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يقدم خدمات �صحية راقية باملجان

اأول مركز للعالج بحجر اجلاد ال�ساخن بالبليدة

فريو�س كورونا

ت�سجيل حالتني جديدتني موؤكدتني 
ت�سجيل  عن  امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
العدد  لي�سبح  كورونا  بفريو�س  لالإ�سابة   موؤكدتني  حالتني جديدتني 
الإجمايل 19 حالة موؤكدة ح�سب ما اأفاد به بيان اأم�س ال�سبت باجلزائر 
العا�سمة لذات الوزارة. وتنتمي احلالة الأوىل -ح�سب ذات امل�سدر-
واحلالة  ال�سابقة  الأيام  خالل  الإ�سابة  اإىل  تعر�ست  التي  للعائلة 
واأو�سحت  الأوروبية   البلدان  اإحدى  من  عاد  تتعلق مبواطن  الثانية 
الوزارة باأن التحقيق الوبائي ما زال م�ستمرا ملعرفة وحتديد هوية 
كل الأ�سخا�س الذين كانوا على ات�سال معهما م�سددة على �رضورة 
باملاء  اليدين  غ�سل  يف  املتمثلة  الوقائية  الإجراءات  وتطبيق  اإتباع 
العط�س  اأو  ال�سعال  وعند  كحويل.  حملول  با�ستعمال  اأو  وال�سابون 
ورقي ذي  اأو مبنديل  باملرفق  والفم   الأنف  بتغطية  الوزارة  تو�سي 
الإ�ستعمال الأحادي والتخل�س منه فورا بعد الإ�ستعمال وغ�سل اليد 
الإلكرتوين  موقعها  على  الإطالع  اىل  الوزارة  ذات  ودعت  مبا�رضة  
التقنية  البطاقات  على  يحتوي  الذي     www.sante.gov.dz
املرتبطة  والب�رضية  ال�سمعية  التح�سي�سية  والوم�سات  ال�رضورية 

بالوقاية من فريو�س كورونا وكذا تدابري اخلا�سة باحلماية منه .

عقد اجتماع ملجل�س الوزراء اليوم    
رئا�سة  حتت  الدوري  اجتماعه  الوزراء  جمل�س  اليوم  ظهر  يعقد 
لرئا�سة  بيان  به  اأفاد  ح�سبما  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 

اجلمهورية.
يت�سمن  وامل�سادقة  املناق�سة  اأعمال  اأن جدول  امل�سدر  ذات  واأكد 
والربيد  الطاقة  قطاعات  يف  الن�سطات  بتطوير  تتعلق  عرو�سا 
و  وال�سياحة  املائية  واملوارد  وال�سلكية  ال�سلكية  واملوا�سالت 
ال�سناعة التقليدية والنظام البيئي للموؤ�س�سات النا�سئة واملوؤ�س�سات 

املبتكرة.
كما ي�ستمع جمل�س الوزراء اإىل مداخلة وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح 
امل�ست�سفيات حول تطور الو�سعية ال�سحية الدولية املرتبطة بفريو�س 
كورونا والتدابري املتخذة يف اجلزائر ملواجهة هذه احلالة -ي�سيف 

ذات امل�سدر-

اليوم الدويل للريا�سيات بعنابة  
جرت اأم�س ال�سبت بعنابة املرحلة اجلهوية مل�سابقة مادة الريا�سيات 
املدرجة يف اإطار تظاهرة اليوم الدويل للريا�سيات 2020 مب�ساركة 

120 تلميذا ميثلون الأطوار التعليمية الثالثة.
العتبار ملادة  رد  اإىل  الرامية  البيداغوجية  التظاهرة  وتندرج هذه 
الريا�سيات يف اإطار اإحياء اليوم الدويل للريا�سيات )14 مار�س من 
للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  طرف  من  اعتمد  الذي  �سنة(  كل 
هذه  منظمو  اأو�سحه  كما   ,2019 �سنة  »يون�سكو«  والثقافة  والعلوم 

امل�سابقة.
وميتحن املت�سابقون يف هذه الت�سفيات اجلهوية و هم من املتفوقني 
الثالثة  التعليمية  بالأطوار  للريا�سيات وذلك  الولئية  الت�سفيات  يف 
البالد  ب�رضق  وليات  ثماين  ميثلون  وثانوي(  متو�سط  )ابتدائي, 
تطبيق  تتطلب  موا�سيع  معاجلة  خالل  من  الريا�سيات  مادة  يف 

الريا�سيات حلل اإ�سكاليات من احلياة اليومية.
الريا�سيات درجة  البيداغوجية يف  التمارين  ويتطلب حل مثل هذه 
امل�سابقة  موؤطرو  ذكره  ما  ح�سب  والذكاء,  والتحليل  الرتكيز  من 
الذين اأ�سافوا باأن امل�ساركني يف هذه الت�سفيات ميثلون نخبة مادة 
عنابة  وليات  م�ستوى  على  الثالثة  التعليمية  بالأطوار  الريا�سات 
والطارف وقاملة و�سكيكدة و�سوق اأهرا�س و اأم البواقى وق�سنطينة 

و تب�سة.
و جرت م�سابقة املرحلة اجلهوية لتظاهرة اليوم الدويل للريا�سيات 
دوليا  يوما  مار�س   14 تاريخ  تكري�س  منذ  مرة  لأول  تنظم  التي 
بتاأطري  عنابة  بولية  البوين  ببلدية  املتفوقني  بثانوية  للريا�سيات 

مفت�سني واإطارات مبديرية الرتبية لولية عنابة.

ب.ع

الفارط  الأ�سبوع  نهاية  افتتح 
مركز  البليدة  اأول  بولية 
ال�ساخن  اجلاد  بحجر  للعالج 
ح�س�س  يوفر  الذي  بالبليدة 
عالجية  وتدليك باأحدث الآلت 

املتخ�س�سة جمانا

ال�سحي  املركز  هذا  ويعتمد 
باجلزائر  نوعه  من  الأول 
التقليدي  التدليك  مبادئ  على 
التي  ال�ساخنة  احلجارة  باإ�سافة 
�ساحب  به  اأفاد  ما  ح�سب  تعمل 
علي  عا�سوري  حممد  املركز 
وبعث   , الع�سبي  اجلهاز  تهدئة 
�سفاء  وحتقيق  اجل�سم  يف  طاقة 

الكبد واملرارة واملثانة  األم  من 
جتديد  علي  ويعمل   , والكليتني 
العالج  خالل  من  اجل�سم  خاليا 
احلجارة  تو�سع  احلراري  حيث 
ج�سم  على  معينة  مناطق  على 
للتدليك  وت�سمح  املري�س 
داخل  اإىل  عميًقا  بالتغلغل 

الأن�سجة الع�سلية .

ب�رضكة  بالباحثني  اأن  اإىل  واأ�سار 
اإنتاج  يف  املتخ�س�سة  جاد   وين 
موؤخرا  متكنوا   , التدليك  اآلت 
بني  يجمع  جهاز  تطوير  من 
العالج  مزايا  و  التدليك  عملية 
بحجرة اجلاد الذي يوفر  املزيد 
من الراحة و ال�ستقاللية وانتهت 
�رضير  الأبحاث  باخرتاع  هذه 

التدليك  عرب  بالعالج  خا�س 
الظهر  اآلم  تخفيف  يف  ي�ساعد 
الع�سلية  والت�سنجات  والرقبة 

الربو  اأمرا�س  من  والتعايف 
وال�سغط  وال�سكري  والروماتيزم 

وال�سمنة وال�سداع املزمن.

لالأر�ساد  الوطني  املركز  اأعلن 
اأم�س  خا�سة,  ن�رضية  يف  اجلوية 
ال�سبت, عن ارتقاب ت�ساقط ثلوج 
غاية  اإىل  الوطن  مناطق  بعديد 

يوم 
على  وهذا  �سباحا  الأحد 

علوها  يتجاوز  التي  املرتفعات 
900 مرت. 

الوليات  اأن  الن�رضية  واأو�سحت 
يف  و�سعها  مت  التي   , املعنية 
كل  هي  برتقايل,  يقظة  م�ستوى 
الولية(  )جنوب  وزو  تيزي  من 

وميلة  بوعريريج  وبرج  و�سطيف 
واأم  وخن�سلة  وباتنة  وق�سنطينة 
الولية(,  )�سمال  وتب�سة  البواقي 
الثلوج  �ُسمك  �سيرتاوح  حيث 
و15   10 بني  ما  املت�ساقطة 
�سالحية  مدة  طوال  �سنتيمرت 

الن�رضية التي تدوم اإىل غاية اليوم 
على ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحاكما 
موقعه  على  املركز  يوفر 
 www.meteo.dz اللكرتوين: 
بطاقة يقظة لالطالع على مزيد 

من التو�سيحات يف هذا ال�ساأن. 

ثلوج على املرتفعات التي يتجاوز علوها ال900 مرت 

بقوة  اجلزائر,  ال�سبت,  اأدانت 
الذي  املزدوج  الإرهابي  التفجري 
ا�ستهدف دورية اأمنية يف العا�سمة 
لوزارة  بيان  تون�س  معربة  يف 
ت�سامنها  عن  اخلارجية,  ال�سوؤون 
تون�س  مع  والالم�رضوط  املطلق 

ال�سقيقة.

التي  اجلزائر  البيان  اإن  يف  وجاء 
تقف  الإرهاب,  ويالت  من  عانت 
بثبات مع تون�س �سعبا وحكومة �سد 
امل�رضوع الإرهابي وعرابيه الذين 
اأرادوا من وراء هذا العتداء النيل 
العتيدة  وموؤ�س�ساتها  تون�س  من 
تاريخي  �سيا�سي  ا�ستحقاق  غداة 

وقدمت  ال�سقيق  التون�سي  لل�سعب 
وموا�ساتها  تعازيها  اخلارجية 
جراء  ارتقى  الذي  ال�سهيد  لأ�رضة 
للجرحى  متمنية  العتداء,  هذا 

التماثل لل�سفاء.
اجلزائرية  اخلارجية  بيان  واكد 
ال�سعب  اأن  تثق  من  اجلزائر  اأن 

بف�سل  �سيتمكن  ال�سقيق  التون�سي 
�سالبة  وبف�سل  وتب�رضه,  حكمته 
والأمنية  ال�سيا�سية  موؤ�س�ساته 
الإرهاب,  فلول  على  النت�سار 
والتخل�س من هاته الآفة الدخيلة 

على ديننا وقيمنا
باية ع 

اجلزائر تدين بقوة  التفجري الإرهابي الذي ا�ستهدف تون�س

خبر في 
صورة

خرجة وايل م�ستغامن ت�سعل مواقع 
التوا�سل الإجتماعي 

الفاف ت�سكر موبيلي�س
متعامل  اإىل  �سكرها  القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتادية  قّدمت 
الهاتف النقال »موبيلي�س« على اجلهود املبذولة من طرف موؤ�س�سة 
ت�سيب  كانت  التي  املتكررة  الأعطال  اإ�سالح  ب�ساأن  الت�سالت 
الأخرية,  الفرتة  اجلزائرية خالل  الكروية  للهيئة  الر�سمي  املوقع 
والتي نّوهت يف بيان ن�رضته على موقها اللكرتوين بالعمل الكبري 
الذي تقوم به اأحد فروع موؤ�س�سة تلبكوم اجلزائر من اجل الأخذ 
على عاتقها القيام مبتابعة املوقع اللكرتوين والعمل على حمايته 
حت�سبا لإطالع الراأي العام الريا�سي بكافة الأحداث التي يعرفها 

امل�سهد الكروي يف بالدنا.

غربال يتلقى الإ�سادة
الدويل  احلكم  تلقى 
غربال  م�سطفى  اجلزائري 
مباراة  اأدار  بعدما  الإ�سادة 
اإياب ربع نهائي دوري ابطال 
�سهرة  جمعت  التي  اإفريقيا 
الرتجي  فريقي  ام�س  اأول 
التون�سي والزمالك امل�رضي 
اإىل  الأخري  تاأهل  وعرفت 
املربع الذهبي من املناف�سة 
�سبورت«  »بني  قنوات  عرب  التحكيم  خرباء  اأثنى  حيث  القارية, 
رغم  زمامها  للمقابلة وحتكمه يف  غربال  اإدارة  بطريقة  القطرية 
احل�سور اجلماهريي الغفري على مدرجات ملعب راد�س بالعا�سمة 
تون�س, وجنح يف يف القرارات التحكيمية جعل اجلميع ي�سنفه احد 

اأح�سن احلكام الأفارقة خالل الفرتة احلالية.

الأغواط 

قاعات للحجر ال�سحي يف كل املوؤ�س�سات الإ�ست�سفائية 
مت حت�سري قاعات للحجر ال�سحي 
الإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  بكافة 
املنت�رضة عرب تراب ولية الأغواط 
�سد   الوقائية  التدابري  اإطار  يف   ,
ح�سبما  كورونا,  فريو�س  انت�سار 
ال�سحة  مديرية  م�سوؤولو  به  اأفاد 

وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات .
تنفيذا  الإجراء  هذا  ياأتي  و 
لتعليمات وزارة ال�سحة و ال�سكان و 
اإ�سالح امل�ست�سفيات يف هذا ال�ساأن 
القاعات  هذه  تزويد  مت  حيث   ,
الالزمة  الطبية  امل�ستلزمات  بكل 

ل�سمان تكفل تام حت�سبا لأي اإ�سابة 
كما   , فيها  م�سكوك  اأو  حمتملة 
الدين  عماد  القطاع  مدير  �رضح 
فقد  الإطار  نف�س  يف  و   . معاذ 
�رضع يف اإجراء تكوينات متخ�س�سة 
لفائدة كافة الأطباء املنت�سبني اإىل 

من  الأغواط  بولية  ال�سحة  قطاع 
اأجل حت�سريهم للتكفل باأي حالت 
تكوينات  اإىل  اإ�سافة  بها,  م�ستبه 
ال�سبه  الطواقم  لفائدة  متخ�س�سة 
الوقائي  باجلانب  املتعلقة  الطبية 

, اإ�ستنادا لذات امل�سوؤول .



فياليل غويني من برج بوعريريج

حركة الإ�سالح توؤيد نقا�سا مو�سعا مل�سودة الد�ستور
اأعرب رئي�س حركة الإ�سالح الوطني فياليل غويني اأم�س ال�سبت بربج بوعريريج عن ارتياحه 

لنتائج لقائه مع رئي�س اجلمهورية, عبد املجيد تبون, موؤخرا يف اإطار امل�ساورات مع الفعاليات 
ال�سيا�سية حول م�سروع تعديل الد�ستور وا�سفا اإياها ب »امل�سجعة« .

