  يحتوي  طرد 
من الكيف املع�لج �شم�ل راأ�س 

ح�شبم�  الرتك(,  )عني  فلكون 
لنف�س  االت�ش�ل  خلية  لدى  علم 
الطرد  ك�ن  و  االأمنية,  الهيئة 
الكيف  من  �شف�ئح  ي�شم  الذي 
ر34   80 ب  وزنه�  قدر  املع�لج 

البحر  �شطح  فوق  يطفو  كلغ 
ال�شواحل  حر�س  اكت�شفه  حيث 
حدود  يف  اخلمي�س  �شب�ح 
على  30د  و  7�ش�  ال  ال�ش�عة 
بعد 4 اأمي�ل بحرية �شم�ل راأ�س 

امل�شدر  نف�س  ح�شب  فلكون 
من  الكمية  هذه  ت�شليم  مت  و 
الدرك  م�ش�لح  اإىل  املخدرات 
اأ�شري  الرتك, كم�  الوطني بعني 

اإليه. 
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تغيريات مت�س 24�سخ�سية يف الثلث الرئا�سي مبجل�س الأمة 

التخلي عن خدمات غول وولد عبا�س و قوجيل و الطاهر الزبريي
علمت » الو�سط » من م�سادر جد مقربة اأنه �سيتم اإجراء تغيريات �سبه جذرية على قائمة الثلث الرئا�سي مبجل�س الأمة، و التي �ستم�س العديد من الوزراء 

ال�سابقني ، اإ�سافة اإىل �سخ�سيات ثقيلة �ستكون مبثابة املفاجاأة يف ال�ساحة ال�سيا�سية .

ع�سام بوربيع

اال�ستغناء  يتم  اأن  م�سادرنا  وح�سب 
كانت  ال�سخ�سيات  من  العديد  عن 
باملقربة  بعيد  وقت  اإىل  حت�سب 
�ساحة  يف  عديدة  بن�ساطات  وتقوم 
املغادرين  اأبرز  لعل  اإذ   ، ال�سيا�سية 
من الثلث الرئا�سي هو الوزير ال�سابق 
اأن  رغم   ، غول  عمار  ال�سيناتور  و 
بالعديد  موؤخرا  قام  االأخري  هذا 
الربيق  له  تعيد  التي  املبادرات  من 
ال�سيا�سي وتقربه من الو�سط الرئا�سي 
عمار  اأن   « الو�سط   « علمت  حيث   ،

من طموحاته  تاج  رئي�س حزب  غول 
اأي�سا  البقاء يف من�سب ال�سيناتور اأو 
 . ال  وملا  االأمة  رئي�سا ملجل�س  حتى 
ومن بني املفاجاآت املتوقعة اأي�سا يف 
قائمة الثلث الرئا�سي املقبل ،ح�سب 
جمال  ال�سيناتور  مغادرة  م�سادرنا  
جمل�س  رئي�س  ونائب  عبا�س  ولد 
االأمة و االأمني العام ال�سابق لالأفالن 
جمال ولد عبا�س ، هذا االأخري الذي 
�سعى  امل�سادر  ذات  ح�سب  لطاملا 
االأمة  ملجل�س  رئي�سا  ليكون  جاهدا 
.خا�سة اأنه متت اال�ستعانة به �سابقا 
كان  اأن  بعد  �سالح  لنب  كنائب  ليعني 

وح�سب   . �سحيا  يعاين  االأخري  هذا 
الثلث  يف  التغيريات  فاإن   ، م�سادرنا 
24ع�سو  حوايل  �ستم�س  الرئا�سي 
ال�سخ�سيات  من  العديد  بينهم  من 
االأ�سباب  من  للعديد  نتيجة  الثقيلة 
من  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر  حيث   ،
12وزير  الرئا�سي  الثلث  اأع�ساء  بني 
متقاعد ، و�ستم�س هذه التغيريات كل 
من املجاهد و العقيد الطاهر زبريي 
الذي يبدو اأن �سنه ومر�سه ال  ي�سمح 
ال�سيء  ونف�س   ، جديدة  بعهدة  له 
القيادي  و  ال�سابق  للوزير  بالن�سبة 
وجتدر   ، قوجيل  �سالح  االآفالن  يف 

االإ�سارة اإىل اأن قائمة الثلث الرئا�سي 
ال�سابقني  الوزراء  من  العديد  ت�سم 
بن  بكر  اأبو  الرتبية  وزير  غرار  على 
اإ�سافة   ، بركات  ال�سعيد  و   ، بوزيد 
تاريخية ووطنية  اإىل عدة �سخ�سيات 
 ، الطيب  ليلى  غرار  على   ، وحزبية 
بن �سهيدة ، والعديد من ال�سخ�سيات 
عن  االإف�ساح  يتم  اأن  املتوقع  ومن   ،
27من  غ�سون  يف  اجلديدة  القائمة 
مع   باملوازاة  وذلك   ، ال�سهر  هذا 
تختار  التي  االأمة  جمل�س  انتخابات 
اأن  املعلوم  ومن  االآخرين   االأع�ساء 
تعيينهم  يتم  الرئا�سي  الثلث  اأع�ساء 

اجلمهورية  رئي�س  طرف  من  تلقائيا 
، ومن جهة اأخرى ، تعرف انتخابات 
من  �سخمة  كول�سة  عمليات  ال�سينا 

اأجل و�سول العديد من املنتخبني اإىل 
اأهم  من  تعد  التي  االأمة  قبة جمل�س 

املوؤ�س�سات يف الدولة . 
تب�سة

لقاء منتخبي الآفالن مبوفدة القيادة

عنابة 

العثور على جثتني 
حلراقة ب�شواطئ عنابة 

 بزيادة 10مليار دج مقرنة مبيزانية 2018

زعالن يعلن عن تخ�شي�س 25 
مليار دج ل�شيانة الطرقات

اأم�س كركو�س ع�سو هيئة  ن�سطت 
التحرير  جبهة  حلزب  الت�سيري 
حول  حت�سي�سيا  لقاء  الوطني 
اخلا�سة  املقبلة  اال�ستحقاقات 
االأمة  ملجل�س  الن�سفي  بالتجديد 
جمع منتخبي احلزب واإطاراته ويف 
م�ستهل حديثه اأكد اأمني املحافظة 
الفوز  �رضورة  على  األربعي  لقرع 
مبقعد ال�سينا واإبراز القدرات التي 
تتوفر عليها اإطارات االآفالن ومن 
جهتها كركو�س �سددت يف معر�س 
احليطة  اخذ  وجوب  على  كالمها 
من  احلزب  لتمكني  واال�ستعداد 

ظروف  يف  املرحلة  هذه  اجتياز 
مر�سح  الغايل  مومن  وقال  ح�سنة 
يف  الوالية  م�ستوى  على  احلزب 
الدور  خالله  من  ابرز  التي  كلمته 
مذكرا  االآفالن  مبنتخبي  املنوط 
بفر�س خطة عمل ت�ستدعي ر�س 
املن�سود  الهدف  لبلوغ  ال�سفوف 
وو�سع كل امل�سالح جانبا يف �سبيل 
للظفر  اجلماعي  الهدف  حتقيق 
بالفوز وعدم تفويت الفر�سة الأنها 
تعد فا�سلة حا�سمة تتطلب الدعم 

وامل�ساندة .
ع/ ر�سيد تب�سة 

اأم�س العثور على جثتني  اأول  مت م�ساء 
واد  ب�ساطئ  البحر  اأمواج  لفظتهما 
يف  ل�رضايدي  لبلدية  التابع  بقراط 
عنابة اجلثتني وجدتا يف حالة متقدمة 
عليهما  العثور  مت  حيث  التعفن  من 
ال�ساطئ  يف  ال�سخور  بني  عالقتان 
لبلدية �رضايدي حيث  التابع  ال�سخري 
بنقل  املدنية  احلماية  م�سالح  قامت 
اجلامعي  للم�ست�سفى  االأوىل  اجلثة 

تكفل  فقد  الثانية  اجلثة  اأما  ر�سد  ابن 
بنقلها حر�س ال�سواحل التابعني القوات 
البحرية بنقل للمحطة البحرية على اأن 
يتم نقلهم مل�سلحة حفظ اجلثث بنف�س 
م�سالح  فتحت  جهتها  من  امل�ست�سفى 
حتقيقاتها  بعنابة  الوطني  الدرك 
اإن  ال�سحيتني،  هوية  لتحديد  االأمنية 

كانت اجلثتني للحراقة املفقودين
رزق اهلل �سريف

العمومية  االأ�سغال  وزير  اأعلن 
عن  زعالن،  الغني  عبد  والنقل 
ل�سيانة  دج  مليار   25 تخ�سي�س 
وزير  وقال  الطرقات،  �سبكة 
والنقل  خالل  العمومية  االأ�سغال 
لالأ�سئلة  خ�س�ست  علنية  جل�سة 
ال�سفوية مبجل�س االأمة، اإن قانون 
املالية 2019 خ�س�س غالفا ماليا 
ل�سيانة  موجه  دج  مليار   25 قدره 

الطرقات واملرافق امللحقة بها.
ميثل  هذا  اأن  زعالن  واأو�سح 
مليار   10 ب  يقدر  اإ�سافيا  مبلغا 
و   2018 �سنة  مقارنة مبيزانية  دج 
اأ�ساف ذات املتحدث، اإن القطاع 

التي  التحكيم  اأ�سغال  خالل  اأكد 
متت خالل االأ�سهر املا�سية بوزارة 
تخ�سي�س  �رضورة  على  املالية 
غالف مايل يوجه الأعمال ال�سيانة 
وت�سم  املن�ساآت  على  واحلفاظ 
الطرق  من  كم   129.000 اجلزائر 
عبارة  كم   منها 30.000   الوطنية 
الوزير  ح�سب  طرق وطنية،  عن 
على  يعمل  القطاع  اأن  اأكد  الذي 
يف   10 ن�سبته  ما  �سيانة  �سمان 
مما  �سنويا،  الطرق  من  املائة 
املن�ساآت  �سالمة  على  �سيحافظ 

ويقل�س من ال�سعوبات املالية
ف.ن�سرين .

 حركة البناء الوطني 

ن�شاند كل املبادرات التي حتقق ال�شتقرار

�سيحدد موقفه من املبادرات املطروحة اليوم

حزب بن فلي�س يحرج عمار غول وينفي اأي لقاء معه

قال اأن ال�سوق مليئة باملنتجات الوطنية ذات اجلودة

اأويحيى: احلكومة على ا�شتعداد ملعاجلة عراقيل الت�شدير

xاأكد رئي�س حركة البناء الوطني، 
اأم�س  قرينة،  بن  القادر  عبد 
اأن  العا�سمة،  باجلزائر  اجلمعة 
كل  مع  يتجاوب  ال�سيا�سي  حزبه 
مك�سب  حلماية  الرامية  اجلهود  
به  تنعم  الذي  واال�ستقرار  االأمن 
»روؤية  خالل  من  وهذا  اجلزائر، 
ت�ساركي«وقال  وحوار  جماعية 
اأ�سغال  افتتاح  يف  قرينة  بن 
ال�سورى  ملجل�س  الطارئة  الدورة 
ت�سكيلته  اأن  الوطني  البناء  حلركة 
ال�سيا�سية »تتجاوب مع كل اجلهود 

مك�سب  وتثمني  حلماية  الرامية 
االأمن واال�ستقرار و�سون ال�سيادة 
خالل  من  الدميقراطية  وتاأمني 
ت�ساركي  وحوار  جماعية  روؤية 
حول امل�سلحة الوطنية الوا�سحة 
للبالد  ي�سمح  مبا  عليها  واملتفق 
�ساطئ  نحو  االآمن  بالعبور 
االأمان«. ومن هذا املنطلق، جدد 
اإىل  حزبه  دعوة  امل�سوؤول  ذات 
عن  واالإ�سالح«  »الت�سالح  ترقية 
لبناء  ي�سفي  جاد  »حوار  طريق 
على  م�سددا  ال�رضكاء«،  بني  ثقة 

اأمال  الوطني اليزال  »االإجماع  اأن 
قائما ودعوة م�ستمرة«واأ�ساف اأن 
ح�سا�سة  مبرحلة  »متر  اجلزائر 
وحتوالت كربى حتتاج من اجلميع 
حتى  الراأي  وتبادل  الت�ساور  اإىل 
هذه  جتاوز  من  ال�سعب  يتمكن 
املحورية«وباملنا�سبة،  الفرتة 
ال�سيا�سية  الطبقة  قرينة  بن  دعا 
»التعاون  اإىل  الوطنية  القوى  وكل 
من زاوية امل�سلحة العليا للبالد«، 
اأن اجلزائر »ت�ستطيع  )...( مربزا 
اخلروج من االأزمة« واأنه »باإمكاننا 

ل�سناعة  اأف�سل  بيئة  توفري 
م�ستقبلنا باأيدينا«.

بن  �سدد  �سلة،  ذات  �سياق  ويف 
اأن حزبه »لن ينخرط  قرينة على 
اإذا متت  اإال  اأي حلول جاهزة  يف 
يف  طرفا  كان  اأو  فيها  ا�ست�سارته 
اإىل  يدعو  اأنه  كما  �سناعتها«، 
»عدم اق�ساء اأي طرف«و�سدد يف 
ذات ال�سياق على »عدم امل�سا�س 
مبك�سب الطابع االجتماعي للدولة 
االقت�سادي  اخليار  كان  مهما 

املتفق عليه«.   

طالئع  با�سم  الر�سمي  الناطق  رد 
خالل  من  عظيمي،  اأحمد  احلريات 
ح�سابه على موقع التوا�سل االجتماعي 
جتمع  رئي�س  على  بقوة  »فاي�سبوك«، 
بخ�سو�س  عمار غول  اجلزائر  اأمل 
ت�رضيحه مبوافقة علي بن فلي�س على 
حمتوى املبادرة املتعلقة بندوة وطنية 
بخ�سو�س الرئا�سيات، نافيا موافقة بن 
فلي�س اأو حتى ح�سور ممثل عن طالئع 
احلريات اأ�سغال موؤمتر تاج؛ موؤكدا اأنه 
لقاء بني علي بن فلي�س  اأي  مل يحدث 
علي  ا�ستقبل  حني  يف  غول؛  وعمار 
املركزي  باملقر  مكتبه  يف  فلي�س  بن 
قيادي  رفقة  الر�سمي  الناطق  للحزب 
دعوة  بلغاه  واللذين  تاج  حزب  من 
موؤمتر  اأ�سغال  حل�سور  تاج  رئي�س  من 
حزبهم ومل يتم تناول اأي مو�سوع يتعلق 

باملبادرة، بح�سب عظيمي.
واأكد الناطق الر�سمي لطالئع احلريات 
اأن علي بن فلي�س مل يح�رض االجتماع 
اأ�سغال  للحزب  اأو  له  ممثل  اأي  وال 
عن  ممثل  اأي  ح�رض  وال  تاج  موؤمتر 
طالئع احلريات اجلل�سة التي �سعد يف 
التابعة  االأحزاب  روؤ�ساء  بع�س  نهايتها 
لل�سلطة اإىل املن�سة، حيث اأعلن عمار 
فيها  مبا  االأحزاب  كل  موافقة  غول 
طالئع احلريات على مبادرته املتعلقة 
بتاأجيل االنتخابات وعقد ندوة وطنية.
وبخ�سو�س موقف طالئع احلريات من 
ال�سيا�سي  املكتب  اأن  فاأو�سح  العملية 
بالتحليل  �سيتناول  احلريات  لطالئع 
والنقا�س، الو�سع ال�سيا�سي ال�سائد يف 
مو�سحا  اليوم،  اجتماعه  خالل  البلد، 
الذي  ال�سهري  بيانه  و�سي�سدر  اأنه 

من  احلزب  موقف  خالله  من  يو�سح 
كل املبادرات املطروحة على ال�ساحة 

ال�سيا�سية. 
بني  موؤخرا  الت�رضيحات  واحتدمت 
التمديد  الوطني،  التوافق  مبادرات: 
ت�رضيبات  و�سط  الرئا�سيات  وتاأجيل 
اجلمهورية  برئا�سة  م�سوؤولني  ب�رضوع 
بالتن�سيق مع قيادات االأحزاب الكربى 
�سهر  منت�سف  وطنية  لندوة  حت�سريا 
املفرت�س  املوعد  مع  تزامنا  جانفي، 
الإختيار  الناخبة   الهيئة  الإ�ستدعاء 
االنتخابات  يف  اجلمهورية  رئي�س 
ال�سخ�سيات  اأن  مفرت�سني  املقبلة، 
الوطنية  الندوة  هذه  �ستح�رض  التي 
ال�سيا�سية  االأحزاب  روؤ�ساء  ت�سمل 
�سابق  وقت  يف  حازت  اأو  حتوز  التي 
ال�سعبي  املجل�س  يف  برملانية  كتلة 

الوطني، باالإ�سافة اإىل روؤ�ساء احلكومة 
واملنظمات  ا�ستثناء،  دون  ال�سابقني 
املعتمدة  والنقابات  الكربى  الوطنية 
النا�سطة،  الوطنية  اجلمعيات  واأهم 
تعديالت  اإقرار  مبلف  االأمر  ويتعلق 
من�سب  وا�ستحداث  عميقة،  د�ستورية 
العزيز  عبد  اجلمهورية  لرئي�س  نائب 
تاأجيل  طرح  اإىل  اإ�سافة  بوتفليقة، 
برزت  باملقابل  الرئا�سيات.  موعد 
حتليالت مناق�سة نافية االأمر، وموؤكدة 
ي�سمح  ولن  االأمر  تدارك  �سيتم  اأنه 
بتعديل  وال  طروحات  هكذا  بتمرير 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  جعل  ما  الد�ستور، 
قبيل  الغمو�س  درجات  اأق�سى  على 
الهيئة  ا�ستدعاء  موعد  من  فقط  اأيام 

الناخبة.
�سارة بومعزة

اأويحيى  اأحمد  االأول  الوزير  اعترب 
مليئة  اأ�سبحت  الوطنية  ال�سوق  اأن 
اجلودة  ذات  الوطنية  باملنتجات 
العالية، يف ر�سالة تطمني للم�ستهلكني، 
احلكومة  اأن  قائال  ال�سدد،  هذا  ويف 
العراقيل  كل  ملعاجلة  ا�ستعداد  على 
املتعاملني  ت�سدير  تعرت�س  التي 
الوطنيني ملنتجاتهم ال�سيما ما يتعلق 

بالنظام ال�رضيبي واجلمركي.
اأحمد  االأول  الوزير  اأكد 
الـ27  الطبعة  افتتاح  اأويحيى،  خالل 
بق�رض  اجلزائري  االإنتاج  ملعر�س 

املعار�س ال�سنوبر البحري اأن العديد 
اجلزائريني متكنوا  املتعاملني  من 
يعني  ما  خارجية  اأ�سواق  دخول  من 
»ثقافة«  االآن  اأ�سبح  الت�سدير  اأن 
باعثا  اجلزائري،ال  املقاول  لدى 
اجلزائرية  لل�رضكات  تهنئة  بر�سالة 
من القطاعني العام واخلا�س ور�سالة 
ال�سوق  اأن  قائال  للم�ستهلكني  تطمني 
مبنتجات  مليئة  اأ�سبحت  الوطنية 
واأ�ساف  عالية.  جودة  ذات  وطنية 
اأدبيات  اأن الت�سدير دخل يف  اأويحيى 
املقاول اجلزائري �سواء كان عموميا 

تطور  اأ�سلوب  اأنه  معتربا  خا�سا،  اأو 
زيارته  خالل  من  مو�سحا  البالد، 
املتعاملني  اأن  املعر�س  الأجنحة 
الت�سديرية  ن�ساطاتهم  برفع  قاموا 
املجمع  غرار  على  الفت  ب�سكل 
»جيكا«  اال�سمنت  ل�سناعة  العمومي 
 270 بت�سدير   2018 خالل  قام  الذي 
مليون   1،7 بلوغ  ويعتزم  طن  األف 
ال�سناعات  وجممع   ،2019 يف  طن 
الذي  »كوندور«  اخلا�س  االإلكرتونية 
ما   2018 يف  دول  ثمانية  اإىل  �سدر 
رفع  ويتعزم  دوالر،  مليون   52 قيمته 

اأعماله  رقم  يف  ال�سادرات  ح�سة 
ويف   .2022 بغ�سون  باملائة   25 اإىل 
ا�ستعداد  اأويحيى  اأبدى  ال�سدد،  هذا 
التي  العراقيل  كل  ملعاجلة  احلكومة 
الوطنيني  ت�سدير املتعاملني  تعرت�س 
بالنظام  يتعلق  ما  ال�سيما  ملنتجاتهم 
البنوك  داعيا  واجلمركي،  ال�رضيبي 
ملرافقة هذه احلركية، مثمنا مبادرة 
البنك اجلزائري اخلارجي بفتح فروع 
له يف فرن�سا خالل 2019 ليكون بذلك 

اأول بنك وطني �سين�سط يف اخلارج. 
�س.ب
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 ويرتقب يف امل�ستقبل ح�سب التقرير 
و  للأدوية  الوطنية  ال�سناعة  منو 
تزال  ما  التي  املواد   اإىل   تو�سعها 
الأدوية  خا�سة   الآن  حلد  ت�ستورد 

املوجهة ملر�سى  ال�رسطان.
وح�سب ذات امل�سدر فاإن ال�ستثمار يف 
تطوير الأدوية للأمرا�ض امل�ستع�سية 
املزمنة  والأمرا�ض  كال�رسطان 
كال�سكري اأ�سبح واقعا  يفر�ض نف�سه 
على اجلزائر  والتي  تعرف على غرار 
البلدان الأخرى تطورا �رسيعا  وارتفاع 

انت�سار الأمرا�ض غري املتنقلة
وا�ستنادا لذات التقرير فاإن ال�ستثمار 
احليوية  الأدوية   هذه   �سناعة   يف 
تبعيتها  بتقلي�ض  للجزائر  ي�سمح 
التقرير  معدو  يرى  كما    ، لل�سترياد 
املعي�سة   وطبيعة  العمران  تطور  اأن  
الإ�سابة  معدلت  ارتفاع  عنها  اجنر 
القلب  اأمرا�ض  و  ال�رسطان  بداء 
التطور  اأن  كما  وال�سكري  وال�رسيان 
ارتفاع  يف  �ساهم  لل�سكان  ال�رسيع 
امل�سخ�سة،  املر�سية  احلالت 

اعتمد  الذي  امل�سدر  ذات  واأ�ساف 
املركز  اإح�سائيات  على  بياناته  يف 
ال�رسطان  مر�ض  ل�سجلت  الوطني 
اإ�سابة  حالة   45.000 و   42.000 اأن  
�سنة  كل  ت�سجل  بال�رسطان  جديدة 
�ساأنها  من  اأرقام  وهي  اجلزائر  يف 
غ�سون  61.000 يف  لت�سل  ترتفع   اأن 

.2025

جهود   ايك�سفورد  جممع  واأبرز 
احلكومة يف مواجهة مر�ض ال�رسطان 
املقاومة  الأدوية  �سناعة  )با�ستثناء 
حت�سني  على  ترتكز  التي  لل�رسطان( 
 4 فتح  كمتابعة  التحتية   البنى 
اإىل  ت�ساف  عمومية  جديدة  مراكز 
وهذه   اخلدمة   حيز  اآخر  مركزا   13
املراكز الأربعة �ستكون جمهزة بـ 12 

العدد   لريفع  اإ�سعاعي  م�رسع  ما�سح 
 48 اإىل  التجهيزات  لهذه  الإجمايل 

منها 10 يف املراكز اخلا�سة.
واأو�سح املكتب الربيطاين  للتحليل 
ال�ستة  املواقع  اأن   القت�سادي 
والتي  الأدوية  لإنتاج  اجلديدة 
الإ�سرتاتيجية  مع  تفعيلها   يتزامن 
ال�رسطان   خمطط  احلكومية 
تطوير  اإىل  تهدف    2019-2015
مبعاجلة  اخلا�سة  التحتية  البنى 
الأورام يف اجلزائر وترقية التكوين 
ال�رسطان  مبعاجلة  يتعلق  فيما 
حملت  بتكثيف  اأي�سا  هذا  و 
خطر  من  للتقلي�ض  التح�سي�ض 

الإ�سابة.
و من بني ال�ستثمارات املخ�س�سة 
لتطوير الأدوية ذكر مكتب اإيك�سفورد 
لإنتاج  م�سنع  اأول  م�رسوع   بزن�ض 
للمجمع  بالأورام  اخلا�سة  الأدوية 
و  »ايب�سن«   الفرن�سي  ال�سيدلين 
�رسيكه اجلزائري »اإ�سلي هوليدنغ« 
الإنتاج  يرتقب دخوله  حيز  بحيث 
للجزائر  �سي�سمح  ما   2021 يف 
الأدوية  ا�سترياد  فاتورة   بتقلي�ض 

احليوية لعلج ال�رسطان.   

 اأمر وايل البليدة يو�سف �رسفة 
بوقرة،  دائرة  رئي�ض  على 
قائمة  �سبط  يف  بالإ�رساع 
ال�سكنات  من  امل�ستفيدين 
ببلدية بوقرة،  الجتماعية 
مت  قد  منها  جزءا  اأن  خا�سة 
توزيعه  دون  مدة  منذ  ت�سييده 

على م�ستحقيه.
يو�سف  البليدة  اأكد وايل 
التفقدية  زيارته  خلل  �رسفة 
على  موؤخرا،  بوقرة  ملدينة 
ملزمة  بوقرة  دائرة  م�سالح 

�رسورة اإجراء درا�سة اأ�سبوعية 
ال�سكن  على  الطلبات  مللفات 
فورية،  وب�سفة  الجتماعي 
منها  بالنتهاء  اإياها  مطالبا 
لفتا   ،2019 مار�ض  �سهر  قبل 
اإىل التعجيل كذلك بخروج جلنة 
ملعاينة  امليدان  اإىل  الدائرة 
حالة العائلت الجتماعية التي 
طلبت ملف �سكن على م�ستوى 
قائمة  �سبط  اأجل  من  بوقرة، 
اأولوية  ح�سب  امل�ستفيدين 
الو�سعية الجتماعية لأ�سحاب 

الطلبات.
باأن  امل�سوؤول  نف�ض   ووعد 
من  امل�ستفيدين  من  جزء 
ببوقرة،  الجتماعية  ال�سكنات 
م�ساكنهم  على  �سيتح�سلون 
اإليها خلل  ويدخلون  اجلديدة 
ال�سدا�سي الأول من 2019، اأما 
الباقي ف�سيتم ا�ستكمال منحهم 
مربزا  ذاتها،  ال�سنة  نهاية  قبل 
حتى  بو�سعه  ما  “�سيعمل  باأنه 
تكون 2019 �سنة اإ�سكان بامتياز 

يف ولية البليدة”.

يف  عجوز  امراأة  وقامت   هذا 
ال�سبعينات من عمرها، بالتقرب 
يو�سف �رسفة  البليدة  وايل  من 
منه  الزيارة، طالبة  ذات  خلل 
بكل عفوية وطيبة اأن ي�ساعدها 
�سكن  على  احل�سول  يف 
له  �رسحت  حيث  اجتماعي، 
املزرية  الجتماعية  و�سعيتها 
من  املتكونة  عائلتها  رفقة 
الكثري من الأفراد، ومنحته بكل 
“نية” ورقة مكتوب عليها رقم 
دائرة  يف  اأودعته  الذي  ملفها 

�سنوات،  ع�رسة  منذ  بوقرة 
الأول  امل�سوؤول  خاطبها  وهنا 
الولية بهدوء وبراغماتية،  عن 
م�سريا اإىل اأنه �سيو�سي بدرا�سة 
ملفها، ويف حال كانت من ذوي 
الجتماعية  بالو�سعية  الأولوية 
وت�ستويف كل �رسوط ال�ستفادة، 
فاإن اللجنة املكلفة لن حترمها 

من ال�سكن الجتماعي.
عدد  باأن  بالذكر   جدير 
ال�سكنات التي يتم ت�سييدها يف 
بلدية بوقرة يقدر ب1217 �سكن 

غالبيتها  ال�سيغ،  خمتلف  من 
من ال�سكنات الجتماعية، ومن 
 520 توزيع  يتم  اأن  املرتقب 
وحدة �سكانية خلل ال�سدا�سي 
يتم  اأن  بعد   ،2019 من  الأول 
قائمة  حتديد  من  النتهاء 
�سهر  قبل  منها  امل�ستفيدين 
مار�ض من ال�سنة القادمة، على 
ال�سكنات  باقي  اإجناز  يتم  اأن 
نف�ض  نهاية  مع  وتوزيعها 

ال�سنة.
�س.ب

املناف�سة  مبجل�ض  اأع�ساء  ركز 
مبدينة  نظم  درا�سي  يوم  خلل 
ثقافة  ن�رس  اأهمية  على  تلم�سان، 
ل  والتي  اجلزائر،  يف  املناف�سة 
كايف«  ب�سكل  را�سخة  »غري  تزال 
الدائم  الع�سو  ذكر  و  البلد.  يف 
جماهد  حممد  املجل�ض،  ذات  يف 
الذي يعد جزًءا من  اليوم،  اأن هذا 
ا�سرتاتيجية الت�سال التي اعتمدها 
�سنة  تن�سيطه  اإعادة  منذ  املجل�ض 
ثقافة  ن�رس  اإىل  يهدف   ،2013
ال�سلطات  وتوعية  املناف�سة 
والنقابات  واملوؤ�س�سات  العمومية 
املهنية  واملنظمات  والأكادمييني 
الإيجابية  »الآثار  حول  الأخرى 
املنظم  وال�سوق  النزيهة  للمناف�سة 
وقدرتها  املوؤ�س�سات  اأداء  على 
التناف�سية على امل�ستويني الداخلي 
يف  هو  »بلدنا  اأن  اأبرز  والدويل«و 

من  القت�سادي  النتقال  طور 
اقت�ساد  اإىل  امل�سري  القت�ساد 
على  يعمل  واملجل�ض  ال�سوق، 
خلل  من  املناف�سة  ثقافة  ن�رس 
اإىل  بالإ�سافة  درا�سية  اأيام  تنظيم 
برنامج املطابقة لقواعد للمناف�سة 
بهدف   2015 منذ  بداأ  الذي 
طواعية  تلتزم  املوؤ�س�سات  جعل 
نف�ض  اأ�ساف  املناف�سة«و  بقواعد 
الذي  اللقاء  هذا  اأن  امل�سوؤول 
وال�سناعة  التجارة  غرفة  تنظمه 
لتلم�سان ومديرية التجارة، و الذي 
خمتلف  من  ممثلني  ح�سور  عرف 
واأكادمييني  املحلية  الإدارات 
جزءا  يعد  اإقت�ساديني،  ومتعاملني 
من برنامج الت�سال واملرافعة من 
اأجل املناف�سة الذي بادر به جمل�ض 
تن�سيطه  اإعادة  منذ  املناف�سة 
جماهد  ال�سيد  اأ�سار  و   2013 يف 

ومهام  »اأدوار  بعنوان  مداخلة  يف 
جمل�ض املناف�سة« اإىل اأن للمجل�ض 
معاقبة  ذلك  يف  مبا  مهام  ثلث 
للمناف�سة  املقيدة  املمار�سات 
والبث يف النزاعات يف هذه امل�ساألة، 
والتحكم يف الرتكزات القت�سادية و 
اأخريا مهمة ا�ست�سارية حيث يبدي 
راأيه يف اأي م�ساألة تتعلق باملناف�سة 
يتعلق  قانوين  ن�ض  م�رسوع  واأي 
�رسحت  جانبها،  من  باملناف�سة. 
دائمة  ع�سوة  وهي  مرمي،  عمي�ض 
الإجراءات  املجل�ض،  هذا  يف 
جمل�ض  اإىل  باللجوء  اخلا�سة 
املناف�سة كما تطرق الع�سو الدائم 
باملجل�ض كوروغلي عبد العزيز اىل 
لقواعد  املطابقة  برنامج  اأهداف 
املناف�سة الذي بداأ منذ 2015، مبا 
املتمثل  الرئي�سي  الهدف  ذلك  يف 
المتثال  على  ال�رسكات  حث  يف 

وقد  املناف�سة  لقواعد  طواعية 
اأزيد  على  امل�رسوع  هذا  ن�رس  مت 
خا�سة  و  وطنية  موؤ�س�سة   70 من 
كما  الن�ساط  قطاعات  جميع  متثل 
اأبريل  يف  عليها  امل�سادقة  متت 
لدعم  الربنامج  قبل  من   2015
اجلزائر  بني  ال�رساكة  اتفاقية  تنفيذ 
هذا  يهدف  و  الأوروبي.  والحتاد 
للمطابقة  برنامج  و�سع  اإىل  الربنامج 
وو�سع  والقواعد،  القوانني  مع 
ثقافة  واإر�ساء  تكميلية  اإجراءات 
بالإ�سافة  املناف�سة،  قواعد  احرتام 
املخالفة   خماطر  من  الوقاية  اإىل 
توفري و�سائل للك�سف عن املخالفات 
امل�ساركون  تناول  كما  ومعاجلتها 
حول  عديدة  م�سائل  اللقاء  هذا  يف 
تدخله  املجل�ض وجمالت  مهام هذا 
كيفية  اأف�سل  ب�سكل  لفهم  املختلفة 

عمله والقوانني التي ت�سريه.  

مكتب �إك�سفورد بزن�س

و�يل �لبليدة:

�أع�ساء مبجل�س �ملناف�سة خالل يوم در��سي نظم مبدينة تلم�سان

ف.ن�سرين

االإنتاج ال�صيدالين يف اجلزائر 
ي�صجل ارتفاعا كبريا

توزيع ال�صكن ببوقرة قبل نهاية 2019

ن�صر ثقافة املناف�صة اأ�صا�س تطوير االقت�صاد

وزير �ل�سناعة، يو�سف يو�سفي

 حت�صن موؤ�صرات كثري 
من ال�صعب ال�صناعية

يو�سف  ال�سناعة،  وزير  اأكد 
اخلمي�ض  ام�ض  اأول  يو�سفي، 
»الإ�سرتاتيجية  باأن  ببومردا�ض 
ال�ستثمار  جمال  يف  املنتهجة« 
خلل  من  الوطن  عرب  ال�سناعي 
و  التحفيزية  التدابري  خمتلف 
اأعطت  ت�سمنتها  التي  التنظيمية 
يف  للقطاع  حقيقية«  »ديناميكية 

ال�سنوات األأخرية.
واأو�سح الوزير يف كلمته الفتتاحية 
للقاء وطني �سنوي ملدراء ال�سناعة 
للإنتاجية  الوطني  باملعهد 
مبدينة  ال�سناعية  والتنمية 
الديناميكية  »هذه  اأن  بومردا�ض 
ال�ستثمارات  خلل  من  ترجمت 
العديدة و الإجنازات الهيكلية التي 
بداأت تعطي ثمارها يف العديد من 
ال�سعب ال�سناعية بداية من مطلع 

.»2018
هذا  يف  بالذكر  الوزير  وخ�ض 
حيث  البناء،  مواد  �سعبة  املجال 
امل�ساريع  بف�سل  البلد  حتولت 
اأجنزت  التي  اخلا�سة  و  العمومية 
)بلغت  م�ستورد  من  املجال  يف 
ما  با�سترياد   2014 �سنة  ذروته 
اإىل  دولر(  مليون   500 قيمته 
ذلك  اإىل  بامتياز«اإ�سافة  م�سدر 
متكن القطاع ال�سناعي اجلزائري، 
ح�سب الوزير من حتقيق »الكتفاء 
مواد  من  العديد  يف  الذاتي« 
و  اجلب�ض  مادة  غرار  على  البناء 
ال�سرياميك  و  الأبي�ض  الإ�سمنت 
عمليات  �ستعرف  مواد  هي  و 
التعويل  جانب  اإىل  لحقا  ت�سدير 
على �سناعة الن�سيج و اجللود من 
بولية  ال�سناعي  املركب  خلل 
و  باحلديد  تعلق  وفيما  غليزان 
ال�سلب، اأ�سار يو�سفي اإىل اأن هذه 
ميزانية  »تثقل«  كان  التي  ال�سعبة 
الدولة من اأجل ا�ستريادها متكنت 

التي  الكربى  ال�ستثمارات  بف�سل 
حتققت يف ال�سنوات الأخرية على 
ال�سلب  و  احلديد  جممع  غرار 

»تو�سيايل« بوهران 
ومركب احلديد و ال�سلب ب«بلرة« 
و  الإنتاج  ح�سة  رفع  من  بجيجل، 
تقلي�ض كبري يف ح�سة الواردات مع 
ت�سجيل اأوىل عمليات الت�سدير يف 

املجال موؤخرا .
موؤخرا  و�سع  مت  ذلك،  جانب  اإىل 
�سناعي  قطب  اإجناز  لبنات  اأوىل 
للتحويل  موجه  تب�سة  بولية 
مادتي  وتثمني  الكيميائي 

الفو�سفات 
الإ�سمنت  لإنتاج  الطبيعي  والغاز 
بالتعاون  اأخرى  مواد  و  الأبي�ض 
مع ال�رسيك ال�سيني و قال الوزير 
امل�ساريع  هذه  كل  �ساأن  من  انه 
نحو  اإليها  ي�ساف  التي  املهيكلة 
10 م�ساريع اأخرى هي قيد الإجناز 
ت�سلم يف حدود 2022 ، »امل�ساهمة 
حمليا  ال�سوق  تغطية  يف  جهة  من 
يف  اأخرى  جهة  ومن  والت�سدير 
حيث  من  اجلزائر  �سورة  حت�سني 
اجلاذبة  و  املفتوحة  اأ�سواقها 

لل�ستثمار اخلارجي«.
ال�سدد،  هذا  يف  الوزير  اعترب  و 
خلل  من  املحققة  النتائج  باأن 
امل�ساريع  من  الكبري  العدد 
ال�سناعية املنجزة اأو التي هي يف 
و  كافية  غري  »تبقى  الإجناز  طور 
اإىل  بعيدة عن التطلعات«، بالنظر 
للقت�ساد  امل�ستقبلية  الرهانات 
الوطني و التحولت التي ت�سهدها 
فيما  �سيما  ل  العاملية  ال�سناعة 
ما  هو  و  الرقمية  بالثورة  تعلق 
ي�ستوجب ا�ستغلل كل الإمكانيات 
ملواكبة  الفر�ض  كل  انتهاز  و 
التنوع  حلقيق  الرهانات   هده 

القت�سادي .