م.�س

وطنية  لندوة  تن�شيطه  خالل  و 
بح�شور  حلزبه  الن�شوية  لالإطارات 
ممثالت عن ن�شاء اجلمهورية العربية 
مبركز  الدميقراطية  ال�شحراوية 
الراحل  املجاهد  العلمي  الرتفيه 
كافة  غويني  دعا   , قيطوم  فو�شيل 
اجلزائريني و اجلزائريات للم�شاركة 

يف النقا�ش الوا�شع مل�شودة م�رشوع 
تعديل الد�شتور التي �شتعر�ش على 
لإثرائها  املجتمع  فعاليات  خمتلف 

و فتح نقا�ش يف هذا ال�شاأن.
واأ�شاف يف هذا ال�شياق ان ت�شكيلته 
اأن تتخلف عن  ال�شيا�شية »ي�شتحيل 
اأي دعوة للبناء و مواقفنا وا�شحة و 
ثابتة,  فنحن نطمح اأن يتغري الأمر 
ثابثا,  ال�شعب  د�شتور  يكون  اأن  و 

يهدف اإىل ا�شتكمال بناء اجلمهورية 
الإ�شالح  حركة  اأن  اجلديدة«وقال 
امل�شاورات  توؤدي  اأن  اإىل  تطمح 
اإىل  رئي�ش اجلمهورية  التي يجريها 
و�شع د�شتور »ثابت بهدف ا�شتكمال 
حث   اجلديدة«كما  اجلمهورية  بناء 
على  اأخرى  جهة  من  املتحدث 
»تعزيز دور �شندوق النفقة و تو�شيع 
دائرة ال�شتفادة منه لت�شمل الن�شاء 

خ�شو�شا  و  الأيتام  و  املعوزات 
النائية,  باملناطق  القاطنة  املراأة 
و  الجتماعية  ظروفها  لتح�شني 
حمايتها  و  كرامتها  على  احلفاظ 
التي  الجتماعية  الآفات  كل  من 

ترتب�ش بها«.
و يف ال�شاأن التنموي, طالب غويني 
ب »اعتماد �شيا�شة تنموية عادلة ما 
تدارك  اأجل  من  البالد  مناطق  بني 

و  امل�شجلة  النقائ�ش  و  الختالل 
دفع عجلة التنمية املحلية«.

من جانب اآخر و بخ�شو�ش الق�شية 
حركة  رئي�ش  اعترب  ال�شحراوية 
الإ�شالح الوطني اأنه »ل ميكن لأي 

اإرادة  خارج  حال  يفر�ش  اأن  اأحد 
موؤكدا  الغربية«,  ال�شحراء  �شعب 
يقت�شي  الأمر  اأن  ال�شياق  نف�ش  يف 
»الإ�رشاع يف تنظيم ا�شتفتاء لتقرير 

م�شري ال�شعب ال�شحراوي«.
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ا�ستغفلت رئي�س حكومة �سابق  

مافيا  حتت غطاء ال�ستثمار 
الفالحي  بتلم�سان

يف  التحقيقات  بع�ش  اأ�شارت 
حتت  العام  املال  نهب  ملفات 
الفالحي  ال�شتثمار  غطاء 
والب�شل  البطاطا  وت�شدير 
اكت�شاف  تلم�شان  اإىل  بولية 
املال  لتهب  ممنهجة  طرق 
من  وزراء  ب�شهادة  العام 
وحتى  ال�شابقة  ,  احلكومات 
رئي�ش حكومة اأ�شبق نف�شه �شهد 
وهمي  بدون  م�شتثمر  على 
 20013/12/13 علمه يوم 
هذا   . لتلم�شان  زيارته  خالل 
واأ�شار التحقيق  الأوىل مع اأحد 
الوهميني  املدعو  امل�شتثمرين 
جلب  املنتجات  انه  م«  »�ش 
لإقامة  الفالحني  عند  من 
لتنتج  التي  معر�ش  مبزرعته 
�شهول  حم�شول  بنواحي  اأي 
مدينة الرم�شي  ل�شمان الإ�شهاد 
باملاليري  قر�ش  على  للح�شول 
حتت غطاء ت�شدير الب�شل, هذا 
املعر�ش الذي اأقامه  اأمام طاقم 
ي�شم 13 وزيرا يتقدمهم  الوزير 
يوم  �شالل  املالك  عبد  الأول 
بتواطوؤ  2013/12/13  وهذا 
واآخرون من  الولية  اأطرافا من 
يتقدمهم  الفالحية  امل�شلح 
من  وزارة  �شامي  م�شوؤول 

الطفولة  �شديق  كان  الفالحة 
الذي  الوهمي  امل�شتثمر  لهذا 
�شمن  من خالل هذا املعر�ش 
اأعني  يف  الرماد  به  ذر  الذي 
نفوذه  ويبداأ  ليبني  امل�شوؤولني 
العام  بداية  املال  نهب  يف 
الب�شل  لإنتاج  باملاليري  بقر�ش 
واحدة  ومبلغ  حبة  غر�ش  دون 
,كما  تربيد  لإنتاج  غرفة  اآخر 
ح�شل على  حمل ديوان اخلمور 
بالدينار  الرم�شي  بو�شط مدينة 
الرمزي وا�شتوىل على م�شاحتها 
قرو�شها  دفع  قبل  هدمها  التي 
م�شتثمر  اآخر جند  جانب  من   ,
فزة  ناحية  عني  من  اآخر 
الذي  ورغم اأنه لميلك اأكرث من 
ا�شتغل  لكنه  الأر�ش  من  هكتار 
للظهور وجلب  وزارية  زيارة 
الوزير اإىل اأر�شه  ل�شمان زراعة 
توقفت  املثمرة  التي  الأ�شجار 
مبجرد بلوغ القر�ش اجليب , من 
يف  التحقيق  اآخر  اأ�شار  جانب 
�شناعة  اأعالف  مركب  اإفال�ش 
كلم   10 فزة  بعني  الدواجن 
لأحد  تلم�شان  ومنحه  �رشق 
احلكومات  من  املقربني 
الأول  الوزير  اأين  زاره  ال�شابقة 
ووزراء  يو�شفي  والوزير  �شالل 

متعاقبون ما مكنه من احل�شول 
الدينارات  من  املليري  على 
كما   , وبيعها  الأعالف  لإنتاج 
�شهلت له هذه العالقات عمليات 
نهب م�شنع للذرى مبغنية واآخر 
لرتكيبال م�شنعا  وجعله  للزيت 
اآلت  الفالحية  وا�شترياد  ق
الغزوات  ميناء  الغيار  عرب  طع 
والتي  الفالحية  الآلت  لرتكيب 
لروؤو�ش  هي يف احلقيقة تهريب 
اخلارج  التي  اإىل  الأموال 
يف  لها  البنوك  مدانة  لتزال 
اأهل  من  اآخرون  ا�شتفاد  حني 
ال�شابق  العدل  وزير  مع  النفوذ 
من  م�شاريع دعم احلليب وتربية 
الأبقار  واإنتاج  الزيتون وم�شانع 
الفالحي على  املجال  كربى يف 
جمرد  احلقيق  يف  وهي  الوثائق 
مركبات اأو معا�رش لزيت الزيتون 
اأ�شحابها  ح�شول  فقط  مت 
دون  مايل  كدعم  املاليري  على 
لهم  اأن  بفعل  �شمانات  �شوى 
لهم  تو�شطوا  وزراء  مع  عالقات 
لتح�شيل  البنوك  اإطارات  مع 
مكاملات  مبجرد  القرو�ش 
الأمر الذي قد يجر العديد من 

امل�شوؤولين  اإىل العدالة .
حممد بن ترار

لت�سليم مقررات التخ�سي�س

فتح موقع وكالة »عدل« لفائدة 
120 األف مكتتب 

لتح�شني  الوطنية  الوكالة  اأعلنت 
)عدل(,  وتطويره  ال�شكن 
لها,  بيان  يف  ال�شبت  اأم�ش 
الإلكرتوين  موقعها  فتح  عن 
التخ�شي�ش  مقررات  لت�شليم 
يف  بالإيجار  البيع  ل�شكنات 
فائدة املكتبيني, م�شرية اإىل اأن 
األف مكتتب  العملية ت�شمل 120 

على امل�شتوى الوطني.
اأن  بيانها  يف  الوكالة  قالت  و 
للوكالة  الإلكرتوين  املوقع 
 )www .aadl .com .dz (
اليوم  من  ابتداء  فتحه  �شيتم 
�شحب  لأجل   2020 مار�ش   7
من  التخ�شي�ش  مقررات 
اأن  مو�شحة  املكتبيني,  طرف 
 120 ت�شمل  التي  العملية  هذه 

امل�شتوى  على  مكتتب  األف 
اإل  اآجالها  تنتهي  »لن  الوطني 
جلميع  الكلي  ال�شتالم  عند 
الوكالة  اأو�شحت  املقررات«و 
مقررات  ت�شليم  عملية  اأن 
التخ�شي�ش »تتم ب�شفة تدريجية« 
�شحب  باإمكانهم  املكتبيني  واأن 
التحميل  طريق  عن  املقررات 
الإلكرتوين  املوقع  من  املبا�رش 
لدى  التنقل  اإىل  احلاجة  »دون 
هذه  وتخ�ش  م�شاحلها«. 
العملية, ح�شب بيان وكالة عدل, 
36 ولية, و هي : وهران ,تيارت, 
تلم�شان, مع�شكر, �شلف, �شيدي 
بلعبا�ش, م�شتغامن, تي�شم�شيلت, 
ق�شنطينة  البي�ش,  �شعيدة, 
 , جيجل  باتنة,  ,�شطيف, 

م�شيلة, ام البواقي, ميلة ,تيبازة, 
�شكيكدة,  عنابة,   اجلزائر, 
اأهرا�ش  �شوق  قاملة,  الطارف, 
,البليدة,  الدفلى  عني  ,تب�شة, 
اجللفة  البويرة,  بجاية,  املدية, 
الوادي,  ورقلة,  ,بومردا�ش 
اأ�شارت  و  والغواط  غرداية 
ت�شليم  عملية  اأن  »عدل«  وكالة 
�شتكون  التخ�شي�ش  مقررات 

متبوعة ب�شب اأوامر 
ثمن  من  الثالث  ال�شطر  دفع 
�شيتم  انه  موؤكدة  ال�شكن, 
الوليات  عن  تدريجيا  الإعالن 
املعنية ب�شب اأوامر دفع ال�شطر 
اللكرتوين  املوقع  عرب  الثالث 

وفق الرزنامة املربجمة. 
م.�س

اأمينه العام كمال بن �سامل يوؤكد

حلزب التجديد كلمته يف التعديل الد�ستوري
اأكد الأمني العام حلزب التجديد 
اجلزائري كمال بن �شامل اأم�ش 
م�شاهمة  باجلزائر  ال�شبت 
مبقرتحات  ال�شيا�شية  ت�شكيلته 
»قوية وبناءة » يف م�شار تعديل 
الد�شتور من اأجل  التو�شل اإىل 
بناء جزائر جديدة تكر�ش فيها 
احلقيقية  الدميقراطية  مبادئ 
جميع  بني  وامل�شاواة  والعدالة 

�رشائح املجتمع.
حلزب  العام  الأمين  ودعا 
كلمة  يف  اجلزائري  التجديد 
الوطني  امللتقى  اأ�شغال  يف  له 
الفاعلني  جميع  للحزب  الأول 
و�شباب  نخب  من  املجتمع  يف 
وجمتمع مدين اإىل »امل�شاهمة 
جديدة  واأفكار  مبقرتحات 

تعديل  م�شار  يف  ومو�شوعية  
التمكن  اأجل  من  الد�شتور 
والقانون  احلق  دولة  بناء  من 

وحتقيق العدالة وامل�شاوة«.
عن  ذاته  امل�شوؤول  واأعرب   
اأمله يف اأن يكون هذا الد�شتور 
املعدل »متكامال وقويا ير�شى 
اأجل  من  اجلزائريني  كل  به 
ال�شلبية  للممار�شات  حد  و�شع 
للنظام ال�شابق واحلكم الفردي 
ومكافحة الف�شاد واملح�شوبية 
 « وامل�شاواة  العدالة  وتكري�ش 
ودعا بن �شامل يف نف�ش الوقت 
خمتلف  »تعديل  �رشورة  اإىل 
ل�شيما  الأخرى  القوانني 
قانوين النتخابات واجلمعيات 
الن�شاط  يف  ال�شباب  واإ�رشاك 

ال�شيا�شي واإ�شهامه يف خمتلف 
الف�شاد  ومكافحة  امليادين 
واإبعاد  الذمم  و�رشاء  والتزوير 
الن�شاط  من  الفا�شد  املال 
على  م�شددا  ال�شيا�شي« 
موؤ�ش�شات  بناء  يف  امل�شاهمة 
بني  التوازن  لتحقيق  قوية 
مب�شاكل  والتكفل  ال�شلطات 
اأجهزة  وتعزيز  املواطنني 
املجال  وتقوية  الرقابة 
القت�شادي باإ�رشاك الكفاءات 
ل�شيما من اجلالية اجلزائرية 

املقيمة باخلارج«.
ومبنا�شبة العيد العاملي للمراأة 
امل�شادف ليوم 8 مار�ش اأ�شاد 
بدور  احلزبي  امل�شوؤول  ذات 
اجلزائرية  املراأة  وت�شحيات 

بجانب  وجودها  اأثبتت  التي 
حرب  اإبان  ل�شيما  الرجل 
وغداة  الوطني  التحرير 
اىل  داعيا   , ال�شتقالل 
ال�رشة   على متا�شك  احلفاظ 
الأمني  حيا  كما  اجلزائرية. 
العام للحزب ما حققه احلراك 
»اأبهر  الذي  ال�شلمي  ال�شعبي 
العامل بتح�رشه و�شلميته« منذ 
خرج  حيث   2019 فرباير   22
املواطنون من اأجل و�شع حد 
»كر�ش  الذي  ال�شابق  للنظام 
ال�شلبية  الرداءة  واملمار�شات 
والتهمي�ش  واحلقرة  والف�شاد 
ثروات  على   لال�شتيالء 

ال�شعب« على حد قوله.
م.�س

ندوة جهوية للجبهة الوطنية

 
تواتي يدعو اإىل احلوار لختيار النظام ال�سيا�سي

الوطنية,  اجلبهة  رئي�ش  دعا 
ال�شبت  اأم�ش  تواتي,  مو�شى 
فتح  اإىل  العا�شمة,  باجلزائر 
منط  لختيار  وطني  حوار 
يريده  الذي  ال�شيا�شي  النظام 
جلنة  ت�شكيل  قبل  ال�شعب 

خمت�شة تتكفل ب�شياغته.
افتتاحه  خالل  له  كلمة  ويف 
مكاتب  لروؤ�شاء  جهوية  لندوة 
الو�شط , قال تواتي اأنه »يجب 
فتح حوار وطني لختيار منط 
يريده  الذي  ال�شيا�شي  النظام 
اإىل  بعدها  للذهاب  ال�شعب, 

ل�شياغة  خمت�شة  جلنة  ت�شكيل 
واحد  اآن  يف  داعيا  الد�شتور«, 
ما  اإىل  ال�شماع  �رشورة   اإىل   ,
تطلبه امل�شريات وعدم تاأخر يف 
ال�شتجابة اإىل مطالبها. و�شدد 
�رشورة  على  امل�شوؤول  ذات 
�شياغة د�شتور جزائري حم�ش 
ال�شابقة  الد�شاتري  ي�شبه  ل 
قال,  كما  ال�شتجابة,  ي�شتطيع 
اإىل متطلبات ال�شعب اجلزائري 
التي  الأزمة  من  البالد  ويخرج 
اإىل  تطرقه  ولدى  تعي�شها 
ال�شيد  دعا  احلزبي,  ال�شاأن 

تواتي املنا�شلني اإىل الحتكاك 
باملواطن الب�شيط وال�شماع اإىل 
ب�شفة  واخلروج  ان�شغالته 

والقيام  امليدان  اإىل  دائمة 
التعريف  هدفها  بندوات 

باحلزب و ن�شاطاته. 