�سجل �لإنتاج �ل�سيدلين �جلز�ئري “�رتفاعا كبري�” خالل �ل�سنو�ت �لع�سرة �لأخرية بقدرة ت�سنيع 
�رتفعت من 25 باملائة يف 2008 �إىل 65 باملائة يف 2018 ، ح�سبما ك�سف عنه مكتب �إك�سفورد بزن�س يف 

�أخر تقرير له  ن�سره على موقعه �لإلكرتوين.
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مكافحة االرهاب

 ك�سف خمب�أ يحوي �أ�سلحة 
وذخرية بتندوف 

متكنت مفرزة للجي�ش �لوطني �ل�شعبي، �إثر عملية 
بتندوف، من ك�شف  �أم�ش �خلمي�ش  بحث وتفتي�ش 
وم�شد�ش  تكر�رية  بندقية  يحوي  �أ�شلحة  خمب�أ 
�أف�د  �أوتوم�تيكي وخمزن ذخرية مملوء، ح�شب م� 
به �أم�ش �جلمعة بي�ن لوز�رة �لدف�ع �لوطني و�ف�د 
�لإره�ب  مك�فحة  �إط�ر  »يف  �أنه  �مل�شدر  ذ�ت 
وبف�شل ��شتغالل �ملعلوم�ت، ك�شفت مفرزة للجي�ش 
�إثر عملية بحث وتفتي�ش، يوم 20  �لوطني �ل�شعبي 
دي�شمرب 2018، بتندوف/ن.ع.3، خمب�أ �أ�شلحة يحوي 
 )01( �أوتوم�تيكي  وم�شد�ش  تكر�رية   )01( بندقية 
مك�فحة  �إط�ر  ويف  مملوء«.  ذخرية    )01( وخمزن 
�لتهريب و�جلرمية �ملنظمة، »حجز عن��رص �لدرك 
�لوطني ب�لنع�مة/ن.ع.2، )65( كيلوغر�م من �لكيف 
بوهر�ن/ �ل�شو�حل  حر�ش  �شبط  كم�  �ملع�لج، 
ن.ع.2، )35.4( كيلوغر�م من نف�ش �مل�دة«من جهة 
�ل�شعبي،  �لوطني  للجي�ش  »�أحبطت مف�رزة  �أخرى، 
تهريب  حم�ولت  �أهر��ش/ن.ع.5،  و�شوق  بتب�شة 
)11117( لرت من �لوقود، كم� �أوقف عن��رص �لدرك 
وب�تنة/ن.ع.5،  وق�ملة  جيجل  من   بكل  �لوطني 
)389( قر�ش  )04( جت�ر خمدر�ت بحوزتهم  �أربعة 
�لوطني  للجي�ش  مفرزة  حجزت  حني  يف  مهلو�ش، 
�ل�شعبي بورقلة/ن.ع.4، )1872( وحدة من �لألع�ب 
�ل�رصعية،  غري  �لهجرة  مك�فحة  �إط�ر  �لن�رية«ويف 
�ل�شعبي  �لوطني  للجي�ش  م�شرتكة  مف�رز  »�أوقفت 
تلم�ش�ن/ن.ع.2،  �لوطني بكل من  �لدرك  وعن��رص 
وعني �ش�لح/ن.ع.6، )26( مه�جر� غري �رصعي من 

جن�شي�ت خمتلفة«.

رئي�س اجلمعية اجلزائرية 
للتكوين املتوا�صل يف مر�س 

ال�صرطان

نط�لب ب�إلز�مية �لتكوين 
�ملتو��سل للأطب�ء �لع�مني 

للتكوين �ملتو��شل  �أكد رئي�ش �جلمعية �جلز�ئرية 
�ش�لح  �حلميد  عبد  �لدكتور  �ل�رصط�ن  مر�ش  يف 
�لتكوين �ملتو��شل  بعن�بة على �رصورة جعل  لعور 
لالأطب�ء �لع�مني »�إلز�مي� ومثمن�« لأد�ئهم وم�ش�رهم 
�ملهني ق�شد ترقية دورهم يف �لك�شف �ملبكر عن 

�لد�ء و�لتوجيه ومر�فقة مر�شى �ل�رصط�ن.
�لعلمي  �لط�بع  ذ�ت  �جلمعية  هذه  رئي�ش  و�أو�شح 
يف ندوة �شحفية ن�شطه� على ه�م�ش �أ�شغ�ل �لأي�م 
�لأوىل للتكوين �ملتو��شل يف مر�ش �ل�رصط�ن، ب�أن 
جن�ح �ملخطط �لوطني ملك�فحة �ل�رصط�ن مرهون 
بن�شبة ع�لية بنوعية �لتكفل �لتي يجده� �ملري�ش 
�لع�م، مو�شح� ب�أن هذ� �لأخري من  لدى  �لطبيب 
�أولي�ت  �شمن  �ملبكر  �لت�شخي�ش  و�شع  م�شوؤوليته 

�لتكفل بهذ� �لد�ء لتف�دي �آث�ر م�ش�عف�ته.
نظ�م  يف  �لأوىل«  »�حللقة  ميثل  �لع�م  ف�لطبيب 
�لتكفل مبر�شى �ل�رصط�ن، »�ل�شيء �لذي ي�شتدعي 
و�لتنبه  �لت�شخي�ش  عند  �ليقظة  من  ع�لية  درجة 
لعو�مل �خلطر لتمكن من �لت�شخي�ش �ملبكر �لذي 
كم�  �لد�ء«،  للتحكم يف هذ�  �لوحيد  �ل�شبيل  يبقى 
�أ�ش�ف �لدكتور �ش�لح لعور، م�شري� �إىل �أن �لتكوين 
ج�نب  �إىل  ي�شتهدف  �لع�مني  لالأطب�ء  �ملتو��شل 
بروتوكولت �لت�شخي�ش ب�لن�شبة حل�لت �ل�رصط�ن 
�ملرتبطة  �لنف�شية  �جلو�نب  ت�شجيال  �لأكرث 
ب�لتع�مل مع �ملري�ش ومر�فقته يف خمتلف مر�حل 

�لعالج.
�للق�ء  هذ�  يف  �ملدرجة  �ملد�خالت  وتركزت 
�لذي ي�شجل م�ش�ركة حو�يل 300 مهني يف قط�ع 
يف  وخمت�شني  ع�مني  �أطب�ء  بينهم  من  �ل�شحة، 
و�أجهزة  هيئ�ت  وم�شوؤولني عن  �ل�رصط�ن  �أمر��ش 
�رصط�ن  حول  و�خل��ش  �لع�م  ب�لقط�عني  �ل�شحة 
و�لك�شف  �لت�شخي�ش  �آلي�ت  خالل  من  �لكولون 
�إىل  ب�لإ�ش�فة  �ملر�شى،  ومر�فقة  و�لعالج  �لطبي 
دور �لطبيب �لع�م يف �لك�شف �ملبكر عن �رصط�ن 

�لكولون.

على  �ملتحدثة  علقت  مت�شل،   �شي�ق  ويف 
عليه�  �لإعالن  مت  �لتي  �ل�شي��شية  �ملب�در�ت 
و�لتي تتو�رد حول عقد ندوة وطنية، ق�ئلة :« هذ� 
�لنوع من �لندو�ت متت جتربته يف �لت�شعين�ت يف 
جد�ر  �شقوط  بعد  �ل�رصقية  �أوروب�  يف  �أفريقي� 
ك�ن  حيث  �ل�شوفي�تي،   �لإحت�د  تفكك  و  برلني 
�لأمر يتعلق ر�شمي� بتنظيم �لنتق�ل �لدميقر�طي 
حيث  �مل�رصوط  �لبيع  ي�شبه  �أ�شبح  �لأمر  لكن  و 
ك�نت  م�ش�دة  �قت�ش�دية  �إ�شالح�ت  فر�ش  ثم 
�إنعك��ش�ته� وخيمة على جميع �لبلد�ن �ملعنية ».

�لتي  �ملقبلة  �لرئ��شي�ت  ملف  وبخ�شو�ش 
�خلو�ش  رف�شت  �أ�شهر،   4 �شوى  عليه�  لتف�شلن� 
يف هذ� �مللف مطول مكتفية ب�لقول :« تف�شلن� 
من  �لتي  �لرئ��شية   �لنتخ�ب�ت  �أ�شهرعن   4
�ملفرت�ش �أن جترى يف 2019 �أكرب �ل�شكوك تثقل 
�ل�شب�بية  و  �لغمو�ش  نتيجة  �ل�شي��شي  �ملن�خ 

�ل�ش�ئدين ، موؤكدة �أن �حلزب ي�شعى لإيج�د حلول 
جز�ئرية لهذه �لأزمة من خالل حملة �شي��شة من 
�أجل ��شتدع�ء �نتخ�ب�ت جلمعية وطنية ت�أ�شي�شية 
حتديد  من  يتمكن  حتى  �ل�شعب  �شي�دة  تكر�ش 
�شكل وحمتوى �ملوؤ�ش�ش�ت �لتي هو بح�جة �إليه� 

من �أجل مم�ر�شة �شي�دته �لك�ملة ».
يف  �لق�ئم  �لنظ�م  ب�شدة  �ملتحدثة  �نتقدت  و 
هذ�  يق�طع  �لعم�ل  حزب  �أن  م�شرية  �لبالد، 
�ملنتهي  �لنظ�م  مع  �لقطيعة  �أي  �لق�ئم  �لنظ�م 
بن�ء  �إع�دة  ب�جت�ه  للم�شي   1988 منذ  �ل�شالحية 
د�شتوري،  وب�لت�يل  وطني  موؤ�ش�ش�تي  �شي��شي 
يف  نف�شه  و�شع  �شي��شي  نظ�م  �أم�م  �أنن�  م�شرية 
�أرب�حهم  دميومة  ل�شم�ن  �أغني�ء  �جلد  خدمة 
وهو يرهق �لأغلبية و يفك �ملك��شب �لجتم�عية 
على  �مل�في�وي  �لط�بع  ي�شفي  و  �لقت�ش�دية  و 

ت�شيري �ل�شوؤون �لع�مة. 
وق�لت �ملتحدثة �أن حزب �لعم�ل ليقلل �إطالق� 
�نه  �ملك��شب،  حمذرة  و  �لإجن�ز�ت  �أهمية  من 
�أن يكون  �لق�ئم ميكن لأي حدث  �لو�شع  يف ظل 

مبث�بة �ل�رص�رة ،ويف �شي�ق �آخر، فتحت �لن�ر على 
�ملفرت�شة  ب�لأقلية  �إي�ه�  و��شفة  �لغنية  �لأقلية 
�جلد غنية �لتي تو��شل على حد قوله� نهب �مل�ل 
�لتمويل  وبو��شطة  �له�ئلة  �لبنكية  �لقرو�ش  عرب 
من  ب�مل�ئة   30 وجود  �أن  م�شرية  تقليدي،  �لغري 
�شيطرة  على  دليل  �لربمل�ن  يف  �لأعم�ل  رج�ل 

�لأوليغ�ر�شي� على �لأحز�ب 
وعربت �ملتحدثة عن قلقه� ب�ش�أن مر�جعة ق�نون 
�ملحروق�ت خ��شة بعد ت�رصيح م�شوؤويل �لقط�ع 
ب�أن م�ل يقل عن 140 �رصكة �أجنبية ثم �إ�رص�كه� 
�أن  و  �شبق   2005 يف  ب�أنه  مذكرة  خفي،  ب�شكل 
�ملحروق�ت  ق�نون  مر�جعة  خليل  �شكيب  �أ�شند 
ملكتب �أمريكي، ق�ئلة :«نعلم كلن� م نتج عن ذ�ك 
و نف�ش �شكيب خليل يجول يف �لوطن ح�لي� و تقوم 

�ملوؤ�ش�ش�ت بتنظيم �لندو�ت �لتي ين�شطه� ».
مفرتق  يف  »بالدن�  ق�ئلة  �ملتحدثة  و�شددت 
دميومة  على  لن�  ب�لن�شبة  يعلو  �شيء  فال  �لطرق 
م�شتقبلي  م�رصوع  �أي  لأنه لميكن حتقيق  �لأمة 
لويزة  و�أ�ش�رت  �لوطنية  �ل�شي�دة  و  �ل�شلم  دون 

�لعم�ل  �ل�ش�بع حلزب  �لع�دي  �ملوؤمتر  �أن  حنون 
ينعقد يف �شي�ق ع�ملي مييزه ت�ش�رع �أزمة �لنظ�م 
�لوحيد  جو�به  �أ�شبح  �لذي  �ملتعفنة  �لر�أ�شم�يل 
�لعم�ل  �شد  �لجتم�عية  �حلرب  يف  يتمثل 
و�ل�شب�ب و�ل�شعوب و �حلرب �شد �لأمم و �للجوء 
�حلري�ت  جم�ل  يف  �لرت�جع  و  �لإنقالب�ت  �إىل 

�لدميقر�طية.  حنون جتمع �ملع�ر�شة و�ملولة
لويزة  للعم�ل  �لع�مة  �لأمينة  رفقة  �حل�شور  �أرز 
حنون �ملن�شق �لع�م حلزب �لفالن مع�ذ بو�ش�رب 
فلي�ش،  بن  علي  �حلري�ت  رئي�ش حزب طالئع  و 
بن  عم�رة  �جلز�ئرية  �ل�شعبية  �حلركة  رئي�ش 
�لدميقر�طي  �لوطني  �لتجمع  مثل  فيم�  يون�ش 
�أمينه  �شه�ب �شديق وغ�ب عنه  �لر�شمي  ن�طقه 
غ�ب  �أخرى  جهة  ومن  �أويحيى.  �حمد  �لع�م 
رئي�ش  مقدمتهم  يف  �لإ�شالمية  �لأحز�ب  روؤ�ش�ء 
عبد  ومثله  مقري  �لرز�ق  عبد  جمتمع  حركة 
�لرحم�ن بن فرح�ت  ومثل رئي�ش جبهة �لعد�لة و 
�لتنمية عبد �هلل ج�ب �هلل رئي�ش جمل�ش �ل�شورى 

للحركة خل�رص بن خالف.

اإميان لوا�س  

�لبيئة  حول  �لوطنية  �جلل�ش�ت  تنظم 
�ل�شهر  من   25 يوم  �لتدويري   و�لقت�ش�د 
�جل�ري ب�جلز�ئر �لع��شمة،ح�شبم� �أف�دت 
�ملتجددة  �لط�ق�ت  و  �لبيئة  وزيرة  به 
�أو�شحت  ،و  زرو�طي  �لزهر�ء  ف�طمة   ،
مبجل�ش  علنية  جل�شة  خالل  زرو�طي  
�ل�شفوية،تر�أ�شه�  لالأ�شئلة  �لأمة خم�ش�شة 
�ملجل�ش،  رئي�ش  �ش�لح  بن  �لق�در  عبد 
ف�ن هذه �جلل�ش�ت تندرج يف �إط�ر �شل�شلة 
�لتظ�هر�ت �لتي تنظمه� �لوز�رة للتح�شي�ش 
�لبال�شتكية  خ��شة  و  �لنف�ي�ت  مبخ�طر  
منه� و �أهمية  تثمينه�  يف �إط�ر �لقت�ش�د 
�إع�دة  �أ�ش��ش  على  يقوم  �لذي  �لتدويري 

ر�شكلة �لنف�ي�ت مبختلف �أنو�عه� .
 و يف رده� على �شوؤ�ل �أحد �أع�ش�ء جمل�ش 
�لأمة حول تف�قم ظ�هرة �لرمي �لع�شو�ئي 
للنف�ي�ت �لبال�شتكية و تد�عي�ته� �خلطرية 
�لوزيرة  �أقرت   ، �ل�شحة  و  �لبيئة  على 
معدل  �أن  �إىل  م�شرية  �لو�شع  بخطورة 
يف  �لبال�شتيكية  �لأكي��ش  ��شتهالك 
�جلز�ئر بلغ 180 كي�ش للفرد �لو�حد �شنوي�  

هذه  �أن حم�ربة  قوله�  �لوزيرة  �أ�ش�فت  و 
�لفرد  بتح�شي�ش  �أ�ش��ش�  يبد�أ  �لظ�هرة 
�لن�ش�ط�ت  و  �لعالمية  �حلمالت  عرب 
�لن�ش�ط�ت  �شمن  من  ،و  �مليد�نية 
على  �لقط�ع  يحر�ش  �لتي  �لتطوعية 
�ملدينة  بق�فلة  �لوزيرة  ذكرت  مب��رصته�، 
�شخ�شي�  عليه�  ��رصفت  �لتي  �خل�رص�ء 
موؤثرة  و�شخ�شي�ت  وفن�نني  برمل�نيني  مع 
ولي�ت  عدة  ج�بت  حيث  �ملجتمع«،  يف 
�لتي  �ل�شو�طئ  تنظيف  بحملة  نوهت  كم� 
ب�إ�رص�ف خرب�ء  �لغو�ش  نو�دي  به�  ق�مت 

من �لمم �ملتحدة.    
�لقفة  توزيع   بحملة   �لوزيرة  ذكرت  كم� 
عدة  عرب  طبيعية  ب�ملو�د  �مل�شنوعة 
�ملحلية،  �ل�شلط�ت  مع  ب�لتن�شيق  ولي�ت 
حيث �أبدت رغبته� يف �أن حتل هذه �لقفة 
مم�  �لبال�شتيكي  �لكي�ش  حمل  تدريجي� 
�شي�شمح ب�حلد من �لتلوث �لبال�شتيكي من 
�ل�ش�در  �لقر�ر  �لوزيرة  ثمنت  �آخر  ج�نب 
��شتري�د  �لق��شي مبنع  �لتج�رة  وز�رة  عن 
�إجب�ر  �قرتحت   كم�  �لبال�شتكية  �لأكي��ش 

منتجي �ملو�د �لبال�شتكية على 
متويل  يف  �إير�د�ته�  ت�شهم  ر�شوم  دفع 
�أم�  �لبال�شتيكي  �لتلوث  حم�ربة  عملي�ت 
�أكدت  فقد  �لقت�ش�دي،  �ل�شعيد  على 
زرو�طي على �شعيه� يف جعل من �لنف�ي�ت 
يف  ي�شهم  م�  تدويره�  ميكن  �أولية  م�دة 
�شعيد  على  �شو�ء  �ل�شتثم�ر  بت�شجيع 
تدوير  �إع�دة  و  �لفرز  و  �جلمع،  عملي�ت 

�لنف�ي�ت.   
و يف هذ� �لإط�ر ذكرت �أن د�ئرته� �لوز�رية 
و  �ملنتجني  مر�فقة  و  ل�شتقط�ب  ت�شعى 
هذ�  يف  �ل�شتثم�ر  يف  �لر�غبني  �ل�شب�ب 
�ل�شدد  هذ�  يف  �أو�شحت  كم�  �ملج�ل. 
م�شوؤويل  مع  �جتم�ع�ت   عدة   عقد  عن 
و  �ل�شتثم�ر  لتطوير  �لوطنية  �لوك�لة 
و  �ل�شب�ب  ت�شغيل  لدعم  �لوطنية   �لوك�لة 
كذ�  و  �لتج�ري  لل�شجل  �لوطني  �ملركز 
�لبط�لة  على  للت�مني  �لوطني  �ل�شندوق 
نحو  �مل�شتقبليني  �مل�شتثمرين  لتوجيه 
�لنف�ي�ت مع  تثمنني  �ل�شتثم�ر يف جم�ل  
من  �لنوع  لهذ�  �لبنوك  مر�فقة  �رصورة 

�ل�شتثم�ر�ت.  
و�شع  �رصورة  على  زرو�طي  �شددت  و 
للم�شتثمرين  حتفيز�ت  منح  و  ت�شهيالت 
�أ�ش�رت  حيث  �لنف�ي�ت،  تدوير  جم�ل  يف 
�إىل مركز �لردم �لتقني حمي�شي ب�لع��شمة 
 250 ر�شكلة  ميكنه�  مب�كينة  تدعم  �لذي 
�ل�ش�عة  يف  �لبال�شتيكية  �لأكي��ش  من  كلغ 

مب� يع�دل 250 طن 
يومي� 

على  �لوزيرة  �أكدت   �أخرى،  جهة  من 
�لورقية  �لأكي��ش  �شن�عة  ت�شجيع  �أهمية 
�لبال�شتكية  لالأكي��ش  كبديل  ل�شتعم�له�  
م�شرية  �لكربى  �مل�ش�ح�ت  يف  خ��شة  و 
ي�شتعملون   م�شتثمرين  و  جت�ر  هن�ك  ب�ن 
خل�شت  و  �ليكولوجية  �لأكي��ش  هذه 
�لوز�رية  د�ئرته�  �أن  �لقول   �إىل  زرو�طي 
على  ترتكز  طموحة  �شي��شة  ح�لي�  تنتهج 
و  للبيئة  �لوطني  �ملخطط  توجيه�ت 

�لتنمية �مل�شتد�مة مب�ش�ركة كل �لقوى 
�لفع�لة يف �ملجتمع.

م.ي

عملي�ت  يف  �ل�رصطة  قو�ت  متكنت 
�جلز�ئر  ولي�ت  من  بكل  متفرقة 
حجز  من  �أهر��ش  �شوق  و  بج�ية  و 
قر�بة 900 قر�ش مهلو�ش و توقيف 
74 �شخ�ش� م�شتبه فيه، ح�شبم� �أف�د 
به �أم�ش �جلمعة بي�ن للمديرية �لع�مة 
�أن  �لبي�ن  �أو�شح  و  �لوطني  لالأمن 
نفذته�  �لتي  �لأوىل  �لعملية  حيثي�ت 

عن��رص �أمن ولية �جلز�ئر تتمثل يف 
عملي�ت متفرقة عرب خمتلف �حي�ء 
�لخرية  �ش�عة   72 خالل  �لع��شمة 
مكنت من توقيف 72 �شخ�ش� م�شتبه 
مهلو�ش  قر�ش   291 حجز  مع  فيه 

وكذ� حجز 38 �شالح� �أبي�ش� .
و قد متكنت يف �شي�ق مت�شل عن��رص 
عب�ن  مبط�ر  �جلوية  �حلدود  فرقة 

رم�ش�ن �لت�بعة لأمن ولية بج�ية  - 
�لأ�شبوع  �مل�شدر- خالل  ذ�ت  يربز 
ك�ن  �شخ�ش  توقيف  من  �جل�ري 
فرن�ش�   / ب�ري�ش  مط�ر  من  ق�دم� 
�متعته  تفتي�ش  �إثر  على  عرث  وقد 
جهة  من  مهلو�ش  قر�ش   360 على 
عن��رص  �أن  �مل�شدر  �أ�ش�ف  �أخرى 
فرقة �رصطة �حلدود �لربية للحد�دة 

ب�أمن ولية �شوق �هر��ش متكنت يف 
خالل  �جل�ري  �لأ�شبوعي  غ�شون 
�لدخول  �إجر�ء�ت  ��شتكم�ل  عملية 
 240 حجز  من  �لوطني  �لرت�ب  �إىل 
ب�إحك�م  قر�ش مهلو�ش ك�نت خمب�أة 
وتوقيفه  �مل�ش�فر  �أمتعة  د�خل 
�لق�ش�ئية  للجه�ت  تقدميه  مع 

�ملخت�شة 

يقوم وزير �خل�رجية و �شوؤون �ملغرتبني 
�أمين  �له��شمية،  �لأردنية  ب�ململكة 

�ل�شفدي، يومي 22 و 23 من دي�شمرب 
تندرج يف  �إىل �جلز�ئر  بزي�رة  �جل�ري 

�إط�ر« تعزيز عالق�ت �لتع�ون و �لأخوة 
م�  ح�شب  �ل�شقيقني«،  �لبلدين  بني 

�ل�شوؤون �خل�رجية يف  �أف�دت به وز�رة 
بي�ن له�.

يوم 25 دي�صمرب بالعا�صمة  

بثالث واليات من الوطن

اليوم ال�صبت و غدا االأحد 

جل�س�ت وطنية حول �لبيئة و�القت�س�د �لتدويري 

حجز قر�بة 900 قر�س مهلو�س و توقيف 74 �سخ�س� 

وزير �خل�رجية �الأردين يف زي�رة للجز�ئر 

بح�صور اأحزاب املواالة حنون تنتقد النظام 

تف�قم �الأزمة �ل�سي��سية له علقة 

ب�الإنتخ�ب�ت �لرئ��سية �ملقبلة 
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اأجلت االأمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون موقف حزبها من مبادرة الندوة الوطنية  التي 
اأطلقها حزب تاج، مت�صائلة ماهي اأهداف هذه الندوة و من الذي ي�صتدعيها و من الذي ي�صارك فيها و 

اإذا  م�صددة اأن حزب العمال لن ي�صارك يف توجه نحو اإ�صالحات اإقت�صادية قا�صية و ت�صحريية. 
رف�صت لويزة حنون االأم�س خالل اإنعقاد املوؤمتر ال�صابع حلزب العمال م�صاركة حزبها يف مبادرة  

وطنية ينبغي التوجه فيها نحو اإ�صالحات اإقت�صادية قا�صية و لهذا الغر�س يجب حتقيق توافق وطني 
، مو�صحة اأنه ال ميكن م�صاطرة هذا الراأي الأن البلد �صبق و اأن دفع الثمن غاليا من خالل خمططات 
اإعادة الهيكلة الت�صحريية التي فر�صها �صندوق النقد الدويل و البنك العاملي،  م�صرية اأنه بالعك�س 

اإنقاذ البالد مير عرب وقف االإ�صالحات امل�صادة اجلاري تطبيقها منذ 2015 و التي تقوم احلكومة 
بتعجيلها منذ بداية ال�صنة وهي حمالة للفو�صى و تهدد االأمن القومي على حد قولها. 



عبد  بورقلة  الأول  الرجل  ك�شف 
كلمة  خ�شم  يف  جالوي  القادر 
القاها على هام�ش الدورة العادية 
الولئي  ال�شعبي  للمجل�ش  الرابعة 
�شوناطراك  م�شابقة  جناح  اأن   ،
تقع  اجلاري  الأ�شبوع  املقررة 
حيث   ، اجلميع  على  م�شوؤولياتها 
عمل  هناك  اأن  جالوي  اأو�شح 
الإدارية  امل�شالح  به  تقوم  كبري 
املرت�شحني  هوية  يف  للتدقيق 
التي تقرر  لإجتياز هذه امل�شابقة 
اليد عنها وذلك  تاأجيلها قبل رفع 
الأول  امل�شوؤول  التما�شات  بعد 
الأخري  التنفيذية هذا  الهيئة  على 
الذي ذهب يف معر�ش حديثه معنا 
توعد  عندما  ذلك  من  اأبعد  اإىل 
كل  حق  يف  الق�شائية  باملالحقة 
مبا�رشة  بطريقة  تورطه  يثبت  من 
التالعب  يف  مبا�رشة  غري  اأو 
ببطاقات الإقامة و التعريف ، وهو 
تعليمات  مع  يتنافى  الذي  الأمر 
الرامية ملنح  وتوجيهات احلكومة 
اأبناء  لفائدة  التوظيف  اأولوية 
ال�رشكات  م�شتوى  على  املنطقة 
ال�شناعة  يف  العاملة  الوطنية 
احتواء  بهدف  وذلك   ، النفطية 
غليان اجلبهة الجتماعية املحلية 

عبد  ورقلة  ولية  وايل  ثمن  كما   .
الفعلي  التجاوب  جالوي  القادر 
لل�شلطات املركزية مع اللتما�شات 
اأ�شا�شا  واملتمثلة  اليها  املرفوعة 
التعجيزية  ال�رشوط  ا�شقاط  يف 
اأمام  حاجز  وقفت  لطاملا  التي 
املرت�شحني وعلى �شبيل املثال ل 

احل�رش حتديد املعدل بـ 12.
اإىل جانب ذلك فقد طالب عبد 
تكاتف  ب�رشورة  جالوي  القادر 

اجلهود  من اأجل متكني وكالت 
والولئية  املحلية  الت�شغيل 
اأح�شن  يف  عملها  ملزاولة 
من  التمكني  ثم  ومن  الظروف 
ت�رشيف عرو�ش العمل بطريقة 
�شفافة ونزيهة ، خا�شة ما تعلق 
منها بح�ش�ش 950 من�شب عمل 
 300 و   ، النفطية  بال�رشكات 
الأمن  ب�رشكات  عمل  من�شب 
من�شب   300 وكذا  واحلرا�شة 

ويف   ، املناولة  بال�رشكات  �شغل 
وايل  �شدد  فقد  مت�شل  �شياق 
التكثيف  �رشورة  على  الولية 
التح�شي�شية  احلمالت  من 
امل�شتوى  لعدميي  والتوعوية 
مبراكز  اللتحاق  اأجل  من 
الأخرية  هذه  املهني  التكوين 
امل�شوؤول  نف�ش  طالبها  التي 
با�شتحداث تخ�ش�شات تتما�شى 

مع �شوق ال�شغل بالولية .

اليوم  �شباح  يحل  اأن  املرتقب  من 
الأ�شغال  لوزارة  العام  الأمني  ال�شبت 
العمومية و النقل يف زيارة عمل وتفقد 
لولية ورقلة ، اأين مت معاينة جملة من 

امل�شاريع التابعة للقطاع .
 ، ورقلة  ولية  وايل  لديوان  بيان  اأفاد 
 « »الو�شط  يومية  ت�شلمت  قد  كانت 
لوزارة  العام  الأمني  اأن   ، منه  ن�شخة 
�شي�شتهل  والنقل  العمومية  الأ�شغال 
زيارة العمل والتفقد التي تقوده اليوم 
الإدارية  املقاطعة  من  ورقلة  لولية 
الطريق  م�رشوع  بزيارة   ، تقرت 
ال�شمايل ملدينة تقرت مع  الجتنابي 
الجتنابي  الطريق  م�رشوع  تقدمي 
الغربي بنف�ش املدينة على م�شافة 25 
على  الوزير   �شيقف ممثل  كما   ، كلم 
احلديدية  ال�شكة  اجناز خط  م�رشوع 
للمحطة  التنقل  ، قبل  فنية  مع من�شاأ 
بعا�شمة  امل�شافرين  لنقل  الربية 
فاإن  البيان  ذات  وح�شب   ، ريغ  وادي 
اأي�شا  �شيقف  للوزارة  العام  الأمني 
الرابط  الطريق  اجناز  م�رشوع  عند 
الوطني  بني املحطة الربية والطريق 

رقم 1.
اأما بدائرة ورقلة �شتكون للوفد الوزارة 
ازدواجية  درا�شة  عر�ش  عن  وقفة 
الطريق الوطني رقم 03 على م�شافة 
75 كلم مع من�شاأة فنية مبفرتق الطرق  
التوجه  قبل   ،03 رقم  56-ط.و  ط.و 

الوطني رقم  الطريق  مل�رشوع �شيانة 
زيارة  مع  ؟،  كلم   28 م�شافة  على   56
م�رشوع ازدواجية الطريق الرابط بني 
اجلهوي  وامل�شت�شفى  الربية  املحطة 
 ، كلم   4.5 م�شافة  على  الع�شكري 
ا�شافة لزيارة مركز مراقبة الرتامواي 
الطريق  اجناز  م�رشوع  معاينة  وكذا 
الرابط بني حي الن�رش و اأحياء قرية 
ف�شيعاين  مت�شل  �شياق  ويف  بامنديل 
م�رشوع  من  كل  للوزارة  العام  الأمني 
اجناز الطريق الرابط بني �شعيد عتبة 
ومفرتق الطرق مقابل مقربة ال�شهداء 
التقنية  املراقبة  وكالة  تد�شني  مع 

لل�شيارات بدائرة �شيدي خويلد  .
الزيارة  من  الثاين  اليوم  يف  اأما 
ف�شي�رشف الأمني العام لوزارة النقل و 
الأ�شغال العمومية على اللقاء اجلهوي 
العمومية  الأ�شغال  قطاع  ملديري 
وبعدها  الكبري  البالد  بجنوب  والنقل 
بلدية  اقليم  نحو  التوجه  مبا�رشة 
حا�شي م�شعود ، لزيارة م�رشوع �شيانة 
الطريق الوطني رقم 49 على م�شافة 
2و 12 كلم +32 كلم ، مع زيارة م�رشوع 
حا�شي  بني   الرابط  الطريق  اجناز 
م�شعود و الرباح احل�شة رقم 03 على 
اخلدمة  حيز  وو�شع  كلم   16 م�شافة 
 78 م�شافة  على  املنتهية  احل�ش�ش 

كلم .
�أحمد باحلاج  

تندوف  ولية  اأمن  م�شالح  متكنت 
�شهر  الأوليني  الأ�شبوعني  خالل 
دي�شمرب يف عمليات متفرقة من اإلقاء 
اأ�شخا�ش   )06( �شتة  على  القب�ش 
�رشقة  ق�شايا  يف  �شلوعهم  م�شتبه 
من  متفاوتة  تندوف،  بولية  خمتلفة 
ق�شية  منها  املكان  و  الزمان  حيث 
ق�شية  منها  و  نقال  هاتف  �رشقة 
و  م�شكن   داخل  من  بالت�شلق  �رشقة 
لغر�ش  اأ�رشار  جمعية  تكوين  ق�شية 
ال�رشقة  جنح،  ارتكاب  و  الإعداد 
داخل  من  ال�رشقة  ق�شية  و  بالتعدد، 
اأموال  اختال�ش  ق�شية  كذا  و  مركبة 
التزوير يف  و  الأمانة  عمومية، خيانة 
تقدم  اإثر  على  اإذ  ر�شمية  حمررات 

املواطنني ال�شحايا 
فيهم  امل�شتبه  تقدمي  مت  قد  و  هذا 
وكيل  ال�شيد  اأمام  الذكر  �شالفي 
و  تندوف،  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
تورطوا  التي  الق�شايا  خمتلف  على 
فيها، فقد �شدر يف حق املدعو )ب 
�رشقة  ق�شية  يف  املتورط  م.�ش( 
هاتف نقال اأمر باحلب�ش النافذ مدته 
ثمانية ع�رش)18( �شهرا و غرامة مالية 

يف  دج   )100.000( األف  مائة  قدرها 
)ي.ب(  املدعو  �رشيكه  ا�شتفاد  حني 
من الرباءة، كما �شدر يف حق املدعو 
�رشقة  ق�شية  يف  املتورط  ق(  ع  )خ. 
بالت�شلق من داخل م�شكن اأمر باحلب�ش 
النافذ مدته ثمانية ع�رش )18( �شهرا 
األف  مائة  قدرها  مالية  غرامة  و 
ا�شتفــــــاد  قد  و  هذا  دج،   )200.000(
جرمية  يف  املتورط  )م.اإ(  املدعو 
الإعداد  اأ�رشار لغر�ش  تكوين جمعية 
من  بالتعدد  ال�رشقة  جنح،  ارتكاب  و 
اإجراء الرقابة الق�شائية يف حني �ُشلم 
لويل  موؤقتا  )م.خ(  املدعو  القا�رش 
اأمره و يف ذات ال�شياق فقد �شدر يف 
حق املدعو )م.اأ( املتورط يف ق�شية 
ال�رشقة من داخل مركبة اأمر باحلب�ش 
النافذ مدته 24 �شهرا و غرامة مالية 
 )500.000( األف  مائة  خم�شة  قدرها 
اأموال  اختال�ش  جرمية  عن  و  دج 
التزوير يف  و  الأمانة  عمومية، خيانة 
�شدر يف حق  فقد  ر�شمية،  حمررات 
اإيداع  اأمر  )ج.اإ(  املدعو  املتورط 

احلب�ش املوؤقت.
�أحمد باحلاج 

�أكد و�يل والية ورقلة عبد �لقادر جالوي على هام�س �لدورة �لعادية �لر�بعة للمجل�س �ل�شعبي 
�لوالئي ل�شنة 2018 ، �أن جناح م�شابقة �شوناطر�ك وعرو�س �لعمل �ملقدمة من طرف �ل�شركات 

�لنفطية �ىل �لوكالة �لوالئية للت�شغيل م�شوؤولية �جلميع .

و�يل والية ورقلة عبد �لقادر جالوي يوؤكد : 

.      خلق تخ�ش�شات مبر�كز �لتكوين تتما�شى مع �شوق �ل�شغل �شرورة حتمية 

�أحمد باحلاج 

جناح م�سابقة التوظيف ب�سوناطراك 
وعرو�ض العمل م�سوؤولية اجلميع 

تعالت اأ�شوات �شباب بلدية حا�شي 
م�شعود بورقلة ، املطالبة ب�رشورة 
التجميد  يد  لرفع  العاجل  التدخل 
ف�شل  بعد   ، البناء  رخ�ش  على 
املدينة اجلديدة و الغمو�ش الذي 

ي�شود املدينة احلالية .
بلدية  �شباب  من  الع�رشات  نا�شد 
لهم  ت�رشيح  يف  م�شعود  حا�شي 
رئي�ش   ،  « »الو�شط  يومية  مع 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
احلكومة  لدى  التدخل  ب�رشورة 
مع  اجلاد  التجاوب  اأجل  من   ،
مطلبهم  امل�رشوع املتمثل اأ�شا�شا 
يف �رشورة رفع التجميد لتمكينهم 
من احل�شول على خمتلف الأمناط 
ال�شكنات  ذلك  يف  مبا  ال�شكنية 
العمومية  اليجارية  الجتماعية 
للبناء  ال�شاحلة  الأرا�شي  وقطع 

احل�رشي املدعمة وغري املدعمة 
البناء  و  اله�ش  ل�شيغتي  اإ�شافة 
الريفي ، ناهيك عن التجميد الذي 
الرتبية   ، ال�شحة  م�شاريع  م�ش 

والبناء والتعمري .
رئي�ش  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
ال�شيد  اجلزائر  يف  بلدية  اأغنى 
يف  �شا�شي  بن  يا�شني  حممد 
به  جريدة  ت�رشيح �شحفي خ�ش 
املجل�ش  اأع�شاء  اأن   ، »الو�شط«  
التحدي  رفعوا   ، البلدي  ال�شعبي 
ملالم�شة تطلعات مواطني البلدية 
للنهو�ش  وعزمية  اإرادة  وكلهم 
رغم  املحلية  التنمية  بقطاع 
يف  املتمثلة  امليدانية  ال�شعوبات 
التجميد  ال�شلبية لقرار  املخلفات 
البلدي  املجل�ش  اأن  م�شيفا   ،
بالن�شغالت  بالتكفل  �شيلتزم 

ل�شيما  البلدية  ل�شكان  اجلوهرية 
بالإطار  املرتبطة  الن�شغالت 

املعي�شي للمواطنني.
ذات املتحدث عن دخول  وك�شف 
حيز  الهامة  امل�شاريع  من  العديد 
الن�شاط بجل اأحياء البلدية ، حيث 
مت ر�شد خم�ش�شات مالية للتكفل 

بعمليات م�شتعجلة تتعلق معظمها 
املياه  �شبكات  واجناز  جتديد  يف 
وكذا الإنارة العمومية ، اإىل جانب 
التهيئة  تخ�ش  م�شاريع  اإطالق 
عدد  و�شعية  وحت�شني  احل�رشية 

من الطرقات.
�أحمد باحلاج

بعد ف�شل �ملدينة �جلديدة و�لغمو�س حول �حلالية 

�سباب حا�سي م�سعود ي�ستنجدون برئي�ض اجلمهورية لرفع التجميد 

�شيعاين جملة من �مل�شاريع �لقطاعية 
ببلديات �لوالية  

�لعمليات �الأمنية �أ�شفرت عن توقيف 
و�عتقال 06 �أ�شخا�س 

الأمني العام لوزارة الأ�سغال العمومية 
والنقل مرتقب اليوم بورقلة 

اأمن  تندوف يوا�سل 
ت�سديها للجرمية متورطني 

يف ق�سايا ال�سرقة 
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�شرطة مترن��شت

 توقيف ع�سريني يف ق�سية �سرقة 
دراجة نارية  يف حالة توقف  

احل�رشي  الأمن  عنا�رش    متكنت 
توقيف  الولية، من  باأمن  الول 
�شخ�ش يبلغ من العمر )19 �شنة( يف 
حالة  يف  نارية  دراجة  �رشقة  ق�شية 

توقف .
الرقم  هاتفي على  اإت�شال  اإثر   على 

تدخل  طلب  الأخ�رش 48-15 مفاده 
لأحد املواطنني بحي قطع الواد اإثر 
متكنه من الإم�شاك ب�شخ�ش متلب�ش 
النارية،  ا�شتهدفت دراجته  بال�رشقة 
ال�رشطة  عنا�رش  تنقلت  الفور  على 
اإيقاف  مت  اأين  املكان،  عني  اىل 

امل�شتبه فيه ليتم حتويله و ال�شحية 
اىل املقر و فتح حتقيق باخل�شو�ش، 
فيه  امل�شتبه  مع  التحقيق  عند  و 
ومواجهته مبا ن�شب اإليه اإعرتف بفعل 
ال�رشقة ، و بعد اإ�شتكمال الإجراءات 
مت تقدمي امل�شتبه فيه اأمام اجلهات 

الق�شائية املخت�شة بتمرنا�شت التي 
حب�ش  ب�شنة  حكم  حقه  يف  اأ�شدرت 
مالية  غرامة  و  الإيداع  مع  نافذة 
دينار  األف  ع�رشين  بـ   قدرت  نافذة 

جزائري 20.000.00 دج.
�أحمد باحلاج 



للمهام ال�شعبة و املت�شعبة  نظرا 
املدنية  احلماية  ب�شلك  املنوطة 
للتكفل مبختلف الأخطار خا�شة 
التقليل  و  التكفل  يخ�ص  فيما 
كذا  و  الأخطار  خمتلف  من 
الأرواح   يف  اخل�شائر  من  التقليل 
املديرية  نظمت  اأين  الب�رشية 
هذه  املدنية  للحماية  العامة 
الدورة التكوينية الثالثة يف جمال 
ال�شباط  لفائدة  الإت�شال  تقنيات 
ملديريات  بالإعالم  املكلفني 
تندرج  حيث  املدنية  احلماية 
برنامج  اإطار  يف  الدورة  هذه 
الن�شاط ال�شنوي للمديرية العامة 
ال�شباط  قدرات  دعم  اأجل  من 
و  ت�شيري  يف  بالإعالم  املكلفني 
اإدارة املعلومة الوقائية و العملية 
و كذا من اأجل رفع درجة التاأهيل 
الإت�شال  و  الإعالم  جمال  يف 
و  العادية  احلالت  خمتلف  يف 
باإ�شتغالل  هذا  و  اأزمة  حال  يف 
خمتلف الو�شائل الإعالمية ب�شتى 
اأنواعها و خا�شة كيفية ا�شتعمال 
التوا�شل  مواقع  ا�شتغالل  و 
اأي�شا  �شتتيح  كما  الجتماعي 
مهاراتهم  حت�شني  للم�شاركني 
ا�شتخدام  كيفية  يف  قدراتهم  و 

التوا�شل  �شبكات  ا�شتغالل  و 
التوعوي  املجال  يف  الجتماعي 
بالوقاية  يتعلق  فيما  حت�شينه  و 

من الأخطار الكربى 
كما اأنها �شتمكنهم من الإ�شتغالل 
ميكن  ل  التي  لالإنرتنت  اجليد 
خالل  من  و  عنها  النظر  �رشف 
الجتماعي  التوا�شل  �شبكة 

املديرية العامة للحماية املدنية 
جديدة  ديناميكية  تفعل  و  ت�شع 
يف  ال�شرتاك  و  لالإنخراط 
الجتماعي  الت�شال  خمطط 
الذين  ال�شباب  فئة  اجتاه  خا�شة 
يف  الأن�شب  الو�شيلة  ي�شكلون 
و  الأفكار  ن�رش  و  نقل   ، تعزيز 
من  بالوقاية  املتعلقة  الأن�شطة 

يف  الالزمة  املعارف  الأخطار 
اإطار التنمية امل�شتدامة و تر�شيخ 
الوقاية  جمال  يف  حقيقية  ثقافة 
اإ�شتعرا�ص  اللقاء  يت�شمن  كما   ،
لآخر التقنيات املعتمدة يف جمال 
ميدانية  عرو�ص  كذا  و  الإعالم 
ب�شاحة الأمري عبد القادر بو�شط 

مدينة �شعيدة .

حتت�ضن والية �ضعيدة منذ ثالثة اأيام فعاليات اللقاء اجلهوي لل�ضباط املكلفني 
باالإعالم لدى مديريات احلماية املدنية للجهة الغربية و اجلنوبية الغربية مب�ضاركة 
17 والية حيث متحور مو�ضوع اللقاء حول تقدمي مداخالت تندرج يف اإطار تطوير و 

ع�ضرنة قطاع احلماية املدنية و ب�ضفة خا�ضة يف ميدان املوارد الب�ضرية.

�ضعيدة

خلدون.ع

لقاء جهوي لل�ضباط املكلفني بالإعالم 
لدى مديريات احلماية املدنية

ق�ضنطينة 

متو�ضطة عني احلجل اجلديدة

اجللفة 

خمطط الق�ضاء على ال�ضكن اله�ش بوهران 

موؤ�ض�ضتني تربويتني حيز اخلدمة ببلدية اخلروب  

احتفاء بنهاية الثالثي الأول وجوائز قيمة للنجباء الأوائل

 نفوق اأزيد من 200 
راأ�س من الأغنام

توزيع 1.600 
وحدة �ضكنية غدا 

بوؤر  ثالث  اجللفة  بولية  اكت�شف 
من  اأزيد  نفوق  اإىل  اأدت  وبائية 
200 راأ�ص من الأغنام، ح�شبما علم 
بامل�شالح  البيطرية  مفت�شية  من 

الفالحية للولية.
واأو�شح رئي�ص املفت�شية، م�شطفى 
وفور  م�شاحله  باأن  �رشيك،  بن 
على  وقفت  وبائي  لتحقيق  فتحها 
بوؤرتني  منها  وبائية،  بوؤر  ثالث 
وبوؤرة  جنوبا(  كلم   90( رحال  ب�شد 
 50( البطمة  في�ص  ببلدية  واحدة 
كلم �رشقا( ت�شببت اإجمال يف نفوق 

اأزيد من 200 راأ�ص غنم.
قامت  "م�شاحله  باأن  واأ�شاف 
ليتبني  املخرب  اإىل  عينات  باإر�شال 
ت�شبب  النفوق  حالت  اأن  بعدها 
�شغار  ب+طاعون  ي�شمى  ما  فيها 
الذي  املر�ص  وهو  املجرتات+ 
بتوفري  الو�شية  الوزارة  �شتقوم 
لقاحه اجلديد العام املقبل �شمن 
هذا  اأن  علما  التلقيح،  خمطط 
الوباء مل تعرفه اجلزائر من قبل."  
وكاإجراء وقائي مت، ا�شتنادا لرئي�ص 
املفت�شية البيطرية، "عزل قطعان 
املا�شية يف نطاق بوؤر الوباء ودفن 
الأغنام التي تعر�شت للنفوق جراء 
من  احلد  اأجل  من  املر�ص  هذا 
امل�شعى  هذا  يف  مت  كما  انت�شاره، 
اإر�شادات للموالني من اأجل  تقدمي 
وعزلها  املر�شية  احلالت  متابعة 

وعدم خلطها ببع�شها البع�ص".
يف  الدولة  بجهود  باملنا�شبة  وذكر 
الرثوة  وحماية  اللقاحات  توفري 
ل�شيما  الأخطار،  من  احليوانية 
التي تهدد �شحتها وبالتايل �شمان 
�شالمتها، حيث " مت خالل املو�شم 
يونيو  �شهر  نهاية  حتى  الفارط 
مليون   2 قرابة  تلقيح  املا�شي 
راأ�ص من الأغنام �شد داء اجلدري 
احلمى  �شد  الأبقار  تلقيح  و 
�شهر  مطلع  �رشع  كما  املالطية. 
األف   20 توفري  يف  الفارط  اأكتوبر 
عند  القالعية  احلمى  �شد  لقاح 
الأبقار ما تزال احلملة املتوا�شلة 
بن�شبة 60 باملئة."  من جانبه اأكد 
علي  الفالحية،  امل�شالح  مدير 

فنازي، متابعة م�شاحله حلالت 
املوالني  مطمئنا  الأخرية  النفوق 
كما  امليدان،  يف  "البياطرة  باأن 
مت اإبالغ الو�شاية بهذه الو�شعية"، 
م�شريا اإىل اأن "عينات الدم اخلا�شة 
للنفوق مت  تعر�شت  التي  باملا�شية 
اأثبت  الذي  املخرب  اإىل  اإر�شالها 
و  النفوق  حالت  حول  �شكوكنا 
التي يعود �شببها اإىل طاعون �شغار 
امل�شوؤول  ذات  "واغتنم  املجرتات 
ب�رشورة  املوالني  ليو�شي  الفر�شة 
"التقيد بتوجيهات البياطرة وتوفري 
القطعان  وعزل  الوقاية  �رشوط 

التي ي�شك يف مر�شها. " 

وهران  ولية  م�شالح  �شت�رشع 
توزيع  يف  القادم  الأحد  يوم 
ال�شكن  ب�شيغة  وحدة   1.600
لفائدة  اليجاري  العمومي 
"�شيدي  الفو�شوي  �شكان احلي 
الب�شري" الكائن ببئر اجلري �رشق 
الوايل  اأعلنه  ح�شبما  وهران 

مولود �رشيفي  .
وذكر امل�شوؤول يف لقاء �شحفي 
ال�شكن  قطاع  حل�شيلة  خ�ش�ص 
اجلارية  لل�شنة  وهران  بولية 
والتي ت�شارف على النتهاء، اأن 
هذه احل�شة ال�شكنية التي �شيتم 
اإطار  يف  تندرج  غدا   توزيعها 
ال�شكن  على  الق�شاء  خمطط 
يف  واأ�شار  الالئق  وغري  اله�ص 
اتخاذ  مت  اأنه  اىل  اجلانب  هذا 
عملية  لنجاح  التدابري  خمتلف 
العائالت  هذه  اإ�شكان  اإعادة 
جديدة  �شكنية  اأحياء  نحو 
خمتلف  يف  موؤخرا  �شيدت 
هذه  اأن  مربزا  الولية  مناطق 
 22 با�شرتجاع  �شت�شمح  العملية 
هذه  على  الق�شاء  بعد  هكتار 
هذا  و�شيحول  اله�شة  ال�شكنات 
اجليب العقاري مبنطقة "�شيدي 
الب�شري" لحت�شان م�رشوع اجناز 
األفي وحدة �شكنية جديدة وهو 
منه  ا�شتفادت  الذي  الربنامج 
الزيارة  اإطار  الولية موؤخرا يف 
عالوة  القطاع  لوزير  الأخرية 

بنحو  اأخر  اإ�شايف  برنامج  على 
حيث  اأخرى  �شكنية  وحدة   500
هذه  جمموع  اأن  الإ�شارة  جتدر 
ال�شكنات موجهة ل�شيغة ال�شكن 

العمومي اليجاري.
اأنه  اأي�شا  وهران  وايل  واأعلن 
ال�شنة اجلارية  نهاية  �شيتم قبل 
�شكنية  وحدة   4.100 توزيع 
"اأن  اىل  م�شريا  "عدل"  ب�شيغة 
لل�شكن  عاما  تعد   2018 �شنة 
بتوزيع  �شتختتم  حيث  بامتياز 
األف وحدة �شكنية  اأزيد من 20 
ب�شيغة  األف   7 من  اأزيد  منها 
ال�شيغة  لهذه  عدل"وبالن�شبة 
من  ا�شتفادت  قد  وهران  فان 
برنامج قدره 37 األف وحدة اأمام 
الذين  مكتتب  األف   38 حوايل 
يف  ملفاتهم  يف  التحقيق  �شيتم 
لل�شكن  الوطنية  البطاقية  اإطار 
توزيع  وهران  ولية  تعتزم  كما 
األف وحدة �شكنية  اأزيد من 20 
منها  القادمة  ال�شنة  يف غ�شون 
"عدل"  ب�شيغة  وحدة  األف   10
و8 األف وحدة ب�شيغة العمومي 
به  �رشح  ما  وفق  اليجاري 
الولية  باأن  مذكرا  وهران  وايل 
الع�رشيتني  ا�شتفادت خالل  قد 
الأخريتني من ما يربو عن 172 
خمتلف  من  �شكنية  وحدة  األف 
 100 حوايل  منها  وزع  ال�شيغ 

األف وحدة. 

�شتدخل حيز اخلدمة موؤ�ش�شتان 
البتدائي  الطورين  يف  تربويتان 
اخلروب  ببلدية  املتو�شط  و 
"ق�شنطينة" عقب انق�شاء العطلة 
ح�شب  انطلقت،  التي  ال�شتوية 
الولئية  املديرية  من  علم  ما 

للرتبية.
رئي�ص  اأو�شح  ت�رشيح  ويف 
املتابعة  و  الربجمة  م�شلحة 
بذات املديرية، خملوف �شيوان، 

متو�شطة  بفتح  يتعلق  الأمر  باأن 
"ال�شهيد  ا�شم  �شتحمل  جديدة 
بالقطب  املجيد"  عبد  عقون 
 19 ت�شم  ما�شيني�شا  احل�رشي 
و  اأ�شهر   8 اإجناز  مبدة  ق�شما 
 3250 بحي  ابتدائية  مبدر�شة 
م�شكن بالوحدة اجلوارية رقم 20 
باملدينة اجلديدة علي منجلي و 
"ها�شمي  ا�شم  عليها  اأطلق  التي 
 480 ا�شتيعاب  بطاقة  اأوتيلي" 

تلميذ تعمل بنظام الدوام الواحد 
مت اإجنازها يف ظرف 8 اأ�شهر.

ينتظر  باأنه  امل�شوؤول  ذات  واأفاد 
املدر�شي  الدخول  "خالل 
بالقطب  ا�شتالم  املقبل" 
احل�رشي ما�شين�شيا 5 ابتدائيات 
 "2" ثانويتني  و  متو�شطات   4 و 
يف  ذلك  و  الإجناز  طور  يف  كلها 
التوزيع  عمليات  مواكبة  اإطار 
التدريجية لل�شكنات اجلديدة كما 

امل�شوؤول-  ذات  -ح�شب  ينتظر 
ا�شتالم خالل الدخول املدر�شي 
منجلي  علي  مبدينة  القادم 
ثانويات  ثالث  و   )2( متو�شطتني 
رقم  اجلوارية  بالوحدة  "واحدة 
اجلوارية  بالوحدة  اثنتني  و   16
اأهمية  على  م�شددا   ،"  20 رقم 
هذه الهياكل التعليمية يف تخفيف 
املنطقتني  بهاتني  الكتظاظ 

العمرانيتني. 

 ، غالية  وطنية  ثروة  املتفوقون 
مقومات  بكل  حتاط  اأن  يجب 
املتفوق  لأن  والعناية  الرعاية 
مل�شتقبل  ويتطلع  بوعي  ينظر 
م�رشف ومع هذا فهو يحتاج ملن 
م�شريته  ملوا�شلة  ويدفعه  يعينه 
دي�شمرب  اخلمي�ص20   اليوم   ،
احلجل  عني  متو�شطة  قامت 
من  الفئة  هذه  بتكرمي  اجلديدة 

التالميذاملتفوقني درا�شياً للف�شل 
الدرا�شي  للعام  الأول   الدرا�شي 
مع  بالتعاون  فيه  وزعت   2018
�شهادات  التالميذ  اأولياء  جمعية 
على  قيمة  وهدايا  تقديرية 
واملتفوقني  النجباء  التالميذ 
،وهذا كله تثمينا جلهودهم اجلبارة 
التحفيزوالتح�شيل  عامل  ورفع   ،
لهم  الدافعية  مع  الدرا�شي 

لتحقيق املزيد من التميزوالتفوق 
.ب  عواج   " هناأ  وقد   . التعليمي 
التالميذ  كافة  املوؤ�ش�شة  مدير   "
خالل  املبذولة  املجهودات  على 
اإىل  اجلميع  ودعا  الأول  الثالثي 
اأعلى  نتائج  اأكرث لإحراز  الجتهاد 
للتالميذ  بالن�شبة  ل�شيما  واأرقى 
�شهادة  امتحانات  على  املقبلني 

التعليم املتو�شط

الأولياء  من  عدد  اعتربه  احلفل 
ت�شجيعية  مبادرة  احلا�رشين 
التالميذ  ت�شجع  نوعها  فريدة من 
من  املزيد  على  املكرمني 
املراتب  لنيل  واملثابرة  الجتهاد 
الأوىل وحتقيق التفوق ،وهو فر�شة 
اأي�شا لباقي التالميذ للتناف�ص على 

التميز والجتهاد
خلـ�ضر  بن يو�ضف
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الريا�سة.. البوابة االإ�سرائيلية الخرتاق العوا�سم العربية
عدنان اأبو عامر

ريا�ضية  اأحداث  ثالثة 
اأيام  ع�رشة  يف  »اإ�رشائيلية« 
ت�ضج  البحار،  وراء  ما  دول  يف 
من  اأكرث  ال�ضيا�ضية  بالدالالت 
يف  البحتة،  الريا�ضية  اإ�ضاراتها 
التي  اجلغرافية  املواقع  ظل 
التي  الفعل  وردود  �ضهدتها، 
االأول  احلدث  عنها.  اأ�ضفرت 
اأبو ظبي، حني و�ضل  ح�ضل يف 
فريق اجلودو االإ�رشائيلي، وعلى 
راأ�ضه وزيرة الريا�ضة الليكودية 
ال�ضجل  ذات  ريغيف،  مريي 
الفل�ضطينيني،  مع  العن�رشي 

وقد ا�ضتُقِبلَت بالن�ضيد الوطني 
»هاتكفاه««ريغيف«  االإ�رشائيلي 
اأذان امل�ضلمني يف  التي �ضبهت 
الكالب«،  بـ«نباح  م�ضاجدهم 
�ضورة  عليه  ف�ضتانا  وارتدت 
قبة ال�ضخرة، ووجهت اتهامات 
ت�ضتقبل  العرب،  �ضد  عن�رشية 
الريا�ضية  الفعالية  هذه  يف 
داخل  بها  تنعم  مل  بحفاوة 
حني  يف  املحتلة،  فل�ضطني 
الكني�ضت  يف  زمالوؤها  يعايرها 
باأنها ترقت يف �ضفوف اجلي�ش 
بحقها«!  معيبة  »طريق  عرب 
ح�ضل  الثاين  الريا�ضي  احلدث 
فريق  و�ضل  حني  الدوحة،  يف 

للم�ضاركة  االإ�رشائيلي  اجلمباز 
و�ضط  دولية،  ريا�ضية  بفعالية 
حفاوة ر�ضمية، و�ضط ردود فعل 
لكن  راف�ضة،  واإعالمية  حملية 
يبدو اأن ال�ضيا�ضة القطرية تفوق 
الوفد  ا�ضتقبال  يف  م�ضاحلها 
بردود  اهتمامها  االإ�رشائيلي 
املعار�ضة.  املحلية  الفعل 
احلدث الريا�ضي الثالث ح�ضل 
يف اإ�ضبانيا، حني رف�ضت اأو�ضاط 
�ضعبية اإقامة مباراة لكرة املاء 
واإ�رشائيلي  اإ�ضباين  بني فريقني 
حركة  �ضغوط  ب�ضبب  للن�ضاء، 
وبعد  العاملية،  املقاطعة 
املباراة  اأُجريت  ورد،  اأخذ 

جمهور،  دون  الفريقني  بني 
موؤيدين  احتجاجات  اإثر 
يف  تنظيمها  على  للفل�ضطينيني 
الثالثة  االأحداث  اإ�ضبانيا، هذه 
ريا�ضية  معاٍن  على  تقت�رش  ال 
بحتة، لكن مدلوالتها ال�ضيا�ضية 
اأنه  اأولها  الو�ضوح،  يف  غاية 
ريا�ضية  وفود  تُ�ضتقبل  حني 
عربية،  عوا�ضم  يف  اإ�رشائيلية 
ر�ضمية، ومرا�ضم  تغطية  و�ضط 
يعني  فهذا  عليا،  جهات  من 
ال�ضعبي  املزاج  �ضد  الوقوف 
ال  واأنها  الدول،  تلك  داخل 
تلقي باالاً ملا يبثه نب�ش ال�ضارع 
لديها. ثاين الدالالت ال�ضيا�ضية 

الريا�ضية  الفعاليات  لهذه 
يف  العام  الراأي  باأن  يتمثل 
اأمام  ونحن  االأوروبية،  الدول 
اإ�ضبانيا يف هذه احلالة، اأجربها 
يف  ق�رشي  تغيري  اإجراء  على 
اأن  مع  الريا�ضية،  فعالياتها 
وثيقة  تربطها عالقات  مدريد 
تتجاوز  مل  لكنها  اأبيب،  بتل 
وهنا  لها،  الراف�ش  جمهورها 
العام،  الراأي  احرتام  ياأتي 
النب�ش ال�ضعبي الداللة  وتقدير 
التطبيع  اأن  اإىل  ت�ضري  الثالثة 
العربي االإ�رشائيلي، و�ضوال ملا 
اتفاقات �ضالم،  اإىل  قد يتحول 
الر�ضمي  االإطار  يف  �ضيبقى 

تلك  تنجح  ولن  واحلكومي، 
احلكومات يف تروي�ش �ضعوبها 
دماغ  اإجراء غ�ضيل  اأو  العربية، 
اأخريااً..  قناعاتها.  لتغيري  لها، 
االإ�رشائيلية«  املحاوالت  اإن 
من  العربية  العوا�ضم  الخرتاق 
اأمام  �ضتبقى  الريا�ضة،  بوابات 
ال�ضعبي  الرف�ش  من  حالة 
الوفود  ا�ضتُقبلت  ولو  لها، 
ال�ضجاد  على  »االإ�رشائيلية 
فرق  وُخ�ض�ضت  االأحمر، 
لكنها  حلرا�ضتها،  كاملة  اأمنية 
كيان  العرب،  بنظر  )اإ�رشائيل( 
و�ضيبقى  زال،  وما  كان  منبوذ، 

كذلك!

عالء الرمياوي 

خائفة،  عيونها،  يف  نظرت 
مرتبكة ما اأن وقعت العني على 
العني، حتى تفتح وجهها، ابت�ضم 
اإخواين لها، وقال بع�ضهم: »وال 
يهمك معاك احنا، ما اتخايف« 
اأخت  اأنا   ..... وقالت  تب�ضمت 
دمعت  الكلمات  ومع  ارجال 
ملنعها  نهروها  عيونها.... 
احلديث... فاأخذ من يف زنازين 
بداأت  االأبواب  طرق  املحكمة 
فطلب  االأبواب،  قرع  اأخياتها 
�ضابط املحكمة الهدوء، ووعد 
عن  واعتذر  احل�ضنة  املعاملة 

ال�ضلوك.
اتهما  املقهورة،  فاطمة 
اجلنود،  اأمن  تهديد  االحتالل، 
فيها  من  وتعري�ش  واملنطقة 
للخطر، باال�ضافة اإىل امل�ضاركة 
يف امل�ضريات، وتخباية ال�ضباب 
حني املالحقة...  اأختنا فاطمة 
ليال  توزع  فتحاوية،  كانت 

وال�ضعريية  وال�رشدين  الطحني 
وت�ضاعد  املعوزين،  بيوت  على 
الوطنية،  البيانات  نقل  يف 
توجهنا  حني  اللقاء،  اهلل  �ضهل 
املتقاربة  ال�ضجون،  اأحد  اىل 
االأ�ضري  كان  االأخوات،  مع 
ي�ضتنفر  اأخيته،  ليطعم  يجوع 
مكروه  م�ضها  واإن  غ�ضبت،  اإن 
تخ�ضى  ال�ضجون  اإدارة  كانت 

جنون اأ�ضري من ردة الفعل.
كان  االأ�ضرية  الفل�ضطينية  ا�ضم 
الأنها  موحدا،  ملهما،  جامعا، 
اهلل  رحمه  �ضكر  اأبو  قال  كما 
�ضعاف  احنا  »�ضحيح  مرة: 
نووي  بن�ضري  ب�ش  االأ�رش...  يف 
اإذا حد بهني بناتنا واأعرا�ضنا، 

ون�ضوانا«.
جتتمع  كانت  االأ�رش  يف 
وال�ضعبية  وحما�ش  فتح 
واجلهاد  والدميقراطية 
الأي  نظر  دون  احلرة،  لن�رشة 
اإحداهن  بكت  واإن  تف�ضيل.... 
اأودية من غ�ضب فاطمة  جرت 

الفتحاوية هي اأختها ل�ضهى.... 
�رشيحة  تخدم  اأنها  اتهامها 
معنا  فل�ضطينية،  مقهورة 
جتاه  واجبها  تعرف  اأنها  ذلك 
اأهل  يعرفها  �ضهى  اأخواتها 
ال�رشيفة  باأنها  والنا�ش  بلدتها، 
اليوم   ... الطاهرة  العفيفة 
الفل�ضطيني  االأمن  يعتقلها 
اأفراده،  من  كثري  غ�ضب  الذي 
الفل�ضطنية،  تهان  كانت  حني 
حتى  تغري،  الذي  ما  ال�ضوؤال 
العرف  يف  فاطمة  فعل  يجرم 

الفل�ضطيني؟
املمجد  الفعل  حول  الذي  ما 
الذي  ما  اأدري  ل�ضت  جلناية؟ 
اأنها  يقيني  لكن  �ضهى،  فعلته، 
الزنزانة،  دخولها  بعد  بكت 
عليها،  املحقق  دخل  اأن  وبعد 
بيت  من  انتزعت  اأن  وبعد 

اأهلها.
تعي�ش  الفل�ضطينية،  �ضهى 
الوزراء،  من  ال�ضمت،  غربة 
واالإعالم،  والوجهاء  والعلماء، 

النيابة  رجال  من  واحلكام، 
التنفيذية،  من  وال�ضيا�ضة، 
من  والوطنية،  واملركزية، 
وال�ضمان  ال�رشكات،  اأ�ضحاب 
ومن  ومني  عليه،  والغا�ضبون 

النا�ش اأجمعني.
�ضهى الفل�ضطينية ك�ضفت حجم 
الرجال....  نخوة  يف  اخليبة 
بالكلمة  اأعرا�ضنا  نن�رش  فلم 
من  والطلب  لل�ضلطة  والتوجه 
اإطالق  والرئا�ضة  احلكومة 
وعائ�ضة  فاطمة  �رشاحها حتى 
واأخياتها، �ضمنت عن املطالبة 
لي�ضت  �ضهى  �رشاحها  باإطالق 
وال  حلم،  بيت  يف  الراق�ضة 
ال�ضيارات  يف  الهوى  بائعة 
يف  الراق�ضة  وال  املغلقة، 
روفات رام اهلل اأو بيت حلم، وال 
من  الليل  ل�ضاعات  امل�ضتجلبة 
حاويات البغاء يف بع�ش ال�ضقق 
 .... واأم  اأخت  فاطمة  املغلقة 
ر�ضعت  التي  �ضقيقتها  و�ضهى 
على  فعيب  منها،  الثورة  اإرث 

املر�ضعة، بيع ن�ضفها وغدرها 
الذي  الزمان  هذا  فما   ....
ان�ضقت فيه االأر�ش لتبلع نخوة 
الرجال �ضهى اإخواين يف اأجهزة 
خالدة  ل�ضرية  تكرار  ال�ضلطة، 
من  متتد  الفل�ضطينية  قلب  يف 
اأبناء  والدة  اإىل  املغربي  دالل 

الفرحات خن�ضاء فل�ضطني.
االأهداف  يف  التالقي  هذا 
لتحقيق  يو�ضل  قد  الذي  هو 
اإن  التي  املطلوبة  التهدئة 
ت�ضتمر  اأن  ميكن  حتققت، 
من  طويلة  ل�ضنوات  احلركة 
دون م�ضاحلة، وهذا هو الو�ضع 
لعامل  انتظارااً  لها،  املثايل 
يلعب  اأن  ميكن  الذي  الوقت 
عامل  احلركة.  ل�ضالح  دورااً 
يلعبان  عليه  والرهان  الوقت 
احلركة،  تفكري  يف  كبريااً  دورااً 
تهدئة  على  فالتفاو�ش  وعليه 
من  اأف�ضل  متلكها  التي  بالقوة 

التفاو�ش بعد احلرب. 
تكون  قد  االأوىل  احلالة  ويف 

من  اأف�ضل  ال�ضيا�ضية  النتائج 
م�ضمونة  غري  الثانية  احلالة 
احلرب  تبقى  لذلك  النتائج؛ 
لكن  عقالين،  غري  خيارااً 

ال�رشورة قد تفر�ضه.
»اإ�رشائيل«  فاإن  ذلك  ومع 
احلرب  خيار  ت�ضقط  مل 
حرب  نتنياهو  �ضماها  التي 
ال�رشورة، بقوله اأمام الكني�ضت 
الفائت:  ال�ضهر  منت�ضف  يف 
غري  حروب  ملنع  حالاً  ل  »اأف�ضّ
»اإن  اأ�ضاف:  لكنه  �رشورية«، 
القتال  »اإ�رشائيل« لن ترتدد يف 
عند ال�رشورة«، وهذا يعنى اأن 
النهائي  اخليار  لي�ضت  احلرب 
يف التعامل مع غزة، احلرب مل 
الت�ضليم  ومع  اأهدافها،  حتقق 
املبا�رشة  اأهدافها  بتحقيق 
نقي�ضااً  ذلك  يعني  فقد 
العليا  اال�ضرتاتيجية  الأهدافها 
»اإ�رشائيل«  اإن  اإذ  غزة؛  اإزاء 
تدرك اأنه ال ميكن اأن ت�ضتاأ�ضل 

حركة حما�ش. 

عندما بكت �سهى جبارة 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�ضتاذ : خملوف م�ضعود حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة �ضيدي حممد ، اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر 

 الكائن مقره ب 06 �ضارع �رضيف حماين اجلزائر .الهاتف 021.73.68.44  ، 0662314268 
اعالن عن بيع  عقار باملزاد العلني 

املادة : 749 و 750  من ق.اإ.م.اإ
بطلب من ال�ضيدة : عيد زهية اأرملة من�ضوري الطاهر ، ال�ضاكنة ب : 35 �ضارع روبريت�ضو تيليملي اجلزائر .

�ضد : باقي ورثة من�ضوري الطاهر و هم : من�ضوري رزق اهلل و من�ضوري ليندة ال�ضاكنان ب : 35 �ضارع روبريت�ضو تيليملي اجلزائر
و من�ضوري ليلى و من�ضوري نادية ال�ضاكنتان ب : حي �ضين�ضيبيطال عمارة رقم 158 الرغاية اجلزائر .

- مبقت�ضى احلكم العقاري ال�ضادر عن حمكمة �ضيدي احممد بتاريخ 2013/01/09 فهر�س 13/48 جدول 12/5656 املوؤيد و املعدل بقرار نهائي �ضادر عن 
جمل�س ق�ضاء اجلزائر بتاريخ 2013/10/13 فهر�س 13/5247 جدول 13/1585  املمهور بال�ضيغة التنفيذية بتاريخ 2014/03/06 حتت رقم 14/224 .

-بناءا على قائمة �رضوط البيع املودعة باأمانة �ضبط حمكمة �ضيدي احممد بتاريخ 2017/05/11 حتت رقم 2017/09
-بناء على الأمر ال�ضادر عن ال�ضيد قا�ضي البيوع العقارية مبحكمة �ضيدي اأحممد بتاريخ 2017/10/04 حتت رقم 17/3895 و املت�ضمن حتديد جل�ضة البيع 
باملزاد العلني ليوم 2017/11/22 على ال�ضاعة 13.30 ، موؤجلة ليوم 2018/04/25 املوؤجلة ليوم 2018/10/17 ، و املوؤجلة ليوم : 2018/11/28 ;  و املوؤجلة 

ليوم 2019/01/02.
- يعلن الأ�ضتاذ خملوف م�ضعود املح�رض الق�ضائي باأنه �ضيتم البيع باملزاد العلني للعقار الأتي تعينه ، دار معدة لل�ضكن كائنة باجلزائر العا�ضمة املقاطعة 
اجلنوبية دائرة و حمافظة اجلزائر بواجهة تطل على �ضارع دول روبارت�ضو حيث يحمل بابه رقم : 35 م�ضيدة من طابق ار�ضي + طابق اول ، الطابق الأر�ضي 
ي�ضتمل على ثالث �ضقق ذات ا�ضتعمال �ضكني ، حيث ت�ضتمل اإحدى ال�ضقق على غرفتني و مطبخ ، اما ال�ضقتني الأخريني فت�ضتمل كل واحدة منهما على غرفة 
، مطبخ و مراأب �ضغري ، اأما الطابق الأول في�ضتمل على �ضقة من اأربعة غرف ، مطبخ و حمام ، الكل م�ضيد على قطعة ار�س تقدر م�ضاحتها ب : 440 م2 

تقريبا .
حدودها كتايل : من ال�ضمال : ممر عني الزبوجة ، من اجلنوب : �ضارع ع�ضلة �ضليمان روبري ت�ضون �ضابقا ، من ال�رضق : القطعة رقم 12 جتزئة امل�ضماة روبري 

ت�ضون ، من الغرب : القطعة رقم 10 �ضطرا اأ 
- و قد حدد ال�ضعر الفتتاحي ب :  30.118.500،00 دج ، ثالثون مليون و مائة و ثمانية ع�رض األف و خم�ضة مئة دينار جزائري ، و يكون البيع يوم : 2019/01/02 

، على ال�ضاعة 13.30  الواحدة و الن�ضف زوال بقاعة اجلل�ضات رقم 03 مبقر حمكمة �ضيدي احممد .
- يلزم الرا�ضي عليه املزاد ان يدفع حال انعقاد اجلل�ضة خم�س 5/1) خم�س الثمن و امل�ضاريف امل�ضتحقة ( و  اأن يدفع باقي املبلغ يف اجل ثمانية )8( اأيام 

باأمانة �ضبط  املحكمة. تخ�ضع عملية البيع لدفرت �رضوط الذي ميكن الطالع عليه  باأمانة �ضبط حمكمة �ضيدي حممد اأو مبكتب املح�رض الق�ضائي 
املح�ضر الق�ضائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
جمل�س ق�ضاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�ضم: �ضوؤون الأ�رضة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 18/02515 رقم الفهر�س: 18/03234 

تاريخ احلكم: 18/11/06 
حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون الأ�رضة 
علنيا ابتدائيا ح�ضوريا: يف ال�ضكل: قبول دعوى اإعادة 
ال�ضري يف الق�ضية. يف املو�ضوع: اإفراغا للحكم ال�ضادر 

عن حمكمة احلال بتاريخ 13/جوان/2018 حتت 
رقم فهر�س 18/02102 ق�ضت املحكمة بامل�ضادقة 
على تقرير اخلربة املعدة من طرف اخلبري املودعة 
لدى اأمانة �ضبط املحكمة بتاريخ 18 جويلية 2018 
حتت رقم ايداع 18/223 وبالنتيجة الأمر بـ: اأول: 

احلجر على املرجع �ضده / بن عمر بلقا�ضم املولود 
بتاريخ:1982/02/22 ببلدية اجللفة لأبيه حممد واأمه 

�ضديقي فاطمة. ثانيا: تعيني املرجع )والده(/ بن عمر 
حممد كمقدم عليه لرعايته وت�ضيري �ضوؤونه على اأن تلزم 

با�ضتئذان املحكمة يف حالة قيامه باأحد الت�رضفات 
الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون الأ�رضة. بذا �ضدر 
احلكم واأف�ضح به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذكور اأعاله، 

وبح�ضبه اأم�ضيناه مع اأمني ال�ضبط. 

ANEP N°: 839339 الو�ضط:2018/12/22

الو�ضط:2018/12/22

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي الأ�ضتاذة /حيمور نورة حم�رضة ق�ضائية معتمدة لدى حمكمة ح�ضني داي 

-جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبها 68 �ضارع بوجمعة مغني -ح�ضني داي – اجلزائر 
تبليغ �ضند تنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق الن�رض يف جريدة يومية 

طبقا للمادة 04/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بتاريخ التا�ضع و الع�رضون  من �ضهر اأكتوبر �ضنة األفني و ثمانية ع�رض 

لفائدة /بنك التنمية املحلية �رضكة ذات اأ�ضهم و املمثلة من طرف مديره العام وكالة ح�ضني داي رمز 104 املمثلة من طرف مديرها العام �ضليماين عبد الكرمي .
الكائن مقرها  الرئي�ضي / ب 05 �ضارع عمار ا�ضطاوايل اجلزائر و مقر الوكالة 03 �ضارع يحي العيا�ضي ح�ضني داي – اجلزائر 

القائم يف حقها الأ�ضتاذة / باري جميلة ) حمامية لدى املجل�س معتمد لدى املحكمة العليا و جمل�س الدولة ( 
مراعاة لأحكام املادة 04/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بناء على ال�ضند التنفيذي  ال�ضادر عن حمكمة ح�ضني داي  الق�ضم : التجاري /البحري بتاريخ : 2017/04/23 رقم الق�ضية  : 17/00982 فهر�س رقم : 17/02589 
املمهور بال�ضيغة التنفيذية .

-بناء على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي مع تكليف بالوفاء املر�ضالن  عن طريق ر�ضالة م�ضمنة بتاريخ : 2018/04/26 حتت رقم : 003659 
-بناء على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي مع حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق   )لوحة الإعالنات حمكمة احلرا�س( املوؤرخ يف : 2018/09/17

بناء على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي مع حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق التعليق ) لوحة الإعالنات بلدية احلرا�س (املوؤرخ يف : 2018/07/12 
-بناء على الإذن بالن�رض ال�ضادر عن ال�ضيد / رئي�س حمكمة احلرا�س بتاريخ : 2018/11/21 حتت رقم : 18/03378 تطبيقا لأحكام املادة 4/412 من قانون الإجراءات 

املدنية و الإدارية
 نحن الأ�ضتاذة /حيمور نورة حم�رضة ق�ضائية معتمدة لدى حمكمة ح�ضني داي 

-جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبنا  72 �ضارع بوجمعة مغني -ح�ضني داي – اجلزائر املوقعة اأدناه 
كلفنا  املدعو / املوؤ�ض�ضة امل�ضغرة لونا�س �ضيدعلي 

الكائن مقرها / حي الدهاليز الثالثة �ضارع رقم 83 احلرا�س اجلزائر  
- اأن ي�ضدد فورا بني اأيدينا مبلغ الدين الثابت  يف ذمته املقدر ب : 955.690.00 دج و  م�ضاريف الق�ضائية املقدرة ب 3.500 دج بالإ�ضافة اإىل م�ضاريف التنفيذ و 

احلقوق التنا�ضبية للمح�رض الق�ضائي  .
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض م�ضمون التكليف بالوفاء يف اجلريدة و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

مع كافة التحفظات
اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض للعمل به وفقا للقانون

املح�ضرة الق�ضائية  
الو�ضط:2018/12/22

الو�ضط:2018/12/22
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يف ثالث �سهرة للمهرجان الدويل للمو�سيقى الأندل�سية العتيقة

الطرب  اأمرية  تكرم  "لوفنون" اللبنانية 
العربي الراحلة وردة اجلزائرية

اأحتفت الفرقة املو�سيقية لوفنون من لبنان املعروفة باأدائها للمو�سيقى التقليدية  حيث قامت 
هذا الفرقة با�ستذكار عمالقة الطرب العربي فنيا كفريوز واأمرية الطرب العربي الراحلة وردة 
اجلزائرية وزياد الرحباين ووديع ال�سايف و�سباح ومار�سيل خليفة وزكي نا�سف  فوق ركح اأوبرا 

اجلزائر بوعالم ب�سايح يف ال�سهرة الثالثة للمهرجان الدويل للمو�سيقى الأندل�سية واملو�سيقى 
العتيقة يف طبعته الـ 13  فلقد متكن الرباعي اللبناين م�سطفى منري وايلي نعمة و�سهيل اإليا�س  

وطارق �سربل  من  توظيف الأوتار وهذا ما  جذب اجلمهور اجلزائري والراقي  واملتمثل يف 
الإيقاع بدون الكلمات لتقول  هذه الفرقة كلمتها  يف هذه ال�سهرة الثالثة التي كانت مميزة بكل 
ما حتمله الكلمة من معنى  فلقد �سنعت هذه الفرقة  اأجمل اأجواء املو�سيقى التقليدية اللبنانية 

املفعمة  بالروح ال�سرقية التي تربز تراث واأ�سالة  والرثاء املو�سيقي للبنان.