من خالل النتقام من النقابة

الكنا�س يتهم اأطرافا �سيا�سية بعرقلة م�سروع التغيري
اتهم املن�شق الوطني للمجل�ش 
الوطني لأ�شاتذة التعليم العايل 
  « العلمي«الكنا�ش  والبحث 
حزب  ميالط  احلفيظ  عبد 
العن�رشي  و�شفه ب«  �شيا�شي 
النتقام  مبوؤامرة  القيام   «
النقابي  التنظيم  من  هذا 
اإىل  اخلط  رده  وحماولة 
التي  الفرنكوفيلي  الي�شاري 
د�شيمرب  يف  منه  حتررت 
2016  ل�شتخدامها يف حربهم 
موؤ�ش�شات  �شد  القادمة 
الوطني  الأمني  وقال  الدولة. 

عبد  “الكنا�ش”  لنقابة  
احلفيظ ميالط على �شفحته 
اإن  بوك”  “الفاي�ش  على 
نقابة  على  موؤامرة  هناك 
اأطراف  الكنا�ش  تقودها 
و�شفها  عن�رشية  �شيا�شية 
اأجندة  وفق  تعمل  و  بالقوية 
على  اأول  قائمة  �شيا�شية 
التنظيم  هذا  من  النتقام 
من  حرمهم  الذي  النقابي 
يف  اجلامعي  احلرم  اإدخال 
التي عرفت  الفا�شلة  املبادرة 
يف  املا�شي  الع�شيان  با�شم 

ربيع 2019 كما يعود مربر هذه 
دعم  ميالط  الأطراف ح�شب 
الد�شتوري  لللخيار  الكنا�ش 
م�شاركته  وكذا  النتخابي, 
للو�شاطة  الوطنية  الهيئة  يف 
ال�شلطة  تاأ�شي�ش  واحلوار 
الوطنية امل�شتقلة لالنتخابات 
حماولة  اإىل  بالإ�شافة  هذا 
اللجنة  ا�شتقرار  �رشب 
الوطنية امل�شتقلة لالنتخابات 
 90 من  اأكرث  من  تت�شكل  التي 
واإطارات  اأ�شاتذة  من  باملائة 

وطلبة اجلامعات الوطنية

نف�ش  يف  ميالد  اتهم  كما 
الإطار هذه اجلهات ال�شيا�شية 
مبحاولة اإف�شال كل امل�شاعي 
اجلديدة  اجلزائر  لبناء 
يحرك  التيار  هذا  اأن  م�شيفا 
نقابة  ملهاجمة  لوبياته  كل 
اأن  يريد  جهة  فمن  الكنا�ش, 
وهمية  نزاعات  لها  يختلق 
عليها,  الق�شاء  اإىل  توؤدي 
الذي  ح�شنها  اإىل  واإرجاعها 
�شقط من النقابة يف دمي�شرب 

2016
باية ع  
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يجب اإلغاء املحا�س�سة والكوطا الن�سائية 
.    حان الوقت، لإن�صاء وزارة خا�صة باملراأة

رئي�صة مركز الإعالم حلقوق املراأة »�صيداف« نادية اآيت زاي

 مرمي خمي�صة

زاي، خالل  اآيت  اعتربت  من جهتها، 
نزولها �ضيفة على منتدى »املجاهد«، 
اأنه  »املراأة«،  بعيد  احتفاله  مبنا�ضبة 
»مبا اأننا يف �ضدد بناء جزائر جديدة، 
فقد حان الوقت، لإن�ضاء وزارة خا�ضة 
باملراأة، تكون �ضاملة لكل القطاعات، 
املراأة  ان�ضغالت  بكل  ومتكفلة 
ن�ضف  متثل  باعتبارها  اجلزائرية، 
ت�ضاهم  اأن  يجب  وبالتايل  املجتمع، 
هذا  يف  الرجل  مع  جنب،  اإىل  جنبا 

امل�ضعى النبيل.
ذات  اأف�ضحت  اأخرى،  جهة  من 
الد�ضتوري  التعديل  اأن  املتحدثة، 
املرتقب، يجب اأن يوظف م�ضطلحات 
اأنه  باعتبار  باملراأة،  خا�ضة  وا�ضحة 
حد  على  ومواطنة  للمواطن  موجه 
اأن  يجب  اأنه  اإىل  بالإ�ضافة  �ضواء، 
يكر�س امل�ضاواة بني الرجل واملراأة ، 
بلغة مبا�رشة، لي�س فقط اأمام القانون، 
بل من حيث جميع احلقوق ال�ضيا�ضية، 
والجتماعية،  والقت�ضادية، 

باقي  عن  النظر  بغ�س  والثقافية، 
مع  لها،  املمنوحة  املدنية  احلقوق 
املمار�س  التمييز  يف  النظر  اإعادة 
احلقوق،  لهذه  املراأة  تطبيق  لدى 
املراأة  حلقوق  حقيقة  مكر�س  يكون 
ومعززا  اجلزائري،  املجتمع  داخل 

ملكانتها على ال�ضاحة الوطنية.
املجاهد،  فوروم  �ضيفة  ذكرت  كما 
اأي  عاملة،  امراأة  مليون   2 هناك  اأن 
العدد  ما يعادل 18 باملائة فقط من 

الإجمايل للعمال اجلزائريني، وبالتايل 
يجب على امل�رشع اجلزائري ح�ضبها، 
اأن مينح املراأة حقوق اقت�ضادية اأكرب، 
والأعمال،  ال�ضغل  عامل  بقوة  لتقتحم 
ي�ضمح  ما  الرجل،  مثل  مثلها  ومتتلك 

لها ب�ضمان لقمة عي�ضها.
رئي�ضة  دعت  منف�ضل،  �ضياق  يف 
قانون  و�ضع  اإىل  »�ضيداف«، 
يكون  اجلزائرية،  باملراأة  خا�س 
ووا�ضحة  مبا�رشة،  جديدة  ب�ضيغة 

كل  من  حلمايتها  امل�ضطلحات، 
م�ضرية  والتحر�س،  العنف  اأ�ضكال 
باملنا�ضبة، اأن اجلزائر تفتقر لالآليات 
والت�رشيعية  القانونية  وامليكانيزمات 
من  املراأة  متكن  التي  ال�رشورية، 
ودون  باأريحية،  حقوقها  ممار�ضة 
جترمي  يخ�س  فيما  خا�ضة  متييز، 
من  املمار�س  املنزيل،  العنف 
اأو  ج�ضدي  كان  �ضواء  الأزواج،  قبل 
منوهة  العقوبات،  قانون  يف  معنوي، 
ال�ضيا�ضي  الربنامج  اأن  باملنا�ضبة، 
املجيد  عبد  اجلمهورية،  لرئي�س 
املاكثات  بفئة  مرة  لأول  اهتم  تبون، 

يف البيوت.
احلقوقية،  النا�ضطة  اأعابت  حني،  يف 
القانونية،  الن�ضو�س  حتيني  عدم 
وغلق  والطفل،  بالأ�رشة  اخلا�ضة 
اأمام  الباب  املعنية  ال�ضلطات 
اأن  املفرو�س،  التي من  الجتهادات، 
جتعلها تواكب التطورات احلا�ضلة، يف 

املجتمع اجلزائري، ولي�س العك�س.

طالبت املحامية والنا�صطة حقوقية، ورئي�صة مركز الإعالم والتوثيق حلقوق الطفل واملراأة »�صيداف«، نادية اآيت 
زاي، اأم�س، باإلغاء �صيا�صة املحا�ص�صة والكوتا الن�صائية، التي متكن »املراأة« من اعتالء املنا�صب امل�صاهمة يف �صنع القرار 

ال�صيا�صي يف اجلزائر، معتربة اأن املراأة اجلزائرية ح�صبها، لطاملا كان لها احلق يف 30 باملائة فقط من هاته املنا�صب، داخل 
موؤ�ص�صات الدولة، ومنه يجب اليوم اأن تكون باملنا�صفة بينها وبني الرجل، بقوة القانون، ولي�س مثلما كانت يف ال�صابق، 

مربوطة ومتعلقة باإرادة الأحزاب ال�صيا�صية، يف اإ�صراك العن�صر الن�صوي، معربة باملنا�صبة عن اأملها، يف اأن تتموقع املراأة 
اجلزائرية، ب�صفة اأكرب، يف النتخابات املحلية والت�صريعية املقبلة.

 الوكالة الوطنية للت�صغيل

ارتفاع عدد الن�ساء ب�سوق 
الت�سغيل �سنة 2019  

ب�ضوق  الن�ضاء  توظيف  ميثل 
جمموع  من  96ر14  ال�ضغل 
من  امل�ضجلة  التوظيف  عمليات 
للت�ضغيل  الوطنية  الوكالة  طرف 
بت�ضجيل  اأي   2019 �ضنة  خالل 
زيادة طفيفة مقارنة ب�ضنة 2018 
و  العمل  وزارة  لدى  علم  ح�ضبما 

الت�ضغيل و ال�ضمان الجتماعي. 
 « اأن  امل�ضدر  ذات  اأو�ضح  و 
الكال�ضيكية  التوظيف  عمليات 
ارتفعت  ال�ضغل  عامل  يف  للن�ضاء 
 2019 �ضنة  خالل   50.159 اإىل 
من  باملائة  96ر14  يعادل  ما  اأي 
طلبات  لقبول  الإجمايل  العدد 
الت�ضغيل امل�ضجلة من طرف نف�س 
توظيف  عدد  بلغ  قد  و  الوكالة«. 
 12،71  ( توظيفا   47.730 الن�ضاء 
و 8.936  �ضنة 2018  باملائة( يف 
ال�ضهرين  خالل  باملائة(   17،23(

الأولني من ال�ضنة اجلارية.
من  ال�ضغل  بطالبي  يتعلق  فيما 
ذوي الحتياجات اخلا�ضة اأ�ضارت 
للت�ضغيل  الوطنية  الوكالة  ح�ضيلة 
اإىل ت�ضجيل 646 طلب من خمتلف 
اأنواع الإعاقة مت توظيفهم خالل 
 71 بينهم  من  املا�ضية  ال�ضنة 
اأح�ضت  الوكالة  اأن  علما  امراأة 
ت�ضغيل  طلب   6290 جمموع 
الحتياجات  ذوي  من  لأ�ضخا�س 
الوطني  الرتاب  عرب  اخلا�ضة 
و  املرجعية.  الفرتة  نف�س  خالل 
خالل ال�ضنوات اخلم�س املا�ضية، 
�ضهد التوظيف الكال�ضيكي للن�ضاء 
من  انتقل  اذ  معتربا«   « ارتفاعا 
 2014 �ضنة  يف  توظيفا   27.103
 2019 �ضنة  توظيفا   50.159 اإىل 
 85 ن�ضبتها  بلغت  بزيادة  اأي 
امل�ضدر  نف�س  ي�ضيف  باملائة، 
اأما فيما يتعلق بجهاز امل�ضاعدة 
اإدماج  »مت  املهني  الإدماج  على 
الفرتة  خالل  امراأة   243.478

 2019 اإىل   2014 من  املمتدة 
 2019 �ضنة  يف   4.962 بينهم  من 
اأخرى مت  امراأة   113.802 اأن   و 
توظيفهن يف اإطار عقود الت�ضغيل 
بينهن  من   2014 منذ  املدعم 
و   .2019 �ضنة  يف  امراأة   8.261
املقاولتية  ت�ضجيع  جمال  يف 
الوكالة  طرف  من  الن�ضاء  عند 
و  ال�ضباب  ت�ضغيل  لدعم  الوطنية 
على  للتاأمني  الوطني  ال�ضندوق 
اإىل  امل�ضدر  ذات  اأ�ضار  البطالة 
ا�ضتفدن  اللواتي  الن�ضاء  عدد  اأن 
لدعم  العموميني  اجلهازين  من 
عرف  م�ضغرة  موؤ�ض�ضات  اإن�ضاء 
» تطورا حم�ضو�ضا« خالل 2014-
22ر17  من  الن�ضبة  لرتتفع   2019
باملائة اإىل 37ر17 م�رشوع ممول 
م�ضيفا اأنه يف �ضنة 2019 بلغ عدد 
الن�ضاء  اأجنزتها  التي  امل�ضاريع 

1964 م�رشوع ح�ضب الوزارة.
و  »حتى  اأنه  التقرير  يف  جاء  و 
الن�ضوة قد وجلن  كانت هذه  اأن 
جميع القطاعات غري اأن حتليل 
بادرت  التي  امل�ضاريع  بنية 
فرتة  نف�س  خالل  الن�ضوة  بها 
املقارنة اأ�ضار اإىل اأن هذه البنية 
اخلدمات  قطاع  عليها  يهيمن 
ب 43ر15 باملائة من امل�ضاريع 
15ر19  مقابل  امل�ضتحدثة 
ال�ضناعات  قطاع  يف  باملائة 
باملائة  62ر7  و  التقليدية 
22ر17  و  الفالحة  قطاع  يف 
و  ال�ضناعة  قطاع  يف  باملائة 
باملائة يف املهن احلرة  30ر48 
البناء  باملائة يف قطاع  31ر2  و 
و ح�ضب  العمومية«.  الأ�ضغال  و 
بع�س  فان  املعطيات  نف�س 
الري و   « القطاعات على غرار 
ال�ضيانة و ال�ضيد البحري و نقل 
طرف  من  فيها  مرغوب  غري 

الن�ضاء«.