حكيم مالك 

ويف ذات ال�سياق فلقد مزجت  هذه 
الفرقة اللبنانية "لوفنون " بني عدة 
الكالرينات  مثل  مو�سيقية  اآالت 
البزق  واآلة  با�ص  والكونرت 
ال�سام  بالد   يف  كثريا  امل�ستعملة 
توليفة  عنه  نتج  ما  وهذا  ولبنان 
لل�سهرة  اأ�سفت  رائعة  مو�سيقية 
جماال منقطع النظري  حيث متكنت 
"لوفنون"  املو�سيقية  الفرقة  
االأوىل  م�ساركتها  عرب  اللبنانية  
للمو�سيقى  الدويل  املهرجان  يف 
العتيقة  واملو�سيقي  االأندل�سية 

ا�ستطاع  فلقد    13 الـ  طبعته  يف 
هذه  ي�سكلون  الذين  املو�سيقيني 
الفرقة  وهم م�سطفى منري  هذا 
املو�سيقي املحرتف  الذي يعزف  
املو�سيقية  االآالت  جميع  على 
العزف  االأول  هواه  لكن   ، الهوائية 
على الكالرينات والناي وهو ع�سو 
باملعهد املو�سيقي واجلوق اللبناين 
من  العديد  مع  بتاألق  ويعزف 
املطربني الكبار ، كما اأنه مو�سيقي 
العديد  ر�سيده  يف  ميلك  موهوب 
الناجحة  الفنية  امل�ساركات  من 
بلبنان  املهرجانات  من  والعديد 
كل  العزف  يف  ويرافقه  وخارجها 
من اإيلي نعمة على الكونرت با�ص ، 

بينما االإيقاع والبزق ا�سرتك فيهما 
كل من �سهيل اإليا�ص وطارق �رشبل   
يبهجوا  اأن  ا�ستطاعوا  والذين 
املعروف  اجلزائري  اجلمهور 
والطبوع  االأنواع  خمتلف  بتذوقه  

املو�سيقية العربية واالأجنبية  .
من  لوفنون  اختارت  ولقد   
الثالثة  ال�سهرة   تختتم  اأن  لبنان 
الدويل  اجلزائر  مهرجان  من 
واملو�سيقى  االأندل�سية  للمو�سيقى 
اجلزائرية  وردة  برائعة  العتيقة 
بها  كرمت  والتي  بيك"    "بتون�ص 
الراحلة  العربي  الطرب  اأمرية 
وردة اجلزائرية  عرب عزف اإحدى 
رددها  والتي  اخلالدة  روائعها 
اجلمهور رفقة الفرقة  فيما �سنعت 
الهوى"  علينا  "ن�سم  فريوز  اأغنية 
الذي  اجلمهور  بني  رائعة  اأجواء 
قابلها بالزغاريد تعبريا عن فرحته  
باالحتفاء  باملطربة الراحلة وردة 
الفنية   القامة  وفريوز  اجلزائرية 
الذي  املالئكي  ال�سوت  �ساحبة 
االإح�سا�ص بكلمات راقية   يعرب عن 
مع العلم اأن هذه الفرقة املو�سيقية 
يف   متتلك  لبنان    من  لوفنون 
ر�سيدها العديد من امل�ساركات يف 

مهرجانات حملية ودولية .

"طرب" االإيرانية ترجتل  جمموعة 

ابداعا على ركح اأوبرا اجلزائر
"طرب"  جمموعة  �سجلت  فيما 
يف  البارز   ح�سورها  االإيرانية 
للمو�سيقى  الدويل  املهرجان 
يف  العتيقة  واملو�سيقى  االأندل�سية 
مميزة   مب�ساركة    13 ال  طبعتها 
�ساحبة  حميدي  �سارة  الفنانة 
اأعجب  الذي  املخملي  ال�سوت 
اإ�سافة  اجلزائر   اأوبرا  جمهور  به 
و  طرب   ح�سن  ال�سنتور  الإبداع 
اأرمان  العود  اآلة  على  العازف 
طهراين  واإر�ساد  �سيغار�سي 
بالعزف على الزرب والدف  حيث 
املو�سيقى  واأيقونات  روائع  اأدت 
ا�ستذكار  عرب  االإيرانية   التقليدية 
ال�سعراء املت�سوفة  بوا�سطة  اإيقاع 
بالد  حل�سارة  القدمي  الرتاث  يربز 
فار�ص عرب حوار مو�سيقي متناغم  
عرفت  ولقد  الفار�سي   ال�سعر  مع 
هذا  عمر  من  الثالثة  ال�سهرة  هذه 
لع�ساق  كبريا  ح�سورا  املهرجان 
الذين  الراقي   الرتاثي  الفن 
النمط  ريربتوار  اأنغام  اأبحروا عرب 
االإيراين  التقليدي  املو�سيقي 
رحلة  يف  املجموعة  لهذه  العريق 
�سوفية باإيقاعات مو�سيقية �ساحرة 

اأعجب لها اجلميع.  
املجموعة   هذه  تاأ�س�ست  فلقد   
العازف  من   مببادرة   2009 �سنة 

على اآلة ال�سنتور العريقة ح�سن طرب 
االثنوغرافيا  درا�سة  يف  املخت�ص 
االإيرانية  الكال�سيكية  املو�سيقية  
جامعة  من  دكتوراه  على  احلا�سل 
املجال  يف  الفرن�سية  ال�سوربون 
مو�سيقيني  ومب�ساعدة  املو�سيقى 
يعي�سون باإيران ، واالآن تتكون هذه 
مو�سيقيني  من  الكبرية  املجموعة 
اإيرانيني ممن يعي�ص باإيران وكذلك 
املجموعة  هذه  اأن  ،كما  بفرن�سا 
تقدم نف�سها على اأ�سا�ص اأنها متثل 
الوجه االأ�سيل للمو�سيقى االإيرانية 
وهو   " الرديف   " عرب  املنقولة 
االإيقاعية  العنا�رش  من  جمموعة 
توظيف  فيه  يتم  التي  وال�سوتية   
الفار�سي  ال�سويف  ال�سعري  الرتاث 
الروحي عن طريق مزجه بجماليات 
التقليدي  املو�سيقي  النمط 
باالرجتال  املعروف   االإيراين 
واالبداع فوق على الركح  وهذا ما 
ي�سفي تنوعا يف اللحن  من خالل 
من  مكونة  بفرق  توؤدى  حفالت 
ولقد   ، �ستة مو�سيقيني  اإىل  فردين 
�ساركت هذه املجموعة يف العديد 
من املهرجانات ال�سيما منها بالد 

املغرب العربي.

جمعية اجلزيرة من 
القبة تتاألق يف املهرجان 

الدويل للمو�سيقى 
الأندل�سية والعتيقة

القبة   من  اجلزيرة  جمعية  وتاألقت 
بوعالم  اجلزائر  اأوبرا  ركح  فوق 
فلقد  العا�سمة  باجلزائر  ب�سايح 
للفن  العا�سق  جمهورها  متعت 
الراقي واالأ�سيل فلقد اأن�سئت هذه 
املجموعة املو�سيقى " اجلزيرة " 
يف اأكتوبر 1993  املتكونة من 120 
من  العديد  على  يتوزعون  ع�سوا 
االأق�سام من ق�سم التلقني اإىل غاية 
اجلمعية  وتهدف  العايل.  الق�سم 
الكال�سيكية  املو�سيقى  لرتقية 
ويف  باجلزائر  االأندل�سية  العربية 
هذا  اإي�سال  على  ،وتعمل  اخلارج 
الرتاث االأندل�سي اإىل العاملية ، من 
خالل التقريب يف تناغم بني  ال�سكل 
ال�سكل  مع  التقليدي   املو�سيقي 
جلمعية  �سبق  لقد  ،و  املعا�رش 
العديد  يف  امل�ساركة  اجلزيرة  
والدولية  الوطنية  التظاهرات  من 
ولديها العديد من االأعمال الفنية، 
كما اأدرجت اجلمعية كجمعية تعمل 
طرف  من  ال�سلم  قيم  ن�رش  على 

منظمة االأمم املتحدة .

م�ستغامن: تنظيم الطبعة الثالثة لأيام حديدوان مل�سرح الطفل

�سدور الن�سخة املرتجمة اإىل الفرن�سية لكتاب "باتنة .. حكاية مدينة"

الثالثة  الطبعة  اأم�ص  نظمت   
الطفل  مل�رشح  حديدوان  الأيام 
مب�ستغامن  ح�سب ما اأكدته مديرة 
بن  "اجلياليل  اجلهوي  امل�رشح 
عبد احلليم". و�سي�سارك يف هذه 
التظاهرة الثقافية التي تنظم اىل 
غاية 27 دي�سمرب اجلاري بالتزامن 
فرق  �سبع  ال�ستوية  العطلة  مع 
م�ستغامن  واليات  من  م�رشحية 

وبومردا�ص  وتيارت  ووهران 
والبليدة وال�سلف تقول يف ت�رشيح 

لواأج نبيلة حممدي.
هذه  افتتاح  حفل  خالل  و�سيتم 
املوجهة  امل�رشحية  االأيام 
للجمهور ال�سغري تقدمي م�رشحية 
امل�رشح  اأنتجها  التي  "حورية"  
احلليم"  عبد  "اجلياليل  اجلهوي 
حميدة  للموؤلف  املا�سي   العام 

بلعامل واملخرجة خولة بوجمعة.
و�ستقدم خالل هذه االأيام تعاونية 
م�رشحية  منايل  لربج  النه�سة 
وجمعية  الراق�سون"  "املهرجون 
عر�ص  للبليدة  الثقايف  احللم 
اليوم  وفرقة  املجتمع"  "اأمرية 
امل�رشحي  العمل  وهران  من 
نف�ص  ي�سيف  و�سق�سوق"  "جوجو 
تقدمي  �سيتم  كما  امل�سدر. 

لتعاونية  �سارة"  "حلم  م�رشحية 
�سياء اخل�سبة من تيارت وعر�ص 
هواة  جلمعية  "االإمرباطور" 
والعمل  م�ستغامن  من  امل�رشح 
لتعاونية  "حنو"  امل�رشحي 

اأ�سدقاء الفن من والية ال�سلف.
وبخ�سو�ص م�رشحية "نور" الذي 
اأنتجه امل�رشح اجلهوي مل�ستغامن 
هذه ال�سنة ذكرت ال�سيدة حممدي 

خالل  �سيكون  العمل  فريق  اأن 
دي�سمرب   28 اإىل   22 من  الفرتة 
هذه  لتقدمي  جولة  يف  اجلاري 
اأحمد  لكحل  األفه  الذي  العر�ص 
واأخرجه دراوي فتحي يف واليات 
و�سطيف  وزو  وتيزي  بومردا�ص 

و�سكيكدة وعنابة وق�سنطينة.
لل�سنة  التظاهرة  هذه  وتعرف 
الثالثة على التوايل تكرمي الفنان 

حممد  ايقا�ص  الراحل  الفكاهي 
با�سم  فنيا  املعروف  روؤوف 
"حديدوان" )1948-1994( والذي 
ذاكرة  يف  خالدة  ب�سمة  ترك 
الثمانينيات  �سنوات  االأطفال 
رفقة "ما م�سعودة" )الفنان حمزة 
التلفزيوين  والربنامج  فغويل( 

"احلديقة ال�ساحرة".
ق.ث

�سدرت مبدينة باتنة الن�سخة 
املرتجمة من العربية اإىل 

الفرن�سية لكتاب "باتنة 
.. حكاية مدينة" للفنان 
والكاتب �سليم �سوهايل، 

ح�سبما علم اليوم اخلمي�ص 
من املوؤلف.

و�سدرت هذه الن�سخة التي 
ترجمها اإىل الفرن�سية بلدي 

خل�رش وهو اإطار متقاعد 

�سغل منا�سب م�سوؤولية 
بالعديد من املوؤ�س�سات 

العمومية، يف طبعة اأنيقة 
من 295 �سفحة من 

احلجم املتو�سط وتت�سمن 
خمططات ووثائق قدمية 

عن املدينة اإىل جانب �سور 
باللونني االأبي�ص واالأ�سود 
عن مراحل تطور عا�سمة 

االأورا�ص واأهم االأمكنة 

واملواقع واملرافق فيها التي 
متثل ذاكرة املدينة.

وجاء هذا الكتاب املرتجم 
اإىل الفرن�سية ح�سبما اأكده 

موؤلفه �سليم �سهايل لواأج 
ب�سيغة منقحة وحملت 

معلومات وحقائق مل 
تت�سمنها الن�سخة االأ�سلية 

باللغة العربية التي �سدرت 
يف اأكتوبر من �سنة 2017.

و مت تخ�سي�ص حيز كبري 
من الكتاب ل�سخ�سيات 

معروفة من اأبناء املدينة 
واأخرى مرت بها اإىل جانب 
تراثها املو�سيقي والثقايف 

وامل�رشحي وخا�سة 
املدينة غداة اندالع الثورة 

التحريرية.
و�سيتم يف االأيام القليلة 

املقبلة تنظيم ندوة حول 

هذا الكتاب الذي �سدر 
هو االآخر عن دار الن�رش 

"اآنزار" التي يوجد مقرها 
االجتماعي بوالية ب�سكرة 

لتقدميه للقراء ي�سيف 
امل�سدر. ويعد �سليم �سهايل 
املولود بقرية "الرحاوات" 

ببلدية حيدو�سة يف �سنة 
1956 اأحد مثقفي باتنة 

وفنان متعدد املواهب فهو 

من رواد االأغنية ال�ساوية 
مبنطقة االأورا�ص وموؤلف 
مو�سيقي وكاتب م�رشحي 

وفنان ت�سكيلي ونحات ور�سام 
كاريكاتوري واألف العديد 

من الكتب منها �سل�سلة 
حول ملوك االأمازيغ بعنوان 

"اأبطال بالدي" ونال العديد 
من اجلوائز. 

ق.ث



عي�شة ق.

مفخخة  تبقى  النتيجة  اأن  ورغم 
اإال الطاقم الفني بقيادة املدرب 
التي  املهمة  يدرك  ال�سات 
كافة  من  العبيه  الإعداد  تنتظره 
النواحي حتى يتمكنوا من التاأهل 

مكرر  ع�رش  ال�ساد�س  الدور  اإىل 
املناف�سة  يف  بعيدا  والذهاب 
منذ  عنها  يغيبون  التي  القارية 
الذهاب  وهدفهم  طويلة  فرتة 
بعيدا يف مناف�ستها للعام احلايل، 
الن�رشية  ت�سكيلة  اأمام  يكون  ولن 
اجل  من  الهجوم  لعب  �سوى 

املناف�س  مرمى  اإىل  الو�سول 
الزامبي والت�سجيل يف �سباكه، يف 
هدف  اأي  تلقي  تفادي  املقابل 
�سباق  يف  الفريق  و�سعية  يعقد 

التاأهل. 
واحدا  غيابا  املواجهة  وتعرف 
براهيمي  بالالعب  االأمر  ويتعلق 

الذي تلقى االإنذار الثاين يف لقاء 
املناف�س  نف�س  اأمام  الذهاب 
بطريقة  معاقبا  يجعله  ما  وهو 
اأحمد  املهاجم  يعود  بينما  اآلية، 
الفريق  مع  اللعب  اإىل  قا�سمي 
يف  التجربة  ميلك  الذي  وهو 

امليادين االإفريقية.

ن�شر ح�شني داي / غرين اإيغليز الزامبي اليوم ابتداء من 17:45

الن�صرية اأمام رواق مفتوح لبلوغ الدور 1/16 مكرر
يالقي فريق ن�شر ح�شني داي م�شاء اليوم ال�شيف غرين اإيغليز الزامبي يف اإطار مباراة اإياب الدور ال�شاد�س ع�شر ملناف�شة 
كاأ�س الكاف، حيث يعول النادي العا�شمي على دخول امليدان من اأجل االحتفاظ بتاأ�شرية التاأهل و�شمان ك�شب املوا�شلة 
يف خو�س املغامرة القارية خا�شة يف ظل �شمانه عاملي االأر�س واجلمهور، اإىل جانب العودة بنتيجة ايجابية من التنقل 

الذي قاد النادي العا�شمي اإىل زامبيا والذين تعادلوا �شلبا

فيري�س االوغندي / �شباب ق�شنطينة

ال�صيا�صي يتحدون عراقيل الأوغنديني 
وي�صعون اإىل دور املجموعات

 الوفد عرف عودة ثابتي و�شوقار 
و4 العبني يوا�شلون املقاطعة

احتاد بلعبا�س يحط الرحال 
بنيجريا عرب طائرة خا�صة

طارق عرامة املدير الريا�شي ل�شباب ق�شنطينة

نواجه الويالت باأوغندا و�صرنفع 
التحدي للعودة بالتاأهل

اإىل  ق�سنطينة  �سباب  فريق  ي�سعى 
العودة بتاأ�سرية التاأهل من اأوغندا 
لرابطة  املجموعات  دور  لبلوغ 
�ستكون  حيث  اإفريقيا،  اأبطال 
الكرة  ممثل  اأمام  مواتية  الفر�سة 
التحدي  رفع  اأجل  من  اجلزائرية 
و�سمان موا�سلة املغامرة القارية 
ممكن،  دور  ابعد  اإىل  للذهاب 
على  �سعبة  املهمة  �ستكون  حيث 
الفان  ديني�س  املدرب  اأ�سبال 
الذي  الهدف  حتقيق  اأجل  من 
الفوز  وان  خا�سة  اإليه  ي�سعون 
ال�سهيد  مبلعبهم  الذهاب  يف 
يتيم  بهدف  بق�سنطينة  حمالوي 
بتوخي  ملزمون  الالعبني  يجعل 
عليهم  الت�سجيل  وتفادي  احلذر 
من اأجل التمكن من حتقيق االأهم 
اإفراح جماهريهم  وامل�ساهمة يف 
ت�سكيلة  عودة  تنتظر  التي 

»ال�سيا�سي« بالتاأهل اإىل الدور ثمن 
النهائي من املناف�سة القارية.

على  كثريا  الفني  الطاقم  ويعمل 
اأجل  من  الب�سيكولوجي  اجلانب 
جتاوز احلرب النف�سية التي ي�سنها 
لكبح  فيري�س  املناف�س  م�سوؤويل 
لعرو�سي  الالعب  رفقاء  جموح 
التي  العراقيل  ظل  يف  خا�سة 
مبطار  االلتحاق  منذ  واجهتهم 
والعراقيل  كامباال  العا�سمة 
و�سعها  على  عملوا  التي  الكثرية 
اإىل جانب منعهم من  يف طريقهم 
اإجراء ح�سة تدريبية هذه العوامل 
ي�رش الالعبون على جعلها حتفيزا 
باالإيجاب  انعكا�سها  اجل  من  لهم 
قتالية  بروح  اللعب  اإىل  وتدفعهم 
والعمل على حتقيق التاأهل يف ظل 
الظروف ال�سعبة التي ميرون بها.
ع.ق.

الرحال  بلعبا�س  احتاد  فريق  حّط 
حت�سبا  النيجريية  اأنيغو  مدينة  يف 
رينجرز  اإينيغو  م�سيفها  ملواجهة 
الدور  اإياب  مباراة  حل�ساب  املحلي 
كاأ�س  مناف�سة  من  ع�رش  ال�ساد�س 
البلعبا�سي  الوفد  تنقل  حيث  الكاف، 
وتنقلوا  اأم�س  من  الباكر  ال�سباح  يف 
وزارة  و�سعتها  خا�سة  طائرة  عرب 
ت�رشف  حتت  والريا�سة  ال�سباب 
الفريق الذي يعاين اأزمة مالية خانقة 
من اأجل م�ساعدة الفريق على التنقل 
االألوان  لت�رشيف  مريحة  ظروف  يف 
بتاأ�سرية  العودة  على  والعمل  الوطنية 
القارية،  املغامرة  وموا�سلة  التاأهل 
اأين و�سلت بعثة الفريق غلى نيجرييا 
�ساقة،  رحلة  بعد  النهار  منت�سف  يف 
يخو�سونها  التي  للمواجهة  ا�ستعداد 
غدا ابتداء من ال�ساعة الرابعة م�ساء، 

رغم ان املهمة لن تكون �سهلة بعدما 
مريحة  بنتيجة  الفوز  فر�سة  فوتوا 
واكتفوا  الذهاب  يف  ملعبهم  على 

بالتعادل ال�سلبي.
»املكرة«  ت�سكيلة  رحلة  عرفت  وقد 
عودة الثنائي ثابتي و�سوقار اللذان قررا 
املجموعة  مع  التدريبات  ا�ستئناف 
وم�ساعدة الفريق يف الظرف ال�سعب 
الكثرية  ب�سبب امل�ساكل  به  الذي مير 
اإدارة  وفاء  لعدم  نظرا  يالقيها  التي 
م�ستحقاتهم  الالعبني  بت�سليم  النادي 
اأ�سهر كاملة  املالية العالقة منذ �ستة 
مل يح�سلوا خاللها على اي �سنتيم، يف 
املقابل يتوا�سل غياب كل من لعباين، 
فرقان، بلحول وزواري الذين وا�سلوا 
العودة  ورف�سوا  التدريبات  مقاطعة 

اإىل النادي.
ع.ق.

�سباب  لفريق  الريا�سي  املدير  رفع 
التحدي  عرامة  طارق  ق�سنطينة 
بالتاأهل  العودة  اأجل  من  ناديه  رفقة 
اأبطال  رابطة  جمموعات  دور  اإىل 
اأن  املعني  اأو�سح  حيث  اإفريقيا، 
فريقه يعاين الويالت وال�سعوبات منذ 
حطه الرحال باأوغندا حت�سبا خلو�س 
م�رش  لكنه  فيري�س  نادي  مواجهة 
والعودة  ال�سعوبات  تلك  حتدي  على 
التاأهل  بتاأ�سرية  الوطن  اأر�س  اإىل 
وموا�سلة املغامرة القارية، وا�ستطرد 
عرامة اأن العبي فريقه �سوف يعملون 
ملعبه  على  املناف�س  مباغته  على 
لتعقيد مهمته  الت�سجيل  واملبادرة يف 
التاأهل،  اأجل  من  بخطوة  والتقدم 
متمنيا ان يكون التحكيم يف امل�ستوى 
يف ظل ال�سعوبات التي جتدها االأندية 
فيما  ال�سمراء  القارة  يف  الزائرة 
الفريق  اإىل  املنحاز  بالتحكيم  يتعلق 
امل�سيف. وك�سف عرامة اأن ال�سيا�سي 

يواجه عراقيل كبرية يف اأوغندا بعدما 
مت حرمانه من التدرب ويعاين االأمرين 
املفرو�سة  النف�سية  احلرب  ب�سبب 
عليه، اأين اأو�سح اأنه مل يجد اأي طرف 
اأجل تقدمي  الفريق املناف�س من  من 
التي  ال�سيئة  الظروف  حول  �سكوى 
ميرون بها ومل يقف اإىل جانبهم �سوى 
ممثلي ال�سفارة اجلزائرية يف اأوغندا، 
واأ�ساف عرامة اأن امل�ساكل يف اأوغندا 
اعرت�ستهم من حط الرحال باملطار 
دخلوا  التي  التا�سرية  رف�سوا  عندما 
بحجة انها جماعية ورغم تدخله لدى 
والذي  باجلزائر  االأوغندي  ال�سفري 
تنقل معهم يف نف�س الطائرة اإال اأنه مل 
يجد اأذانا �ساغية، م�سيفا انه فر�س 
فرد يف  كل  دوالر عن   50 دفع  عليهم 
الفريق  ت�سلم  عدم  جانب  اإىل  الوفد، 
وال  معهم  نقله  الذي  الريا�سي  للعتاد 

يحوزون �سوى بذلة واحدة.
عي�شة ق.

يف بيان ن�شره النادي

اإدارة �صباب بلوزداد 
تلجاأ اإىل التا�س 

والفيفا ل�صرتجاع 
الثالث نقاط

 

تعتزم ال�رشكة الريا�سية ذات اأ�سهم لفريق �سباب 

الريا�سي  التحكيم  ايل حمكمة  اللجوء  بلوزداد 

»التا�س« واالحتاد الدويل لكرة القدم ال�سرتجاع 

عقب  ر�سيده  من  املخ�سومة  الثالث  النقاط 

عني  جمعية  اأمام  مباراته  عن  مبيدانه  غيابه 

االأوىل  للرابطة  االأوىل  اجلولة  حل�ساب  مليلة 

البيان املم�سي من طرف املدير  ،و جاء يف  

ما  عمارة  الدين  �رشف  بلوزداد  ل�سباب  العام 

مظلوما  نف�سه  بلوزداد  �سباب  :«يعترب  يلي 

طرف  من  للقانون  اخلاطئ  التطبيق  ب�سبب 

هيئات كرة القدم باجلزائر، فبعد ا�ستنفاد كل 

لكرة  الرابطة املحرتفة  لدى  الطعن  اإجراءات 

القدم واالحتادية اجلزائرية لكرة القدم، قررنا 

اللجوء للهيئات القانونية وهي حمكمة التحكيم 
الريا�سي والفيفا من اأجل ا�سرتجاع حقوقنا«.

االأخرية  الت�رشيحات  بعد  القرار  هذا  وياأتي 

لالإذاعة  زط�سي  الدين  خري  الفاف  لرئي�س 

من  املخ�سومة  الثالث  النقاط  باأن  الوطنية 

تعاد، و�رشح زط�سي  لن  بلوزداد  �سباب  ر�سيد 

لراديو جيل ف م :« اأظن اأن القانون وا�سح يف 

مثل هذه احلاالت، �سباب بلوزداد غاب مبيدانه 

عن لقائه يف اجلولة االأوىل للبطولة اأمام جمعية 

وهو  املدفوعة،  غري  ديونه  ب�سبب  مليلة  عني 

 3 وخ�سم   0-3 الب�ساط  على  الهزمية  كلفه  ما 

خمالفة  ميكنها  ال  الفاف  ر�سيده،  من  نقاط 

الفيديرايل،  املكتب  قرارات  واأي�سا  القانون 

البطولة، حيث  لل�سباب يف  �سعيدا  اأمتنى حظا 

ال زال هناك 45 نقطة يف ال�سباق، وعلى النادي 

القيام برد الفعل لتفادي النزول«، ويحتل �سباب 

بلوزداد املركز االأخري يف الرتتيب العام بر�سيد 

للرابطة  10 نقاط عقب نهاية مرحلة الذهاب 

االأوىل و بفارق 5 نقاط عن اأول فريق غري معني 
بالنزول.

وكاالت

نبيل نغيز مدرب �شبيبة ال�شاورة

هدفنا التاأهل وبلوغ دور املجموعات 
للمناف�صة القارية

اإىل عرّب مدرب �سبيبة ال�ساورة نبيل نغيز عن ثقته يف الالعبني من  بالتاأهل  والعودة  املغرب  يف  ايجابية  نتيجة  حتقيق  مناف�سها احتاد طنجة الدور ثمن النهائي من مناف�سة رابطة اأبطال اإفريقيا، حيث اأكد اأجل  اأمام  التحدي  لرفع  الت�سكيلة جاهزة  ح�سابه اأن  على  والتاأهل  معقله  يف  به  االإطاحة  اأجل  من  اأن املغربي  اأم�س  اإذاعية  ت�رشيحات  املجموعات، مو�سحا يف  دور  على الب�سيكولوجي من اأجل اإعداد العبيه من كافة النواحي والتواجد املناف�س املغربي ويعمل على الرتكيز يف التدريبات على العامل تدريبات اأ�سباله جتري يف ظروف عادية قبل مقابلة الغد اأمام اإىل  االأهم  الالعبني حققوا  اأن  وقال  املباراة،  يوم  املوعد  التي يف  اخلبرية  بف�سل  رد  دون  بهدفني  وفازوا  بب�سار  اأجمل �سيناريو يتوقعه ملعبهم  اأن  دور املجموعات الأول يف طنجة مبادرة العبيه يف الت�سجيل، خا�سة واأنهم ي�ستهدفون يكت�سبونها مبرور املباريات، م�سيفا  اإىل  التاأهل  الثاين وهدفهم  الدور  جتاوز 
ع.ق. مرة يف تاريخ الفريق باملناف�سات القارية.
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�سوت وطن �أ�سري 

يف نف�س الوقت، وكذلك اأخبار ذويهم الذين يتاأملون حلرمانهم من اأحبتهم.�ساأنه نقل اأخبار هوؤلء الأبطال الذين ي�سطرون اآيات من ال�سرب والبطولة ويعانون تلك املعاناة التي تعجز الأقالم عن و�سفها، والتي حتتاج اإىل اهتمام اإعالمي اأكرب؛ من الق�سوة واحلرمان والإنتهاكات والتعذيب من قبل املحققني وال�سجانني ال�سهاينة؛ هنا نتابع اأخبار اأ�سرانا داخل �سجون الإحتالل ال�سهيوين الظامل، الذين يعانون من 
,,

,,

الذاكرة الفل�سطينية لل�سري الذاتية لالأ�سرى

عندما توثق الذاكرة الفل�سطينية لل�سري الذاتية لالأ�سرى، فلن جتد �سوى 

�سل�سلة من الأمل واملعاناة ممزوجة باملجد والفخار، وقد قام بع�س الباحثني 

بت�سجيل تاريخ وحياة العديد من الأ�سرى الفل�سطينيني، ومنهم ال�ساعر 

والروائي الفل�سطيني »خالد جمعة« الذي قدم ب�سكل اأدبي و�سرد اإن�ساين 

حلياة بع�س الأ�سرى املحكومني باملوؤبدات داخل ال�سجون ال�سرائيلية.

,,

,,

ل .. �أ�سر�نا �لبو��سِ
.   ال�سامدين خلف 

ُق�سبان املُحتل الغا�سب 
يف �سجون الإحتالل 

ال�سهيوين .....
لكم ِمنا حتية اإجالل 

واإكبـار ، ووفـاء ووعـد 
اأننا مل  ولن نن�ساكم ..

اجلزائر ت�سيُء الزنازيَن

 

 يف فل�سطني
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الأ�سري نا�سر عوي�ص

�أخ �شهيد، وعم �شهيد، و�أربعة ع�شر 
م�ؤبدً� وخم�شني عامًا و�شتة �أ�شهر 

الأ�سري هيثم �ساحلية

�إد�رة �ل�شج�ن �ل�شهي�نية  متتنع عن تقدمي �لعالج له

الأ�سريماهر يون�ص

من �لإعد�م �إىل �مل�ؤبد

�أحمد عوي�ص، ولد يف خميم  نا�رص حممود 
بالطة يف نابل�ص، بعد �أن هّجرت عائلته عام 
1948 من قرية �ل�ضيخ مون�ص ق�ضاء يافا، ويف 

11-1-1970، جاء نا�رص �إىل هذ� �لعامل.
مل ينتظر �الحتالل كثري�ً، ففي 1986-1-19، 
�ل�ضاد�ضة ع�رصة فقط،  وحني كان نا�رص يف 
�عتقلوه بتهمة �إلقاء قنابل مولوتوف وتنظيم 
خلية  وقيادة  فتح  حركة  �ضفوف  يف  �أ�ضبال 
ع�ضكرية... وحكم بال�ضجن خلم�ص �ضنو�ت، 

ويف �ل�ضجن �أ�ضبح ع�ضو جلنة مركزية...
خرج من �ل�ضجن لينخرط مبا�رصة يف فعاليات 
�ملختلفة،  و�أن�ضطتها  �الأوىل  �النتفا�ضة 
يف  �إبعاده  ويتم  لالحتالل،  مطارد�ً  لي�ضبح 
17-7-1992 �إىل �الأردن ملدة ثالث �ضنو�ت، 
ورمبا  �مل�رصي،  وماجد  بدوي  ويا�رص  هو 
�لق�ضية  تاريخ  يف  مبعد  �أ�ضغر  بذلك  يكون 
�لفل�ضطينية، وحدث �الإبعاد بعد ح�ضار د�م 
4 �أيام جلامعة �لنجاح �لوطنية، لكنه عاد �إىل 

فل�ضطني عام 1995.
يف  �لعامة  �لعالقات  للجنة  رئي�ضاً  �نتخب 
 ،1996 عام  فتح  حلركة  �لتنظيمية  �للجنة 
ويف نف�ص �لعام ي�ضاب بر�ضا�ضة يف �ضاقه يف 

�إحدى فعاليات �نتفا�ضة �لنفق.
وعلى عك�ص كثري من �ملنا�ضلني �مليد�نيني 
�لع�ضكري، بل كان  بالن�ضال  مل يكتف نا�رص 
�إد�ريا يف مركز يافا �لثقايف يف جلنة  ع�ضو�ً 
�لفل�ضطينيني،  �لالجئني  حقوق  عن  �لدفاع 
�الإد�رية  و�للجنة  �لتاأ�ضي�ضية  �للجنة  وع�ضو 
قادة  من  وكان  �لفتحاوية،  �ل�ضبيبة  ملنظمة 
�لوطنية،  �لنجاح  جامعة  يف  �ل�ضبيبة  حركة 
وقد تخرج نا�رص من كلية �الآد�ب ق�ضم علم 

�الجتماع يف جامعة �لنجاح �لوطنية.
بد�ية  يف  يو�ضف  قرب  معركة  قادة  من  كان 
�أهم  من  كانت  و�لتي  �لثانية،  �النتفا�ضة 
مرحلة  �لثانية  �النتفا�ضة  دخول  �أ�ضباب 
مع  �أ�ض�ص  لذلك  ونتيجة  �مل�ضلح،  �لكفاح 

جمموعة من كو�در حركة فتح كتائب �ضهد�ء 
�الأق�ضى، و�أ�ضبح الحقا �لقائد �لعام للكتائب 
يف فل�ضطني، مما جعله �ملطلوب رقم و�حد 
 ،2002/4/13 بتاريخ  �عتقل  الإ�رص�ئيل. 
قيادة  وجاهزة:  و��ضحة  �لتهمة  وكانت 
وتخطيط  �الأق�ضى  �ضهد�ء  كتائب  وتاأ�ضي�ص 
رف�ص  لكنه  ع�ضكرية،  عمليات  عدة  وتنفيذ 
�العرت�ف ب�رصعية �ملحاكمات، فحكم عليه 
 50 �إىل  �إ�ضافة  مرة،   14 �ملوؤبد  بال�ضجن 
نقله  مت  �إ�ضافية.  �أ�ضهر  و�ضتة  �أخرى  عاماً 
�ل�ضبع  بئر  �ضجن  يف  �نفر�دية  زنز�نة  �إىل 
على  له  عقابا  �لنقب  �ضحر�ء  يف  �لع�ضكري 
�الأو�ضط  �ل�رصق  جلريدة  �ضحفية  مقابلة 
�أن يكون قد متكن  من  �لهاتف وتخوفاً  عرب 
باالت�ضال مع �لكتائب باخلارج. بقي �أن �أذكر 
عوي�ص،  زهري  هو  �ضهيد  �ضقيق  لنا�رص  �أن 
وعم �ضهيد هو حممد عوي�ص، و�أن و�لده قد 

تويف خالل فرتة �عتقاله.

هيثم �ضاحلية من ر�م �هلل، حمكوم بال�ضجن �ملوؤبد 
لكتائب  و�النتماء  م�ضتوطن  قتل  بتهمة  مرتني، 
و�أ�ضافت   2015 �الأق�ضى، وعادت يف عام  �ضهد�ء 
15 عاما جديدة على حكمه، وهو معتقل منذ عام 
�أ�ضهر،  ��ضتمرت عاما وت�ضعة  2002 بعد مطاردة 
�عتقل بتاريخ 2002/11/6، وتعر�ص لتحقيق قا�ٍص 
الأكرث من 3 �أ�ضهر متو��ضلة يف معتقل �مل�ضكوبية، 
�لعزل  �إىل  نقله  مت  �لتحقيق  فرتة  �نتهاء  وبعد 
يف  متتالية  �ضهر�ً  ثالثني  ��ضتمر  �لذي  �النفر�دي 

عزل بئر �ل�ضبع.
قتل  حماولة  هي  هيثم  �إىل  وجهت  �لتي  �لتهمة 
�لنار و�أ�ضيب ب�ضلل ن�ضفي  �أ�أطلق عليه  م�ضتوطن 
يف  نف�ضه  فجر  ��ضت�ضهادي  جتهيز  �إىل  باالإ�ضافة 

ملهى ليلي يف تل �أبيب.
تعليمات من  تلقى  باأنه  عام 2011، يعرتف عميل 
مدير ��ضتخبار�ت �ل�ضجون �ل�ضهيونية  لي�ضع حبة 
�ضم يف فنجان �لقهوة �خلا�ص بهيثم، ما �أدى �إىل 
ز�ل  وال  �لدم،  وتقيوؤه  مبا�رصة  باالإغماء  �إ�ضابته 

يعاين  �أنه  �ل�ضم، حيث  �أثار هذ�  من  و�ضعه �ضعباً 
متو��ضل  طنني  مع  �لر�أ�ص  يف  �ضديد  �ضد�ع  من 
ي�ضتطيع  ال  يجعله  ر�أ�ضه  يف  �ل�ضاعة  مد�ر  على 
ي�ضعر  �نه  �إىل  �إ�ضافة  �ل�ضدر،  يف  و�أمل  �لرتكيز، 
بخدر يف يده وقدمه �لي�رصى، و�أ�ضبح ين�ضى �لكثري 
من �الأمور، كما �أثرت على �لكبد و�لكلى و�أدت �إىل 

حدوث �إ�رص�بات يف �لقلب.
�ضاومت �إد�رة �ل�ضجون هيثم حينها بعدم �حلديث 
�لعالج  تقدمي  مقابل  �الغتيال  مو�ضوع  حول 
تلك  تكر�ر  رف�ص خوفا من  �نه  �إال  له،  �ملنا�ضب 

�حلادثة مع ��رصي �آخرين.
�لعمل  من  نابعة  هيثم  �غتيال  يف  �لرغبة  كانت 
�الأمني �لذي مار�ضه د�خل �ملعتقل، و�لذي �أ�ضفر 
عن ك�ضفه ل�ضبعة عمالء لالحتالل د�خل �ل�ضجن، 
�ملخابر�ت  مع  �لتعامل  لرتك  عليهم  و�ضغطه 

�الإ�رص�ئيلية.
باأو�ضاع  �إىل ق�ضم عزل  �ل�ضبع  نقله من �ضجن  مت 
يف غاية �لق�ضوة ، ومتت معاقبته 19 يوم يف زنز�نة 

�نفر�دية عقابية بحجم �لفر�ضة فقط، وبعدها 21 
يوم يف غرفة معزولة ب�ضجن رميون، و3 �ضهور منع 
زيار�ت، 3 �ضهور منع كانتينا، و750 �ضيكل غر�مة 

مالية.
 :2011/1/9 بتاريخ  معه،  حدث  عما  هيثم  يقول 
على  �الأر�ص  على  ووقعت  دور�ن  بحالة  »�ضعرت 
جانبي �الأمين و�ضعرت ب�ضجيج يف �لر�أ�ص وخدر�ن 
يف �جلهة �لي�رصى من ج�ضمي، بعدها قام �ل�ضباب 
كي  �لنافذة  قرب  وو�ضعي  بحملي  �ل�ضجن  يف 
�أمتكن من تن�ضق �أكرب كمية من �لهو�ء، �الأمر �لذي 
�أدى �إىل زيادة �ل�ضجيج يف ر�أ�ضي ما ��ضطرين �إىل 
و�لربد  �لق�ضعريرة  لت�ضيبني حالة من  �ال�ضتحمام 
وحتى  بعدها  ومن  �ضاعات،  ثالث  مدة  ��ضتمرت 
�ليوم �أ�ضعر عند ��ضتيقاظي من �لنوم ب�ضجيج يف 

�لر�أ�ص ورجفة قد ت�ضتمر �ضاعة كاملة«.
وعلى �لرغم من �حلالة �ل�ضحية �ملرتدية لالأ�ضري 
هيثم، فاإن �إد�رة �ل�ضجون ال تز�ل متتنع عن تقدمي 

�لعالج له وتكتفي بتقدمي »�الأكامول« له.

 �ال�ضري ماهر عبد �للطيف عبد �لقادر يون�ص، من 
قرية عارة يف �ملثلث �ل�ضمايل يف فل�ضطني، ولد يف 
9-1-1958، له �أخ، وخم�ص �ضقيقات، �أنهى در��ضته 
�البتد�ئية يف مد�ر�ص قريته، ثم �لتحق باملدر�ضة 

�لزر�عية يف �خل�ضرية.
حلركة  �النتماء  بتهمة   1983/1/18 يف  �عتقل 
»فتح«، ب�ضفتها تنظيماً معادياً وحمظور�ً، وبتهمة 
وحيازة  جندي،  وقتل  �أي�ضاً  �الحتالل  مقاومة 

�أ�ضلحة بطريقة غري قانونية.
عليه  حكمت  �ملحاكمات،  من  جل�ضة   27 بعد 
وخفف  �ضنقاً«،  »باالإعد�م  �لع�ضكرية  �للد  حمكمة 
�أيلول  �ملوؤبد، ويف  �ل�ضجن  �إىل  هذ� �حلكم الحقاً 

2012، حددت �ل�ضلطات �الإ�رص�ئيلية حكم �ملوؤبد 
�خلا�ص مباهر بـ40 �ضنة.

ويعترب ماهر ثاين �أقدم �أ�ضري فل�ضطيني يف �ضجون 
�الحتالل �الإ�رص�ئيلي، بعد �بن عمه »كرمي يون�ص« 

�لذي �ضبقه يف �العتقال باأ�ضبوعني.
وهو ممن مت �التفاق مع بدء �ملفاو�ضات �ل�ضيا�ضية 
�أو�خر متوز 2013 على �إطالق �رص�حهم على �أربع 
ثالث  �رص�ح  باإطالق  �إ�رص�ئيل  و�لتزمت  دفعات، 
�لر�بعة،  دفعات، ومل تلتزم باإطالق �رص�ح �لدفعة 
و�لتي كان من �ملفرت�ص �أن يكون بينهم 14 �أ�ضري� 

من مناطق 1948.
�لتحق باجلامعة �ملفتوحة ق�ضم �للغات، وقد كان 

قريباً من �حل�ضول على �للقب �جلامعي، وقد تبقى 
له 4 مو�د فقط، فمنعته �إد�رة �ل�ضجون من �إكمال 

در��ضته.
�لثانية،  �لدرجة  من  ذويه  زيارة  من  ماهر  ُحرم 
طو�ل تلك �ل�ضنو�ت، بقر�ر من �ملحكمة �ملركزية 
يف �لنا�رصة، كما مت رف�ص �لتما�ص تقدم به لروؤية 
�أن  دون  ليتوفى  �ملوت،  فر��ص  على  وهو  و�لده 

ير�ه.
عن  �إ�رص�باً  ماهر  خا�ص   ،2013 �ضباط   25 يف 
�لطعام ملدة 10 �أيام، لت�ضليط �ل�ضوء على معاناة 
�لذين  �الإ�رص�ئيلية  �ل�ضجون  يف  �لد�خل  �أ�رصى 

يحرمون من �ضفقات �لتبادل.
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�لأ�ضري�أحمد �أبو خ�ضر

الأ�سري حممد الطو�س

ما ز�ل ل ي�ضدق �أنه حي

عامًا،  خم�سني  موؤبداً،   11
الثالث  يف  �سهور  و�ستة 
ولد   1980 �سباط  من 
�سيلة  يف  خ�سر  اأبو  اأحمد 
عمل  جنني.  ق�ساء  الظهر 
الثانوية  بعد  كع�سكري 
يف  واعتقل  العامة، 
 ،2002 العام  من  ني�سان 
املوؤبد  بال�سجن  وحوكم 
عامًا،  وخم�سني  مرة،   11
�ستة  له  �سهور...  و�ستة 
اأخوات،  وثالث  اأخوة 
ويعد اأحمد اأحد ابرز قادة 
يف  الأق�سى  �سهداء  كتائب 

نابل�س وجنني.
ع�سكرية  وحدة  قامت 
با�سم  تعرف  خمتارة 
]وحدة �سيريت متكال[ 
الأركان،  �سرية  اأو 
ني�سان   13 يف  باعتقاله 
يف  وجوده  اأثناء   ،2002

طوبا�س بني نابل�س وجنني، 
يف  الكتائب  قائد  مع  وكان 
ذلك الوقت نا�سر عوي�س 

ومت اعتقالهما معا.
والدته نعمة اأبو خ�سر »اأم 
بالإ�سراب  بداأت  ظافر«، 
اأيام  منذ  الطعام  عن 
الأ�سرى،  مع  ت�سامنًا 
وتقول: »قررت الن�سمام 
لالأ�سرى  دعمًا  لالإ�سراب 
العادلة،  وملطالبهم 
الأحياء  مدافن  يف  فهم 
يوميًا  يقتلهم  والحتالل 

يف تلك ال�سجون«.
خ�سر«  اأبو  »علي  والده 
يف  الأ�سرى  جلنة  رئي�س 
»الأ�سرى  يقول:  جنني، 
وحتقيق  الن�سال  قرروا 
دعمهم  وعلينا  املطالب، 

وموؤازرتهم«.
بال�سجن  اأحمد  على  حكم 

وخم�سون  موؤبداً   11
بتهمة  اأ�سهر،  و�ستة  عاما 
�سهداء  لكتائب  النتماء 
الأق�سى وال�سلوع يف عدد 
اأبو  وطعن  العمليات،  من 
املحكمة  ب�سرعيه  خ�سر 
بعد  واأعلن  ال�سهيونية 
رف�سه  احلكم  اإ�سدار 
حق  من  واأن  له،  القاطع 
مقاومة  فل�سطيني  كل 

الحتالل.
اأحمد اأبو خ�سري تدهورت 
ب�سبب  ال�سحية  حالته 
نتجت  خطرية  م�ساعفات 
قدمه  اأ�ساب  التهاب  عن 
بر�سا�س  امل�سابة  اليمنى 
الحتالل خالل اعتقاله، 
ال�سجن  يف  وتعر�س 
ال�سجانني  من  لعتداء 
اإىل  نقله  ا�ستدعى  مما 

امل�ست�سفى.

احلميد  عبد  اأحمد  حممد 
اجلبعة،  �سكان  من  الطو�س، 
بتاريخ  اعتقل  اخلليل،  ق�ساء 
عليه  وحكم   6/10/1985
حممد  احلياة.  مدى  بال�سجن 
مازال  اأنه  الآن  اإىل  ي�سدق  ل 
حيا، فقد ن�سبت وحدة خا�سة 
ولرفاقه،  له  حمكمًا  كمينًا 
من  زخات  عليهم  واأطلقت 
ميدانيًا،  لإعدامهم  الر�سا�س 
�سهداء  اجلميع  ف�سقط 
الذي  الطو�س  حممد  با�ستثناء 

اأ�سيب بجراح بليغة.
مبجموعة  جمموعته  عرفت 
»جبل اخلليل«، وهي جمموعة 
فدائية مطاردة قامت ب�سل�سلة 
�سد  الع�سكرية  العمليات  من 
جنود الحتالل، واأ�سبح هدف 
اإلقاء القب�س عليها اأو اإعدامها، 
وقد  مركزيا،  اإ�سرائيليا  هدفا 
جبال  من  املجموعة  اتخذت 
لها،  ماأوى  اخلليل  وكهوف 
يف  والفزع  اخلوف  و�سببت 
وامل�ستوطنني  اجلنود  �سفوف 
وكتبت  �سواء،  حد  على 
ال�سحف العربية وقتها الكثري 
التي  املجموعة  هذه  عن 

واحد  رقم  املطلوب  اأ�سبحت 
جلهاز الأمن الإ�سرائيلي.

حممد الطو�س كان عامل بناء، 
عام  اعتقل  تعليمه،  يكمل  مل 
18 عاما، وحكم  1982 وعمره 

عليه بال�سجن ع�سرة اأ�سهر.
لي�سكل  ال�سجن  من  خرج 
التي  اخلليل،  جبل  جمموعة 
ا�ستهدفت يف عملها امل�ستوطنني 
واجلنود، فا�ستخدمت اإ�سرائيل 
الب�سرية  اإمكانياتها  كل 
لإلقاء  والع�سكرية  والأمنية 
اأحياء  املجموعة  على  القب�س 
�سمت  املجموعة  اأمواتا.  اأو 
حممد  هم  منا�سلني  خم�سة 
عدوان  وحممد  �سعيد  ح�سن 
وحممود النجار وعلي خاليلة 
الطو�س،  حممد  اىل  اإ�سافة 
املجموعة  تعر�ست  وقد 
بارد،  بدم  قتل  و  ملجزرة 
اىل  املغادرة  حاولت  عندما 
اأحد  خارج البالد بالتفاق مع 
الكمني  ُن�سب  حيث  الأدلء، 
احلدود  قرب  الطريق  يف  لهم 
فيه  ا�ستخدمت  الأردن،  مع 
الطائرات وكل اأنواع الأ�سلحة. 
الأوىل  اللحظات  يتذكرحممد 

الر�سا�س  اأن�سب  عندما 
داخل  روؤو�سهم  فوق  والقنابل 
ال�سيارة التي كانوا ي�ستقلونها، 
ويقول اأنه كان بالإمكان اإلقاء 
اأرادوا  ولكنهم  علينا،  القب�س 

اإعدامنا.
التحقيق،  اإىل  م�سابا  اقتيد 
من  قا�سية  لفرتة  ليخ�سع 
تنزف  الدماء  كانت  العذاب، 
ال�سدمة  وكانت  جروحه،  من 
اأن  علم  اأن  بعد  عليه  �سعبة 
ا�ست�سهدوا.  قد  رفاقه  كافة 
تقول زوجته اإنها مل تعلم اأنه 
�ستة  بعد  اإل  احلياة  قيد  على 
اأنها  اأعلنت  فاإ�سرائيل  اأ�سهر، 
املجموعة،  اأفراد  كافة  قتلت 
لدرجة  وا�سع،  تعتيم  وجرى 
اأن ال�سليب الأحمر الدويل مل 
هدم  مت  وقد  جرى،  ما  يعرف 
�سقيقه،  ومنزل  حممد  منزل 
وبعد اأن قام اأهايل قريته ببناء 
الحتالل  جنود  قام  املنزل، 
هدمه.  باإعادة  اأخرى  مرة 
بال�سجن  حممد  على  حكم 
ل  اأنه  فاأعلن  احلياة،  مدى 
وقانونية  ب�سرعية  يعرتف 

هذه املحكمة. 



اجلمعة 21 ال�سبت 22 دي�سمرب  2018  املوافـق  ل15ربيع الثاين 1440هـ 15

الأ�سريعثمان يون�س

الأ�سرينور جابر

ميكن اأن يق�سم حكمه على مدينة كاملة، وتبقى املدينة يف ال�سجن

ال�سريكرمي يون�س

خم�س وثالثون عامًا... تغريت الب�سرية وكرمي يون�س ما زال يف ال�سجن

هناك نوع من االأبطال ال ميكن و�صفهم 
بغري »بطل ملحمي«، اإذ يقف االإن�صان 
يبدو  الذي  الب�رش  من  النوع  هذا  اأمام 
اأنه خلق من طينة ال ت�صبه طينتنا نحن 
االأ�صياء،  ونلعن  ندخن  الذين  العاديني 

وال يعجبنا �صكل النادل يف املقهى.
�صاأحكي  فريدة،  حالة  يون�س  عثمان 
اأ�صعد  اإبراهيم  عثمان  ملاذا...  لكم 
يون�س، ولد يف قرية �صنرييا يف قلقيلية، 
وق�صى  موؤبدات،  باأربعة  وحمكوم 
يف ال�صجن حتى االآن اأربعة ع�رش عاماً، 
وقد ولد يف 14 اآذار 1974، واعتقل يف 

26 اآب 2003. حتى هذه ال�صطور يبدو 
االأ�رشى  ملئات  م�صابهاً  يون�س  عثمان 
يف  مذهل  هو  ما  ولكن  الفل�صطينيني، 
اأنه دخل االإ�رشاب وهو يعاين  �صريته، 
من ورم يف حنجرته، وكان قد تعّر�س 
واأ�صيب  اعتقاله  قبل  اغتيال  ملحاولة 
اإله  ]يا  ر�صا�صة؛  بـ)24(  اإثرها  على 
الر�صا�صات  هذه  اأّدت  االأرقام[، 
البنكريا�س  من  اأجزاء  ا�صتئ�صال  اإىل 
االأمعاء،  من  اأمتار  واأربعة  والطحال، 
اإحدى  يف  اأ�صيب  كما  املعدة،  وربع 
كفيه... ميار�س حياته  واإحدى  عينيه، 

عثمان  قرر  ذلك  كل  ومع  واحدة.  بيد 
على  اأ�صاًل  يعي�س  الذي  وهو  يون�س 
احلليب، اأن يدخل االإ�رشاب مع رفاقه 
يقال  اأن  ميكن  كالم  اأي  االأ�رشى... 
االأبطال  ي�صبه  ال  الذي  البطل  لهذا 
مرة  األف  نف�صي  �صاألت  االآخرين...؟ 
االأ�صري  هذا  ميتلكها  التي  الروح  عن 
الذي كان رفيق درب ثابت ثابت ورائد 
هذه  الأن  جواباً،  اأجد  فلم  الكرمي، 
فلو  الت�صور،  على  قدرتي  فوق  الروح 
لد�صتويف�صكي  رواية  يف  قراأتها  اأنني 

لقلت: ما اأكرث مبالغات الُكّتاب.

يق�صي   2003 اأيار  من  ال�صاد�س  منذ   
�صباحاته،  اأيامه،  جابر  نور  االأ�صري 
بعد  ال�صجن،  يف  ميالده  اأعياد  لياليه، 
بعمليات  القيام  تهمة  اإليه  وجهت  اأن 
اأهم  اأخرى،  لعمليات  والتخطيط 
الن�صارى  وادي  عملية  كانت  العمليات 
اإ�رشائيلي  جندي   12 فيها  قتل  التي 
يف  الع�صكري  احلاكم  �صمنهم  من 
اخلليل وقتها اللواء »درور فاينربغ« يف 
اخلام�س ع�رش من ت�رشين ثاين 2002، 
الذراع  القد�س،  ل�رشايا  واالنتماء 
االإ�صالمي،  اجلهاد  حلركة  الع�صكري 
موؤبداً  بـ17  جابر  نور  على  احلكم  مت 
و34 عاماً، لو وزعت على مدينة كاملة 

نور  ولد  ال�صجن.  يف  املدينة  لبقيت 
1973/08/14، ويعاين من و�صع �صحي 
حتقيق  الأ�صاليب  تعر�س  فقد  خطري، 
»دبا�صة  ا�صتخدمت  حيث  مروعة، 
الورق« اأكرث م خم�صني مرة على ج�صده، 
اجلروح،  على  امللح  و�صع  يعقبها 
وال�رشب على قدمه امل�صابة، مما اأدى 
ح�صدت  ال�صحي.  و�صعه  تدهور  اإىل 
الع�صكرية  االآليات  مئات  اإ�رشائيل 
الطائرات  من  واأ�رشاب  االأر�س،  على 
العمودية يف اخلليل ليلقي القب�س على 
اأ�صيب  لكنه  اال�صت�صالم،  ورف�س  نور، 
عليه،  القب�س  قبل  ر�صا�صات  بع�رشة 
لتقدم الحقا بحقه الئحة اتهام من 45 

اأمرا�س  من  يعاين  الذي  نور  �صفحة. 
ما  ر�صا�صات  ع�رش  اإىل  اإ�صافة  عدة، 
اإىل  مكانها  حتول  ج�صده،  يف  زالت 
اآملته  وقدم  التعفن،  اأ�صابها  جزيئات 
اإىل  ال�صجون  باإدارة  االأمر  و�صل  حتى 
العالج  تقدمي  لتتجنب  برتها  حماولة 
يقدمونه  الذي  العالج  كان  وقد  له، 
له: �رشب املاء. �صقيقته نورة، اأم�صت 
عامني هي االأخرى يف االأ�رش، واعتقلوا 
اأختها وزوجها واأخوتها االأربعة وزوجة 
نور قبل اأن يعتقل، وذلك لل�صغط عليه. 
�صبعة ع�رش موؤبداً... واإ�رشائيل تفتخر 
األغي  التي  الدول  من  اأنها  العامل  اأمام 

فيها حكم االإعدام...

اأتذكر كم كنا ن�صعر باالختناق حني يفر�صون 
رغم  اأيام،  لعدة  املخيم  على  التجول  منع 
كوننا يف منازلنا، وبني اأهلنا، فكيف ميكن 
وثالثني  خم�صاً  واحد  �صخ�س  يق�صي  اأن 

عاماً بني اأربعة جدران؟
كرمي يو�صف ف�صل يون�س، من قرية عارة يف 
املثلث ال�صمايل، من فل�صطني، عمره االآن 
منها خم�س  ق�صى  ثمانية وخم�صون عاماً 
االإ�رشائيلية،  ال�صجون  يف  عاماً  وثالثني 
فهو هناك منذ 6-1-1983، حمكوم مدى 
اإ�رشائيلي،  جندي  قتل  بتهمة  احلياة، 
عليه  االإ�رشائيلية  املحكمة  حكمت  وقد 
»خيانة  بتهمة  االأمر،  اأول  �صنقاً  باالإعدام 
الزي  اإلبا�صه  بالفعل  ومت  املواطنة«، 
ح�رش  حني  لالإعدام  املخ�ص�س  االأحمر 
�صهر  وبعد  احلكم،  بعد  لزيارته  ذووه 
حكماً  واأ�صدرت  االحتالل  حمكمة  عادت 
بتخفي�س العقوبة من االإعدام اإىل ال�صجن 
مدى احلياة، وقبل عدة �صنوات مت حتديد 

احلكم بـ 40 عاماً.
والدته يف الرابعة والثمانني، مل تنقطع عن 
زيارته، وحتلم اأن تراه يوماً خارج الق�صبان، 
ومل  �صنوات،   4 قبل  تويف  فقد  والده  اأما 
ت�صمح له اإ�رشائيل باإلقاء نظرة الوداع على 

جثمان والده.
�صمن  �رشاحه  اإطالق  االحتالل  رف�س 
اتفاق  عقب  متت  التي  االإفراج  عمليات 

وكان  �صاليط،  �صفقة  يف  وكذلك  اأو�صلو، 
�صفقة  �صمن  �رشاحه  يطلق  اأن  يفرت�س 
 29 مع   2013 عام  يف  املفاو�صات  اإحياء 
دفعة  �صمن  القدامى  االأ�رشى  من  اآخرين 
رابعة واأخرية لكن اإ�رشائيل اأخلت باالتفاق 

ومل تطلق �رشاحهم.
كرمي يون�س اأدى دوراً كبرياً منذ البدايات 
االأ�صرية  الوطنية  احلركة  تاأ�صي�س  يف 
معارك  من  الكثري  وخا�س  باملعتقالت، 
اأجل  من  الطعام  عن  املفتوح  االإ�رشاب 
حقوق املعتقلني وحمايتهم من اال�صتهداف 

االإ�رشائيلي.
منذ  كثرياً  العامل  تغري  يون�س،  كرمي 

اعتقاله:
وكرمي  بريطانيا،  من  بروناي  حتررت   *

يون�س ما زال يف ال�صجن
* جاء غوربات�صوف بالربو�صرتويكا وانهار 
دول  عدد  وازداد  اال�صرتاكي  املع�صكر 

العامل وكرمي يون�س ما زال يف ال�صجن.
* �صقط جدار برلني وكرمي يون�س ما زال 

يف ال�صجن.
كرمي  زال  وما  اأمريكيني  روؤ�صاء   6 تغري   *

يون�س يف ال�صجن
* فازت االأرجنتني واأملانيا مرتني والربازيل 
بكاأ�س  واإ�صبانيا  واإيطاليا  وفرن�صا  مرتني 

العامل وكرمي يون�س ما زال يف ال�صجن.
زال  ما  يون�س  وكرمي  ت�صرينوبل  انفجر   *

يف ال�صجن.
* قامت االنتفا�صتان الفل�صطينيتان االأوىل 

والثانية وكرمي يون�س ما زال يف ال�صجن.
اإ�رشائيل  بني  �صالم  معاهدات  وقعت   *
القيادات  وعادت  والفل�صطينيني 
الفل�صطينية اإىل املتاح من فل�صطني وكرمي 

يون�س ما زال يف ال�صجن.
اإ�رشائيل  يف  حكومات  ع�رش  تغريت   *

وكرمي يون�س ما زال يف ال�صجن.
والثانية،  االأوىل،  اخلليج  حرب  حدثت   *
االأمريكان  واحتلها  العراق  وهوجمت 
و�صقط �صدام ح�صني وكرمي يون�س ما زال 

يف ال�صجن.
قيادات  و�صقطت  قيادات  اغتيلت   *
وكربت  وجوه  وتبدلت  قيادات  و�صعدت 
زال  ما  يون�س  واندثرت مدن وكرمي  مدن 

يف ال�صجن،
* تغريت خارطة العامل عرب االإنرتنت واالأي 
ال�صفر  وو�صائل  احلديثة  والكامريات  فون 
واالت�صال وكرمي يون�س ما زال يف ال�صجن. 
منا�صلون  تبادل وخرج  * حدثت �صفقات 
وكرمي  يخرجوا،  اأن  املت�صور  من  يكن  مل 

يون�س ما زال يف ال�صجن.
و�صقطت  اأنظمتها  على  دول  انقلبت   *
ما  يون�س  وكرمي  اأنظمة  و�صعدت  اأنظمة 
وال�صجان  ال�صجن  تغري  ال�صجن.*  يف  زال 

وكرمي يون�س ما زال يف ال�صجن.
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الأ�سري فار�س حممد عيد الع�سار

موؤبد وع�ضر �ضنو�ت �إ�ضافية

الأ�سري �سادي اأبو �سخدم

�ضتة موؤبد�ت وع�ضرون عامًا

الأ�سري با�سم خندقجي...

حكم علية بثالثة موؤبد�ت فانطلق من د�خله �ضاعر ورو�ئي

ولد فار�س الع�صار يف احلادي والثالثني 
من اآذار 1980، وهو ابن خميم الن�صريات 
من  ال�صابع  يف  واعتقل  غزة،  قطاع  يف 
اآذار 2006، وحكم عليه بال�صجن املوؤبد 
كافية  كانت  �صنوات  ع�رش  اإىل  اإ�صافة 
الإ�رشائيلي،  القا�صي  مزاج  لإر�صاء 
ومعلومة على الهام�س قد ي�صححها يل 
ذوو اخلربة: املوؤبد الع�صكري عبارة عن 
99 �صنة، اإ�صافة اإىل ع�رش �صنوات يكون 
جمموع حكم فار�س 109 �صنوات، ومن 
اإليه النتماء  وجهت  التي  التهم  �صمن 

التحق  فتح.  حلركة  الع�صكري  للذراع 
الأمن  وحفظ  التدخل  بقوات  فار�س 
عام 1998، طورد بعد انتفا�صة الأق�صى 
على  واعتقل  �صنوات،  خم�س  ملدة 
من  حمروم  اهلل.  رام  يف  املنارة  دوار 
الزيارة، وحرم كذلك من اإكمال م�صريته 
اأهون  اأبوه:  التعليمية يف الأ�رش، ويقول 
علّي اأن اأكلمه على التليفون، لأن اأ�صعب 
ما يف الوجود اأن ترى ابنك اأمامك ول 
على  ما�صيني  »اإحنا  مل�صه،  ت�صتطيع 
فكاهياً،  كان  اأمه:  تقول  مّيت«.  اأمل 

مرة  فذات  الوقت،  ذات  يف  جبار  لكنه 
يف  اخللية  اإىل  فاجته  الع�صل،  ا�صتهى 
الع�صل  قر�س  واأخرج  �صباحاً،  الرابعة 
من  حمراء  وذراعه  منه،  ياأكل  واأخذ 
راأ�صه  فوق  يحوم  والنحل  النحل  ل�صع 
وهو ياأكل با�صتمتاع، »بيجري وبين�س يف 
لو  الع�صل، كان ثوري  النحل وبيوكل يف 
دبيته يف النار بنزل يف النار بجيب اللي 
لفتة  يف  اأمه  ت�صيف  وبطلع«.  ياه  بدو 
اأده�صتني: مهل على اولدنا ب�س يطلعن 

الأ�صريات!!!

�صخدم  اأبو  يا�صني  حممد  غالب  �صادي 
»احل�صيني« يف ال�صابعة والثالثني، من اخلليل، 
اإىل  اإ�صافة  املوؤبد 6 مرات،  بال�صجن  حمكوم 
ع�رشين عاماً. اعتقل �صادي يف 2002/4/13، 
الأق�صى  �صهداء  كتائب  اإىل  النتماء  بتهمة 
عملية  وتنفيذ  التخطيط  يف  وامل�صاركة 
»عندليب خليل طقاطقة« يف ني�صان من العام 
اإىل  العملية  اأدت  القد�س،  مدينة  يف   ،2002
مقتل 6 اإ�رشائيليني واإ�صابة 85 اآخرين بجراح، 

هدم  فقد مت  بال�صجن،  احلكم  عن  وعدا   ،
تعر�س   .2003 عام  يف  بالكامل  عائلته  منزل 
�صادي اإىل العديد من العقوبات، فقد مت عزله 
ال�صجون،  من  العديد  اإىل  وتنقل  انفرادياً، 
العامة  الثانوية  تقدمي  من  الحتالل  وحرمه 
عدة مرات قبل اأن ي�صمح له بذلك، وقد التحق 
تعليمه،  لإكمال  املفتوحة  القد�س  بجامعة 
اأن ي�صتغل �صنوات �صجنه واأن يطور  وا�صتطاع 
من نف�صه وينمي قدراته الثقافية وال�صيا�صية، 

كتاباً  واألف  والعربية،  العربية  اللغتني  ويتقن 
ويعد  العربية«،  للثورات  احلرية  »ثمن  بعنوان 
اأبوه: ولد �صادي  لديوان �صعري ورواية. يقول 
لدرجة  احلجم  �صئيل  وكان  اأ�صهر،  �صبعة  بعد 
عن  اأخذناها  اإياها  األب�صناه  مالب�س  اأول  اأن 
لعبة، لأننا مل جند مالب�س على مقا�صه. تقول 
اأمه: حلمت اإين حا�صناه، وبعدين يف احللم فتح 
الباب وطلع، وفتحت عينية، واللهي من كرت ما 

كان حقيقي لول العيب بدي اأحلقو...

اأديب اخلندقجي، يف  �صالح  با�صم حممد  ولد 
الثاين والع�رشين من كانون اأول من العام 1983 
مدر�صة  يف  درا�صته  وبداأ  نابل�س،  مدينة  يف 
الثانوية  على  وح�صل  البتدائية،  املعري 
والتحق  طالل  امللك  مدر�صة  من  العامة 
ق�صم  خا�صة  درا�صة  الوطنية  النجاح  بجامعة 
ال�صحافة  ق�صم  اإىل  حول  ثم  ال�صيا�صية  العلوم 

والأعالم.
ع�صوا  عمه  كان  حيث  الي�صاري  بالفكر  تاأثر 
نا�صطا يف احلزب ال�صيوعي وكانت النتفا�صة 
اأوجها، واأولع منذ طفولته بالقراءة،  الأوىل يف 
العا�رشة  يف  وهو  قراأها  قد  رواية  اأول  وكانت 
»نهاية رجل �صجاع« للروائي ال�صوري حنا مينا، 
واأجرى ال�صاعر �صميح حم�صن لقاء �صحفيا مع 
با�صم ل�صالح جريدة الطليعة املقد�صية يف ذلك 

الوقت حول مفهوم الرواية.
جملة  اأول  اأ�ص�س  طالل،  امللك  مدر�صة  يف 
والتحق  الحتاد،  جملة  ا�صم  حتت  حائط 
»ال�صيوعي  الفل�صطيني  ال�صعب  ب�صفوف حزب 
ومل  عاما،   15 ذاك  حني  عمره  وكان  �صابقا«، 
فاأكمل  الثانوية  ال�صهادة  امتحان  يف  ينجح 
وجنح  المتحان  واأعاد  الريا�صيات،  مادة  يف 
يوؤهله  وح�صل على معدل 65.8%، ومعدله مل 
م�صوغاتها  والدته  فباعت  اجلامعة  يدخل  اأن 
اإىل  دخل  اأن  بعد  تعليمه،  اأجل  من  الذهبية 

الدرا�صات اخلا�صة.
وخارجها  اجلامعة  داخل  ن�صاطه  با�صم  بداأ 
يف  ف�صارك  وموؤ�ص�صاته،  احلزب  من  مدعوماً 
بع�س املوؤمترات املحلية ويف العمل التطوعي 
املجتمعي واملخيمات ال�صيفية وور�صات العمل 
من خالل بع�س املوؤ�ص�صات املجتمعية و�صكل 
ال�صعب  حلماية  الدولية  احلماية  جمموعة 
وانتخب  اأوروبا،  من  اأ�صدقاء  من  الفل�صطيني 
التقدمية يف  الطلبة  ل�صكرتري كتلة احتاد  نائباً 
وكانت  اجلامعة  حملية  وع�صو  النجاح  جامعة 

اآخر ب�صماته يف جامعة النجاح معر�س الرتاث. 
ال�صهور  ابنة  حجو  اإميان  الطفلة  م�صهد  اأثر 
الأربعة التي قتلتها قذيفة دبابة اإ�رشائيلية يف 
ح�صن والدتها يف قطاع غزة، ف�صكل جمموعة 

طالئع الي�صاريني الأحرار.
الثاين  ت�رشين  من  الثاين  بتاريخ  با�صم  اعتقل 
لعام 2004 على يد قوات الحتالل بعد عملية 
�صوق الكرمل يف الأول من ت�رشين الثاين للعام 
نف�صه، والتي نفذها ال�صهيد عامر عبداهلل من 
اأدت  والتي  على م�صطفى،  اأبو  ال�صهيد  كتائب 
اآخرين،  اإ�رشائيليني وجرح 50  اإىل مقتل ثالثة 
املجوعة  اأع�صاء  اأحد  كان  باأنه  با�صم  واتهم 
يف  عليها  اطلق  والتي  للعملية  خططت  التي 

حينها »وحدة الي�صاريني الأحرار«.
الوزراء  رئي�س  مكتب  ببيان  العائلة  فوجئت 
الكرمل  �صوق  عملية  اإن  يقول  الإ�رشائيلي 
مبنى  كان  املق�صود  واإمنا  مق�صودة  تكن  مل 
على  فحكم  اأبيب،  تل  يف  الأمريكية  ال�صفارة 
با�صم يف ال�صابع من اآب 2005 بال�صجن لثالثة 

موؤبدات.
اأما  با�صم ب�رشعية املحكمة، وقف  مل يعرتف 
قا�صي املحكمة وقال: اأنا اأحد اأبناء هذا اجليل 
الذي عا�س يف كنف النتفا�صة الأوىل، وتوقفت 
النتفا�صة  يف  النمو  من  وطموحاته  اأحالمه 
الثانية حني قتلت باأفكاركم الوح�صية التي تتقن 
الربيء  الإن�صان  ذلك  الدماء  واإراقة  القتل  فن 
التي  ال�صحية  عيني  باأم  راأيت  داخلي حني  يف 
ذلك  داخلي  قتلتم يف  لقد  وح�س،  اإىل  حتولت 
باإفراغ  يف  جنودكم  اأحد  قام  حني  الإن�صان 
خمزن بندقيته يف ج�صد طفلة يف غزة ا�صمها 

اإميان.
اجته با�صم يف ال�صجن اإىل الكتابة، وعمل على 
عائلته  وكانت  ال�صجون  داخل  مكتبات  اإن�صاء 
العامل  يف  ت�صدر  التي  الكتب  باأحدث  تزوده 
زالت  ما  مكتبة  عمه  لمتالك  وذلك  العربي، 

فكتب  نابل�س،  مدينة  يف  الآن  اإىل  معروفة 
 10 عن  عبارة  وهي  وطن«  عا�صق  »م�صودات 
وكتب  الفل�صطيني،  الهم  عن  حتكي  مقالت 
كذلك »وهكذا حتت�رش الإن�صانية«، وهي عبارة 
ال�صجون  الفل�صطيني داخل  عن جتربة الأ�صري 
وهمه اليومي، ودرا�صة عن املراأة الفل�صطينية، 
فرن�صا  يف  اأ�صدقائه  بع�س  قام  له  وتكرميا 

برتجمة اأعماله اإىل اللغة الفرن�صية.
كان  اأنه  زياراته  اإحدى  يف  والدته  با�صم  اأبلغ 
ما  على  احتجاجا  للزيارة  اخلروج  عدم  ينوي 
متار�صه اإدارة ال�صجن من حتويله لال�صتجواب 
اإ�صدارات  من  بن�رشه  يقوم  ما  على  الع�صكري 
اأدبية ومقالت وابلغوه انه يتم متابعة ما ين�رش 
نوعا من  باعتبار ذلك  وال�صحف  النت  له عرب 
خوفا  بالزيارة  قام  اأنه  اإل  التحري�س،  اأعمال 
عليها وعلى والده، ]والده تويف منذ �صهور[، 
اإدارة  ا�صتمرت  حال  يف  انه  با�صم  قرر  وقد 
ال�صجون بتهديد كتاباته فاإنه �صيعلن الإ�رشاب 

عن الطعام احتجاجا على خنق �صوته.
بالرجوع  تفهم  اأن  ينبغي  »احلياة  با�صم:  يقول 
الأمام،  اإىل  بالجتاه  تعا�س  واأن  اخللف،  اإىل 
الظالم  دياجري  يف  الأمل  مع  اأزل  مل  ولكنني 
اأخرى، لدين من  يلدين مرة  باأن  الوطن  اأنا�صد 
جرح يا وطني ل من وهم لدين، لدين كي اأمترد 

و اأجتدد فاحللم مل يحن موعد نومه بعد«.
وهو  فاأ�صدر  الأدبية  با�صم  قدرات  تطورت 
ة  املَرّ »طقو�س  هما:  �صعر  ديواين  �صجنه  يف 
العربية  الدار  يف  طباعته  متت  الذي  الأوىل« 
من  الكثري  اإعجاب  ونال  »نا�رشون«،  للعلوم 
القّراء، وقامت دار الن�رش بطباعته مرة اأخرى، 
العربية  الدار  عن  اأي�صاً  �صدر  الثاين  الديوان 
للعلوم ـ نا�رشون، وحمل عنوان »اأنفا�س ق�صيدة 
زاهي وهبي،  والإعالمي  ال�صاعر  ليلية« قدمه 
كما اأ�صدر رواية عن نف�س الدار حملت عنوان 

»م�صك الكفاية«.
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الأ�سري فار�س بارود

اأمى ما زالت تنتظر عودتى

الأ�سرياأن�س جرادات

35 موؤبدًا و35 عامًا

الأ�سري املقد�سى جمدي زعرتي

حمكومًا بال�سجن 2327 �سنة

الأ�سري عاهد اأبو غلمة

واغتيال الوزير املتطرف زئيفي

ال�شاطئ غرب  بارود، من خميم  اأحمد حممد  فار�س 
وحمكوم   ،1991/3/23 منذ  معتقل  غزة،  مدينة 
من  وكان  م�شتوطن،  قتل  بتهمة  املوؤبد  بال�شجن 
من  الأخرية  الدفعة  مع  �رساحه  اإطالق  املفرت�س 
باإطالق  الحتالل  تعهد  الذين  القدامى  الأ�رسى 
�رساحهم ، لكنه علق الإفراج عن الدفعة الرابعة والتي 
فار�س:  اأم  تقول  فار�س.  بينهم  من  اأ�شرياً   30 ت�شم 
فار�س،  على  البكاء  كرثة  من  ب�رسي  فقدُت  كنُت  »اإن 
فاإنني اأ�شتطيع اأن اأحت�شنه عندما يخرج من ال�شجن، 
فهذا يكفيني قبل اأن اأفارق احلياة، لأين �شحيح بطلت 
ا�شوف ول ط�شة، ب�س قلبي بي�شوف...« تعي�س اأم فار�س 
وحدها مع عمى عينيها، يف خميم ال�شاطئ، و�شارت 
وجهاً معروفاً جلميع من ي�شارك يف فعاليات الأ�رسى 

متواجدة  فهي  ذلك  ورغم  ب�رسها،  فقدت  اأنها  رغم 
الأ�رسى،  مع  للت�شامن  تنظم  التي  الفعاليات  كافة  يف 
قبل  ب�رسها  فقدت  اأن  بعد  �شوته  ت�شمع  اأن  وتتمنى 
اأن تفارق احلياة... كما تقول. وتردد: »بتمنى من كل 
ي�شاعدوين  العربية والأجنبية و�شوريا والأردن،  الدول 
كان  اأزورو  رحت  مرة  »اآخر  اإبني...«.  ويطلعويل 
اإنت  بيقويل  واجلندي  بتطلعهن،  درجة  خم�شني  يف 
خما�س... قلتلو حما�س يف را�شك، انت �شايفني حاملة 
�شالح؟ من بعدها رحت اأزور قالويل ارجعي ف�س زيارة، 
15 �شنة مزرتو�س...«. »هذا طقم النوم اأنا ا�شرتيته ملا 
�شمعت ب�شفقة �شاليط، ودامياً مرتب وجاهز عل�شان 
عقدها  فار�س  اأم  حا�رس« جتاوزت  يالقيه  يطلع  ملا 
الثامن، واأ�شيبت بانهيار تطلب نقلها اإىل امل�شت�شفى، 

عندما  الغامرة  الفرحة  من  اأحا�شي�شها  انتقلت  حيث 
عنهم يف  املفرج  قائمة  �شمن  من  ابنها  اأن  اأخربوها 
الكمد  ]ابحثوا عن معنى  الكمد،  اإىل  �شاليط،  �شفقة 
ل�شتقباله،  غرفته  جتهز  كانت  فقد  املعجم[،  يف 
وتن�رس مالب�شه يف �شوء ال�شم�س كي تبقى دافئة حني 
ياأتي لريتديها. تقول: »يا رب ترجع تلك اللحظات التي 
اإعداد  وبدوؤوا  الدار،  اأمام  املخيم  �شكان  فيها  جتّمع 
على  يخط  بداأ  من  فمنهم  فار�س،  ل�شتقبال  العدة 
اجلدران التهاين بقدوم فار�س والكل غمرته الفرحة، 
لأين لن اأعود اأعي�س وحيدة«. »طلبت حت�شري ال�شيارات 
ل�شتقبال فار�س على املعرب، وجلب الكرا�شي من اأجل 
له  يكتب  اأن  اأراد  ما  اهلل  ولكن  ابني،  ا�شتقبال  مرا�شم 

الإفراج، واأنا ل اأعرت�س على حكم اهلل«.

اأن�س غالب ح�شن جرادات، من بلدة �شيلة احلارثية 
ق�شاء جنني، ولد يف 17-5-1981، در�س يف مدار�س 
ثم  الإعدادي  الأول  �شهادة  على  وح�شل  القرية 
من  وهو  احلر،  العمل  ل�شوق  وانتقل  الدرا�شة  ترك 
اأ�رسة تتكون من 13 فردا، منهم 7 تعر�شوا جميعهم 
منذ  تويف  فقد  والده  اأما  اأخوات،  و4  لالعتقال، 
اعتقل  عاًما،   35 اإىل  بالإ�شافة  مرة  �شنوات.    6
�رسايا  اإىل  النتماء  بتهمة   ،2003-5-11 بتاريخ 
الع�شكري حلركة اجلهاد الإ�شالمي  القد�س اجلناح 
والتخطيط لتنفيذ عمليات، كان منها عمليتي كركور 
وثالثني  واحد  مقتل  عن  اأ�شفرتا  الالتي  وجمدو 

جندياً، وقد هدمت اإ�رسائيل بيته قبل اعتقاله.
�شدة  ومن  كبري  ب�شكل  »كتوم  براء«:  »اأم  اأمه  ت�شفه 
قوات  اقتحمت  حتى  �شيئا  عنه  نعرف  مل  ذلك 
زوجي  املخابرات  �شابط  واأخرب  منزلنا  الحتالل 
مطلوب  وهو  الإ�شالمي،  للجهاد  ينتمي  اأن�س  باأن 
لالعتقال«. يعاين اأن�س من �شفار الكبد، ورغم علم 
العالج،  تقدمي  ترف�س  فهي  بذلك،  ال�شجون  اإدارة 
 .2016 مايو  يف  جمدو  �شجن  يف  بعزله  وقامت  بل 
ونقل بعدها اإىل �شجن ع�شقالن، ثم اإىل زنازين عزل 
مع  احلايل  الإ�رساب  اأن�س  يخو�س  �شجن هدارمي. 
يف  اآلم  من  يعاين  اأنه  ورغم  مر�شه،  رغم  الأ�رسى 

اإحدى عينيه نتيجة �رسبه عليها اأثناء م�شكلة حدثت 
مع اإدارة ال�شجون،

�شجن  مدير  اإن  قال  اأن�س،  �شقيق  جرادات  مقداد 
ع�شقالن اأبلغ �شقيقه اأن�س اأنه م�شاب مبر�س »�شفار 
بالكبد« منذ عام، واأن اأن�س معزول منذ ت�شعة اأ�شهر، 
ومتنع �شلطات الحتالل عائلته من زيارته منذ اأكرث 
من عامني متوا�شلني، واأن زنزانته ل تتجاوز املرت 

وتفتقر لأدنى مقومات احلياة.
وقد داأبت اإدارة ال�شجون على اإ�شدار قرارات متنع 
انتهت  وكلما  اأ�شهر،  ثالثة  ملدة  الزيارة  من  اأن�س 

املدة، قاموا بتجديدها لدواعي اأمنية.