اللواء ال�صعيد �صنڤريحة رئي�س اأركان اجلي�س بالنيابة 

جزائريات اأخ�سعن التاريخ ف�سرن اأيقونات خالدة
تراأ�س اللواء ال�ضعيد �ضنڤريحة، رئي�س 
اأركان اجلي�س الوطني ال�ضعبي بالنيابة، 
م�ضاء اأم�س مبقر وزارة الدفاع الوطني، 
الع�ضكريات  الن�ضاء  �رشف  على  حفال 
الدفاع  بوزارة  العامالت  واملدنيات 
الوطني، ح�رش احلفل  روؤ�ضاء الدوائر 
اجلي�س  واأركان  الوطني  الدفاع  بوزارة 
وروؤ�ضاء  واملديرون  ال�ضعبي،  الوطني 
األقى  باملنا�ضبة  املركزية.  امل�ضالح 
الن�ضاء  كل  بدايتها  يف  هناأ  كلمة  اللواء 
ال�ضعبي،  العامالت يف اجلي�س الوطني 
قامت  الذي  الريادي  الدور  مثمنا 
موؤكدا  اجلزائرية،  املراأة  به  وتقوم 
مل  والطغيان  الظلم  �ضد  كفاحها  اأن 
يتوقف، ون�ضالها يف الدفاع عن وطنها 
اإىل  معيدا  م�ضتمرا،  بقي  ووطنيتها 
لن�ضاء  اخلالدة  الأ�ضماء  تلك  الذاكرة 
التاريخ  اأخ�ضعن  حرائر،  جزائريات 
خالدة  اأيقونات  ف�رشن  ملنطقهن، 
ترويها الأجيال جيال بعد جيل، مربزا 
الت�ضحيات اجل�ضام التي قدمتها املراأة 
خا�ضة  الأزمان،  مر  على  اجلزائرية 

الفرن�ضي  لال�ضتعمار  مواجهتها  يف 
البغي�س، ووقوفها القوي اأمام الظاهرة 
�رشفها  عن  دفاعا  املقيتة،  الإرهابية 
وقدمت  ووطنها،  عائلتها  وعن  ودينها 
من اأجل ذلك ثمنا غاليا، �ضواء كمعلمة، 
كافة  ويف  بل  ك�ضحفية،  اأو  كطالبة،  اأو 

مواقع تواجدها:
كل  من  مار�س  الثامن  لنا  »يتيح   
خاللها  نلتقي  متجددة  فر�ضة  �ضنة، 
م�ضتخدمات  من  وبناتنا،  باأخواتنا 
من  نحر�س  الوطني،  الدفاع  وزارة 
فرحة  ن�ضاركهن  اأن  على  خاللها 
وتقديرا  منا  عرفانا  العاملي،  عيدهن 
واملنا�ضلة  املقاومة  املراأة  لتلك 
على  لل�ضري  لهن  وحتفيزا  واملجاهدة، 
العمل،  وموا�ضلة  الأ�ضالف  خطى 
وللجي�س  املفدى  الوطن  لهذا  خدمة 
التحرير  ال�ضعبي، �ضليل جي�س  الوطني 
الوطني. اإننا ن�ضتح�رش بهذه املنا�ضبة، 
مكانة املراأة اجلزائرية واأجمادها عرب 
التاريخ، ون�ضالها يف �ضبيل احلفاظ على 
ثوابته، عالوة  وتر�ضيخ  هوية املجتمع 

من  الرجل،  جانب  اإىل  كفاحها،  على 
بالدها،  و�ضيادة  حرية  ا�ضرتجاع  اأجل 
يف  ال�ضتقالل،  عهد  يف  واإ�ضهاماتها، 
اللواء  ال�ضيد  والت�ضييد.«  البناء  معركة 
قطعتها  التي  اخلطوات  على  عرج 
م�ضريتها  خالل  اجلزائرية  املراأة 
تبوء  من  مكنتها  والتي  امل�رشفة، 
املكانة املرموقة التي ت�ضتحقها وعن 
باعتالء  لها  �ضمحت  والتي  جدارة، 
وها  دولتها،  هرم  يف  املنا�ضب  اأعلى 
الرتب  اأعلى  اإىل  ترتقي  اليوم  هي 
يف  والوظائف  املنا�ضب  اأعلى  وتتوىل 

اجلي�س الوطني ال�ضعبي:
التي  اجلزائرية  املراأة  هي  »هذه 
بالتقدير  لها  وندين  بها،  ونفتخر  نعتز 
م�ضريتها  هي  وهذه  والعرفان، 
الزمن، والتي  امل�رشفة عرب عقود من 
�ضمحت لها باعتالء اأعلى املنا�ضب يف 
اإىل  ترتقي  اليوم  وهاهي  دولتها،  هرم 
املنا�ضب  اأعلى  وتتوىل  الرتب  اأعلى 
والوظائف يف اجلي�س الوطني ال�ضعبي.

نعد  ونحن  اليوم،  لفخورون  واإننا 

اللواتي  بناتنا  الن�ضوة،  هوؤلء  بني  من 
الأمة،  اأ�ضبال  التحقن حديثا مبدار�س 
اإرادة قوية وعزمية ل  اأظهرن  والالئي 
تلني، وطموحا منقطع النظري، لتحقيق 
للموؤ�ض�ضة  خدمة  متاألق،  مهني  م�ضار 

الع�ضكرية وللم�ضالح العليا للوطن.
نعم لقد وجدن يف املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية، 
وتفجري  للتميز  اخل�ضب  امليدان 
مهنيا  وو�ضطا  واإبداعهن،  طاقاتهن 
مالئما للتعبري عن اإرادتهن للم�ضاهمة 
اجلزائر  اأمن  على  احلفاظ  يف 
التحديات  ظل  يف  وا�ضتقرارها، 
التي  اخلطرية  والتهديدات  الراهنة، 

تعرفها منطقتنا.
الذات  تطوير  رفعها،  يتطلب  حتديات 
والإخال�س،  العزمية  وقوة  والقدرات، 
وال�رشامة املهنية وتقدي�س العمل، لأن 
حفظ اجلزائر �ضاخمة، مرهون بوطنية 
ون�ضاء،  رجال  اأبنائها،  كافة  واإخال�س 
بينهم،  فيما  والتكامل  التالحم  وقوة 
املرحلة  متطلبات  ت�ضتدعيه  ما  وهو 

الراهنة، واجلزائر اجلديدة.«

من  املمتدة  الفرتة  خالل 
 ،2019 ماي  اإىل   2014 �ضبتمرب 
ارتفع عدد الن�ضاء العامالت من 
باملائة  81ر16   (  1.722.000
اإىل   العاملني(  ال�ضكان  من 
27ر18  يعادل  )ما   2.062.000
زيادة  بت�ضجيل  اأي  باملائة( 

ن�ضبتها 74ر19 باملائة.
الديوان  معطيات  اأ�ضارت  قد  و 
املنبثقة  لالإح�ضائيات  الوطني 
و  ال�ضغل  حول  التحقيق  عن 
 2019 �ضنة  اأجنز  الذي  البطالة 
ت�ضغيل  من  باملئة  1ر61  اأن 
الإدارة  يف  يرتكز  الن�ضاء 
العمومية م�ضيفا اأنه على اأ�ضا�س 
ت�ضغيل  ميت�س  مهن  جمموعات 
الن�ضاء 9ر56 باملائة من الت�ضغيل 
و  الإداريني  للموظفني  العام 
8ر54 باملائة يف املهن الثقافية 
املهن  يف  باملائة  5ر37  و 
و  متو�ضطة(  )اإطارات  الو�ضيطة 
3ر16 باملائة يف املهن املوؤهلة 
ال�ضناعات  و  ال�ضناعة  لقطاعي 

التقليدية.
مدير  اأبرز  الإطار،  هذا  يف 
بالوزارة،  الإدماج  و  الت�ضغيل 
حممد �رشف الدين بو�ضياف اإن 
العمل  �ضوق  يف  املراأة  م�ضاهمة 
عديد  بف�ضل  تقدما  حققت  قد 
التي  املوؤ�ض�ضاتية  الإ�ضالحات 
ت�ضمن لها املزيد من احلقوق و 
ت�ضهل ادماجها يف �ضوق العمل. 

ففي جمال فر�س احل�ضول على 
اأن  نف�ضه  امل�ضوؤول  اأكد  العمل، 
قد  اجلديدة  الت�ضغيل  �ضيا�ضة 
�ضوق  اأحياء  اإعادة  يف  �ضاهمت 
الن�ضاط  و  عام  ب�ضكل  العمل 
يف  ذكر  و  خا�س  ب�ضكل  الن�ضوي 
-90 القانون  بان  ال�ضياق  هذا 
 1990 اأفريل   21 يف  املوؤرخ   11
املتعلق بعالقات العمل، املعدل 
عدم  مبداأ  يكر�س  املتمم  و 
العمل  فر�س  اإتاحة  يف  التمييز 
التمييز  اأ�ضكال  جميع  مينع  كما 
بني العمال فيما يخ�س املنا�ضب 

و الأجور اأو ظروف العمل. 

من �صبتمرب 2014 اإىل ماي 2019

ارتفاع عدد الن�ساء العامالت 
بن�سبة 19.74 باملائة

عبد  الوطني  البناء  حركة  رئي�س  دعا 
القادر بن قرينة الطبقة ال�ضيا�ضية اإىل 
جتاوز  اخلالفات ور�س ال�ضفوف من 
للجميع  ت�ضع  بناء جزائر جديدة  اأجل 
، معربا عن رف�س حزبه لواقع املراأة 
يف  املتبعة  الكوطات  �ضيا�ضية  وكذا 

املجال ال�ضيا�ضي للعن�رش الن�ضوي
كلمته  يف  قرينة  بن  القادر  عبد  رافع 
عنوان  حتت  ندوة  اأ�ضغال   خالل 
»املراأة اجلزائرية واقع واآفاق« نظمت 

تهتم  ب�ضيا�ضة  العا�ضمة  باجلزائر  
بالعائلة واملراأة العاملة وتراعي عملها 
املزدوج وب�ضيا�ضة ترفع للمراأة العاملة 
اأجرتها وتزيد من مدة عطلة الأمومة 
واأكد املتحدث  لأبناء اجلزائر  حماية 
را�ضية  غري  ال�ضيا�ضية  ت�ضكيلته  باأن 
وهي  عام  ب�ضكل  املراأة  بو�ضع  متاما 
حقيقية  اإ�ضالحات  �ضن  اإىل  تتطلع 
بها  يحلم  التي  اجلديدة  اجلزائر  يف 
وعن  ال�ضكليات  عن  بعيدا  اجلميع 

�ضيا�ضة الكوطات املتبعة.
الوطني،  البناء  حركة  رئي�س  و�ضدد 
ما  فارقة  حلظة  تعي�س  اجلزائر  اأن 
ي�ضتوجب على اجلميع ن�ضيان اخلالفات 
جزائر  بناء  اأجل  من  ال�ضفوف  ور�س 
جديدة يرجوها اجلميع م�ضريا اإىل اأن 
نحو  باجلزائر  تتجه  اأن  اللحظة  هذه 
اأبنائها  جميع  ب�ضواعد  حقيقي  اإقالع 
وذلك بتنا�ضي كل اخلالفات ال�ضيا�ضية  
اجلراحات  فوق  اجلميع  وبت�ضامح 

علينا  تتغلب  اأن  اأو  ال�ضفوف،  وبر�س 
اأحزابنا  وم�ضالح  ال�ضخ�ضية  نظراتنا 
الوطن  خ�ضارة   اإىل  مايوؤدي  ال�ضيقة 
والذي �ضنخ�رش معه كل �ضيء كما قال 
ل�ضنع  الت�ضامح  �رشورة  على  م�ضددا 
مواجهة  ت�ضتطيع  �ضلبة  وطنية  جبهة 
التي  واملخاطر  الكربى  التحديات 
تهدد اجلزائر من جهة �ضيما يف هذه 

الفرتة التي متر بها البالد.
عطار ب

بن قرينة يدعو الطبقة ال�صيا�صية لتجاوز اخلالفات 

حركة البناء ممتع�سة من واقع املراأة  
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وزارة الداخلية تندد بت�سرف 
وايل م�ستغامن 

بعد تعنيفه اللفظي ملواطنة و موظف

بايةع 

حمتويات  تداول  اإثر  وعلى 
و�سائط  على  بقوة  اإعالمية 
التوا�سل االجتماعي  ُمنتقدة لرّد 
على  م�ستغامن  والية  وايل  فعل  
على  امليدانية  زيارته  هام�ش 
وزير  ذكر   واليته  اإقليم  م�ستوى 
الداخلية و اجلماعات املحلية و 
التهيئة العمرانية، الوايل املعني، 
بني  الثقة  ج�سور  تعزيز  باأن 
املواطنني و الدولة، يتطلب من 
االإطارات املحلية  و  امل�سوؤولني 
و  االإ�سغاء  بقواعد  االلتزام 
و  الرزانة  و  املتبادل،  االحرتام 
موؤكدا  ال�سدر،  �سعة  و  احلكمة 

يف نف�ش ال�سياق  رف�سه و �سجبه 
�ساأنه  من  �سلوك  الأي  القاطع 
من  املواطن  بكرامة  امل�سا�ش 
طرف اأعوان الدولة املوكل لهم 
�سوؤونه،  على  ال�سهر  و  خدمته 
رئي�ش  برنامج  ت�سمنه  ما  وفق 
و  تبون  اجلمهورية عبد املجيد 
ما  وفق  تعليماته،  جوهر  �سكل 
�سّمنتُه برنامج رئي�ش اجلمهورية 
عبد املجيد تبون و�َسّكَل جوَهر 
احلّق  اأّن  يُذّكُر  كما  تعليماته، 
مكفوٌل  االن�سغاالت  عر�ش  يف 
�سمَن  واملواطنني  للمواطنات 

ل اجلوارّي . اأُُطٍر دائَمٍة للّتوا�سُ
م�ستغامن  وايل  خرجة  اأن  يذكر 
للمواطنني  كبري  ا�ستهجان  لقيت 

التوا�سل  من�سات  عرب  خا�سة 
االجتماعي ماجعل الكثري منهم 
املجيد  عبد  الرئي�ش  يطالب 

على  من�سبه  عن  باإبعاده  تبون 
خلفية ت�رصفه الذي و�سفوه ب« 

احلقري ».

اأكد وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة 
العمرانية كمال بلجود رف�سه  القاطع لأي �سلوك 
من �ساأنه امل�سا�س بكرامة املواطن من طرف اأعوان 
الدولة املوكل لهم خدمته و ال�سهر على �سوؤونه، 
وفق ما ت�سمنه برنامج رئي�س اجلمهورية  عبد 

املجيد تبون و �سكل جوهر تعليماته

ال�سكنية  امل�ساريع  عدد  يفوق 
الرتقوية »امل�سجلة و املوؤمنة« لدى 
�سندوق �سمان الرتقيات العقارية 
اأعلن  ما  ح�سب  م�رصوع،  ال1800 
بال�سندوق  م�سوؤول  بتيبازة  عنه 
مربزا »اإجبارية الت�سجيل و التاأمني« 

وفقا للتنظيمات ال�سارية.
للكفالة  ال�سمان  �سندوق  ويتكفل 
املتبادلة للرتقية العقارية ب�سمان 
من  للمت�رصرين  املادي  التعوي�ش 
اكتمال  عدم  حال  يف  املواطنني 
اأو  ما  ل�سبب  توقفها  اأو  االأ�سغال 
وفق  احتيال،  حاالت  ت�سجيل 
مدير  كمال،  حزي  به  اأفاد  ما 
ال�سمانات و الكفاالت على هام�ش 
حول  بالوالية  اليوم  نظم  لقاء 

»الرتقيات العقارية املدجمة«.

»�رصورة  على  امل�سوؤول  و�سدد 
تاأكد« املواطنني الراغبني يف اقتناء 
عقاري  مرقي  لدى  ترقوي  �سكن 
من ثالث معلومات اأ�سا�سية، وهي 
العقاري  املرقي  يكون  »اأن  اأوال 
ال�سكن  وزارة  طرف  من  معتمد 
كمرقي  انخراطه  �رصورة  ثانيا  و 
اأن  ثالثا  و  ال�سندوق  لدى  عقاري 
يكون امل�رصوع مو�سوع البيع على 
ال�سندوق  لدى  موؤمن  خمطط 
لتفادي كل عملية احتيال حمتملة 

اأو توقف امل�رصوع ل�سبب ما«.
واأو�سح اأن عملية تاأكد املواطنني 
مبقر  التقرب  خالل  من  متاحة 
اإ�سغاء  خلية  تتكفل  اأين  ال�سندوق 
الالزمة  املعلومات  كل  باإعطاء 
العقارية  الرتقيات  كل  حول 

مدى  من  التاأكد  اأي  باجلزائر، 
انخراطها  و  امل�ساريع  تلك  جدية 
�سمانها  كذا  و  ال�سندوق  لدى 
حيث  االنرتنت،  طريق  عن  اأو 
اإلكرتونيا  موقعا  ال�سندوق  يوفر 
ي�سمح للمواطن باالطالع على كل 

املعلومات.
ويف ال�سياق قال حزي اأن امل�ساريع 
و  امل�سجلة  الرتقوية  ال�سكنية 
املوؤمنة لدى ال�سندوق تقدر اإىل 
ب1802   2019 �سنة  نهاية  غاية 
 144.222 ميثل  ما  م�رصوع 
وحدة �سكنية قيد االجناز، حيث 
متابعتها  على  ال�سندوق  يعمل 
دوريا من خالل فرق تقوم بعمل 
م�سالح  مع  بالتن�سيق  ميداين، 
الرتقيات  اإح�ساء  بهدف  اأخرى 

اإجبارهم  و  موؤمنة  غري  العقارية 
بالت�رصيعات  االلتزام  على 
واأ�ساف  ال�سوق.  لهذا  املنظمة 
من  اأزيد  اأن  اخل�سو�ش  هذا  يف 
معتمد  عقاري  مرقي   2500
االنخراط  بعملية  حاليا  يقومون 
تاأمني  ثمة  من  و  ال�سندوق  لدى 
يتكفلون  التي  الرتقوية  امل�ساريع 
�سارك  فقد  لالإ�سارة،  باإجنازها 
للملتقى  الثامنة  الطبعة  يف 
الوطني للمهند�سني و املتعاملني 
مببادرة  نظم  الذي  االقت�ساديني 
للمنتدى  الوالئي  املكتب  من 
من  اأزيد  املوؤ�س�سات،  روؤ�ساء 
200 مهند�ش و خمت�ش يف قطاع 
و  البناء  و  العمران  و  ال�سكن 

الهند�سة.