ل يوجد الكثري من الكالم الذي ميكن اأن يقال حني تقراأ 
فتخيلوا  �شنوات...  عن  عبارة  الرقم  هذا  ويكون  رقماً، 
اإىل  عدنا  ولو  �شنة...   2327 بال�شجن  حمكوماً  �شخ�شاً 
الوراء بالزمن لنكت�شف ما يعنيه الرقم، ف�شنجد اأنه قبل 
هذا الوقت كانت الب�رسية ما تزال يف بداياتها، ورمبا كان 
الإن�شان ما زال ي�شكن الكهوف وقمم الأ�شجار عارياً من 

املالب�س، ومل يكت�شف النار بعد.
الغفار زعرتي من حي وادي اجلوز  جمدي بركات عبد 
بتاريخ  اعتقل   ،1978-  8-7 يف  مولود  القد�س...  يف 
2003/9/13، واأدين بامل�شاركة يف نقل ال�شت�شهادي رائد 
القد�س  نفذ عملية يف  والذي  م�شك من مدينة اخلليل، 

بتاريخ 2003/8/19 واأدت اإىل مقتل 24 اإ�رسائيلًيا.
امل�شريات  يف  �شارك  الأوىل  النتفا�شة  اندلعت  عندما 
القدمية،  والبلدة  الأق�شى  امل�شجد  يف  واملواجهات 
ويقول: »ب�شبب ن�شاطي يف مقاومة الحتالل وامل�شريات 
ال�شاد�س  ال�شف  يف  الدرا�شة  مقاعد  على  واأنا  اعتقلت 

البتدائي ومل يراعوا طفولتي وحوكمت بال�شجن الفعلي 
ملدة 12 �شهرا، ويف �شجني جتذر حبي لوطني والقد�س 
وانتمائي لفل�شطني وخرجت وما زالت لنتفا�شة الأوىل 

يف اأوجها فالتحقت ب�شفوف حركة فتح«
بالر�شا�س خالل مواجهات يف امل�شجد  اأ�شيب جمدي 
العتقال  عمليات  وتتالت  النفق،  اأحداث  اأثناء  الأق�شى 
يف ال�شجون و�شول اإىل اندلع انتفا�شة الأق�شى. خالل 
ذلك، وعرب دوره التنظيمي، اأ�شبح من كوادر وقادة حركة 
فتح يف القد�س، وا�شتمر يف الن�شال واملقاومة ال�شعبية 
الحتجاجية  وامل�شريات  الأحداث  من  الع�رسات  وقاد 
بالقد�س وال�شفة الغربية واأ�شيب عدة مرات يف اأحداث 

النتفا�شة الثانية.
التي حتدينا  تلك املراحل  ذكريات  نعي�س  »دوما  يقول: 
تنظيمية  وقاعدة  نواة  بناء  من  ومتكنا  الحتالل  فيها 
�شكلت راأ�س حربة يف مقاومة الحتالل لتقود حركة فتح 
املعركة يف وجه الحتالل قبل وخالل انتفا�شة الأق�شى 

والذي يعود له الف�شل يف تعزيز روح ال�شمود واملقاومة 
والدفاع عن القد�س عا�شمة فل�شطني الأبدية، لذلك اآمل 
اأن تعود احلركة كما كانت عليه �شابقا وان تقوم بدورها 
ومب�شوؤولياتها يف هذه الأيام الع�شيبة لن القد�س يف خطر 

ويجب حمايتها واإنقاذها من خمططات الحتالل«.
اإ�شافية،  بال�شجن املوؤبد 23 مرة، وخم�شني عاماً  حكم 
وتعر�س  ال�شجون،  داخل  فتح  حركة  ن�شطاء  من  ويعترب 
للعقاب والعزل اأكرث من مرة على خلفية ن�شاطه املقاوم 
داخل ال�شجون، وب�شبب مواقفه البطولية املوؤيدة حلقوق 

الأ�رسى.
تعر�س  وقد  و�شالم،  لطفلني عالء  اأب  و  جمدي متزوج 
ابنه عالء عام 2015 اإىل العتقال اأي�شاً وهو يف اخلام�شة 
ع�رسة. جمدي هو ابن عم الأ�شري ن�شيم را�شد الزعرتي 
الذي ينتمي حلركة حما�س وحمكوم بنف�س احلكم ب�شبب 
مبوؤبداته  جمدي  اأجلها  من  حكم  التي  العملية  نف�س 

الثالثة وع�رسين.

ولد عاهد يو�شف اأبو غلمة عام 1968 يف قرية بيت فوريك 
بيت  مدار�س  يف  الثانوية  درا�شته  واأنهى  نابل�س،  ق�شاء 
فوريك، واأ�ش�س مع جمموعة من زمالئه خالل درا�شته 
ويف   ،1982 عام  قريته  الثانويني يف  الطلبة  احتاد جلان 
تلك الفرتة بداأت مالمح وعيه ال�شيا�شي تظهر من خالل 
ممار�شته لن�شاطه على اأر�س الواقع، حيث كانت بداياته 

يف جلان العمل التطوعي ببلدته واملواقع املحيطة.
لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  �شفوف  اإىل  عاهد  ان�شم 
اعتقل على  نف�شه  العام  نهاية  فل�شطني عام 1984، ويف 
خلفية امل�شاركة يف املظاهرات والأعمال الحتجاجية 
�شجن  يف  ومكث  ال�شعبية،  اجلبهة  انطالقة  ذكرى  يف 

الفارعة خم�شة اأ�شهر.
التحق عاهد بجامعة بري زيت عام 1986، وتخ�ش�س يف 
اأن م�شريته التعليمية تعطلت لفرتات  اإل  علم الجتماع، 

طويلة ب�شبب العتقال املتكرر واملالحقة.
واملجموعات  ال�شعبية  اللجان  ت�شكيل  يف  و�شاهم  عمل 
وتعر�س  نابل�س  منطقة  يف  ال�شعبية  للجبهة  ال�شاربة 
للمالحقة والعتقال عام 1989، واإثر انفجار يف منطقة 
الثاين  الن�شف  يف  اعتقل  كما  للتحقيق،  تعر�س  الأغوار 
لعتقال  اإىل  حّول  معه  التحقيق  وبعد   ،1990 عام  من 
الإداري ملدة �شنة. وبعد خروجه من ال�شجن عاد والتحق 
باجلامعة وتوىل م�شوؤولية عدد من اللجان يف جبهة العمل 
الطالبي، حيث انتخب مرتني ع�شوا يف الهيئة الإدارية 

جلبهة العمل يف جامعة بري زيت.

ع�شكرية  جمموعة  اعتقال  بعد   ،1994 عام  من  طورد 
ال�شلطة  قبل  من  اعتقاله  حتى  ال�شعبية،  للجبهة 
اأن  اتفاق  اأ�شا�س  نابل�س على  الفل�شطينية عام 2002 يف 
تقوم قوة دولية بحرا�شة ال�شجن الذي هو فيه، وذلك بعد 
وا�شتطاع  بال�شم،  اآخرين  مع  باغتياله  اإ�رسائيل  تهديد 
اأثناء مطاردته اأن يكمل درا�شته اجلامعية ويتزوج ويرزق 

بطفلني.
�شلطات  قبل  من  زوجته  على  اجلربية  الإقامة  فر�شت 
ملنعها  �شهور  �شتة  ملدة  متتالية  مرات  اأربع  الحتالل 
عاهد يف  وت�شلم  اأريحا،  �شجن  زيارته يف  من  واأطفالها 
يف  الفل�شطيني  الأ�شري  جلنة  م�شئول  مهمة  الفرتة  هذه 

ال�شفة الغربية.
من  الأ�شري  لرعاية  ال�شمري  موؤ�ش�شة  يف  عاهد  عمل 
ال�شعبية يف  اإىل �شنة 2001، كما مّثل اجلبهة  �شنة 1996 
اللجنة الوطنية والإ�شالمية العليا ملتابعة �شوؤون الأ�رسى 
منطقة  لقيادة  امل�شوؤولة  الهيئة  ع�شو  كان  واملعتقلني. 
عام  من  اهلل  رام  منطقة  قيادة  يف  وع�شو   ،1995 اأريحا 
1997 حتى عام 2002، وع�شوية اللجنة املركزية العامة 
وع�شو  الآن،  حتى   1997 عام  من  الغربية  ال�شفة  فرع  ـ 
 2000 عام  من  ال�شعبية  للجبهة  العامة  املركزية  اللجنة 
حتى الآن، وتقلد م�شئولية فرع ال�شجون للجبهة ال�شعبية 
�شلطات  ن�رست   2001 ني�شان  يف  فل�شطني.  لتحرير 
منا�شلني  �شبعة  ت�شم  قائمة  �شمن  من  ا�شمه  الحتالل 
بالتخطيط  اتهم  فقد  اغتيالهم،  مطلوب  فل�شطينيني 

للجناح  التابعة  الع�شكرية  املجموعة  وتدريب  وقيادة 
اغتيال  عملية  نفذت  التي  ال�شعبية  للجبهة  الع�شكري 
رحبعام زئيفي وزير ال�شياحة الإ�رسائيلي رداً على اغتيال 

الأمني العام للجبهة ال�شعبية اأبو علي م�شطفى.
باقتحام  الحتالل  قوات  قامت   2006/3/13 وبتاريخ 
الدوليني  ان�شحاب املراقبني  اإثر  اأريحا املركزي  �شجن 
من داخله، وقامت باعتقاله هو واأحمد �شعدات والأ�رسى 
الرمياوي  وجمدي  الأ�شمر  وبا�شل  قرعان  حمدي 
بالإ�شافة اإىل العميد فوؤاد ال�شوبكي وعدد من املعتقلني 

ال�شيا�شيني.
الذي  الع�شكري  للتحقيق  امل�شكوبية  �شجن  اإىل  اقتيد 
ا�شتمر اأكرث من �شهرين، تعر�س خالله للتعذيب والتهديد 
باعتقال زوجته وهدم املنزل، ومت خالل فرتة التوقيف 

نقله اإىل اأغلب ال�شجون.
ويف الأول من كانون الثاين 2008، حكمت عليه املحكمة 
الع�شكرية ال�شهيونية يف القد�س بال�شجن املوؤبد وخم�س 
�شنوات اإ�شافية، بعد اإدانته بامل�شوؤولية عن اخللية التي 
اإىل  ال�شجون  اإدارة  2010، عمدت  ومنذ  زئيفي،  اغتالت 
نقله 23 مرة من عزل انفرادي اإىل اآخر، ويف اأيار 2012 
بعد  �شطة  �شجن  يف  الغرف  اإىل  العزل  من  عاهد  خرج 
 ، الأ�شرية  احلركة  خا�شته  الذي  التاريخي  الإ�رساب 
العزل  اإنهاء  اأجل  من  متوا�شلة  يوما   28 ملدة  وا�شتمر 
النفرادي، ومتكن اأولده من زيارته، بينما بقيت زوجته 

وفاء ممنوعة من الزيارة.
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الأ�سريوليد دقة

مفكر وكاتب من داخل ال�سجن

الأ�سري عبد اهلل الربغوثي، 67 موؤبداً و 5200 �سنة

 اأعلى حكم يف تاريخ الب�سرية

الأ�سري عالء الدين الكركي

ما زال يحلم ب�سحن ال�سعريية بال�سكر 

ال�سري ثائر حماد... اأبطال غيبتهم الق�سبان

منفذ عملية عيون احلرامية

ولد وليد منر اأ�سعد دقة عام 1961 يف باقة الغربية، وهو 
معتقل منذ 25-3-1986، وحمكوم بال�سجن املوؤبد بتهمة 
وخطف  فل�سطني،  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  اإىل  االنتماء 
اأوائل عام 1985،  وقتل اجلندي »مو�سيه متام« يف نتانيا، 

وهو يف العزل االنفرادي منذ 2017-1-25.
اختار وليد اأن يكون ع�سواً يف التجمع الوطني الدميقراطي، 
للتجمع،  املركزية  اللجنة  يف  ع�سواً  غيابياً  انتخب  وقد 
وهو كاتب متمر�س يف املقالة ال�سيا�سية، ويهوى املطالعة 

والريا�سة.
وكان من املفرو�س اأن يتم االإفراج عن وليد �سمن الدفعة 

الرابعة التي تراجعت اإ�رسائيل عن تنفيذها.
عام  �سالمة  �سناء  وال�سحفية  بالنا�سطة  ارتبط  وليد 
�سجنه  يف  زارته  حيث   ،1996 عام  عليها  تعّرف   ،1999

لتكتب عن االأ�رسى ومعاناتهم كونها كانت تكتب ل�سحيفة 
ال�سّبار والتي ت�سدر يف مدينة يافا، عقدا قرانهما يف يوم 
1999/8/10، وقد تقدما بطلب لعقد القران يف ال�سجن، 
وفعاًل مت عقد القران داخل ال�سجن والذي �سكل �سابقة 

يف تاريخ احلركة االأ�سرية.
اكت�سب وليد خرباٍت وا�سعة يف حياته االعتقالية وقدراٍت 
العلوم  املاج�ستري يف  �سهادة  على  وح�سل  عالية،  ثقافية 
ومثقفي  مفكري  اأبرز  اأحد  االأ�سري  ويعترب  ال�سيا�سية، 
كتاب  اأبرزها  مهمة  موؤلفات  عدة  وله  االأ�سرية،  احلركة 

»�سهر الوعي«.
فيه  ركز  ال�سجون،  يف  التعذيب  عن  يتحدث  وليد  كتاب 
على ما يتعر�س له االأ�رسى من تعذيب ممنهج ومدرو�س، 
هذا  جراء  اأثرا  يظهر  اأو  باالأمل  ت�سعر  اأن  دون  تعذيب 

يعي�س  اأن  واأق�سى من  ا�سد  لي�س هناك  التعذيب، ويقول: 
االإن�سان اإح�سا�سا بالقهر والعذاب دون اأن يكون قادراً على 
و�سفه وحتديد �سببه وم�سدره، اإنه ال�سعور بالعجز وفقدان 

الكرامة االإن�سانية عندما يجتمع الال يقني بالقهر.
االأ�سوار  النا�س خارج  يهتم  ال  قد  كتابه:  وليد يف  ي�سيف 
يدرك  من  لكن  ال�سجون،  داخل  جتري  التي  بالتفا�سيل 
والرتبوية  النف�سية  وتداعياتها  التفا�سيل  هذه  اأهمية 
يفهم  كال�سجون  مغلقة  موؤ�س�سة  حياة  يف  الفرد  على 
وعي  �سياغة  اإعادة  يف  االإ�رسائيلي  امل�رسوع  خطورة 
وتروي�س هوؤالء املنا�سلني يف اأدق التفا�سيل، اإن ال�سجون 
لطحن  �سخمة  موؤ�س�سات  مبثابة  هي  اليوم  االإ�رسائيلية 
عرفها  موؤ�س�سة  اأ�سخم  هي  بل  بكامله،  فل�سطيني  جيل 

التاريخ الإعادة �سهر الوعي جليل من املنا�سلني.

ال�سجن، بحكم  اأعوامه املت�سابكة يف  الربغوثي  يق�سي عبد اهلل 
اإىل  اإ�سافة  موؤبداً   67 املكتوب،  الب�رسية  تاريخ  يف  االأعلى  هو 
من  �سل�سلة  يف  اإ�رسائيلياً   66 مقتل  عن  مل�سوؤوليته  عام،   5200
العمليات التي نفذت بني عامي 2000، و2003. ولد عبد اهلل غالب 
بلدة  واأ�سوله من  العام 1972،  الكويت يف  الربغوثي يف  اهلل  عبد 
االأمريكية  القوات  �سد  �سارك  اهلل،  رام  مدينة  �سمال  رميا  بيت 
اعتقل  ع�رسة،  الثامنة  يكمل  اأن  قبل  االأوىل  اخلليج  حرب  يف 
حماًل  وفتح  االأردن،  اإىل  بعدها  عاد  �سهر،  ملدة  ال�سبب  لهذا 
التي  اجلودو  ريا�سة  ممار�سة  يف  وا�ستمر  ال�سيارات،  مليكانيكا 
اإىل  ف�سافر  اأراد،  كما  ي�رس  مل  املحل  لكن  الكويت،  يف  بها  بداأ 
اإىل الهند�سة  كوريا اجلنوبية لدار�سة االأدب الكوري، لكنه انتقل 
اللواقط الف�سائية«، لكنه مل يكمل  االألكرتونية »ت�سميم وت�سنيع 
درا�سته هذه، وتزوج من فتاة كورية وق�سى هناك خم�س �سنوات. 
�رسكة  يف  وعمل  التدين،  اإىل  واجته   ،1998 عام  عمان  اإىل  عاد 
للمرة  تزوج  اأن  بعد  رميا  بيت  يف  وا�ستقر  التلفزيونات،  لت�سنيع 

بطاقة  يحمل  يكن  ومل  واأ�سامة،  وتاال  �سفاء  واأجنب  الثانية، 
ابن  علم  زيارة.  بت�رسيح  فل�سطني  اأقام يف  بل  فل�سطينية،  هوية 
ت�سنيع  على  بقدرته  موؤبداً«   16 »املحكوم  الربغوثي  بالل  عمه 
فاأنتج  الق�سام،  كتائب  �سفوف  اإىل  اهلل  عبد  ف�سم  املتفجرات، 
مواد �سامة من حبات البطاطا، واأقام معماًل للت�سنيع الع�سكري. 
جمموع القتلى يف العمليات التي اأ�رسف عليها عبد اهلل الربغوثي 
بلغ 66 اإ�رسائيلياً واأكرث من 500 جريح، ومن اأبرز العمليات كانت 
عملية �سبارو، وعملية اجلامعة العربية، وعملية مقهى »مومنت«، 
والنادي الليلي يف ري�سون لت�سيون. مت ر�سده خالل بحثه عن �سقة 
مل�ساهدة  عليه  اتفق  موعد  خالل  من  ا�ستدراجه  ومت  �سكنية، 
احدى ال�سقق بجوار بلدية البرية، وتوجه عبد اهلل يوم 2003-3-5 
البرية  بلدية  موقف  اىل  فو�سل  ابنته،  ملعاجلة  امل�ست�سفى  اإىل 
وعلى يديه ابنته تاال حتى هاجمه كلبان بولي�سيان فقذف بابنته 
قام  اللذين  للكلبني  الت�سدي  واأغلقها عليها حماوال  ال�سيارة  اىل 
كان  الذي  ال�ستوية  ال�سرتة  بنه�س  واالآخر  قدمه  بنه�س  احدهما 

يرتديها، وقبل اأن يتمكن من التخل�س منهما كانت جمموعة من 
املتوا�سل  التحقيق  وكبلوه.  االأر�س  على  فاألقوه  اجلنود حتيط، 
نطقت   2003-11-30 ويف  اأ�سهر،   5 عن  يزيد  ما  ا�ستمر  معه 
 5200 اإىل  اإ�سافة  موؤبداً   67 بـ  باحلكم،  االإ�رسائيلية  املحكمة 
و�سع  بنود.   109 اخلا�سة  االتهام  الئحة  ت�سمنت  اأن  بعد  عام، 
اإ�رسابا  يف زنزانة انفرادية منذ اعتقاله، وخا�س يف عام 2012 
مفتوحا عن الطعام حتى حتقيق مطلبيه املتمثلني باخلروج من 
العزل االنفرادي وال�سماح له بلقاء والديه. كان عبد اهلل من �سمن 
القيادات التي اأجرت مفاو�سات مع اإ�رسائيل حول �سفقة جلعاد 
الظل،  اأمري  منها:  ال�سجن  يف  كتب  عدة  اهلل  عبد  األف  �ساليط. 
واملاجدة، وفل�سطني العا�سقة واملع�سوق، واملقد�سي و�سياطني 
العزل  اإىل  ال�سجون  اإدارة  اأعادته  واملق�سلة.  املزعوم،  الهيكل 
االنفرادي عام 2015، بعد مكاملة له مع اإذاعة حملية يف غزة من 
داخل �سجنه. تقول زوجته ب�سخرية: »يف احلقيقة لقد فوجئنا من 

احلكم، كنا نتوقع 66 موؤبداً، لكنهم حاكموه بـ67 موؤبداً«.

من  االأول  يف  الكركي  فهد  فهمي  الدين  عالء  ولد 
بتاريخ  واعتقل  اخلليل،  مدينة  يف   ،1973 الثاين  كانون 
1993/12/17، ومل يكن قد يتجاوز الع�رسين عاماً، حكم 
بال�سجن املوؤبد اإ�سافة اإىل ع�رسين عاماً، بتهمة القيام 

بعملية اأدت اإىل مقتل م�ستوطن.
اأُدرج ا�سمه �سمن الدفعة الرابعة التي كان من املفرت�س 
اأوقفت  اإ�رسائيل  لكن   ،2014 اآذار  يُطلق �رساحها يف  اأن 

الدفعة كما هو معروف.
امل�سنة  والدته  قامت  وقد  االأ�رس،  يف  وهو  والده  تويف 

كما  يخرج  مل  لكنه  ال�ستقباله،  ا�ستعداداً  البيت  بتزيني 
داخل  اجلامعي  تعليمه  يكمل  اأن  ا�ستطاع  منتظراً.  كان 
العلوم  يف  البكالوريو�س  درجة  على  وح�سل  ال�سجن، 

ال�سيا�سية واالجتماعية بتفوق.
يحلم عالء دائماًن ب�سحن من ال�سعريية وال�سكر، كان قد 
كبري من  اعتقاله، حني دخل عدد  يوم  والدته  طلبه من 
اجلنود اإىل املنزل، وجد عالء اأمام جهاز التلفاز، ف�ساأله 
ال�سابط االإ�رسائيلي با�ستهزاء: هل اأنت �سعيد؟ فاأجابه: 

نعم اأنا �سعيد يف منزيل.

وال�سجاعة،  باجلراأة  ابني  �سخ�سية  »تتميز  اأمه:  تقول 
لذلك مل ا�ستغرب رده على ال�سابط الذي ا�ستفزه جواب 

عالء واأخذه بالقوة«.
كان عالء يخبئ اآثار التعذيب عن والدته خالل الزيارة، 
لكنها بقلبها كانت حت�س ما يعانيه، وتتحدث عن خطاب 
اأمي  يا  زرعتي  »اأنتي  فيه:  يقول  يوم  ذات  منه  و�سلها 
�سجرة، واآن االآوان اأن تقطفي ثمرتها«، وحني فتحت بقية 
املظروف وجدت داخله �سهادة تخرجه بتقدير امتياز، 

فانطلقت دموعها دون اأن ت�ستطيع ال�سيطرة عليها.

رمبا يختلف ثائر حماد عن جميع االأ�رسى الذين كتبت عنهم، 
االإ�رسائيلية،  ال�سجون  االأ�رسى يف  يختلف عن جميع  رمبا  بل 
لي�س مبعنى اأنه اأف�سل اأو اأ�سواأ منهم، ولي�س مبعنى تفوقه عليهم 
كانت  ب�سببها  �سجن  التي  عمليته  اأن  مبعنى  بل  ما،  جمال  يف 
عملية فردية بكل ما حتمل الكلمة من معنى، جل�س على جبل 
للجي�س  مع�سكراً  تقابل  احلرامية«،  »عيون  ا�سمها  منطقة  يف 
ويقتن�س  يدخن  وراح  �سدئة،  قدمية  ببندقية  االإ�رسائيلي، 
اآخرين،  واأ�ساب 9  اجلنود، فقتل 10 جنود، وم�ستوطن واحد، 
اإ�رسائيل  جي�س  على  القيامة  فقامت  املكان،  من  وان�سحب 
اأننا  يبدو  علقت:  االإ�رسائيلية  ال�سحف  اأحد  يهزم...  ال  الذي 
الثانية  العاملية  بندقية من احلرب  ال نهزم من جيو�س، ولكن 
يف يد �سخ�س جمهول ميكن اأن تهزمنا. ولد ثائر كايد قدورة 
حماد يف الثاين من متوز 1980، يف بلدة �سلواد، �سمال �رسق رام 
اإ�رسائيلية خا�سة باغتيال  اإخوة، وقامت وحدة  اهلل، له خم�سة 
خاله نبيل حماد يف 29 متوز 1991، وكان ثائر يف احلادية ع�رسة 
من عمره. وقد كان يوم االإثنني الثالث من مار�س 2002 يوماً 
القهوة  ي�رسبون  مع�سكرهم  يف  وجنود  ك�سولة،  �سم�س  عادياً، 
وال�سيارات تذهب وجتيء على الطريق الذي يربط نابل�س برام 
اأن �ساباً يدعى  اهلل، وال �سيء يف االأفق يوحي باأي تغيري. غري 
ثائر حماد، عمره 22 عاماً، ميلك بندقية من نوع M1 اأمريكية 
ال�سنع تعود للحرب العاملية الثانية، معه 350 ر�سا�سة، نق�ست 
الأن  ر�سا�سة،   25 �سوى  يطلق  مل  التدريب،  ر�سا�سات  منها 
ليقتل  والع�رسين،  اخلام�سة  الر�سا�سة  بعد  انفجرت  البندقية 
جنود   9 وي�سيب  اإ�رسائيلياً،  وم�ستوطناً  اإ�رسائيليني  جنود   10
العملية  على  واالإ�رسائيلي  الفل�سطيني  االإعالم  واأطلق  قن�ساً، 
ا�سم »عملية عيون احلرامية«، واأطلق عليه البع�س لقب »قنـا�س 
وادي احلراميـة«، ومل يتم القب�س عليه اإال بعد �سنتني ون�سف 

من العملية، وحوكم بال�سجن 11 موؤبداً بعد 30 جل�سة.

يهني  كان  احلرامية  عيون  يف  الواقع  االإ�رسائيلي  احلاجز 
اإىل بلداتهم، وبعد  الو�سول  الفل�سطينيني ويذلهم ويعيقهم من 
يوجد  اليوم ال  واإىل هذا  بالكامل،  اإزالة احلاجز  العملية متت 
من  االإ�رسائيلي  اجلي�س  يتمكن  مل  املنطقة.  تلك  يف  حاجز 
اأو قتله حلظة تنفيذ العملية، ب�سبب ت�ساري�س  االإم�ساك بثائر 
بعملية  اإ�رسائيل  فقامت  قمته،  على  يجل�س  كان  الذي  اجلبل 
وا�سعة يف منطقة رام اهلل حتديدا من اأجل القب�س على القنا�س 
املنفذ للعملة التي هزت �سورة اجلي�س االإ�رسائيلي حتى على 
امل�ستوى الداخلي، وبعد عامني ون�سف من البحث والتحقيق 
من قبل اأجهزة االأمن االإ�رسائيلية وبتاريخ 2\10\2004 اعتقله 
اجلي�س. ويف �سهادة ثائر نف�سه، يقول: يف اللحظة التي خرجُت 
فيها من املنزل لتنفيذ عملية »عيون احلرامية« مل تكن فكرة 
العودة واردة، فبعد �سالة الفجر خرجت ببندقيتي حتى و�سلت 
اىل اجلبل املقابل للحاجز الع�سكري املقام على اأرا�سي بلدتي 
�سلواد، واحتميت حتت �سجرة زيتون ون�سبت البندقية وبداأت 
باإطالق النار حتى »ظفرت« بـ11 جنديا اإ�رسائيليا، وبعد تنفيذ 
العملية، عدت مت�سلال لقريتي عن طريق بلدية جلجيليا غربا 
ومل  النا�س  كباقي  وت�رسفت  �سلواد،  باجتاه  �رسقا  اجتهت  ثم 
طويلة  الأ�سابيع  وبعدها  الليلة  تلك  يف  بالعملية،  تاأثر  اأي  اأبِد 
عن  بحثا  البلدة  اأبناء  معظم  منازل  االحتالل  قوات  داهمت 
وا�ستمر احلال  للتحقيق،  الكثري منهم  واقتادت  العملية،  منفذ 
يوما متكنوا   75 التحقيق  ومكثت يف  اعتقايل،  هكذا حتى مت 
خاللها من معرفة الب�سمات من قطع البندقية التي تفجرت، 

وبعد احلكم قررت اأن اأجرب خطيبتي على ف�سخ اخلطوبة.«
قدرت امل�سادر الفل�سطينية واالإ�رسائيلية اأن منفذ تلك العملية 
طاعن يف ال�سن ورمبا �سارك يف احلرب العاملية الثانية كونه 
واأ�سارت  الت�سويب،  يف  والدقة  القدمية  البندقية  تلك  ميتلك 
م�سادر اأمنية اإ�رسائيلية اإىل اأن منفذ تلك العملية رمبا قنا�س 

الفل�سطينية  االأرا�سي  اإىل  الو�سول  ا�ستطاع  ال�سي�سان  من 
التقديرات  من  ذلك  وغري  االإ�رسائيلي  االحتالل  ملحاربة 
والتكهنات. وقامت« روبي دملني« اأم اأحد اجلنود القتلى بتوجيه 
ر�سالة اإىل ثائر حماد، تقول فيها اإنه مل يرغب يف اخلدمة يف 

اجلي�س االإ�رسائيلي الأنه يوؤمن بالتعاي�س وال�سالم.
فرد عليها بر�سالة اأقتطف بع�س ما ورد فيها: »تدعي ال�سيدة 
عائلتي  اإىل  العودة  ما  يوم  يف  املمكن  ومن  ال�سجن  يف  اأنني 
اأمثل  اأنني  واأما ابنها فمات وال ميكنه العودة، وتعتقد ال�سيدة 
ق�سية فردية ولي�س ق�سية �سعب تقدم على مذبح حريته اآالف 
ال�سهداء الذين كان ال�ست�سهادهم التداعيات االإن�سانية العميقة 
اأرى �رسورة يف هذا  ال  منه،  الذي مل تخل عائلة  �سعبنا  على 
ال�سياق الإبراز ال�سورة العاطفية التي رافقت مرا�سم اجلنازات 
وق�سيتنا �سيا�سية وطنية بالدرجة االأوىل قبل اأن تكون اإن�سانية 
بامتياز، وكاأن ال�سيدة روبي تعي�س على كوكب اآخر متنا�سية اأن 
ال�سهيد اأبو عمار دعا لل�سالم قبل 35 عاما وقتل اأخريا باأيدي 
مدر�سة  اأن  اجلندي  اأم  واأذّكر  قبلهم.  من  املنتخبني  قادتهم 
التاريخ اأثبتت اأن ال�سعب الذي ال يقاوم االحتالل بكل الو�سائل 
وخا�سة امل�سلحة منها ال ميكن اأن ينتزع حقوقه، ولكم عربة يف 
حلفائكم االأمريكان الذين مل يجروا ذيول هزميتهم من فيتنام 
والبطوالت  باملقاومة  اإال  لبنان  من  ين�سحب  مل  جي�سكم  واأن 
فتعلموا من جتارب التاريخ وارفعوا اأيديكم عن اأر�سنا و�سعبنا 
ال  به.  التم�سك  علينا  واجب  القتلة  قتل  فان  واإال  وهوائنا 
ميكنني اأن اآمل اللقاء بها يف منزل �رسد منه اأهله حتت النريان 
وبقية  النبطية و�سربة وعني احللوة  املنايف يف  اإىل  والقذائف 
املخيمات ال ميكنني اللقاء مبغت�سب اأر�سنا على ذات االأر�س 
املغت�سبة. تقول ال�سيدة روبي: انا اعرف ان ثائر نفذ العملية 
كجزء من الن�سال واحلرية والعدالة واإقامة الدولة امل�ستقلة... 

نعم لهذا نفذتها ولي�س حبا للقتل.
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الأ�سري تامر الرمياوي

ميت مع وقف التنفيذ

الأ�سريع�سام زين الدين

املوؤبد والعزل الإنفرادي لثالث �سنوات 

الأ�سري حاب�ض حممود يو�سف بيو�ض

والنكبة التي تتكرر 

الأ�سري البطل حممد فوزي فلنة بني التحدي والإرادة

م�سموح بزيارته ن�سف �ساعة كل عام

الأ�سري حممد عادل ح�سن داوود

عميد اأ�سرى ققيلية

 3 امل�ؤبد  بال�سجن  املحك�م  الرمياوي  �سليم  را�سم  تامر 
-5-28 يف  اهلل،  رام  يف  بت�نيا  منطقة  يف  اعتقل  مرات، 

2003، بتهمة قتل وجرح عدد من امل�ست�طنني، والإعداد 
لعمليات فدائية، اإ�سافة اإىل تهمته كقائد يف كتائب �سهداء 
الأق�سى. فتحية عبد العزيز عبد اجلابر الرمياوي، والدته 
الظهر  يف  اآلم  منها  كثرية  اأمرا�ض  من  يعاين  اأنه  تق�ل 
بتعذيبه  الحتالل  قام   2014 عام   8 �سهر  ويف  والركب 
ك�رس  اإىل  اأدى  مما  العذاب،  كر�سي  على  امل�سك�بية  يف 
وغيب�بة  وعيه  فقدان  اإىل  اأدت  الك�س�ر  هذه  راأ�سه،  يف 

يعاين من  فه�  له  الالزم  العالج  يقدم�ا  اأيام ومل   3 ملدة 
اإهمال مق�س�د وه� الآن يعاين من اآلم �سديدة يف الراأ�ض 
تامر يق�ل  التنفيذ[.  ]ولدي ميت مع وقف  الآن  حتى 
�رسيره  عن  ال�سق�ط  اإىل  تعر�ض   2013/5/5 بتاريخ  باأنه 
بالأر�ض  راأ�سه  ارتطام  اإىل  اأدى  ما  الأر�ض،  اإىل  العل�ي 
واإ�سابته بفقدان ال�عي، وباأنه نقل اإىل م�ست�سفى �س�روكا 
الإ�رسائيلي يف بئر ال�سبع وجرى له فح��سات طبية ولكن 

مل يعرف نتائج هذه الفح��سات.
اأن  رف�ض  العيادة  طبيب  مبراجعة  قام  عندما  اإنه  وقال 

يعطيه اأي اإجابة عن و�سعه ال�سحي يف ال�قت الذي ي�س�ء 
فيه و�سعه ي�ما بعد ي�م دون تقدمي العالج املنا�سب له.

واأ�ساف اأن حالة الإغماء ت�سيبه ب�سكل ي�مي ملدة ت�سل 
يف  وه�  اإل  نف�سه  على  ي�ستيقظ  ل  واأحيانا  �ساعتني  اإىل 

امل�ست�سفى.
وا�ستغرب تامر تلقيه مطالبة مالية من قبل جنمة داوود 
احلمراء مببلغ 890 �سيقال بدل اأجرة نقله ب�سيارة الإ�سعاف 
من �سجن اإي�سل اإىل م�ست�سفى �س�روكا بعد تده�ر و�سعه 

ال�سحي.

ع�سام اأحمد حمم�د زين الدين، يف الرابعة والثالثني، من 
اعتقل يف  نابل�ض،  بني فا�سل، جن�ب �رسق  قرية جمدل 
2006/3/7، ويق�سى حكماً بال�سجن امل�ؤبد مدى احلياة، 
اأحد  فيها  ُقتل  نار  اإطالق  عملية  بتنفيذ  اتهامه  بعد 
امل�ست�طنني، وقد تعر�ض خالل فرتة اعتقاله للعديد من 

العق�بات باحلرمان من الزيارة.
اأم�سى ع�سام 3 �سن�ات يف العزل النفرادي، فمنذ ني�سان 
انفرادية،  زنزانة  يف  بعزله  ال�سج�ن  اإدارة  قامت   2014
وتق�م املحكمة ال�س�رية بتجديد العزل كل 6 اأ�سهر بتهمة 
خطف  عملية  لتنفيذ  اخلارج  يف  عنا�رس  مع  التخطيط 
اإ�رسائيل،  فعند  �سجن،  داخل  �سجن  اآخر،  مبعنى  جن�د، 

ل يكفي الفل�سطيني اأن يك�ن �سجيناً.
الذي تعر�ض  العزل  باإ�رساب احتجاجي على  قام ع�سام 
اإىل  ت�سل  قد  ت�سعيدية  خط�ات  يتخذ  باأن  وهدد  له، 
ن�عية  بتح�سني  اإ�رسابه  يف  وطالب  املفت�ح،  الإ�رساب 
ال�سج�ن  اإدارة  فقامت  الأهل،  بزيارة  وال�سماح  الطعام 

باإنهاء عزله ونقله اإىل �سجن نفحة ال�سحراوي.
اإىل  تق�د  التي  ال�حدة  يف  فقط  العزل  م�سكلة  تكمن  ل 
يعاين ع�سام من  الطبي  الإهمال  اأحياناً، فنتيجة  اجلن�ن 
رط�بة  نتيجة  العظام  يف  وم�ساكل  املعدة،  يف  م�ساكل 
اإدارة  له  وتقدم  اأ�سنانه،  يف  اأمل  اإىل  اإ�سافة  الزنزانة، 

ال�سج�ن م�سكنات ل تغني عن الأمل �سيئاً.

اإنهم مل يتمكن�ا  الدين، تق�ل  حليمة، �سقيقة ع�سام زين 
اأخباره  يعرف�ن  واأنهم ل  �سن�ات،   4 زيارته لأكرث من  من 

اإل عرب املحامي.
الأ�رسى  �س�ؤون  هيئة  ملحامي  اإفاداته  اإحدى  ويف 
قال ع�سام:  الإ�رساب،  بداية  زاره يف  الذي  واملحررين، 
»اأن م�سلحة ال�سج�ن تق�م بالعزل لفرتات ط�يلة بحجج 
واهية وهدفها قتل ال�عي لدى الأ�سري وعزله عن ال�اقع 
وكذلك  حياته  منط  وعلى  تفكريه  وعلى  عليه  ي�ؤثر  مما 

ي�ؤدي اإىل جتميد فكره وك�رس نف�سيته.
واختتم حديثه قائاًل اإنه يخرج لل�ساحة مقيدا ول�حده ول 

ي�سمح له  بالختالط اأو احلديث مع اأي �سخ�ض

لنتحدث  حاب�ض«،  »اأم  بي��ض  انت�سار حممد  احلديث عن  قبل 
عن حاب�ض حمم�د ي��سف بي��ض من املزرعة الغربية يف رام 
اهلل، املحك�م بال�سجن امل�ؤبد مرتني، اإ�سافة اإىل اأربعني عاماً، 
مركز  اإىل  دخال  اإ�رسائيليني  جنديني  قتل  يف  امل�ساركة  بتهمة 
ال�سعبية  للجبهة  النتماء  وبتهمة   ،2002 عام  اهلل  رام  �رسطة 
لتحرير فل�سطني، واأدت هذه العملية اإىل قيام الطائرات احلربية 
الإ�رسائيلية لأول مرة بق�سف من�ساآت فل�سطينية، قبل اأن تق�م 
لل�سلطة  التابعة  لالأرا�سي  كامل  باجتياح  الدبابات الإ�رسائيلية 

الفل�سطينية.
حاب�ض م�ل�د عام 1977، هذا ا�ستنتاج، ولي�ض م�ؤكداً، لأن ت�ثيق 
حياة الأ�رسى لي�ض وارداً يف ح�سابات تنظيماتهم حتى، حاب�ض 

ي�سعب الت�ا�سل معه اأو زيارته. اأما عن والده، فقد اعتقل والده 
عدة مرات، عام 1973، ثم عام 1979، وعام 1984، وعام 1985، 

قبل اأن يت�فى، وت�ستلم الأم زمام الأ�رسة.
تق�ل اأم حاب�ض: معاناتي ل تقل عن معاناة الأ�سري داخل ال�سجن، 
بل العك�ض قد تك�ن معن�يات الأ�رسى اأعظم من معن�ياتي، منذ 
اأكرث من خم�ض �سن�ات مل اأ�ستطيع زيارة ابني، قدمت ملفه اإىل 
حمامي من اأجل الدفاع عنه ودفعت له 12 األف دولر ولكن دون 
األف   16 له  ودفعت  اآخر  اإىل حمامي  للج�ء  فا�سطرت  جدوى، 
ووجهت  معدومة.  وبينه  بيني  والت�سالت  نتيجة،  دون  دولر، 
تلتهمهم  الأ�رسى  وجميع  ولدها  يرتك�ا  ل  باأن  للجميع،  نداًء 
من  باإنقاذ  وطالبت  الأ�رس،  داخل  والنتظار  ال�حدة  �ساعات 

لأولدنا  ظلما  »كفى  غريه،  يحيا  اأن  اأجل  من  بحياته  �سحى 
الذين دفع�ا �رسيبة الأر�ض وال�طن فهذا حقهم يف الدفاع عن 
اأوطانهم«. وطالبت اجلهات التي تتفاو�ض ح�ل ق�سية الأ�رسى 
اأجمع  للعامل  اأولدهم  معاناة  ل�رسح  معهم  الأ�رسى  اأهايل  اأخذ 
اأهايل الأ�رسى هم الذين يعلم�ن بكل املعاناة التي يعي�ض  لأن 
الأ�رسى يف ال�سج�ن. »انتهى عمر ابني داخل ال�سجن فه� الآن 
اأ�سبح يف الأربعني، ومل يتزوج ومل ينجب ومل يع�ض حياته كباقي 

ال�سباب من اأبناء جيله«.
ق�ساء  عنابة  قرية  من  ُهجرنا  عق�د  �سبعة  قبل  باأ�سى:  تق�ل 
للنكبة،  الـ69  الذكرى  ويف  اهلل،  رام  منطقة  اإىل  وجلاأنا  الرملة، 

فاإن النكبة تتكرر.

اأيل�ل 1963، يف قرية  الع�رسين من  ولد حممد ف�زي فلنة يف 
ت�سعة  بني  الثالث  وترتيبه  اهلل،  رام  مدينة  غرب  ال�اقعة  �سفا 
اأخ�ة، تعلّم يف مدر�سة �سفا البتدائية، وترك التعليم ليعمل يف 

مهن �سعبة لي�ساعد والده يف اإعالة الأ�رسة.
م�سرياتها  يف  الأوىل،  النتفا�سة  يف  امل�ساركة  يف  بداأ 
ل�سنة  بال�سجن  وح�كم   ،1989 عام  فاعتقل  وم�اجهاتها، 
و�سهرين، وخرج �سخ�ساً خمتلفاً، ليتعرف على ال�سهيد ع�سام 

براهمة.
اإىل  فلنة  عطا  املبعد  املحرر  الأ�سري  عمته  وابن  ه�  ان�سم 
وال�سهيد  ه�  وا�ستطاع  ال�سهادة،  ع�ساق  جمم�عات  �سف�ف 
القائد ع�سام براهمة والأ�سري املحرر املبعد عطا فلنة تنفيذ 
عملية تفجري با�ض من م�ست�طنة »متتياه�« اأ�سفرت عن مقتل 
م�ست�طنة  جمل�ض  مديرة  او�سرتن«  »يه�ديت  هي  م�ست�طنة 
متتيياه� امل�سئ�لة عن ت�طني املهاجرين اجلدد، كما اأ�سفرت 
اأكرث من ع�رسة بجروح خطرية، وقد تبنت  اإ�سابة  العملية عن 

العملية حركة اجلهاد الإ�سالمي.

 1992/11/29 يف  الحتالل  ق�ات  اعتقلته  العملية  اأثر  على 
ميالدي وحكمت عليه بال�سجن مدى احلياة.

تعر�ض حممد لتحقيق قا�ض ف�ر اعتقاله، واأم�سى عاماً كاماًل 
يف العزل يف �سجن الرملة. وبعد احلكم عليه بال�سجن امل�ؤبد 
ا�ستمر الحتالل يف عقابه والنتقام منه وح�ساره ومل ي�سمح 
لأهله بزيارته اإل على فرتات متباعدة تقت�رس على مرة واحدة 
يف العام ملدة ن�سف �ساعة كل عام. ت�فيت �سقيقته ي�رسى عن 
وت�يف  عاًما،   15 لأكرث من  زيارته  بعدما حرمت من  عاًما   39
روؤيته ملدة 5 �سن�ات  العام 2010 وكان حمروًما من  والده يف 
ويق�ل  اأخته،  وفاة  بخرب  تبلغه  مل  ال�سجن  اإدارة  وفاته.  قبل 
العتقال  وظروف  ال�سجن  من  اأ�سد  حلظات  اإنها  حممد: 
القا�سية، فحتى يف خرب وفاة اأختي، مار�ست �سلطات الحتالل 
�سيا�سة العقاب لتمنعني من الت�ا�سل مع اأ�رستي وتعزيتها، لأن 

الت�سال الهاتفي ممن�ع حتى يف هذه الظروف املاأ�ساوية.
اإىل عائلته  الزيارات ر�سالًة  اإحدى  وحّمل حممد املحامي يف 
تق�ل: اأمتنى اأن يك�ن والدي يف اأمت ال�سحة والعافية، و�سالمي 

نك�ن  اأن  ومينعنا  يحا�رسنا  وال�سجان  ال�سجن  لأن  لكم جميعا 
اأرواحنا معكم ت�سلي  اأكرث اللحظات ماأ�ساوية، ولكن  معكم يف 
هلل اأن يخفف من اأحزاننا وم�سابنا اجللل، و�سيت�فى والده بعد 
ذلك بفرتة ق�سرية. رف�ست ق�ات الحتالل الإفراج عن حممد 
يف �سفقة �ساليط يف العام 2011، فيما اأفرجت عن رفيق دربه 
اإىل قطاع  واأبعدته ق�رًسا  الأ�سري املجاهد املحرر عطا فلنة 
غزة اأُدرج اأ�سمه �سمن الدفعة الثالثة من الأ�رسى الذين كان من 
»الأ�رسى  دفعات  اإطار  الإفراج عنهم �سمن  يتم  اأن  املفرت�ض 
القدامى«، غري اأن �سلطات الحتالل اأجلت الإفراج عنه للدفعة 
مبتابعة  الأ�سري  نادي  حممد  ونا�سد  اأوقفتها.  التي  الرابعة، 
ق�سية هدم منزل عائلته من قبل ق�ات الحتالل عقب اعتقاله 

م��سحا اأن عائلته مل تتلق اأي تع�ي�ض بعد هدم منزلها.
التبادل،  اأحمد فلنة �سقيق حممد يق�ل: بعد �سماعنا ب�سفقة 
ا له، وجهزنا مرا�سم ال�ستقبال، وا�سرتينا ذبائح  بنينا بيًتا خا�سً
فرًحا بحريته، اإل اأّننا �سعقنا عندما و�سلنا خرب اأّن الحتالل 

رف�ض جمدًدا لإدراج ا�سمه �سمن املحررين«. 

جرى  بـ«اأب�غازي«،  داوود  ح�سن  عادل  حممد  يعرف 
حكم  بحقه  و�سدر   ،1987/12/8 بتاريخ  اعتقاله 
حركة  اإىل  النتماء  بتهمه  احلياة،  مدى  بال�سجن 
زجاجة  واإلقاء  فتح،  الفل�سطيني  ال�طني  التحرير 
حارقة على �سيارة م�ست�طنني ومقتل اثنني منهم على 
رئي�سة  بينهما  من  قلقيلية،  جن�ب  اللتفايف  ال�سارع 
اعتقاله هدمت �سلطات  جمال�ض امل�ست�طنات، وبعد 

الحتالل منزل عائلته.
كما  بع�سها،  وت�ساقط  الأ�سنان  يف  اآلماً  يعاين حممد 
يعاين ا�سطرابات مت�ا�سلة يف املعدة، واآلماً �سديدة 
وا�ستفحالً  الركب،  منطقة  وخا�سة  املفا�سل  يف 

ملر�ض ال�سدفية، ويعاين من ح�سا�سية يف اجللد بن�سبة 
بع�ض  يف  ونزف  لديه  اجللد  ت�سقق  يف  ت�سببت  عالية 

الأحيان.
فقد والده ووالدته وه� ل يزال خلف الق�سبان، ورف�ض 
اإطالق �رساحه �سمن عمليات الإفراج التي  الحتالل 
متت عقب اتفاق اأو�سل�، وكذلك يف �سفقة وفاء الأحرار 
]�سفقة �ساليط. يق�ل وائل داود، �سقيق حممد: »قبل 
�سمنها  ومن  الأغرا�ض،  والدي  و�سع  الزيارة،  ي�م 
�س�رنا ال�سخ�سية يف جيبه كي ل ين�ساها، وكانت �س�ر 
العائلة اجلديدة من �سمن هذه الأغرا�ض، ويف منت�سف 
الليل قبل الذهاب حلافلة الزيارة اأ�سابت والدي ذبحة 

�سدرية نقل على اإثرها للم�ست�سفى وت�يف بعد خم�سة 
تنتظر  وهي  احلياة،  اأي�ساً  ال�الدة  »وفارقت  اأيام«. 
والزيارة  الأ�سري حني ي�سبح حراً،  ب�س�ق �سم �سقيقي 
بزيارة �سن�ية ملرة  اللحظة مقيدة جداً  له حتى هذه 
واحدة لعدة اأ�سماء من العائلة، وزيارة واحدة كل �سنة 
هي نك�سة اأخرى له ولنا«. »ر�سالتي وا�سحة، يكفي اأن 
ي�ستمر الأ�رسى القدامى بدفع �رسيبة العمر بعد ثالثة 
وحجارته  ون�افذه  ال�سجن  فاأب�اب  الأ�رس،  من  عق�د 
العائلة  اأبناء  من  وجيل  الأ�رس،  داخل  وهم  ا�ستبدلت 
جاء اإىل الدنيا، وتزوج واأجنب و�سقيقي داخل الأ�رس، 

وهذا عذاٌب لي�ض بعده عذاب«.
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

الأ�سري با�سل خملوف »عجاج«:

ابنته اآية اأعرف اأبي من ال�شور

الأ�سري حممد جربان خليل

8 �شنوات يف العزل االنفرادي

ّلح، موؤبد، واإفراج، وموؤبد اآخر ّ االأ�شري حممد لمِ

االأ�شري حامت اجليو�شي: �شتة موؤبدات و55 عامًا

ولد با�شل عاطف حممد خملوف »عجاج« يف 1978-6-18 
يف قرية �شيدا، اإحدى قرى مدينة طولكرم، ومتزوج ولديه 
ولد وبنت، اأحمد واآية، اعتقل يف 15-2-2002، وقد كان 
اجلهاد  حلركة  الع�شكري  الذراع  القد�ش،  ل�رشايا  منتمياً 
االإ�شالمي، و�شارك يف اإطالق النار على �شيارة اإ�رشائيلية 
عليه  حكم  عليه  وبناء  اإ�رشائيلي،  مقتل  اإىل  اأدى  مما 
بال�شجن املوؤبد اإ�شافة اإىل 40 عاماً. ليلة اخلام�ش ع�رش 
لهجوٍم من قوات  تعر�شت قرية �شيدا  �شباط 2002،  من 
واقتحمتها  مداخلها  كافة  من  البلدة  فطّوقت  االحتالل 
و�شيارات  مدين  بلبا�ٍش  واملتخفني  امل�شتعربني  بقوات 

مدنية حتمل لوحاٍت فل�شطينية، واأول مكان هاجموه كان 
املكان الذي يتواجد فيه با�شل، فحا�رشوه واعتقل على 
حني غّرة، قبل اأن يتمكن من مقاومتهم اأو حتى اإبالغ باقي 
رفاقه، ومكث يف زنازين التحقيق قرابة ثالثة اأ�شهر. ُمنع 
من زيارة زوجته واأبنائه ل�شنواٍت طويلة، وق�شى �شنتني يف 
هدارمي،  �شجن  ثم يف  اإي�شل،  �شجن  االنفرادي يف  العزل 
ورغم ذلك ح�شل على �شهادة الثانوية العامة داخل االأ�رش، 
اآداب يف  لي�شان�ش  االأق�شى وح�شل على  بجامعة  والتحق 
»حني  تقول:  اأحمد«،  »اأم  اهلل  عبد  اأمل  زوجته  التاريخ. 
اأخذوه، كان طفلّي اأحمد واآية �شغريين، فكان اأحمد يبلغ 

من العمر عاماً واحداً، واآية تبلغ عامني، اأمنيتي اأن اأزوره، 
حيث مل اأمتكن من روؤيته منذ اعتقاله اإال مرة واحدة فقط 
قبل اأن يدرج ا�شمي �شمن قائمة املمنوعني اأمنيا، يف كل 
الذي  املوؤبد  حكم  اأذكر  كلما  واالأمل،  اجلرح  يتجدد  يوم 
الكون قد  باأن  واأ�شعر  يعي�شه زوجي تتجدد لدي املعاناة 
ال�شجن  اللذين كربا على حديث  �شاق علي وعلى طفلّي 
والزيارة واملوؤبد... بدالً من اأن يكربا على اأحاديث الفرح 

والطفولة.«
ابنته »اآية« تقول: »اأنا مل اأعرف اأبي اإال من خالل الزيارات 

وال�شور«.

اأنا مثلكم مل اأ�شمع مبحمد جربان خليل قبل اإ�رشاب االأ�رشى 
�شنوات،   8 ملدة  االنفرادي  عزله  عن  قراأت  وحني  احلايل، 
باب  علّي  واأغلق  اأخي،  مع  األعب  �شغرياً  كنُت  حني  تذكرُت 
الغرفة ملدة ع�رش دقائق قبل اأن يفتح الباب، وكيف اأنني كدت 
اأقرتب من اجلنون، وحاولت اأن اأح�شب كم ع�رش دقائق يف 8 

�شنوات، وكم جنوناً ميكن اأن ي�شيب �شخ�شاً مثل حممد؟
حممد جربان حممد خليل، حممد من مواليد 1983/12/16، 
ينحدر من بلدة الرملة وت�شكن عائلته يف قرية املزرعة الغربية 
وحمكوم   ،2006/3/11 منذ  معتقل  الفل�شطيني،  الداخل  يف 
من  ويعاين  فدائية،  عملية  تنفيذ  بتهمة  املوؤبد.  بال�شجن 
اأمرا�ش نف�شية وع�شبية و�شعوبة يف احلركة ويعي�ش يف زنازين 
على  االعتداء  حماولته  بزعم  �شنوات.   8 نحو  منذ  العزل، 
التوازن  لفقدان  يتعر�ش  »جلبوع«.  �شجن  يف  ال�شجانني  احد 
اأطباء  الراأ�ش،  ال�شديدة يف  االآالم  نتيجة  االإغماء  من  ونوبات 

م�شت�شفى �شوروكا اأو�شوا باإجراء ت�شوير له للراأ�ش واالأع�شاب 
ومنذ فرتة طويلة ينتظر ذلك ودون فائدة واأنه ال يح�شل على 
العالج الالزم. يقول حممد ملحاميته: »منذ اعتقايل وخالل 
ينتهي  ال  بعذاب  املحققني  من  للتهديد  تعر�شت  التحقيق 
عقوبات  �شل�شلة  واجهت  لذلك  ال�شم�ش،  روؤية  من  وحرماين 
بلغت ذروتها بقرار عزيل، ومنذ بداية هذه املعاناة القا�شية، 
تتحول  اأن  يريدون  الأنهم  �شهور  �شتة  العزل كل  يجري متديد 
ينتهي،  ال  وعذاب  ومعاناة  جحيم  اإىل  حياتي  يف  حلظة  كل 
وبدعم كامل وغطاء من املحكمة ال�شورية التي تنفذ تعليمات 
جهاز االأمن االإ�رشائيلي، ي�شعون يف كل مرة تنتهي فرتة عزيل 
للح�شول على غطاء قانوين من حمكمة العزل، ففي كل مرة 
يقدمون مربرات ومزاعم غري �شحيحة، تارة يزعمون حيازتي 
هاتفا، واأخرى تهديدي لل�رشطة، ثم اإنني خطري نف�شيا، ولكن 
كل ذلك ا�شتمرار لال�شتهداف املبا�رش وعقابا يل، كوين اأ�شري 

فل�شطيني من الداخل، فهم يعتربون ما قمت به خطري ويجب 
االأبدي واحلرمان  والنفي  بالعزل  الثمن  واأدفع  اأكون عربة  اأن 

من كل حقوقي مبا فيها العالج«.
»فر�شوا علي العزل التامة يف زنزانة انفرادية، اأعي�ش وحيدا 
دون ات�شال اأو احتكاك باالأ�رشى، وبداأت اأعاين من عدة اأوجاع 
واأمرا�ش، ورف�شوا عالجي حتى اأ�شبت باآالم حادة، ومت نقلي 
اإبالغي باملر�ش  اأو  ت�شخي�ش مر�شي  اإىل امل�شت�شفى، ودون 
باالإبر  بحقني  يوما   15 مدار  على  ا�شتمروا  اأ�شابني،  الذي 
مرتني يوميا �شباحا وم�شاء، ومكثت يف امل�شت�شفى 25 يوما، 
ثم اأعادوين للزنزانة لنف�ش الظروف واملعاناة وهم يقدمون يل 
الدواء ولكن حالتي مل تتح�شن اأبدا، وحتى اليوم ورغم مطالبي 
بخ�شو�ش  اأما  مر�شي،  وا�شم  نوع  اأجهل  مازلت  املتكررة 
االأدوية التي تعطى يل فهي توؤثر على العيون واأ�شبحت اأعاين 

من م�شاكل يف الروؤيا واأ�شعر برتاخي االأع�شاب«.

يف  لّح،  ّ ملمِ اأحمد  �شالح  الدين  ن�رش  حممد  ولد 
وكان   ،1977 عام  اهلل  رام  مدينة  غرب  كينيا،  عني 
اإىل  وان�شم  �شنة،   16 عمر  يف  اأعتقل  اأ�شغراأخوته، 
كتائب املقاومة الوطنية التابعة للجبهة الدميقراطية 

لتحرير فل�شطني.
عمالء،  قتل  ويف  دوريات  على  نار  اإطالق  يف  �شارك 
 18 اإىل  باالإ�شافة  باملوؤبد  وحكم   ،1993 عام  فاعتقل 
�شنة، لكنه حترر من ال�شجن عام 1999 يف االإفراجات 

التي اأعقبت مفاو�شات �رشم ال�شيخ.
بداأت  وعندما  ال�شحافة،  ليدر�ش  باجلامعة  التحق 
االنتفا�شة الثانية، ان�شم اإىل كتائب املقاومة الوطنية 
ثانيًة، ليكون اأحد قادة منطقة رام اهلل، �شكل جمموعات 

واأعيد   ،2001 عام  اعتقاله  فاأعيد  لعمليات،  وخطط 
اإليه حكم املوؤبد م�شافاً اإليه 30 عاماً.

كان والد حممد معتقاًل، وكانت والدة حممد تزور والده 
بال�شجن وهي يف �شهرها التا�شع، حاماًل مبحمد، ويف 
اإحدى الزيارات يف املعتقل �رشخت �رشخات الوالدة، 

لتكون اأوىل �رشخاتها يف املعتقل وتُنجب حممد.
يلعب  ال�شور  على  يجل�ش  كان  اأمه عن طفولته:  تقول 
ف�شاأله  دورية،  ومرت  �شغرياً،  وكان  اأوالد،  ثالثة  مع 
اجلندي  فناداين  نعم،  فقال  اأمك؟  اجلندي: هل هذه 
م�شاكل،  وتعني  »بعيوت«  عيونه  هذا  ابنك  يل:  وقال 
ابنك  اذا  واهلل  يل:  وقال  كتفه  على  البندقية  وو�شع 

بي�رشب حجار الأطخه.

اإذ  بعد 13 عاماً،  ال�شجن  اأخيه يف  بابن  التقى حممد 
اعتقل ابن اأخيه وقام حممد بطلبه ليلتقي به بعد كل 

هذا الغياب.
االأ�رشى  اإ�رشاب  يخو�شون  الذين  �شمن  من  حممد 

احلايل منذ بدايته.
االأ�رشى:«  ن�رشة  يف  ال�شارع  تخاذل  والدته  انتقدت 
االأ�رشى  اأمهات  من  اإال  فارغة  اخليمة  تكون  يوم  كل 
اأحدا من امل�شوؤولني  وامل�رشبني عن الطعام، ال نرى 
يتحرك  اأحد  ال  و  ال�شجون  يف  ميوتون  اأ�رشانا  فيها، 
ت�شتفرد  ال�شجون  واإدارة  حياتهم،  اإنقاذ  اأو  لن�رشتهم، 
بهم. حممد مت نقله اإىل العزل االنفرادي عقاباً له على 

م�شاركته يف االإ�رشاب.

حامت يا�رش حممد اجليو�شي من طولكرم، ولد يوم 29 
�شباط 1972، تعلم يف رو�شيا، وتخرج كفني اأ�شنان عام 
2000، وعاد اإىل فل�شطني، وان�شم اإىل �شفوف املقاومة 
ال�شفة  يف  ع�شكرية  عمليات  يف  و�شارك  الفل�شطينية 
موؤ�ش�شي  من  حامت  يعد  االحتالل،  جنود  �شد  الغربية 
بداية  يف  فتح،  حلركة  التابعة  ثابت،  ثابت  كتائب 

انتفا�شة االأق�شى.
اأ�شبح مطارداً عام 2001، وا�شتمرت مطاردته لعامني 
كاملني، لكنه حو�رش يف منزل يف خميم نور �شم�ش يف 
طولكرم، وكان من الوا�شح من طبيعة اال�شتباك الذي 
ولي�ش العتقاله،  لقتله  مبيتة  كانت  النية  اأن  معه  جرى 
فيه  يتواجد  الذي  املنزل  اأُمطر   2003-2-21 ففي 
بالقذائف، ورف�ش يف البداية ت�شليم نف�شه، لكنه خ�شي 
على اأ�شحاب املنزل، فاأوقف اال�شتباك، فقام اجلي�ش 

باعتقاله بعد اأن ا�شتمر ح�شاره 4 �شاعات.
لتحقيق  وخ�شع  زيارته،  من  اأ�رشته  منعت  كامل  لعام 
عنيف، وحكم عليه يف النهاية ب�شتة موؤبدات و55 عاماً 

كتائب  الع�شكري  وجناحها  فتح  حلركة  االنتماء  بتهمة 
�شهداء االأق�شى، وتعر�ش للعزل االنفرادي لعدة اأ�شهر 

اأكرث من مرة،
منذ  اأعي�ش  اإين  حامت«:  »اأم  الزعبي  نادية  اأمه  تقول 
اإال  نهاية  له  لي�ش  وقهر  واأمل  ح�رشة  يف  ابني  اعتقال 
بخروج ابني حامت من ال�شجن وروؤيته اأمامي وبني اأفراد 
عائلته ميار�ش حياته الطبيعية وعمله الذي تغرب واأبعد 
يتحقق  �شوف  باأنه  اأمل  كلى  اأجله،  من  اأحبابه  كل  عن 
الفرج البني حامت حتى واإن حوكم بال�شجن املوؤبد الذي 

يعني به االحتالل »نهاية حياته داخل �شجنه«.
تقول اأي�شاً: اأثناء مطاردة حامت من قبل االحتالل كنت 
واحتمالية  م�شريه  وعلى  عليه  والقلق  باخلوف  مليئة 
باقتحام  االحتالل  جنود  قام  عندما  اأذكر  ا�شت�شهاده، 
املنزل العتقال ابني حامت، كل �شخ�ش يذكر ذلك اليوم 
وكان �شاهدا على اعتقال حامت يقول اإن االحتالل كان 
قادم لقتل ابني ولي�ش العتقاله، حيث كان هناك اإطالق 

نار كثيف و�شماع دوي انفجارات.

وت�شيف اأمه: جاء موعد حماكمته لتحكم عليه �شلطات 
ذلك  كان يف  عاماً،  و50  موؤبدات   6 بال�شجن  االحتالل 
االأ�رش  يف  يتواجد  الثاين  ابني  حممد  �شقيقه  الوقت 
وقد حوكم بال�شجن 10 اأعوام، لياأخذ حامت عن �شقيقه 
خم�شة منها ولت�شاف اإىل حكمه لي�شبح 6 موؤبدات و55 

عاماً.
اأن يكمل  اأراد حامت  ت�شيف بح�رشة: بعد احلكم عليه، 
درا�شته داخل ال�شجن لكن �شلطات االحتالل منعته من 
ذلك، حيث تعر�ش للعزل االنفرادي اأكرث من مره ولعدة 
اأ�شهر، اإنني اأفتقده، ومنذ اعتقاله مل اأمتكن من مل�شه، 
فالزيارات اإن �شمح بها تكون من خلف زجاج وبوا�شطة 

هاتف �شوته مزعج وغري وا�شح.
يعاين  وهو  والكرامة  احلرية  اإ�رشاب  حامت  يخو�ش 
لوالدته  مريحة  زيارة  ويريد  املعدة،  يف  قرحة  من 
وقبلها  املعدة،  يف  لنزيف  تعر�شت  والتي  املري�شة، 
من  ا�شتئ�شال �رشطان  ومت  الرئة،  تعر�شت جللطة يف 

البنكريا�ش لديها.



اجلمعة 21 ال�سبت 22 دي�سمرب  2018  املوافـق  ل15ربيع الثاين 1440هـ 21
الأ�سري نا�سر اأبو �سرور

مل ت�سّمه �أمه منذ 24 �سنة

الأ�سريمنذر �سنوبر

مبوؤبد�ته �لأربعة يعقد قر�نه وهو د�خل �ل�سجن

الأ�سريجمعة اإبراهيم اآدم

�أقدم �أ�سرى �أريحا

الأ�سري كميل اأبو حني�ش

رو�ئي و�ساعر بت�سعة موؤبد�ت

�أبو �رسور من خميم عايدة   نا�رس ح�سن عبد �حلميد 
�لو�قع �سمال مدينة بيت حلم، معتقل منذ 1993-1-4، 
�مل�ساركة  بتهمة  �حلياة  مدى  بال�سجن  حكماً  ويق�سي 
يف قتل �سابط �إ�رس�ئيلي، �لذي كان م�سوؤوالً عن خميم 

عايدة، ويدعى حاييم نحماين، ويلقب نف�سه »عفيف«.
نا�رس من �سمن �لدفعة �لر�بعة �لتي تر�جعت �إ�رس�ئيل 
�أن �ل�سفقة كانت برعاية جوين  عن �الإفر�ج عنها رغم 

كريي وزير خارجية �أمريكا.
ال�ستقبال  نف�سها  �أعدت  قد  كانت  �إنها  �أمه  تقول 
و�حت�سان ولدها �لذي مل حتت�سنه �أو ت�سمه �إىل �سدرها 
منذ 21 عاما ]يف وقت �ل�سفقة، الأن هذه �ملدة ز�دت 
�الآن �إىل 24 �سنة[، �إال �أنني �سعرت بنوع من �لتحطيم 

و�خلذالن بعد قر�ر حكومة �إ�رس�ئيل رف�ض �الإفر�ج عن 
عليهم  حر�م  �النتظار،  مبر�رة  ن�سعر  �لر�بعة،  �لدفعة 
�أن يعذبو� �لنا�ض هذ� �لعذ�ب، بعد رف�ض �الإفر�ج عن 
قبل  ز�رته  �أمه  جديد«.  من  �عتقل  �أنه  �أ�سعر  نا�رس، 
�لر�بعة  �لدفعة  عن  �الإفر�ج  تنفيذ  موعد  من  �أ�سبوع 
فوجدته �سامد� متفائال بالفرج وبالرغم من ذلك قال 
عنا،  �الإفر�ج  �إ�رس�ئيل عن  تر�جعت  �إذ�  لها: ال حتزين 
رغم �أنه �أخرج معها يف ذلك �لوقت �لكثري من �أغر��سه 
بها يف  كان يحتفظ  للعائلة  �الأ�رسى و�سور  و�سوره مع 
حت�سري�  و�الأغر��ض  �ل�سور  كل  �خرج  حيث  �ل�سجن، 

لالإفر�ج.
الأكرث  �ملنزل  من  تخرج  ومل  تاأكل  مل  �إنها  �أمه  قالت 

عن  �الإفر�ج  عن  �إ�رس�ئيل  تر�جعت  عندما  �أ�سبوع  من 
�لدفعة �لر�بعة �لتي ت�سمل نا�رس، لكنها ت�سيف: »�لقوي 

عايب«.
�ملحامية نادية دقة ز�رت نا�رس بعد قر�ر حمكمة �لعدل 
�مل�رسبني،  �الأ�رسى  بزيارة  للمحامني  بال�سماح  �لعليا 
وقال نا�رس �إن هذه �لزيارة كانت �أول تو��سل مع �لعامل 
�خلارجي على مد�ر 18 يوما. وقال نا�رس للمحامية باأن 
�إد�رة �ل�سجون قامت مب�سادرة �مللح ومنعت ��ستعماله 
منذ �ليوم �الأول، فا�سطر كل من يف �لق�سم لتناول �ملاء 
�مل�رسبني  �أن  �إىل  �إ�سافة  يوما،   15 مد�ر  على  فقط 
�لتنظيف  مو�د  من  جد�  قليلة  كميات  على  يح�سلون 

كال�سامبو و�ل�سابون.

�سنوبر  نايف  منذر  �الأ�سري  ما جعل  �حلياة هو  �الأمل يف 
موؤبد�ت  باأربعة  و�ملحكوم  نابل�ض،  جنوبي  يتما  بلدة  من 
�أبو  بلدة  من  عياد  هبة  على  قر�نه  يعقد  عاماً،  وثالثني 

دي�ض.
يف  و�ل�سلوع  ع�سكرية،  خاليا  ت�سكيل  هي  منذر  تهمة 
وجرح  �جلنود  من  عدد  مقتل  �إىل  �أدت  عمليات  تنفيذ 
-29 يف  �ملطاردة  من  طويلة  فرتة  بعد  �عتقل  �آخرين، 
�لوطنية  �إىل كتائب �ملقاومة  12-2003، وقد كان منتمياً 
�جلناح �لع�سكري للجبهة �لدميقر�طية لتحرير فل�سطني، 
و�لوقوف ور�ء �إحدى �لعمليات �لتي وقعت يف مفرق جيها 
 26 و�إ�سابة  �إ�رس�ئيليني   4 مقتل  �إىل  و�أدت  �أبيب،  تل  يف 

�آخرين.
خا�ض منذر �أحد �الإ�رس�بات مع �الأ�سري �سامر �لع�ساوي 
للمطالبة بتح�سني ظروف �الأ�رسى و�الأ�سري�ت، و�ملر�سى 
ب�سكل خا�ض. وهبة عياد يف �لثالثني من عمرها، تعمل يف 
مركز �لدفاع عن �حلريات و�حلقوق �ملدنية بر�م �هلل منذ 
تخرجها من �جلامعة، �أكدت �أن �قرت�نها مبنذر جاء عن 
قناعة تامة، ولي�ض ملجرد �لتعاطف معه كونه �أ�سري�ً، فقد 
�لتقت به عدة مر�ت على �سباك �لزيارة يف �ل�سجون، بينما 

كانت تزور �سقيقها �الأ�سري.
�سمن  عادي  حديث  بيننا  جرى  �لبد�ية  »يف  هبة:  تقول 
�هتمامي باالأ�رسى، وبعدها علمُت �أنه يبدي �هتماما بي 

وي�ساأل عن �أخباري، ومن هنا بد�أت �أن�سّد نحوه، ورغم �أين 
خريجة جامعية �إال �أنني �أ�سعر �أمامه باأين مل �أتعلم �سيئا 

من �حلياة.«
لكننا  قر�ره،  عو�قب  له  ن�رسح  �أن  »حاولنا  و�لده:  يقول 
وجدناه مدركا لها وم�سمما على ر�أيه، ومل يكن �أمامنا �إال 
تنفيذ رغبته، وهذ� �أمر طبيعي فخطبناها له من عائلتها 

يف 17 ني�سان 2015، يف يوم �الأ�سري �لفل�سطيني.«
��ستمّرت خطبة هبة ومنذر مّدة عام ون�سف، �إىل �أن متّكن 
توقيع  وعليه  �لزو�ج  عقد  �إخر�جه  من  �الأحمر،  �ل�سليب 
�ل�رسعّي  �لقا�سي  �إىل  وت�سليمه  �ل�سجن،  د�خل  من  منذر 

�لذي �أمّت عقد قر�نهما يف 30 �أيلول 2016.

يوم  �عتقل  �أريحا،  �آدم عام 1969، يف مدينة  ولد جمعة 
عليه  وحكم  ع�رسة،  �لتا�سعة  يف  وكان   ،1988-10-31
وحممود  �لتكروري  �أحمد  رفاقه  مع  �ملوؤبد  بال�سجن 

خربي�ض.
�ملولوتوف  زجاجات  باإلقاء  �الأوىل  �النتفا�سة  يف  قام 
�جلي�ض  فاأغلق  �الإ�رس�ئيلية،  �لع�سكرية  �ل�سيار�ت  على 
هذ�  و�سدد  �لغربية،  �ل�سفة  مناطق  كافة  �الإ�رس�ئيلي 
�الإغالق على مدينة �أريحا، وفت�ض جميع �ملنازل تقريباً 
�ألقو�  �سبان  ثالثة  عن  بحثاً  جماعية،  باعتقاالت  وقام 

�لزجاجات �حلارقة. يقول جمعة: جرى تعذيبنا ب�سادية 
مهددين  وكنا  علينا،  �لقب�ض  �إلقاء  حلظة  منذ  ووح�سية 
و�ملحققني  �جلنود  يد  على  �ملبا�رس  و�لقتل  بالت�سفية 
مت  وبالطبع  �مل�سكوبية،  معتقل  يف  يوماً   70 مدى  على 
در��سة  جمعة  �أنهى  عائالتهم.  وت�رسيد  منازلهم،  ن�سف 
�جلامعية  در��سته  و�أكمل  �ل�سجن،  د�خل  �لتوجيهي 
يف  �ملاج�ستري  ويدر�ض  �لبكالوريو�ض،  على  وح�سل 
�إ�رس�ئيلية،  �سوؤون  تخ�س�ض  باملر��سلة  �لقد�ض  جامعة 
�الأ�رسى  مع  وخا�ض  �أمر��ض،  عدة  من  يعاين  �أنه  رغم 

كافة �الإ�رس�بات �ملفتوحة عن �لطعام من �أجل حت�سني 
�رسوط �حلياة �الإن�سانية يف �ل�سجون.

�أكرث  »�إن  �الأ�رسى:  �سوؤون  وز�رة  �إىل  ر�سالة  يف  يقول 
�ملو�قف �سعوبة و�أملا �لتي مرت علي خالل وجودي يف 
ل�سبعة  �عتقل  فقد  جمعة،  له  �أمي«.   وفاة  هو  �ل�سجن 
�سهور يف 2-12-1986، و�أفرج عنه يف 18-7-1988، ومل 
يكمل ثالثة �سهور حتى مت �عتقاله وحوكم باملوؤبد، بعد 
عملية عرفت بعملية »�لبا�ض«، وقد كان ينتمي �إىل حركة 

�لتحرير �لوطني �لفل�سطيني فتح.

كميل �أبو حني�ض ح�رس �إىل �لعامل عام 1975، وقبل 
�أن يتم �لثالثني من عمره، �عتقل عام 2003، وكان 
قد ح�سل قبلها على بكالوريو�ض �للغة �لعربية من 
جامعة �لنجاح �لوطنية، وقد حكم عليه بـ9 موؤبد�ت، 
و78 عاما، �إ�سافة �إىل غر�مة 60 مليون �سيكل ]16 
مليون دوالر[، من �ملفرو�ض �أن يدفعها الأ�رسة 
عملية  يف  ُقتلو�  �لذين  �لثالثة  و�أبنائها  م�ستوِطنة 

»�إيتمار« يف حزير�ن 2002.
�سد  ع�سكرية  ن�ساطات  ممار�سة  كانت  تهمته 
�جلناح  برتوؤ�ض  مبا�رسة  و�تهم  �إ�رس�ئيلية،  �أهد�ف 
�لع�سكري للجبهة �ل�سعبية لتحرير فل�سطني »كتائب 
�لغربية،  �ل�سفة  �سمال  يف  م�سطفى«،  علي  �أبو 
وقد مت هدم منزل عائلته ذ� �لطو�بق �لثالث قبل 
�عتقاله، كما �أن �سقيقيه جورج وفوؤ�د �عتقال �أي�ساً 

لفرت�ت متفاوتة.
�سيارة مفخخة  �غتيال عرب  تعر�ض كميل ملحاولة 
خاللها  �أ�سيب  مطاردته،  فرتة  �أثناء   2001 عام 

بجروح متو�سطة.
ن�رس  �لرو�يات،  من  عدد�ً  كميل  كتب  �ل�سجن  يف 
بع�سها مثل رو�ية »خرب عاجل«، و«ب�سائر«، و«وجع 
�ل�سعرية  و�الأعمال  �لرو�يات  بع�ض  وله  قر�ر«،  بال 

يف �نتظار �لطباعة.
�إنهاء  �ل�سجون  �إد�رة  قررت   ،2017 عام  بد�ية  يف 
�إ�رس�باً  �إعالنه  عزل كميل، بعد �ساعات قليلة من 
�جلبهة  تهديد  �إىل  �إ�سافة  �لطعام،  عن  مفتوحاً 
�حتجاجية  بخطو�ت  بالبدء  �ل�سجون  يف  �ل�سعبية 

عزل  ��ستمر�ر  على  �حتجاجا  �ل�سجون  كافة  يف 
قائدها.