ال�سندوق الوطني ل�سمان الرتقيات العقارية

�سمان التعوي�ض للمواطنني يف حال عدم اكتمال الأ�سغال

رغم تو�سيات جراد لوزير النقل و الأ�سغال 
العمومية

حمطات النقل الربي 
تغرق يف الفو�سى

حمطات  قا�سدي  اأ�سوات  تعالت 
النقل الربي بواليات الوطن عموما 
اخل�سو�ش  وجه  على  واجلنوب 
القرار  �سناع  بتدخل  للمطالبة 
حلجم  حد  و�سع  اأجل  من  بالبالد 
الفو�سى التي تتخبط فيها املرافق 

العمومية .
ت�سال الراأي العام بواليات ورقلة ، 
الوادي ، مترنا�ست ، ب�سار و اأدرار 
، يف ت�رصيح لهم مع يومية »الو�سط 
»،عن ما مدى حقيقة التزام املدير 
لت�سيري  �سوقرال  ل�رصكة  العام 
بالتو�سيات  الربية  املحطات 
االأول  الوزير  طرف  من  املوجهة 
النقل  لوزير   ، جراد  العزيز  عبد 
القا�سية  العمومية  واالأ�سغال 
و  املن�ساءات  تنظيم  باإلزامية 
�سريورة  ل�سمان  اجلدي  الوقوف 
لزبائن  املقدمة  اخلدمات  ح�سن 

من  ت�سكو  التي  الربية  املحطات 
الفو�سى وجملة من النقائ�ش وهو 
وغياب  الت�سيب  خانة  يف  ادرجه 
االأول  امل�سوؤول  من  حقيقية  اإرادة 
الرتاكمات  لتدارك  القطاع  على 

التي جتاوزها الزمن .
ومما ال يختلف عليه اثنان فاإن عمال 
واملواطنني  املحطات  من  عدد 
املطالبة  االأ�سوات  تعالت  فقد 
باإجراء حركة تغيري جذرية وا�سعة 
العامة  املديرية  لتطهري  النطاق 
مت  الذين  امل�سوؤولني  اأ�سباه  من 
�سلة  لها  ملتوية  بطرق  توظيفهم 
ما  وهو  املحاباة  و  باملح�سوبية 
االنتخابي  الربنامج  مع  يتنافى 
املجيد  عبد  اجلمهورية  لرئي�ش 
تبون الهادف للق�ساء على مظاهر 
البريوقراطية و التع�سف االإداري .

جناة ،ح 

املتهم اأغمي عليه فوره ابالغه بالقرار 

اإيداع رئي�ض بلدية عني 
متو�سنت احلب�ض املوؤقت 

االأ�سبوع  قا�سي  اأمرت  نهاية 
حمكمة  لدى  التحقيق 
�سمال  عني  اأق�سى  العامرية 
رئي�ش  متو�سنت  باإيداع 
لعني  البلدي  ال�سعبي  املجل�ش 
الغاين  ديدي  عبد   « متو�سنت 
جبهة  حزب  اإىل  املنتمي   «
التحرير الوطني  رهن  احلب�ش 
املوؤقت يف ق�سية تتعلق بالف�ساد، 
من  امللف  اإحالة  عقب  وذلك 
الذي  اجلمهورية  وكيل  قبل 
الق�سية  يف  باالإيداع  التم�ش اأمر 
املتعلقة  باإ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة 
العمدي للغري المتياز غري  واملنح 
خمالفة  عقد  اإبرام  عند  مربر 
والتنظيمية  الت�رصيعية  لالأحكام 
املتعلقة بامل�ساواة بني مرت�سحني 
مثلما  االإجراءات،  و�سفافية 
جمل�ش  لدى  العام  النائب  اأكده 
بيان  يف  متو�سنت  عني  ق�ساء 
الق�سية  وتتعلق   . اأم�ش  له نهار 
مبلف  الق�سائي  التحقيق  حمل 
ا�ستغالل حديقة الت�سلية والرتفيه 

متو�سنت،  ويتابع  عني  ملدينة 
لبلدية  ال�سعبي  املجل�ش  رئي�ش 
لالأفعال  تبعا  متو�سنت  عني 
املن�سو�ش عليها يف املادتني 26 
املتعلق   06/01 القانون  من  و33 
ومكافحته،  الف�ساد  من  بالوقاية 
انه  مقربة  م�سادر  واأكدت  هذا 
اإيداعه احلب�ش  وفور االإعالن عن 
باالإغماء  املتهم  اأ�سيب  املوؤقت 
املدنية  اأرغم م�سالح احلماية  ما 
اإىل  ونقله  فورا  التدخل  على 
مب�ست�سفى  اال�ستعجاالت  م�سلحة 
العامرية  قبل حتويله اىل موؤ�س�سة 
م�سادر  اأ�سارت  ، يف حني  الوقاية 
البلدية  عائلة  رئي�ش  من  مقربة 
اأنها ا�ستاأنفت قرار قا�سي التحقيق 
اأمل  يف  وكلها  االتهام  غرفة  لدى 
االإفراج عنه بحكم انه مل يوؤدي اإال 
واجبه القانوين الذي كلف به نافية 
تورطه يف ق�سايا ف�ساد، ويعد مري 
عني متو�سنت رئي�ش البلدية الثاين 
حمل متابعة بعد رئي�ش بلدية بني 

�ساف .

رزيق،  كمال  التجارة،  وزير  تعهد 
اإطارات  مع  جمعه  لقاء  خالل 
ا�سترياد  قطاعه ال�سبت  مبنع 
 2021 �سنة  من  ابتداء  اللحوم  
حتقيق  على  قادرة  اجلزائر  الأن 
بت�سدير  القيام  اكتفاء ذاتي وكذا 
االأ�سا�سية  احليوانية  املادة  هذه 
ال�سترياد  م�رصوع  عن  وك�سف 
املواد  لك�سف  متنقلة  خمابر 
احلدود  م�ستوى  على  املغ�سو�سة 
كافة  يف  ومطارات  موانئ  من 

واليات الوطن

وك�سف رزيق خالل لقاءه باإطارات 
امل�ستوى  على  التجارة  وزارة 
رفقة  �سيتنقل  اأنه  الوطني 
اجلنوب  اإىل  اللحوم  م�ستوردي 
داخلية  �رصاكة  عقد  اأجل  من 
يف  اال�سترياد  عمليات  وتعوي�ش 
انتظار ت�سفية ال�سوق نهائيا �سنة 
الكميات  اأن  الوزير  واأكد   2012
االحتياطات  لتغطية  موجودة 
املوالني  تخدم  تنا�سبية  باأ�سعار 
والتجار مع وجود اإمكانية لتحقيق 

فائ�ش مع الت�سدير.

وك�سف رزيق عن االإعداد لبطاقية 
وطنية والتي قال عنها اأنها �ستكون 
جاهزة يف غ�سون 5 اأ�سهر لتحديد 
لال�سترياد  الوطنية  االإ�سرتاتيجية 
والت�سدير، وبالتايل عدم ا�سترياد 
املنتجات املتوفرة على ال�سعيد 
االإ�سايف  الر�سم  ورفع  املحلي، 
اأفاد  كما  بها  اخلا�ش  املوؤقت 
املتحدث عن اإن�ساء وكالة لل�سحة 
ممثلي  من  تت�سكل  االإ�ستهالكية 
�سبط  على  ت�سهر  وزارات  عدة 
يف  املتواجدة  املنتجات  جودة 

تقدمي  ب�سدد  اأنه  موؤكدا  ال�سوق، 
التجار  عقوبة  لت�سديد  طلب 
املخالفني كما اأعلن وزير التجارة 
متنقلة  خمابر  ا�سترياد  عن 
لتوزيعها يف املوانئ للك�سف على 
املتوجات  تخ�ش  تالعبات  اأي 
قد  قال  كما  الأنه  امل�ستوردة 
�سيء  كل  ا�سترياد  عهد  انتهى 
اإدخال مواد  االآن  بعد  ي�سمح  ولن 
من  بها  امل�رصح  وغري  مغ�سو�سة 

قبل امل�ستوردين.
عطار ب

لك�سف ال�سلع املغ�سو�سة

نحو جتهيز املطارات واملوانئ باملخابر املتنقلة 
.      اجلزائر تتوقف نهائيا عن ا�سترياد اللحوم يف 2021 

 وزير الطاقة حممد عرقاب يك�سف من فيينا

اجلزائر تبحث حلول توافقية 
ل�ستقرار �سوق النفط العاملي

عرقاب،  حممد  الطاقة،  وزير  اأكد 
جهودها  �ستوا�سل  اجلزائر  اأّن 
كل  بني  الت�ساور  ترقية  اأجل  من 
توافقية  حلول  لبحث  البلدان 
ال�سوق  يف  النفط  ا�ستقرار  ل�سمان 
له  كلمة  يف  عرقاب  وقال  الدولية. 
بفيينا، اأن للجزائر دور مهم �ستلعبه 
ب�سفتها رئي�سة االأوبك، اإذ �ستوا�سل 
من  البلدان  كل  بني  الت�ساور  ترقية 
ل�سمان  توافقية  حلول  بحث  اأجل 
االأ�سواق  يف  النفط  �سوق  ا�ستقرار 
الوزير  عرقاب  واأ�ساف  العاملية 
الثامن  الوزاري  االجتماع  اأن 
مهم،  جد  كان  اأوبك+  ملنظمة 

عقب  اتفقوا  االأع�ساء  اأن  مو�سحا 
هذا االجتماع على موا�سلة متابعة 
وانعكا�سات  البرتول  �سوق  تطورات 
كما  ال�سوق  على  كورونا  فريو�ش 
اأ�سار ذات املتحدث اأنه مت االتفاق 
اأي�سا على االإبقاء على اإطار احلوار 
والت�ساور حول اإعالن التعاون الوارد 
يف اتفاق 10 دي�سمرب 2016 خا�سة 
اأوبيب-خارج  امل�سرتكة  اللجنة 

اأوبيب واللجنة التقنية امل�سرتكة.
التعاون  اأن  عرقاب  وقال 
و�ستكون  قائمة  تبقى  وامل�ساورات 

اأكرث كثافة لتقريب وجهات النظر.
ب.ع م.�س

حممد بن ترار
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اح�سن خال�س   

اجلزائر،  اأدخلت  لقد 
اال�شرتاكي  التقدمي  البلد 
ال�شاحة  على  اجلديد 
مار�س  من  الثامن  الدولية، 
احتفاالتها  رزنامة  �شمن 
بداية  منذ  الر�شمية 
اأن  منطلق  من  ا�شتقاللها 
تاريخيا  يحيل  اليوم  هذا 
املنظمات  ن�شاالت  اإىل 
لالأحزاب  التابعة  الن�شوية 
اال�شتغالل  �شد  ال�شيوعية 
االإمربيايل  الراأ�شمايل 
ما هو  لالإن�شان متاما مثل 
حال اليوم العاملي لل�شبيبة 
املناه�شة لالمربيالية الذي 
اأفريل من  يوم 24  ي�شادف 
كل عام وهو االحتفال الذي 
املع�شكر  �شقوط  مع  زال 
االحتفال  وبقي  اال�شرتاكي 
باليوم العاملي للمراأة قائما 
للخطاب  وقودا  لي�شكل 
ال�شيا�شي، اإذ ال اختالف يف 
التيارات  بني  به  االحتفال 
كانت  �شواء  ال�شيا�شية 
اأو  اإ�شالمية  اأو  علمانية 
كانت حمافظة اأو ليربالية 
�شلطة  اأو  معار�شة  ومن 
له  طرف  كل  كان  واإن 

طقو�شه االحتفالية.
من  الثامن  يزال  ال 
احتفاليا  يوما  مار�س 
جميع  ي�شمل  اأفقيا 

القطاعات مبا فيها قطاع 
ال�شوؤون الدينية الذي يجند 
من  الإحيائه  وكوادره  اأئمته 
اأعايل منابر خطب اجلمعة 
التي  امل�شجدية  والدرو�س 
التيار  تذكر  دائما  كانت 
هذه  �شاحب  الي�شاري، 
باأن  االحتفالية«  »البدعة 
املراأة  كرم  قد  االإ�شالم 
قبل  حقوقها  لها  واأعطى 

التي  الن�شاالت  تلك  ظهور 
الغربية  املراأة  بها  افتكت 
وي�شهب  احلقوق  تلك 
عن  اأمثلة  ذكر  يف  االأئمة 
من  ون�شاء  ال�شحابيات 
التاريخ االإ�شالمي منطلقني 
واأحاديث  قراآنية  اآيات  من 
على  بها  ي�شتدلون  نبوية 
ر�شخها  التي  امل�شاواة 
االإ�شالم بني الذكر واالأنثى 
والعبادات  التكاليف  يف 
وكيف  احلياة  واأعباء 
منحها حق التملك وال�شعي 
اأحق  فامل�شلمون  وغريها، 
املكا�شب  بهذه  باالحتفال 
املنظور  من  غريهم  قبل 
له  تروج  الذي  الديني 
الر�شمية  املوؤ�ش�شات 
بال�رضورة  معه  تتفق  وال 
الن�شطة  الدينية  التيارات 
وال�شيما  الهام�س  على 

التيار ال�شلفي.
املراأة  عن  احلديث  جتد 
يف  مار�س  من  الثامن  يف 
فكرية  ندوات  مكان،  كل 
�شيا�شية  ومهرجانات  هنا 

وتهاين  متنح  ورود  هناك، 
جو  يف  مكان  كل  يف  توزع 
منابر  به  تزدحم  فلكلوري 
ال�شلطة  منرب  منها  �شتى 
االحتفاالت  يح�رض  اإذ 
اأو  بنف�شه  الدولة  رئي�س 
الن�شاء  اإىل  ر�شالة  يوجه 
يذكرهن  اجلزائريات 
حققها  التي  باملكا�شب 