بعنو�ن  له  مقالة  من  مبقاطع  كميل  عن  �ساأختتم 
»�أر�ض �للنب و�لع�سل«:

و�لع�رسون  �ل�سابع  �لربودة يف  »كان �سباحا قار�ض 
من  نقلي  �أثناء  نحن  وها   ،2016 �الأول  كانون  من 
�سجن جلبوع �ملركزي �إىل �سجن نفحه �ل�سحر�وي، 
كانت  بالقيود،  مكبال  �لبو�سطة  �سيارة  �إىل  �أ�سعد 
و�جلنائيني  �لفل�سطينيني  باالأ�رسى  تعج  �ل�سيارة 
�ليهود و�لعرب، يرتدي �الأ�رسى �لفل�سطينيني �لذين 
يرتدي  بينما  �لبني  �للون  »�الأمنيني«  عليهم  يطلق 
د�خل  خطاي  �أخط  �لربتقايل،  �لزي  �جلنائيون 
�لبو�سطة باحثاً عن مكان فارغ ومل �أجد يومها �سوى 
مكان و�حد بجانب �ساب من ذوي �لزي �لربتقايل 

ومالحمه توحي باأنه لي�ض عربيا«.
ال  باأنه  يل  تك�سف  �حلو�ر  من  �الأوىل  �لدقائق  »يف 
يعي�ض  �لتي  �لبلد  عن  وال  �سكناه  عن  �سيئاً  يعرف 
جمتمعها،  �أو  جغر�فيتها  �أو  تاريخها  عن  وال  فيها 
بب�ساطة  حكايته  يل  يروي  وهو  »ر�ج«  �أده�سني 
وعفوية وكاأنه �سديق قدمي، قال يل باأنه قادم منذ 

3 �سنو�ت من �ملك�سيك...«
»...ومل بجد �أمامه خيار �سوى �ال�ستماع �إىل و�لده 
مع  و�الإقامة  »�إ�رس�ئيل«  �إىل  بالهجرة  دفعة  �لذي 

جدته �لعجوز يف نهاريا...«
مدينة  من  جدته  بينما  �جلن�سية  �إير�ين  »...جده 

حلب �ل�سورية...«

لكنه  �جلي�ض  يف  �النخر�ط  جده  عليه  »�قرتح 
رف�ض �لفكرة ووجد نف�سه منخرطا يف عامل جتارة 

�ملخدر�ت �إىل �أن قادته قدماه �إىل �ل�سجن...«
يروي  وهو  ر�ج  �إىل  ��ستمع  و�أنا  �أت�ساءل  »...كنت 
�أن  �لهويات  �لتعددية يف  لهذه  يل عن حياته، كيف 

تتعاي�ض د�خل �الإن�سان...«
�لبلد  هذ�  تاريخ  عن  �سيئا  تعرف  هل  �ساألته   ...«
كل  يجهل  ر�ج  وجدت  فيها،  �لد�ئر  �ل�رس�ع  وعن 
�لبلد وال  �سيء وهو ال يعرف �سيئا عن تاريخ هذ� 
حتى عن �أر�ض �سهيون �أو �مل�رسوع �ل�سهيوين، و�أين 
ن�ساأت دولة �إ�رس�ئيل ال يعرف وال عن �لنكبة �أو حرب 
حزير�ن 67 ال يعرف ما هي �لق�سية �لعربية وقطاع 
م�سو�ض  خليط  هو  يعرفه  ما  كل  �ل�سفة،  وال  غزة 
هناك،  �أو  هنا  من  يجمعها  �لتي  �ملعلومات  من 
و�حلروب  �ل�رس�ع  عن  باخت�سار  له  رويت  وحني 
ر�ج ده�سته  �أبدى  �ل�سهيونية  و�الدعاء�ت  و�لتاريخ 
وبد� متعاطفا كليا مع �لق�سية �لفل�سطينية وعندها 
�أدركت متاما �أن ر�ج ال ينتمي نهائيا لهذه �لدولة وال 

للم�رسوع �ال�ستيطاين...«
»...متنيت لر�ج �حلرية من كل قلبي، كما متنيت �أن 

نلتقي ويدعوين �إىل بيته يف �ملك�سيك...«
»قلت له، �أتعرف ماذ� ي�سف �ل�سهاينة هذه �لبلد؟ 
بهدف ت�سجيع �ليهود للهجرة �إليها �أجاب: ال �أعرف، 
قلت له: �إنهم ي�سفونها بالبلد �لتي بها لنب وع�سل، 
�بت�سم ر�ج مبر�رة و�سمت طويال قبل �أن يقول: �إنها 

بلد �للنب �الأ�سود و�لع�سل �ملر...«
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23 موؤبدًا، واأوالده يعرفونه من ال�سور 
.       اأحبوه ف�أطلقوا ا�سمه على فريق لكرة القدم...

الأ�سري عز الدين حم�مرة

ي�سرخ بوجه  القا�سي

ني�س�ن  من  الث�لث  يف  احلليم  عبد  ولد 
وتعلم  تربى  جب�لي�،  خميم  يف   ،1969
وطور  خي�طً�  وك�ن  املخيم،  اأزقة  بني 
اأعم�ل، وتزوج  اأن �س�ر رجل  اإىل  عمله 
وتعود  واأحمد،  و�سيم�ء  عم�د  واأجنب 
جذور اأ�سرته اإىل بلدة »برقة« املدمرة، 
اأخوة  خم�سة  من  اأ�سرته  وتتكون 

وخم�سة اأخوات.
انتف��سة  انطالق  مع  ن�س�طه  ظهر 
اجله�د  حركة  اإىل  من�سمً�  احلج�رة، 
اأثن�ء  مرة  اأول  ف�عتقل  الإ�سالمي، 
اأحد  لي�سبح  فخرج  الث�نوية،  درا�سته 
اأع�س�ء »ق�سم« وقته�، الذراع الع�سكري 

للجه�د الإ�سالمي.
جتديده  واأثن�ء   ،1995-12-6 يف 
قوات  اعتقلته  التج�رة،  لت�سريح 
ح�نون  بيت  معرب  على  الحتالل 
وحولته اإىل مكتب التحقيق الع�سكري، 
ليد  بيت  عملية  يف  امل�س�عدة  بتهمة 
�سكر،  واأنور  �س�كر  �سالح  نفذه�  التي 
من  ك�ن  والتي   ،1995/01/22 بت�ريخ 
رواية  ويف  اإ�سرائيليً�،   24 مقتل  نت�ئجه� 
وحكم  اآخرين،   80 واإ�س�بة   ،27 اأخرى 
عليه ب�ل�سجن مدى احلي�ة 23 مرة، ومن 
ن�حية اأخرى فقد اأدت هذه العملية اإىل 
الإ�سالمي  للجه�د  الع�م  الأمني  اغتي�ل 

يف وقته� الدكتور فتحي ال�سق�قي.
ك�نت عملية بيت ليد من اأكرث العملي�ت 
ارتدى   ،1995/1/22 يوم  ففي  تعقيداً، 
مالب�س  �س�كر  �سالح  و  �سكر  اأنور 
»بيت  مفرتق  اأم�م  الإ�سرائيلي  اجلي�س 
ليد«ب�لقرب من »نت�ني�«، وق�م اأنور �سكر 
وبعد  اجلنود،  جتمع  و�سط  نف�سه  وفجر 

دق�ئق ق�م �سالح �س�كر ب�لتفجري الث�ين، 
 ،80 حوايل  وجرح  �سخ�سً�   22 فقتل 
وبعده� قتل البقية مت�أثرين بجراحهم 
» اأربعة �سب�ط واثنني وع�سرين جنديً� 

و�س�بط �سف«.
الت�س�ل  ك�نت  احلليم  عبد  مهمة 
لإي�س�ل  الرزاينة  اأمين  ب�ل�سهيد 
العبوات، ومت اإي�س�له� عرب عبد احلليم، 
العملية  تكون  اأن  املفرت�س  من  وك�ن 
ثالثية، لكن �س�دي الكحلوت مل يتمكن 
يف  لحقً�  ا�ست�سهد  لكنه  الو�سول،  من 

عملية اأخرى.
ت�سلم �سالح �س�كر واأنور �سكر العبوتني 
وبقيت  البلبي�سي،  احلليم  عبد  من 
ال�سبب  ك�نت  التي  وهي  الث�لثة  العبوة 
املب��سر يف الك�سف عن دور عبد احلليم 

يف العملية.
مدينة  من  حممد  �س�كر  احلميد  عبد 
يف  مرات  �ستة  اأ�سيب  قد  وك�ن  رفح، 
حممد  اأنور  اأم�   ، الأوىل،  النتف��سة 
يف  ال�سج�عية  حي  من  فهو  �سكر  عطية 

مدينة غزة.
اأن ي�سفك  العربي هو الذي يجب  »الدم 
ردود  ك�نت  هذه  اليهودي«  الدم  ولي�س 
اإ�سرائيل احتج�جً� على  ال�س�رع يف  فعل 

�سي��سة رابني الأمنية.
الرئي�سية  الأ�سب�ب  اأحد  العملية  ك�نت 
جدار  اإق�مة  يف  اإ�سرائيل  تفكري  يف 
وقته�:  رابني  ق�ل  اإذ  العن�سري،  الف�سل 
على  واجلذري  الأمثل  احلل  »اإن 
بني  الف�سل  هو  والبعيد  املتو�سط  املدى 
يتيح  ل  مب�  والفل�سطينيني  ال�سه�ينة 
ال�سفة  مواطني  من  للفل�سطينيني 

ال�سي�دة  من�طق  اإىل  الدخول  والقط�ع 
ل  قد  الف�سل  هذا  وحتى  ال�سهيونية، 
للموت  م�ستعداً  انتح�ريً�  �سخ�سً�  مينع 
من الت�سلل اإىل داخل الكي�ن ال�سهيوين، 
انتح�ري  مواجهة  يف  رادع  �سالح  ل  اإذ 
كهذا، فم�ذا �ستفعل مع �سخ�س يريد اأن 

ميوت؟«.
اجلرنال  ا�ستق�ل  العملية  اأثر  وعلى 
ال�س�ب�ك،  جه�ز  رئي�س  بريي  يعقوب 
يف  اأورن  اأمري  وكتب  رابني،  وقبله� 
بعنوان  مق�ًل  العربية  داف�ر  �سحيفة 
بيت  يف  ال�سهيوين  اجلي�س  »هزمية 
�سربة  يعد  الهجوم  »اإن  فيه  ق�ل  ليد«، 
العزة  واأ�سطورة  الدولة  قوة  جلوهر 
ال�سهيونية، ويجب األ تطم�س احلقيقة 
ال�سهيوين  اجلي�س  اأن  وهي  اخلطرية، 
قد مني بهزمية ذريعة، مقداره� الكمي 
اجلي�س،  حجم  من  ف�سيلتني  انتزاع 
ملقولة  اآخر  خد�س  النوعي  ومقداره� 
لي�ست  وهذه  الع�مل،  يف  جي�س  اأف�سل 
وهم  �سقطوا  اجلنود  لأن  جمزرة، 
ذا  من  ولكن  احلرا�سة،  يف  موجودون 

الذي يحر�س اجلنود؟«.
وهو  ووالدته  احلليم  عبد  والد  تويف 
�سجون  عدة  بني  تنقل  وقد  ال�سجن،  يف 
ومن  املجدل  �سجن  اأوله�  ك�ن  حيث 
والذي  ال�سبع  بئر  �سجن  اإىل  تنقل  ثم 
 ،4 مدة  النفرادي  للعزل  فيه  تعر�س 
كم� تعر�س جلولت كثرية من التحقيق 
جنل  »عم�د«  يقول  والعنيف  الق��سي 
عبد احلليم اأن اأ�سعب حلظة ك�نت هي 
عندم� ودع اأحب�به يف ال�سجن ومل يخرج 

معهم يف �سفقة �س�ليط.

قريبً� �س�أكون اأن� الق��سي واأنت 
الدين خ�لد  عز  املتهم اعتقل 
الدهي�سة  ]خميم  حم�مرة 
-3-6 يف  حلم[،  بيت  ـ 

نفذ  من  اإر�س�ل  بتهمة   ،2004
ثم�نية  قتل  اإىل  اأدت  عملية 
خم�سني  وجرح  اإ�سرائيليني 
التخطيط  عن  عدا  اآخرين، 
اإ�سرائيليني  ب��سني  خلطف 
ب�أ�سرى  مب�دلتهم�  اأجل  من 
الإ�سرائيلية،  ال�سجون  يف 
لت�سعة  ب�ل�سجن  عليه  فحكم 

موؤبدات.
عز الدين ك�ن يعمل م�ست�س�را 
الأجهزة  احد  لدى  ق�س�ئي� 

عند  الفل�سطينية  الأمنية 
يف  جم�زا  وك�ن  اعتق�له، 

احلقوق.
اإدارة  ف�سلت  �سنوات  خلم�س 
الدين  عز  الأ�سري  ال�سجون 
عن ب�قي الأ�سرى، فيم� تعي�س 
يف  م�ست�أجر  بيت  يف  اأ�سرته 
هدم  بعد  حو�س�ن،  قرية 
قبل   2004-5-20 يف  منزله� 
حم�كمة عز الدين، واأعطوهم 
ليخلوا  دق�ئق  ع�سرة  مهلة 
اأخذ  من  يتمكنوا  ومل  البيت، 
الع�ئلة  تتمكن  ومل  �سيء... 
من بن�ء املنزل من جديد حتى 

الآن.

ويقول والده: »عز الدين ابني 
ك�ن  البن�ت،  و�سط  الوحيد، 
عندم�  للم�ج�ستري،  يدر�س 
اعتقل، والآن هو معزول عن 
ب�قي الأ�سرى، وحمظور عليه 
اإكم�ل درا�سته، ك�ن عز الدين 
درا�سته،  يف  ومربزا  ذكي� 
وعندم�  مرتفعة،  ومعنوي�ته 
له  ق�ل  بحقه  احلكم  �سدر 
الق��سي: اأمل ي� عز اأن تق�سي 
كل حي�تك يف ال�سجن، ف�أج�به 
قف�س  يف  وهو  الدين  عز 
اأخرج،  م�  �سرع�ن  الته�م: 
واأكون اأن� الق��سي واأنت املتهم، 

لأنك متثل الحتالل«. 



خدمات تقنية توقفت عن العمل يف 2018

منتجات  التكنولوجيا  قطاع  يودع  عام  كل  يف 
جديدة.  اأخرى  وي�ستقبل  قدمية  تقنية  وخدمات 
ال�سهرية  اخلدمات  من  جمموعة  توقفت   2018 ويف 
لدى  وا�سعة  ب�سعبية  طويلة  ل�سنوات  متتعت  اأن  بعد 
اخلدمات  اأبرز  يلي  فيما  ن�ستعر�ض  امل�ستخدمني. 
التقنية التي توقفت عن العمل يف عام 2018، بح�سب 

ما ورد يف موقع البوابة العربية للأخبار التقنية:
Google + 1- غوغل بل�ض

االجتماعية  ال�سبكة  غوغل  �رشكة  اأغلقت 
القرار  وبررت  املا�سي،  االأول(  اأكتوبر)ت�رشين 
�سرتيت  وول  �سحيفة  لكن  امل�ستخدمني،  عدد  بقلة 
جورنال ذكرت اأن االإجراء جاء بعد اأن عرثت غوغل 
دام  برجمي  خلل  على  املا�سي،  مار�ض)اآذار(  يف 
عر�ض  ميكنه  االإجتماعية،  �سبكتها  �سمن  ل�سنوات 
من  وغريها  االإلكرتوين  الربيد  وعناوين  االأ�سماء 
البيانات اخلا�سة ملا ال يقل عن 500 األف م�ستخدم.

Yahoo Messenger 2- ياهو ما�سنجر
اأغلقت ياهو يف 17 يوليو )متوز( 2018 اخلدمة بعد 
االآن على  �سرتكز  اإنها  وقالت  اإطلقها  من  20 عاماً 
بناء وتقدمي اأدوات ات�ساالت جديدة تلئم احتياجات 
كا�ض  �سناب  خدمة   -3 اأف�سل.  ب�سكل  امل�ستهلكني 

Snapcash للدفع االإلكرتوين
اأغلقت �سناب �سات خدمتها للدفع االإلكرتوين »�سناب 

)اآب( املا�سي  اأغ�سط�ض  Snapcash« يف 30  كا�ض 
بعد 4 �سنوات على اإطلقها.

 Google غوغل  من  الروابط  اخت�سار  خدمة   -4
URL Shortener

اأغلقت �رشكة غوغل يف �سهر مار�ض )اآذار( املا�سي 
 Google URL الخت�سار الروابط goo.gl خدمة
لت�سهيل   ،2009 يف  اأطلقتها  والتي   Shortener

م�ساركة الروابط الطويلة.
Spotify Running 5- خدمة

اأغلقت �رشكة �سبوتيفاي اخلدمة وقف دعمها خلدمة 
Spotify Running مبجرد حتديث تطبيق هاتفها 

يف اأبريل )ني�سان( املا�سي.
6- خدمة Mayday Live من اأمازون

املبا�رش  الفني  الدعم  خدمة  اإغلق  اأمازون  اأعلنت 
)حزيران(  يونيو  يف  اللوحية  االأجهزة  عرب  للعملء 
على  �سنوات  خم�ض  من  يقرب  ما  بعد   2018

اإطلقها.
7- خدمة Cloud Gaming ال�سحابية للألعاب

اأغلقت �رشكة GameFly يف اأواخر اأغ�سط�ض )اآب( 
املا�سي.

اإلكرتونيك  �رشكة  �رشاء  بعد  االإغلق  قرار  وجاء  
اآرت�ض اأ�سول تقنية االألعاب ال�سحابية التابعة ل�رشكة 

.GameFly

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد
طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 

هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم ع�شري 
اأنيق.

ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا عند 
ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�شوميات -

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

.»microSD/HC/XC« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 

)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 
.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض

- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.
.»f/2.0« كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة -

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�ض ل�شماعات 
الراأ�ض.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�شغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

»5G« هاتف  اأول  تطلق   Huawei

ذكر موقع »Digitimes« اأن �رشكة 
على  عازمة  ال�سينية   Huawei
على  قادر  ذكي  هاتف  اأول  طرح 
من  االإنرتنت  �سبكات  مع  التعامل 

.»5G« اجليل اخلام�ض
التنفيذي  املدير  عن  املوقع  ونقل 
اإن  قوله،  �سوي  اإيريك  لل�رشكة 
اأول  ت�ستعر�ض  قد   Huawei«
للتعامل  خم�س�ض  العامل  يف  هاتف 
 ،2019 مار�ض  يف   ،5G �سبكات  مع 
يف  تطرحه  اأن  املنتظر  ومن 
من  الثاين  الن�سف  يف  االأ�سواق 
اأن  اإىل  �سوي  نف�سه«،واأ�سار  العام 

بع�ض  �سابقا  ا�ستعر�ست  �رشكته 
التقنيات املتعلقة ب�سبكات االإنرتنت 
ك�رشائح  اخلام�ض،  اجليل  من 
والتي  االإلكرتونية،   »970  Kirin«
الهواتف  ت�ساعد  اأن  املفرت�ض  من 
من  البيانات  وحتميل  ا�ستقبال  على 
 50 بني  ما  ترتاوح  ب�رشعة  االإنرتنت 

و100 ميغابايت/ ثانية.
قبل  من  اخلطوة  تلك  وتاأتي 
اأكدت  الذي  الوقت  يف   Huawei
�رشكات  من  العديد  اأن  ال�سني  فيه 
االت�سال العاملة فيها �ستبداأ باعتماد 

�سبكات »5G« العام املقبل.

ت�صريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�سوؤون  املهتمة  املواقع  بع�ض  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�سفات  �سياأتي  املذكور  الهاتف 
االأجهزة  اأف�سل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  االأ�سواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�سوائي  و�سول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ض  من  كما 
بدقة  العد�سة  ثنائية  اأ�سا�سية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�سا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�سحن ال�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

اآبل تطلق ن�صخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�سخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�س�ض للحوا�سب 
امل�ستخدمني  جلميع  متاحة  اأ�سبحت 
م�ستخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�سحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�سبح   »Mac« حوا�سب 
نظام الت�سغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�سم »macOS 10.14« مقابل 99 دوالرا.

ولتحميل هذا النظام يجب على امل�ستخدم 
 »10.14 MacOS« اإىل موقع التوجه  اأوال 

ت�سجيل  ثم  ومن  االإنرتنت،  على  الر�سمي 
دخوله عرب ح�ساب »Apple ID«، واتباع 
االإر�سادات اللزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�سبه ال�سخ�سي.
الن�سخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�سري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�سغيل ال�سابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�ستخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�صتثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  االألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقبًل.
حيث �رشح الرئي�ض اجلديد �سنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطلق  مع  االأخريين  العامني  يف 
اإطلق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �سويت�ض. اإال اأن الرئي�ض اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جماالً  الهواتف  األعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال االألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�صرقة اأموال 
اأ�صحاب هواتف اأندرويد!

اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 
موقعها االإلكرتوين عن اكت�شاف اأكرث 

من 10 تطبيقات �شارة بالهواتف الذكية 
-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 

.»gle Play 
وقال االأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 

جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�شلل وزراعة برامج �شارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�شا حتت ا�شم 
»Sonvpay«، يت�شلل عرب اإ�شعارات 

�شامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�شل 
تنبيها للم�شتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة. ولكي ال ي�شعر م�شتخدمو 

الهواتف الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم 
الهاكرز تقنيات ال تتطلب تاأكيد 

التحديث اأو االإبالغ عن املدفوعات عرب 
.»SMS« ر�شائل

وي�شمح هذا الت�شلل اخلطري للهاكرز 
ب�شحب النقود مبا�شرة من ح�شاب 

الهاتف، ويف الوقت نف�شه، لن يجد 
امل�شتخدمون اأي اأثر لعملية االحتيال 

هذه عرب تاريخ الر�شائل املر�شلة.

تقنياجلمعة 21 ال�شبت 22 دي�شمرب  2018  املوافـق  ل15ربيع الثاين 1440هـ 23



الدين  نور  اأخرجه  الذي  الفيلم  فكرة  وتدور 
بني  التوا�صل  على  القدرة  عدم  حول  زروقي 
التي  م�صاهده  �صورت  حيث  املجتمع  اأفراد 
على  م�صافرين  لنقل  حافلة  يف  �صامتة  كانت 
امل�صتويات  خمتلف  من  اأ�صخا�ص  متنها 
العمرية  و  العلمية  و  الثقافية  و  االجتماعية 
الرئي�صي فيه املمثل عيادي  الدور  حيث مثل 
عبد العايل مب�صاركه 34 ممثل اأغلبهم ميثلون 

للمرة االأوىل, ح�صب ذات امل�صدر .
الفيلم  لهذا  االأول  ال�رشيف  العر�ص  و�صيقدم 
الق�صري الذي يدوم 23 دقيقة يف 27 دي�صمرب 
برمج  فيما  لتيارت  الثقافة  بدار  اجلاري 
العر�ص الثاين باجلزائر العا�صمة �صهر جانفي 
املقبل, ح�صب ما اأ�صري اإليه ويذكر اأن موؤ�ص�صة 
بعنوان  فيلم  باإنتاج  قامت  ال�صباب«  »�صينما 
اأح�صن  جائزة  به  نالت   2007 �صنة  »املحنة« 

عا�صمة  »اجلزائر  تظاهرة  يف  تلفزيوين  فيلم 
جمموعة  اإنتاج  اإىل  اإ�صافة  العربية«  الثقافة 
والرتاثية  التاريخية  الوثائقية  االأفالم  من 
يتناول  الذي  �صعب«  »م�صرية  فيلم  اآخرها 

اإىل  اال�صتعمارية  احلقبة  من  اجلزائر  تاريخ 
هذه  عر�صه  مت  والذي  اال�صتقالل  بعد  ما 
ال�صنة مبنا�صبة االحتفال بذكرى اندالع الثورة 

التحريرية املجيدة.

م٫�س

م�ؤ�ش�شة »�شينما ال�شباب«بتيارت

امل�ساركة يف مهرجانات �سينمائية بالفيلم الق�سري »�سناب�س« 
تعتزم م�ؤ�ش�شة »�شينما ال�شباب« من تيارت امل�شاركة يف مهرجانات دولية وعربية و وطنية من خالل فيلمها ال�شينمائي الق�شري »�شناب�س« الذي انتهت من 

اجنازه م�ؤخرا, ح�شبما اأفاد به امل�شرف�ن على اإنتاج الفيلم واأو�شح عبد احلليم حافظ زروقي �شاحب فكرة و�شيناري� هذا الفيلم خالل ندوة �شحفية ن�شطها 
بعد العر�س ما قبل الأول للفيلم بقاعة اخللدونية بتيارت اأن »م�ؤ�ش�شة �شينما ال�شباب تطمح من خالل +�شناب�س+ امل�شاركة يف مهرجانات دولية وعربية 

ووطنية منها مهرجان كان رغم اح�شا�س طاقمها ب�شع�بة املهمة«.

 احلراك ال�سوداين..
و الأمل اجلزائري

احلراك الذي يحدث يف ال�ش�دان م�ؤخرا 

اأمن  على  عك�شية  نتائج  له  �شتك�ن 

رقعة  ت��شع  حال  حدودها,يف  و  اجلزائر 

على  ال�شيطرة  فقدان  و  الحتجاجات 

امل�شطربة  الأقاليم  يف  خ�ش��شا  احلدود 

اأ�شال و منها دارف�ر, حيث تن�شط عمليات 

و  املخدرات  و  لل�شالح  الكربى  التهريب 

و  ال�شرعية  غري  الهجرة  و  الب�شر  جتارة 

كل امل�شائب التي ميكن اأن يتخيلها ب�شر

ع�شاابات  اأن  ت�ؤكد  التقارير  من  كرث 

يف  تن�شط  املخدرات  و  ال�شالح  تهريب 

اإىل  منها  و  املجاورة  الدول  و  ال�ش�دان 

تفيد  الإفريقي,حيث   ال�شاحل  منطقة 

اأن   حديثا  عنها  ك�شف  التي  املعطيات 

اأفريقيا باتت  »مركًزا حل�ايل 64 منظمة 

من  معظمها  ينت�شر  اإرهابية  وجماعة 

اإىل  بالغرب  الأفريقي  ال�شاحل  اأق�شى 

ال�شرق,  يف  الأفريقي  ال�شاحل  اأق�شى 

الأفكار  تداخل  النت�شار  ذلك  يف  �شاهم 

التاريخية  الرتكيبة  مع  املتطرفة 

والفراغ  والجتماعية  والقت�شادية 

تقارير  ت�شري  و  املنطقة«  تلك  يف  الأمني 

املجاورة  املناطق  و  ال�ش�دان  اأن  اأمريكية 

اإرهابية  جمم�عات   5 �شيطرة  ت�شهد  له  

م�شلحة �شديدة اخلط�رة, ولديها �شالت 

على  ياأتي   , والدولة  القاعدة  بتنظيم 
مقدمتهم:

الدين,حركة  اأن�شار  حركة  حرام,  ب�ك� 

اأفريقيا  غرب  يف  والت�حيد  اجلهاد 

�شباب  حركة  و  املغرب  بالد  يف  ,القاعدة 

املجاهدين يف ال�ش�مال كل هذه املجاميع 

من  ال�شتفادة  اأهمية  تدرك  الإرهابية 

احلراك الجتماعي احلا�شل يف ال�ش�دان 

و ال�شتثمار يف ال�شطرابات الجتماعية 

مهربي  مع  املنافع  تبادل  و  الأ�شلحة  لنقل 
املخدرات و �شبكاتها الدولية.

وداد احلاج

موقف

بلدية الأبيار بالعا�شمة

وفاة �سخ�س بعد �سقوط دعامة عمودية فوقه  

�شعيدة 

ال�سرطةتدعوا  اإىل تن�سيق اجلهود ملكافحة العنف يف املالعب  

غليزان

اإ�سابة طفل وامراأة بع�سة كلب م�سعور
اأم الب�اقي

ت�سجيل اأكرث من 80 حالة اإ�سابة باحلمى القالعية 

حتفه  اخلمي�ص  ام�ص  اأول  �صخ�ص  لقي 
�صقوط  بعد  العا�صمة  باجلزائر  باالأبيار 
دعامة عمودية من الطابق الثالث لبناية 
يف طور االجناز فوقه , ح�صبما علم عن 
م�صالح احلماية املدنية لوالية اجلزائر.

اهلل  خلف  بن  االول  املالزم  واو�صح 
م�صتوى  على  باالإعالم  املكلف  خالد 
هذا اجلهاز اأن م�صالح احلماية املدنية 
من   12:30 ال�صاعة  حدود  يف  �صجلت 
على  مميت«  »حادث  وقوع  اليوم  زوال 

م�صتوى 2 �صارع طالب م�صعود  باالأبيار, 
فوق  عمودية  دعامة  وقوع  يف  متثل 
بناية  بالر�صيف حتت  يعرب  كان  �صخ�ص 
البالغ  ال�صحية  لقي  و  االجناز  طور  يف 
من  املنحدر  و  �صنة   52 العمر  من 

بعني  االأخرية  اأنفا�صه  بوزريعة   بلدية 
املدنية  احلماية  اأعوان  ونقل   , املكان 
حفظ  م�صلحة  اإىل  اجلثة  م�صو�ص  ببني 
اجلثث مب�صت�صفى بني م�صو�ص , ي�صيف 

امل�صدر.

اإنعقد اأول اأم�ص بدار ال�صباب االإخوة عبديل 
العنف  ظاهرة  حول  حت�صي�صي  يوم  ب�صعيدة 
رئي�ص  الذي تطرق من خالله  يف املالعب 
والية  باأمن  ال�صحافة  و  االإت�صال  خلية 
حركات حممد  لل�رشطة  اأول  مالزم  �صعيدة 
التدابري  مبختلف  التذكري  اإىل  مداخلته  يف 
و االإجراءات االأمنية التي جت�صدها م�صالح 

االأمن مبنا�صبة اإجراء التظاهرات الريا�صية 
مولودية  لفريق  القدم  كرة  مقابالت  خا�صة 
هام  اأمني  ت�صكيل  و�صع  خالل  من  �صعيدة 
املقابلة  اأهمية  مع  يتنا�صب  قوات  بتعداد 
�صواء  املنا�رشين  حماية  اىل  اإ�صافة 
املحليني اأو الزوار و احلكام و الالعبني دون 
املالعب  اأعوان  تكوين  و  مرافقة  اإهمال 

لتمكينهم من اأداء مهامهم على اأكمل وجه , 
على �صعيد اآخر ذكر ذات املتحدث ب�رشورة 
التي  العقوبات  مبختلف  االأن�صار  توعية 
بتنظيم  املتعلق   05/13 القانون  يف  وردت 
و  االأ�صلحة  حمل  خا�صة  البدنية  االأن�صطة 
الدخول بقوة اإىل املن�صاآت الريا�صية وحيازة 
واالألعاب  املقذوفات  رمي  و  خمدرات 

االإخالل  على  اجلمهور  حتري�ص  اأو  النارية 
بني  عقوبتها  ترتاوح  التي  و  العام  بالنظام 
ممثل  دعا  كما  واحلب�ص  املالية  الغرامة 
ال�صاحة  يف  الفاعلني  جميع  الوالئي  االأمن 
�صمان  ق�صد  اجلهود  تن�صيق  اىل  الريا�صية 

مو�صم ريا�صي ناجح بدون اأي حالة عنف .
خلدون.ع 

العمر  من  ال�صاد�صة  يف  طفل  اأ�صيب 
بدوار اأوالد حميدة ببلدية �صيدي �صعادة 
يف والية غليزان اأول اأم�ص بجروح بليغة 
على م�صتوى الوجه جراء تعر�صه لع�صة 
يف  اإمراأة  اأ�صيبت  فيما  م�صعور  كلب 
العقد الثالث بجروح خفيفة وخدو�صات 
نتيجة تعر�صها لع�صات كلب وهذا اأثناء 

حتويله  مت  الذي  الطفل  انقاذ  حماولة 
بالعيادة  اال�صتعجاالت  م�صلحة  على 
حتويلها  ليتم  بيلل  خلدمات  املتعددة 
بعدها على م�صت�صفى وهران اجلامعي 
فيما مت قتل الكلب امل�صاب من طرف 

�صكان الدوار.
غليزان:�س  احلاج 

االأ�صبوع  بداية  منذ  البواقي  اأم  بوالية  مت 
املن�رشم و اإىل غاية نهايته ت�صجيل 89 حالة 
اإ�صابة بداء احلمى القالعية و�صط االأغنام, 
للم�صالح  ح�صب ما علم من املدير املحلي 
ت�رشيح  يف  و  معا�صي  لعلى  الفالحية, 
حاالت  »جمموع  باأن  امل�صوؤول  ذات  اأو�صح 
مفت�صية  �صجلتها  التي  القالعية  احلمى 
عرب  املديرية  بذات  البيطرية  امل�صالح 

 )3( ثالث  اكت�صافها يف  البواقي مت  اأم  والية 
و عني  ال�صبيحي  كل من ق�رش  ببلديات  بوؤر 
املتحدث  ذات  افكريينة«واأفاد  و  الدي�ص 
مت  التي  االإ�صابة  حاالت  جمموع  من  باأنه 
 35 نفوق  ت�صجيل  مت  الوالية  عرب  اإح�صاوؤها 
راأ�صا من االأغنام الفتا اإىل اأن معظم حاالت 
النفوق امل�صجلة م�صت روؤو�ص االأغنام التي ال 

يتجاوز عمرها ال�صنة.
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بعد ف�زها يف برنامج جن�م العل�م

الوزيرة فرعون تكرم 
املهند�سة �سيليا خ�سني 

من ات�سالت اجلزائر 
والال�صلكية  ال�صلكية  املوا�صالت  و  الربيد  وزيرة  كرمت 
مديرة   , فرعون,  اإميان  هدى  والرقمنة,  والتكنولوجيات 
البحث و التطوير مبوؤ�ص�صة ات�صاالت اجلزائر, املهند�صة 
الثالثة  يف برنامج  , نظري فوزها باملرتبة  �صيليا خ�صني 
يف  اجلزائر  ات�صاالت  موؤ�ص�صة  اأو�صحت  العلوم,و  جنوم 
تتويج  اإثر  جاء  التكرمي  اأن حفل  اخلمي�ص  اليوم  لها  بيان 
وذلك  العلوم  برنامج  من  الثالثة  باملرتبة  خ�صني  ال�صيدة 
و  »ر�صد  يف  املتمثل  مميز«  »اجلد  م�رشوعها  نظري 
حجب الت�صوير عرب طائرات بدون طيار )درون( حلماية 
ال�صيدة خ�صني  فاإن  ال�صخ�صية لالأفراد«. لالإ�صارة  احلياة 
والتطوير  البحث  وحدة  مديرة  من�صب  حاليا  ت�صغل  التي 
بات�صاالت اجلزائر, قد ا�صتغلت مع عبد الرحيم بوروي�ص 
اأحد خريجي برنامج جنوم العلوم, وقد »جنحا  �صويا يف 

احل�صول على اأربع )4( براءات اخرتاع متميزة وخام�صة 
 »)USPTO( االأمريكي  االخرتاعات  براءات  مكتب  يف 
عن«اعتزازها  اجلزائر  ات�صاالت  تعرب  املنا�صبة  وبهذه 
وفخرها« باملهند�صة �صيليا خ�صني التي �رشفت اجلزائر و 
التي تعد اإحدى االإطارات ال�صابة التي تزخر بها املوؤ�ص�صة 
املدير  الرئي�ص  بح�صور  جرى  التكرمي  حفل  باأن   يذكر 
العام الت�صاالت اجلزائر عادل خمان و العديد من اطارات 

الوزارة و املوؤ�ص�صة.

مترنا�شت

اإرهابي ي�سلم نف�سه 
لل�سلطات الع�سكرية 

بتمرنا�ست 
بوالية  الع�صكرية  ال�صلطات  اإىل  نف�صه,  اإرهابي  �ّصلم 
بتمرنا�صت وبحوزته �صالح و ذخرية, ح�صب ما افاد به اأول 

ام�ص اخلمي�ص بيان لوزارة الدفاع الوطني.
االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف  اأنه«  ذاته  امل�صدر  واأو�صح 
وبف�صل جهود قوات اجلي�ص الوطني ال�صعبي, �ّصلم اإرهابي 
الع�صكرية  لل�صلطات   ,2018 دي�صمرب   19 اأم�ص  يوم  نف�صه, 
االأمر  ويتعلق  ال�صاد�صة.  الع�صكرية  بالناحية  بتمرنا�صت 
التحق  الذي  »اأحمد«,  املكنى  حملي«,  »علي  بامل�صمى 
بحوزته  كان  االإرهابي   .2016 �صنة  االإرهابية  باجلماعات 
م�صد�ص ر�صا�ص من نوع كال�صنيكوف وخمزين )02( ذخرية 
مملوءين«. ويف نف�ص ال�صياق وبف�صل ا�صتغالل املعلومات, 
اأوقفت مفارز للجي�ص الوطني ال�صعبي بالتن�صيق مع عنا�رش 
االأمن الوطني عن�رشي )02( دعم للجماعات االإرهابية بكل 

من تيارت /ن.ع.2 وال�صلف /ن.ع.1.

الب�يرة

نتائج �سعيفة 
باملتو�سطات 

والثانويات 
و�صف مدير الرتبية بالبويرة النتائج املحققة يف االأطوار التعليمية 
الثالثة خالل الف�صل االأول باملتو�صطة على العموم مرجعا ال�صبب 
اإىل كون هذا الف�صل » طويل » مقارنة بالثاين والثالث ما اأثار عدة 
تعاليق ان�صبت كلها حول وجوب البحث عن االأ�صباب احلقيقية لهذه 
االأوان  فوات  قبل  لها  املنا�صبة  احللول  واإيجاد  وت�صخي�صها  النتائج 
واإنقاذ هذا القطاع احل�صا�ص الغارق يف الرداءة بتوايل االإ�صالحات 
ال�صياق  .ويف  وغريها  واملعلمني  االأ�صاتذة  تكوين  و�صعف  الفا�صلة 
�صدم عديد االأولياء الذين اإلتقت بهم يومية » الو�صط » يوم اخلمي�ص 
الفارط اأثناء ت�صلمهم ك�صوف نقاط اأبنائهم من النتائج غري املتوقعة 
التي حت�صل عليها فلذات اأكبادهم والتي و�صفوها بالكارثية خا�صة 
املخت�صني  بع�ص  اأرجعها  والتي  والثانوي  املتو�صط  الطورين  يف 
اجليد  تاأقلمهم  وعدم  لالأ�صاتذة  ال�صعيف  التكوين  اىل  املجال  يف 
ناقو�ص اخلطر  ي�صتدعي دق  الذي  االإ�صالحات اجلديدة االمر  مع 
م�صتقبل  يهدد  الذي  املاأزق  هذا  من  ال�صليم  املخرج  عن  والبحث 

االأجيال ال�صاعدة يف اجلزائر 
اأح�شن مرزوق

يف حفل ُنُظم بح�ش�ر ممثلي م�ل�دية اجلزائر

الو�سط ملنطقة  �سركائها  Ooredooُتكافئ 
دائما  لتقدمي  ل�رشكائها  الت�صجيعية  �صيا�صتها  يف  موا�صلة 
 20 اخلمي�ص  يوم   ,  Ooredoo نّظمت  لزبائنها,  االأف�صل 
دي�صمرب 2018 باجلزائر العا�صمة,حفل توزيع اجلوائز للفائزين 
يف التحدي اخلا�ص ب�رشكائها ملنطقة الو�صط. جرى هذا اللقاء 
الو�صط,  ملنطقة  ب�رشكائها   Ooredoo جمع  الذي  الوّدي 
بح�صورالطاقم امل�صري لـ Ooredoo على راأ�صه املدير العام 
عبد اللطيف حمد دفع اهلل متت خالل هذا احلدث مكافئة اأكرث 

من 30 �رشيك ملنطقة الو�صط حيث ا�صتلموا العديد من الهدايا 
القّيمة, عرفانا وتقديرا ملجهوداتهم املبذولة والتي جت�صدت 
اأع�صاء  نتائج جد متميزة. و�صهد هذا احلفل ح�صور  بتحقيق 
العا�صمة  مولودية اجلزائر  العريق  للنادي  امل�صرّي  الطاقم  من 
نقا�ص,  )اآمادا,  حاليني  والعبني  �صايفي,  رفيق  بينهم  من 
حت�صريمباراته  تعداده  بكامل  الفريق  ح�صور  لتعّذر  عرو�صي( 
)بلّمو,  وقدماء  اجلزائر,  اإطاركاأ�ص  يف  رائدالقبة  فريق  �صد 

Ooredoo عالمة  �صفري  وكذا  ومغي�صي(  لعزيزي  م�صدال, 
الفائزين  مع  الفرحة  اأجواء  تقا�صموا  الذين  ماجر,  رابح 
وال�صيوف من ال�رشكاء.كما ا�صتلم كل ال�صيوف اأو�صحة باألوان 

Ooredoo وفريق مولودية اجلزائر.
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