اجلزائرية  للمراأة  النظام 
تثمينا  اال�شتقالل  منذ 
التاريخي  ودورها  ملكانتها 
اإىل  التحرير  حرب  يف 
دورها  ثم  الرجل  جانب 
والتنمية  البناء  عملية  يف 
تبخل  مل  الدولة  اأن  وكيف 
الت�رضيعية  بجهودها 
اجلريئة  وال�شيا�شية 
باملراأة  الدفع  اأجل  من 
نحو  قدما  اجلزائرية 
امل�شتحقة  مكانتها  تبوئ 
و�شمان  الرجل  جانب  اإىل 
بالرغم  وحتررها  رقيها 
جتدها  التي  املقاومة  من 
التقليدية  الذهنيات  لدى 
واملتحجرة  البائدة 
االأ�رض  لدى  جتدها  التي 
يف  ال�شيما  اجلزائرية 
مل  التي  الريفية  املناطق 
�شيا�شة  مب�شايرة  تقبل 
امل�شاواة  �شبيل  يف  الدولة 
يف  واملراأة  الرجل  بني 
احلقوق ال�شيا�شية واملدنية 
ال�شيما حق العمل وال�شكن 
واال�شتقالل  والتملك 

وحق  واالنتخاب  والرت�شح 
ال�شامية  املنا�شب  تويل 
الدولة  اأن  وكيف  للدولة 
الكوطة  نظام  اعتمدت 
يف  املنا�شفة  ومبداأ 
املجال�س املنتخبة لت�شون 
اإجحاف  من  احلق  هذا 

االأحزاب ال�شيا�شية.
خطاب  من  تخرج  واأنت 

املمجد  ال�شلطة 
واملثمن  لالإجنازات 
ي�شادفك  للمكت�شبات 
ال  للمعار�شة  خطاب 
االإجنازات  تلك  يعترب 
اأمام  الذكر  ي�شتحق  �شيئا 
اأعلى  �شقف 
التوقعات  من 
د  عو لو ا و
املراأة،  جتاه 
يعترب  وغالبا ما 
من  الثامن 
منا�شبة  مار�س 
العلماين  للتيار 
طي  ا ميقر لد ا
على  لينهال  املعار�س 
وحلفائها  القائمة  ال�شلطة 
بتهمة  االإ�شالميني  من 
واحتقارها  املراأة  اإذالل 
مواطنتها  من  واالنتقا�س 
بقانون اأ�رضة تقليدي وبايل 

ال�رضيعة  من  م�شتمد 
الوقت  يف  االإ�شالمية 
كله  العامل  يتجه  الذي 
كلها  الفوارق  نحو حمو 
واملراأة،  الرجل  بني 
التيار  هذا  ويدرج 
الن�شوية  الن�شاالت 
الن�شاالت  �شمن 
التي  الدميقراطية 
التخل�س  اإىل  ت�شعى 

املا�شي  روا�شب  من 
دولة  اإر�شاء  اإىل  والذهاب 
بني  فيها  فرق  ال  مدنية 
العرق  يف  املواطنني 
ويرى  والعقيدة  واجلن�س 
هذا التيار يف خطاباته اأنه 
ما مل تتحقق هذه اخلطوة 

من  تخرج  لن  اجلزائر  فاإن 
دائرة البلدان املتخلفة.

و�شمن الزخم الذي تخلقه 
العامة  التعبئة  يف  الرغبة 
الفلكلوري  اجلانب  ياأخذ 
احلفالت  باإقامة  ن�شيبه 

تلك  مثل  املو�شيقية 
يزيد  ال�شاب  يقيمها  التي 
ن�شوي  وبغزو  عام  كل 
تتيحه  وال�شاحات  لل�شوارع 
توفرها  التي  الت�شهيالت 
العمومية  النقل  و�شائل 

واخلا�شة. 

يجند  االأخرى  ال�شفة  ويف 
يف  ن�شاءهم  االإ�شالميون 
ال�شتنكار  اأغلبها  ندوات 
يظهره  الذي  االنحالل 
يحتفل  وهو  املجتمع 
الذي  العاملي  اليوم  بهذا 

االإ�شالمي  لرتاثنا  ميت  ال 
ي�شيدون  اأنهم  غري  ب�شلة 
حتتلها  التي  باملكانة 
املراأة يف دواليب االأحزاب 
ون�شاطها  واجلمعيات 
وكيف  وال�شيا�شي  الدعوي 
يتجاوز  اأخذ  التيار  اأن هذا 

االأطر التقليدية املحافظة 
بتدرج وذكاء وكيف اأن هذا 
من  لن�شائه  مكن  التيار 
اإىل مراتب مرموقة  الولوج 
يف املجال�س املنتخبة ويف 

التنظيمات املجتمعية.
لقد اأدخلت املراأة 
االحتفال  بهذا 
كلهم  اجلزائريني 
اأطيافهم  وبكل 
وكل  وم�شاربهم، 
بطريقته واأ�شلوبه، 
العاملي  البعد  يف 
اأن  مع  التقدمي 
تزال  ال  املراأة 
ظل  يف  اجلدل  تثري 
حترري  جزائري  م�شار 
ال�شعبي  احلراك  يقوده 
النقا�س  من  املزيد  نحو 
الذي  واجلريئ  الهادئ 
الوطنية  الق�شايا  يطرح 
كلها ومب�شاركة اجلميع دون 

اإق�شاء.

يوم لالحتفال و�آخر للمر�أة  
يعد الثامن من مار�س، وهو اليوم العاملي للمراأة، اأحد البوابات الثالث التي تدخل منها 

اجلزائر اإىل العامل وتثبت من خاللها اأنها جزء منه اإىل جانب الفاحت من جانفي وهو يوم راأ�س 
ال�سنة امليالدية والفاحت من ماي وهو اليوم العاملي للعمال. وخالفا لعيد راأ�س ال�سنة الذي 

يقوم ب�ساأن الحتفال به اجلدل اإل اأن النخراط يف الحتفال باليومني الآخرين ظل يطرح 
اإ�سكالت اأخرى.

مع اأن املراأة ل تزال تثري اجلدل يف ظل م�سار 
جزائري حترري يقوده احلراك ال�سعبي نحو 

املزيد من النقا�س الهادئ واجلريئ الذي 
يطرح الق�سايا الوطنية كلها ومب�ساركة 

اجلميع دون اإق�ساء

هناك ورود متنح وتهاين توزع يف كل مكان 
يف جو فلكلوري تزدحم به منابر �ستى منها 
منرب ال�سلطة اإذ يح�سر الحتفالت رئي�س 

الدولة بنف�سه

الثامن من مار�س

24 �ساعة



الوليد فرج

�آنيا  �لتموقع  يكون  وقد 
و  نب�ض  جل�ض  كمناورة 
 . �ل�صدى  لرد  �نتظار� 
�ل�صيا�صي  �ملنطق  �أن  غري 
�ملمار�صة  �أبجديات  و 
بديهياتها  و  �ل�صيا�صة 
و   ، م�صلماتها   و  �لأولية 
�ل�صيا�صي  �لعقل  مرتكز�ت 
�لذي تقوم عليها  و�أ�صا�صه 
�صيا�صية  عقلية  عميلة  �أي 
تنتج فعال �صيا�صيا عقالنيا 
�أن  ، ل تتقبل جو�ز �جلزء 
�أ�صكر  فما   ، �لكل  حرمت 
غري   ، حر�م  فقليله  كثريه 
�أن �ملالحظ �لب�صيط �ليوم 
لعامل �ل�صيا�صة ، و مالعب 
يقف   ، فاعليها  و  �ل�صا�صة 
 ، جديد  عقل  ثمار  على 
�ملالمح  غريب  منهجا  و 

�ملمار�صة  تعرفها  مل 
�ل�صيا�صـية منذ �لعهد �لأول 
لها ،  �نتهكت كل �لقو�عد 

و �مل�صلمات .
 يبقى عامل �ل�صيا�صة ما بعد 
دون  عامل   ، �لإيديولوجية 
مالمح و ل حدود ول لون 
، فتعار�ض �صباحا لت�صاند 
م�صاًء ، وحترم حلم �حلمار 
 ، مرقه  �أو  �أمعاوؤه  جتيز  و 
�لفعل  مقبولت  من  �صار 
�ل�صيا�صي و جمع �لنقائ�ض 
نف�ض  يف  �ملتناق�صات  و 
�لظروف و �لأ�صباب �أ�صبح 
هو عينه �لدهاء �ل�صيا�صية 

بعيد� عن �أي مبد�أ .
 فمن كان �صد �لنتخابات 
ظروفها  يف  �لرئا�صية 
 ، �أدو�تها  و  �آلياتها  و 
د�عما  بعدها  �أ�صبح 
 ، �صيا�صته  مع  و  للرئي�ض 
موؤيد�  مل�صاعيه  م�صاند� 

لأطروحاته ، مما يدل على 
من  ولدت  �أحكامهم  �أن 
وقر�ء�تهم  م�صتعجل  عقل 
خاطئة  �ل�صيا�صي  للم�صهد 
فاكتنفها �لعور ، فهم �لآن 
�أو   ، مو�قفهم  ي�صححون 
�خلارج  �لرئي�ض  �صورة  �أن 
من رحم �ل�صندوق ، �لذي 
كانو� ي�صككون يف نز�هته ، 
�لعملية  �أن  لديهم  ثبت  قد 
م�رشوعية  و  �رشعية 
�عرت�ف  يعترب  وهذ�   ،
�صامتة  دعوة  و   ، �صمنيا 

لت�صحيح �ملوقف . 
قد يفند �لتاريخ �ل�صيا�صي 
�أعاله  قلناه  ما  كل   ،
بع�ض  �إىل  فبالعودة   ،
�ملناهج  و  �ملرجعيات 
�لتغلغل  �صيا�صة  �أن  جند 
د�خل دو�ليب �ل�صلطة جتيز 
ح�صب  �لت�صكل  و  �لتلون 
�لو�صع و �لظرف حتى ولو 

كان يناق�ض �ملبد�أ بل قد 
تدفع �ل�صيا�صي �إىل �لدفاع 
�لعتقاد  و  �لنقي�ض  على 
�صرية  يف  و  بنقي�صه 
�صورة  �أو�صح  �ملاوردي 
�لبالط  د�خل  للت�رشب 
فقد جنح يف �لقرت�ب من 
كان  بل  �لعبا�صيني  �حلكام 
لبني  �صفريهم  و  مبعوثهم 
وكثري   . و�ل�صالجقة  بويه 
�ل�صيا�صية  �حلركات  من 
�تخذت من كتابيه �لأحكام 
�إحكام  كتاب  و  �ل�صلطانية 
مرجعا  و  د�صتور�  �لوز�رة 
لها ، بل ما نالحظه �ليوم يف 
مدننا مما ي�صمى �مل�صجد 
�جلامع يف �ملدن ، هو من 
�بتد�عه . وقد يكون فكره 
�ل�صا�صة  بع�ض  بني  �نت�رش 
متوقع  من  نالحظه  ملا 

و�إعادة متوقع .
�ل�صيا�صة  �لتجربة  �أثبتت 

�ملنهج  هذ�  �أ�صحاب  �أن 
�لأماكن  يف  ين�صطون 
�ملدمرة  و  �ملحطمة 
منها  يغذون  �صيا�صيا 
منها  ميالأون  �صيا�صتهم 
�ل�صتثمار  ليبقى  �أوعيتهم 
ي�صرتط  رهق  هذ�  يف 
يف  لعتمادهم  �حلذر 

و   ، �لباطنية  على  �لغالب 
�ملتاجرة باجلوع و �لن�صاط 

يف �لأماكن �له�صة .
�ل�صيا�صة  �لتجربة  �أثبتت 
�ملنهج  هذ�  �أ�صحاب  �أن 
�لإمكان  يف  ين�صطون 
�ملدمرة  و  �ملحطمة 
منها  يغذون  �صيا�صيا 

منها  وميالأون  �صيا�صتهم 
�ل�صتثمار  ليبقى  �أوعيتهم 
ي�صرتط  رهق  هذ�  يف 
يف  لعتمادهم  �حلذر 
�لباطنية  على  �لغالب 
باجلوع  �ملتاجرة  و   ،
�لأماكن  يف  �لن�صاط  و 

�له�صة .
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قد يكون اأ�سلوب تغيري املوقع و تبديل املوقف ، واإعادة ترتيب بع�س الأثاث ال�سيا�سي ، يف نف�س الظروف و يف اإطار نف�س التوجه ، من 
�سميم ال�سيا�سة ، بل قد يكون هو عينه التاأقلم ال�سيا�سي ، مع امل�ستجد املُرتقب ، اأو ا�ستعدادا للثابت املنا�سباتي الآتي ، كاآلية اأو منهج 

للحفاظ ، على مكت�سبات �سيا�سة حتققت ، اأو حت�سينا ملركز �سيا�سي حيز 

فن املنابذة و امل�ساندة

تغيري املوقع و تبديل املوقف
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املجاهدين  م�ستقبل  مهاجم  قال 
على  فريقه  فوز  اأن  مروان  عزي 
نادي حتت لق�رص حل�ساب اجلولة 
كان  الإياب  مرحلة  من  الثانية 
بالأداء والنتيجة مما مكن فريقه من 
وتقلي�ص  الرابع  باملركز  النفراد 
خلم�ص  املت�سدر  عن  الفارق 
اخلطري  املهاجم  .اأكد  نقاط 
بعني  املجاهدين  م�ستقبل  لفريق 
ت�رصيح  يف  عزي  مروان   ، �سالح 
»الو�سط  يومية  به  خ�ص  �سحفي 
لق�رص  حتت  نادي  على  الفوز  »اأن 
من  فريقهم  مكن  كاملة  بثالثية 
بيت  داخل  والهدوء  التوازن  اإعادة 
امل�ستقبل ، م�سيفا يف ذات ال�سدد 
اأن امل�ستقبل الريا�سي للمجاهدين 
ميتلك ت�سكيلة تناف�سية قوية قادرة 
على قلب املوازين حتت طائلة اأي 

ظرف .
الفريق  ا�ستنزاف  وبخ�سو�ص 

كانت  مقابالت  يف  النقاط  لعديد 
مرحلة  يف  خا�سة  املتناول  يف 
الذهاب فقد اأرجع حمدثنا ال�سبب 
قائال  املتكررة  للغياب  ذلك  يف 
على  تلعب  اأن  املعقول  غري  »من 
للق�سم  ال�سعود  تاأ�سريتي  اإحدى 
جولة  من  تفتقد  واأنت  اجلهوي 
 05 اأو   04 خدمات  اإىل  اأخرى  اإىل 

عنا�رص اأ�سا�سية ».
املهاجم  قال  ثانية  جهة  من 
امل�ستقدم  عزي  مروان  اخلطري 
املريكاتو  مرحلة  يف  اجلديد 
تقم�سه  من  الهدف  اأن   ، ال�ستوي 
تقدمي  هو  لر�سيام  نادي  لألوان 
الإ�سافة الالزمة للقاطرة الأمامية 
�سواء من خالل منح كرات حا�سمة 
من  ممكن  قدر  اكرب  ت�سجيل  اأو 

الأهداف .
اإىل جانب ذلك فقد رف�ص مروان 
عزي مهاجم م�ستقبل املجاهدين 

هدف  يف  اخلو�ص  �سالح  بعني 
الفريق يف املو�سم احلايل مكتفيا 
بالتاأكيد على اأن اجلميع داخل بيت 
وفني  اإداري  طاقم  من  امل�ستقبل 
ولعبني واأن�سار ي�رصون على لعب 
جميع املقابالت املتبقية من عمر 
بطولة الق�سم ال�رصيف ب كنهائيات 
يف اإ�سارة وا�سحة منه اأن امل�ستقبل  
الريا�سي �سيلعب الكل يف الكل من 
اجل جت�سيد هدف الفريق بتحقيق 

ال�سعود للمو�سم الثاين على التوايل 
لالأق�سام املتقدمة .

مع  عدمه  من  بقائه  وبخ�سو�ص 
الفريق  بعد نهاية املو�سم الكروي 
لعب  عزي  مروان  قال  احلايل 
�سابق  احلديث  هذا  اأن  امل�ستقبل 
اأنه  ينكر  مل  ذلك  رغم  لكن  لأوانه 
باعتبار  النادي  داخل  راحته  وجد 

اأن اجلميع ي�سكل عائلة واحدة .
اأحمد ، ب

 
اجلمعيات  عديد  ممثلي  اأجمع 
ورقلة  بوليات  الفاعلة   املحلية 
يف  اأدرار  و  اإيليزي   ، مترنا�ست   ،
 « »الو�سط  يومية  مع  لهم  ت�رصيح 
ولئية   جلان  ت�سكيل  اإلزامية  على 
بالتفاين  لها  م�سهود  كفاءات  من 
مبمثلني  تدعيمها   مع  بالعمل 
املجتمع  من  عن جمعيات حملية 
الدولة   م�ساعدة  بهدف  املدين 
الظل  ملناطق  دقيقة  اإح�ساء  يف 
بالقرى واملناطق النائية املعزولة 
يزال  التي ل  العامل اخلارجي  عن 
جملة  جت�سيد  يطالبون  قاطنيها 
لفك  المنائية  امل�ساريع  من 
دعمهم  غرار  على  عنها  العزلة 
على  تتوفر  طبية  مب�ستو�سفات 
التجهيزات والعتاد الالزم كاأجهزة 
ال�سكانري  و  بالراديو  الك�سف 
جمالت  يف  لالأخ�سائيني  اإ�سافة 
الن�ساء والتوليد   ، العامة  اجلراحة 
، طب الأطفال و العيون وهذا من 
اأجل اإنهاء معاناتهم مع حتمل عناء 
عن  للبحث  ال�سفر  وم�سقة  التنقل 
احل�رصية  باملناطق  العالج  �سبل 
ناهيك عن اأن غالبية مر�سى هاته 
نار  خط  حتت  يعي�سون  املناطق 

الفقر .

يختلف  ل  ومما  ثانية  جهة  من 
 45 �سكان  �سدد  فقد  اثنان  عليه 
قرية بالوليات املذكورة يف جملة 
الحتجاجية  والعرائ�ص  ال�سكاوى 
املرفوعة ل�سناع القرار بالوليات 
دعمهم  اإلزامية  على  اجلنوبية 
تربطهم  التي  الطرقات  ب�سبكة 
اإ�سافة   ، لهم  التابعة  بالبلديات 
اأغلفة  لهم  تخ�سي�ص  �رصورة  اإىل 
مالية هامة لتهيئة �سبكة الطرقات 
الداخلية و امل�سالك املوجودة يف 
دون   ، الهرتاء  من  متقدمة  حالة 

ال�سكنية  التجمعات  ربط  ن�سيان 
لإنهاء  ال�سحي   ال�رصف  بقنوات 
معاناتهم مع حفر الآبار التقليدية 
ينجر  وما  ف�سالتهم  من  للتخل�ص 
طبيعية  كوارث  من  ذلك  عن 
لطاملا كانت �سببا مبا�رصا يف نخر 

�سحتهم يف �سمت .
القرى  �سكان  يعلق  ثانية  من جهة 
اأم   ، العقلة   ، دبي�ص  غرار  على 
الكوم  تني   ، طارات   ، الرانب 
 ، ال�ساهلة   ، تيفرت   ، افري   ،
ايليزي   ، ورقلة  بوليات  ترمكوك 

على  كبرية  اأمال  ومترنا�ست 
اجلمهورية اجلديدة التي وعد بها 
رئي�ص اجلمهورية من اأجل التكفل 
بدعمهم  ال�سباب  بان�سغالت 
وترفيهية   ريا�سية  مبرافق 
ومتكينهم من ح�ستهم يف منا�سب 
و  الوطنية  بال�رصكات  ال�سغل 
ال�سناعة  يف  العاملة  الأجنبية 
منهم  تعلق  ما  خا�سة   ، النفطية 
املعاهد   ، اجلامعات  بخريجي 
الكربى املدار�ص العليا ومرتب�سي 

مراكز التكوين املهني والتمهني .

 متكن نهاية الأ�سبوع املن�رصم فريق 
م�ستقبل املجاهدين من حتقيق فوز 
حتت  نادي  م�ست�سيفه  على  عري�ص 
من  الثانية  اجلولة  حل�ساب  لق�رص 
مرحلة الإياب لبطولة الق�سم ال�رصيف 
املقابلة  جمريات   .2 لـ   3 بنتيجة  ب 
الذين  لزوار  مطلقة  �سيطرة  عرفت 
هجومية  بخطة  املقابلة  دخلوا 
من  مكنهم  مما  مقدمات  وبدون 
ت�سجيل 03 اأهداف كاملة يف ال�سوط 
الأول ويف ال�سوط الثاين وا�سل اأ�سبال 
حيلو  خل�رص  ال�ساب  الكروي  التقني 
هدف  عن  بحثا  الهجومي  مدهم 
رابع وخام�ص لكن الت�رصع تارة و�سوء 
الرتكيز تار ة اأخرى حال دون متكينهم 
ما  وهو  مبتغاهم  اإىل  الو�سول  من 
بالعتماد  لق�رص  حتت  نادي  ا�ستغله 
الأمر  املعاك�سة  الهجمات  على 
يف  الفارق  تقلي�ص  من  مكنهم  الذي 
رفقاء  اإ�رصار  و  رغبة  لكن  منا�سبتني 
امل�ستقبل  هديف  وم�سجل  القنا�ص 
املهاجم  للمجاهدين  الريا�سي 

حالة  هداوي  احلليم  عبد  اخلطري 
دون متكينهم من العودة يف النتيجة .

م�ستقبل  ينفرد  الفوز  وبهذا 
نقطة   14 بـ  باملركز  املجاهدين 
املت�سدر  عن  نقاط  خم�ص  وبفارق 
مقابلة  تنتظره  الذي  الفقارة  وفاق 
اأم�ص  اأم�سية  با�سطدامه  نارية 
التقليدي  وغرميه  اجلار  بالو�سيف 
الو�سيف  يواجه  فيما   ، الفقارة  اأمال 
ملعبه  على  ال�سويطر  اأمل  الثاين 
نادي  اخلام�ص  املركز  �ساحب 

ال�ساهلة الغربية بعني �سالح .
املا�سية  املقابلة  اأن  ومعلوم   
للمجاهدين  الريا�سي  للم�ستقبل 
خدمات  من  منقو�ص  الفريق  لعبها 
05 عنا�رص اأ�سا�سية ويتعلق الأمر بكل 
من املهاجمني ال�سعيد خمداين و عبد 
ملتو�سطي  اإ�سافة  الزقري  املالك 
املاي�سرتو  و  بوخ�سبة  امليدان �سابر 
الورقة  وكذا  رقاين  حمو  الفنان 

الرابحة املهاجم حمزة باحلاج .
اأحمد ب

يف اإطار تعزيز الت�سال مع خمتلف 
نظمت م�سالح   ، املجتمع  فئات 
الأ�سبوع  نهاية  اأدرار  ولية  اأمن 
بالتن�سيق مع جمعية هم املن�رصم 
زة و�سل لالأعمال اخلريية لوليةاأ
درار، ن�ساط     اإت�سايل جواري لف
ائدة طالب ومرتب�سي املعهد الو
التكوين امله طني املتخ�س�ص يف  
ين رقم 01 ال�سهيد بيدى حممد، 
بال اأين مت تنظيم معر�ص خا�ص   
�رصطة العلمية مت خالله تقدمي �ص
روحات وتو�سيحات حول املهام       
املوكلة اىل الفرقة التقنية لل�رصط
ة العلمية ودورها يف الك�سف على       

خمتلف اأنواع املخدرات، كما مت ت
قدمي حما�رصة بعنوان اأخطار اإ�ص
املخدرات مت التطرق م تهالك  
ن خاللها اإىل تعريف املخدرات ،اأ
نواعها طرق   الوقاية من الوقوع ف
ي �سبح املخدرات وطرق املعالج
ة بالن�سبة للمدمنني، ليتم يف الأخي
ر الإجابة على ا�سئلة املرتب�سني 
و التي �سبت اأغلبها يف   جمال الت
ح�سي�ص و التوعية من خماطر هذ
ه الآفة. للعلم العملية م�ستمرة و�ص
مت�ص خمتلف مراكز ومعاهد التك
وين الواقعة    بقطاع الخت�سا�ص.
اأحمد ،ب 

با�سر ولة اجلمهورية بجنوب البالد الكبري يف �سل�سلة من اللقاءات املو�سعة التي 
متخ�س عنها ت�سكيل جلان ولئية اأ�سندت لها مهمة اإح�ساء مناطق الظل بهدف البحث 

عن حلول جذرية ملعاجلة الرتاكمات بها وذلك يف اإطار التنفيذ لتعليمات رئي�س 
اجلمهورية املوجهة اإليهم موؤخرا خالل لقاء احلكومة بالولة .

الق�ساء على النقائ�س مبناطق الظل اأولوية ق�سوى 

مهاجم م�ستقبل املجاهدين مروان عزي للو�سط :

اأحمد ،ب 

والة اجلنوب ي�سابقون الزمن 
الإ�سالح ما اأف�سده الدهر  

فوزنا  على لق�سر م�ستحق و�سنلعب جميع 
املقابالت كنهائيات 

ملوا�سلة مراقبة ال�سباق على ورقة  ال�سعود يف �سمت 

نا�سدوا ال�سلطات املحلية  لفك العزلة عنهم 

  م�سالح اأمن ولية ادرار

م�ستقبل املجاهدين يق�سو 
على حتت لق�سر بثالثية كاملة 

�سكان  حي املهدية  
بالوادي   يطالبون بالتفاتة تنموية

ن�ساط اإت�سايل جواري لفائدة 
طلبة مراكز  التكوين 

اأخبار اجلنوب

�سكان  حي  موؤخرا  ي�ستكي 
املهدية �سمال املقاطعة الإدارية 
املغري من نقائ�ص تنموية عديدة 
جعلتهم يعي�سون ظروفا جد �سعبة 
ت�رصيحاتهم  يف  اأكدوا  بحيث 
حرمانهم  عن  »الو�سط«  ليومية 
واملرافق  احلاجيات  خمتلف  من 
م�سكلة  مقدمتها  ويف  احليوية 
الطبيعي  بالغاز  التزود  نق�ص 
يعاد طرحه يف  وهو م�سكل قدمي 
امل�سوؤولون  له  يجد  ومل  مرة  كل 

املحليون حال ملمو�سا.
بحيث يعي�ص �سكان  احلي  معاناة 
كبرية مع انعدام �رصوريات احلياة 
التي ت�سمن العي�ص الكرمي لعائالت 
التنموي،  بحقها  طالبت  لطاملا 
اعتبار  اأي  اإعارتهم  عدم  ولكن 
هذه  على  القائمة  ال�سلطات  من 

املطالب يبقى دائما �سيد املوقف، 
انعدام  املطالب  يت�سدر هذه  اأين 
الغاز الطبيعي الذي يبقى الهاج�ص 
الأكرب لهوؤلء يف �سل معاناتهم مع 
اأرهقت  التي  البوتان  غاز  قارورة 
حيث  واملعنوي،  املادي  كاهلهم 
الواحدة  القارورة  �سعر  ي�سل 
 250 اإىل   ال�ستاء  ف�سل  اأعز  يف 
ي�سطر  ما  وجدت،وهذا  اإن  دج 
املقاطعة  مقر  اإىل  التنقل  هوؤلء 
بقارورة  الظفر  اأجل  الدارية  من 
ت�سد حاجياتهم يف الطهي والتدفئة 
، ويف هذا ال�سدد يطالب ال�سكان 
من ال�سلطات املحلية التعجيل يف 
ربط بيوتهم بغاز املدينة بغية رفع 
اأو�ساعهم  وحت�سني  عنهم  الغنب 

املعي�سية  .
�سالح ،ب 
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

تهنئة 
ببنت  العايب  عائلة  فرا�س  ازدان 
بهية الطلعة �سميت على بركة اهلل 
نايلة، والتي جاءت لت�سفي الفرحة 
وال�سرور اإىل جانب �سقيقتيها وتزّين 
وبهذه  و�سارة،  طارق  الوالدين  بيت 
اإميان  تتوّجه  ال�سعيدة  املنا�سبة 
و�سامية  بوعالم  والوالدين  لوا�س 
�سارة  ابنتهم  اإىل  التهاين  باأحر  �ساير 
للمولودة  الأماين  اأجمل  متمنني 
باخلري  م�سفوعة  طلتها  تكون  واأن 
والربكات، وال�سفاء العاجل اإىل الأم 

الكرمية.
األف مربووووووك



تقدمي للأ�ستاذ الدكتور/  
�سادق عبد اهلل اأبو �سليمان

وما اإىل ذلَك من الءاٍت متعاطفٍة 
اأْن  القارئ-  عزيزي  ميكنك- 
حياِة  جوانِب  من  تَْذكَرها 
 I اهلل  خلقهم  الذيَن  االآدمينَي 
وال  تَُعُدّ  ال  التي  بنعِمِه  ِليتنعموا 
عزيزي  وَهْب-  ُت�صى. 
يِة  املاِدّ الِنَّعِم  توفَر  االإن�صان- 
فهل مُيِكِن الأِيّ بَ�َشٍ اأَْن يَنعَم بها 
االأنفا�ِس،  انحبا�ِس  ظِلّ  يف 
ارتفاِع  وُعلُِوّ  االأبواِب،  وانغالِق 
االأ�صواِر التي يعلوها �صياٌج يعلوهُ 
متنوعٍة  ِباأَ�ْصِيَجٍة  متلٌُوّ  �صياٌج 
يَاأْ�ِشُ  َجالٍد  وتَ�َصلُِّط  غريِه. 
امتداَد اخليال؟! واإذا كان للخياِل 
اإىل  املبِدِع  ب�صاحبِه  يدفَع  اأْن 
تقييِدِه �صطوراً بليغًة فاإَنّ للجالِد 
من  َغفلٍة  يف  َن  َكّ َتَ اإِْن َ قيِب  الَرّ
قاً  ممِزّ عليِه  انق�َسّ  بِه  اللحاِق 
كاَن  واإذا  مِل�صدرِه!.  باً  وُمَعِذّ
من  النحِو  هذا  على  احلاُل 
املخالَفاِت التي تعانُد من يبغوَن 
حياَة احلياِة، بل حريَة احلياِة كما 
االأحُد  الواحُد  خالقها  اأرادها 
اأَ�ِصّداَء  رجاالً  هناَك  فاإَنّ 
ا�صتطاعوا ب�صدِق عقيدتهم وقوِة 
لعبادِه  اهللِ  بن�ِش  اإميانهم 
ّجان،  ال�َصّ املخل�صني قهَر عذاِب 
البهيِم  ال�صجِن  ليِل  ظلمِة  وَجْعِل 
طريق  لينريوا  به  انطلقوا  نوراً 
ولك-  احلياة.  حياِة  اإىل  الفجِر 
تغم�َس  اأن  القارئ-  عزيزي 
هوؤالِء  من  اأَنّ  لتب�َش  جفونك 
لي�س  قلماً  امت�صَق  َمن  االأفذاِذ 
احلياَة  يَْحيَوَن  هم  َمْن  كقلِم 
ب�صي�صاً  وت�صيََّد  اأحرارا،  طلقاَء 
ميتُدّ  م�صباٍح  اأو  نهاٍر  �صياٍء  من 
ِليلتم�َس  َخِجاًل  امُلّقيَُّد  �صعاُعُه 
اإليه؛  ِبِهِ  منُه نوراً يحتاُجُه لي�صَل 
القيَد  يهزُم  اإبداعاً  بِه  ِليَنُق�َس 
عزيزي  اأي�صاً-  ولَك  واأهلَه!. 
هذا  اإىل  تنظَر  اأْن  القارئ- 
بني  من  يخرج  وهو  االإبداِع 
تكيُّفِه  مْن  اأََنّ  �صدٍر  َخلجاِت 
�صاحِبه،  جلو�ِس  وحاالِت 
عليها  عرَث  الأوراٍق  واحت�صانِه 

اأو  مرتِبٌّع،  فهو  االأنُف�س:  ب�صِقّ 
بل  عليهما  جال�ٌس  اأو  َُمَقْرِف�ٌس، 
على ركبتيِه- كما نقول-، اأو ماٌدّ 
على  الورقَة  ي�صُع  هو  اأو  رجليِه، 
اأر�ٍس غرِي م�صتويٍة لينحنَي عليها 
ولدها،  على  االأِمّ  ُحنَُوّ  حانياً 
ق�صَة  ذاِتِه  من  فيها  ونافخاً 
املنت�ِشِ  باإرادِة  احلياِة  �صناعِة 
كان  واإذا  احلياِة!.  اأعداِء  على 
ال�ّصجون  اإبداِع  حاُل  هو  هذا 
حمب�س  ب�صني:  حَمْ من  يخرُج 
االأديب  ال�صجن، وحمب�س معاناة 
االأدبيَة  التَّْجربَة  يَنْ�ِصُج  وهو 
بديعًة،  و�صوراً  وُجَماًل  كلماٍت 
عن  نْعِدَل  اأْن  لنا  يَجوُز  فهْل 
جون"،  ال�ُصّ اأدِب  بـ"  ت�صميتِه 
ونَ�ِصَمُه مب�صطلِح" اأدِب احلرية": 
اأدُب  و"  القيود"،  فِكّ  اأدُب"  اإنه 
الع�صِق" بكِلّ معانيِه ال�ّصاِميَة، و" 
اأدُب املقاومة"، و" اأدب الوطن"، 
نريُد  ت�صمياٍت  مْن  ذلَك  اإىل  وما 
انت�صاِر"  عن   َ تُعِبّ اأْن  لها 
بل  اجَلالد"،  على"  ِحيَِّة"  ال�صَّ
انت�صاِر" عا�صِق احلريِة" و" قاهِر 
الِم" على" خفافي�ِس الظالِم"  الَظّ
�صبحانُه  اهللِ"  اإرادِة  اأعداِء  و" 
َوَعيْ�ِس  الكوِن،  تعمرِي  يف  وتعاىل 
ب�صالٍم  متحابنَي  اأخوًة  اأهِلِه 
لعلَك  القارئ،  عزيزي  واأمان. 
�صناعِة"  ق�صِة  من  �صيئاً  ع�صَت 
اأدِب احلريِة"، ولعلَك �َصتَعْي دوَن 
خرجْت"  كيَف  تنبيٍه  اأو  اإ�صارٍة 
حاَكها  التي  الِع�ْصِق"  ُرباِعيَُّة 
غياهِب  يف  عا�ِصٌق  َدِلٌّ  َمْ
ال�صجن اإبداعاً فَكّ القيود، وكيَف 
لَِف  �صَ عن  بعيداً  اً  �ِشّ َن  َكّ َتَ
ّجاِن من اإِْتاِم ف�صوِلها،  عيوِن ال�َصّ
ِلت�صَل  تاأمينَها  ا�صتطاَع  وكيف 
اأ�صيجًة  اقتحمت  اأن  بعَد  اإلينا 
ٍة تُلِْقُفها اإىل اأَيٍْد  واأ�صواراً ِبيٍد ُحَرّ
عزيزي  لك  ِمثِلها؟!.اأقول: 
ت  فَكّ كيف  تتخيََّل  اأْن  القارَئ 
راويتنا  �صجِن  قيوَد  الكلماُت 
انبى-  وكيف  حمدونة،  راأفت 
قب�صة  من  متحرراً  كيانِه  بكِلّ 
بِه  يجوُد  ما  ينق�ُس  اجلالد- 
ل�صانُُه ُرباِعيَّتَُه التي اأراَد اأْن يُثبَت 
ها  و�صخو�صِ اأحداِثها  خالِل  من 

ة،  احُلَرّ االأفواِه  تكميِم  ا�صتحالَة 
كان  اأّياً  للّطاغيةِ-  مُيْكُن  ال  واأنَُّه 
جبوتُُه- اأْن مينَع اأنفا�َس الكلمِة 
االنطالِق  من  احلاِرّ  بزفرِيها 
الظامُل  َعِجَز  روايًة  لتحكَي 
وِليبهَن  اإف�صاِلها.  عن  امل�صتبُدّ 
اأَنّ قيَد  لل�صّك  يََدُع ماالً  مبا ال 
حمالة-  ال  وبط�َصُه-  ّجاِن  ال�َصّ
الظالم،  �صيبدُد  النوَر  واأَنّ  اآِفل، 
فاإرادةُ  يَدوم؛  ال  الظلَم  واأَنّ 
ال�صعوِب التي تن�صُد احلريَة البَدّ 
َج بتاأييِد اهللِ I ون�ِشِه، �صاَء  اأْن تُتََوّ
بى. واإَنّ لَك-  َمْن �صاَء َواأَبى َمْن اأَ
بـ"  تتغنى  اأَْن  القارئ-  عزيزي 
ل  يحلو  كما  الِع�ْصِق"-  ُرباِعيَِّة 
ُرَك- بال  ت�صميتُها- ؛ الأنها �َصتَُذِكّ
َريٍْب- باأدِب االأدباِء الثواِر الذين 
والن�صاِل  الثورِة  جتارَب  خا�صوا 
والتَّعذيِب  واحِلْرماِن  وامُلعاناِة 
ن�صيداً  الوطنيَة  االأغنيَة  فكتبوا 
وق�صًة  وزجاًل  وملحمًة  وق�صيدًة 
ذاتيًة  و�صريًة  وخاطرًة  وروايًة 
َهَمْمَت  ما  اإذا  فاأنَت  وغرَي ذلك. 
االأخرى  بعد  واحدًة  بقراءِتها 
ق�صَة  تعي�ُس  نف�صَك  �صرتى 
الع�ِش  يف  الفل�صطينِيّ  عِب  ال�َصّ
قوى  عليِه  تكالبْت  وقد  احلديِث 
َد  َج�َصّ حيث  واال�صتعباد،  ال�ِشّ 
ماآ�ٍس  من  ب�صعِبِه  حَلّ  ما  فيها 
من  ينه�س  ال  متتالية،  ونكباٍت 
واحدٍة حتى يقع فيما هو اأ�صعُب 
التعبرَي عن بطوالِت  واأجاَد  منه، 
وت�صحياِتِهم،  فل�صطنَي  اأبناِء 
�صاأنِه  من  ما  كِلّ  على  واإقدامهم 
ق�صيِتهم،  خدمِة  يف  يُ�صهَم  اأْن 
احلريِة  تطلعاِتهم يف  لهم  وحقَق 
الكاتَب  فاإَنّ  وباجلملِة  والن�ش. 
يف رواياِتِه االأربعِة قد ا�صتطاَع- 
�صعِبِه  هموِم  عن  التَّعبرَي   - ِبَحٍقّ
ن�صالِه  وحمطاِت  املتنوعِة، 
عنايٍة  خالِل  من  املت�صل�صلِة 
فـ"  االأجيال.  بت�صل�صِل  وا�صحٍة 
معركَة  تكي  من جنني"  عا�صق 
انتفا�صِة  يف"  االأبيِة  البلدِة  هذِه 
االأق�صى"، وكيَف ا�صتع�صى اأهلُها 
قواِت  وجِه  يف  الق�ّصاِم  اأحفاُد 
ُل  تُ�صِكّ تات"  ال�َصّ و"  االحتالل. 
عنواناً للتَّ�شِد الفل�صطيني، حيُث 

فل�صطنَي  يف  اأحداثُها  تدوُر 
العربّي  البلد  هذا  واالأردن-: 
من  وكثرياً  تقا�صَم  الذي  قيق  ال�َصّ
لقمَة  الفل�صطينيِة  العائالِت 
عائلٍة  خالِل  من  وذلك  عي�ِصِه- 
كاتبنا  منها  اّتخَذ  فل�صطينيٍة- 
القهرِيّ  الرتحاِل  ملاأ�صاِة  عنواناً 
العائلُة  فهذه  للفل�صطينيني؛ 
مدينِة  من  والدها  يهاجُر 
هذه  القد�ِس-:  اإىل  املجدِل 
البلدةُ املقد�صُة التي عانى اأَهلُها 
�صوا للتنكيِل والقهِر  يِن فتعَرّ االأَمَرّ
حيِل عنْها-، وينجُب  ِلي�صطروا للَرّ
وعندما  نَ�ْشاً".  ي�صّميِه"  ولداً 
اإىل  الفار�ُس  هذا  يهاجُر  يكُبُ 
يف  رغبًة   - ولكنه  االأردن، 
التي  القد�ِس  اإىل  يعود  الن�صاِل- 
اأْن  بعد  باأخرى-  فيها  يتزوج 
وبني  بينه  ِل  الو�صْ خُب  انقطع 
زوجتِه التي رف�صْت العودَة معه- 
منها  القد�ِس  يف  ن�ٌش"  يُنجُب" 
�صيغدو  الذي  رفيقاً"-  ابنه" 
يف  في�صارُك  كواِلِدِه  منا�صاًل 
اإحدى  يف  وي�صاُب  املقاومة، 
امل�صت�صفى  اإىل  لينتقَل  املعارك 
الطبيبَة"  اأختَُه  فيِه  يلتقي  الذي 
من  عليِه  ُف  تَتَعَرّ  التي  انت�صار" 
َقلْبي  و"  ّبي.  الِطّ ِه  ملَِفّ خالِل 
معركٍة  وقائَع  تكي  وامُلَخيَّم" 
رحاها  دارت  التي  املعارِك  من 
موِد:  وال�ُصّ الثورِة  مع�صكِر  يف 
امُلَخيَُّم  وهو  جباليا،  مع�صكر 
ن�صاِل  من  جانباً  �صهَد  الذي 

فلي�َس  لذا  وطفولتِه؛  الكاتِب 
على  العنواُن  يحتوَي  اأْن  غريباً 
ياِء  اإىل  ُم�صافًة  قلب"  كلمة" 
عن  اأَرى-  فيما  كنايًة-  املتكِلّم، 
الن�صاِل  رمِز  باملخيِم  تَعلُِّقِه 
توحدِه  عن  وتعبرياً   ، الفل�صطينِيّ
احُللُُم"  ميوَت  لْن  و"  �صعبِه.  يف 
الوطن  حدوِد  اأهِل  كفاَح  تكي 
يف رفح: بوابِة فل�صطنَي اجلنوبيِة، 
ِك  ت�ُصّ عن  وا�صٌح  تعبرٌي  وهي 
ِه  باأر�صِ الفل�صطينِيّ  ال�صعِب 
َنُد  وهكذا  الوطنية.  وثَواِبِتِه 
ُمْرتَبٌط  زنزانتِه  يف  وهو  كاتبَنا 
رغم معاناتِه الذاتيِة باأهِل َوَطنِه، 
يَتَتَبَُّع اأخبارهم وينفعُل بها لري�ُصَم 
االأديِب  الثائِر  وجداِن  من خالِل 
َمواقِفهم  َعْن   ُ تُعِبّ فنيًة  لوحاٍت 
البُطوِليَِّة التي يُ�َشُّ بها. اإَِنّ كاِتبَنا 
للكلمِة  ما   - �َصٍكّ ِبال  يَْعِرُف- 
يف  قوٍيّ  اأثٍر  من  الهادفِة  البليغِة 
وكذلَك  الّذاِكَرِة،  على  احِلفاِظ 
الواعي وِخْبِة  الثائِر  ِبِح�ِسّ  يَعْي 
جتاربِه الِنّ�صاليِة ما تُوِلُّدهُ ر�صالُة 
طاقاٍت  مْن  احلكيمِة  الكلمِة 
تاأثرِيها  نُْكراُن  مُيِْكُن  ال  داِفَعٍةٍ 
َم�صاعِر  اإِلهاِب  يف  االإيجابِيّ 
يَِّة  �َصِة اإىل احُلِرّ اجلماهرِي امُلتَعِطّ
ِبَعزميٍة  وَدْفعِها  واال�صتقالل 
لْبٍة نَْحَو الَهَدِف امَلنْ�صوِد. وهو  �صَ
يف  َجِلّياً  نَلَْم�ُصُه  الذي  االأمُر 
حيُث  املتنوعِة  االإعالِم  و�صائِل 
َفّتاكاً  �صالحاً  الكلمِة  من  تتخُذ 
تنت�ِشُ  َمْن  خلدمِة  بِه  تَ�صتعنُي 

ًة  راَدّ االأعداِء  على  فتهجُم  لهم؛ 
ُحروبَُهُم  يُف�ِصُل  مِبا  عليهم 
يف  وتنفُخ  امُلْغِر�صِة،  الّدعائيِة 
�صموَدهم  ُز  يُعِزّ ما  اأهِلها 
االأمُر  يَُهْم الأعداِئِهم. وهو  ِدّ وتَ�صَ
الذي توؤيُدهُ ِبُو�صوٍح َمقولَُة �صالِح 
اإىل  َه  تََوَجّ حنَي  االأيوبِيّ  الديِن 
تقيِقِهم  بعد  جنِدِه- 
االأمُة  �صتبقى  التي  لالنت�صاراِت 
ِبها  تَتغّنى  واالإ�صالميَُّة  العربيُة 
وَمْن  االأر�َس   I اهللُ  يَِرَث  حتى 
الكلمِة،  مكانَة  زاً  ُمعِزّ َعليها- 
ِليُْخِبَُهْم اأنُه ما انت�َش ب�صيوِفِهْم 
الفا�صل  القا�صي  كاتِبِه  بقلِم  بل 
وعلى  الع�صقاليِنّ.  الرحيم  عبد 
هذا فلي�َس غريباً اأْن يَُهَبّ االأديُب 
جنُي لي�صارَك َقوَمُه من خالِل  ال�َصّ
األواِن  من  فّعاالً  لوناً  الثائِر  قلِمِه 
حيُث  الهادف،  الوطنِيّ  الن�صاِل 
يَْذُكُر  االأربعِة  رواياتِه  يف  نراهُ 
منها  ليتخَذ  والوقائَع  االأحداَث 
اإ�صاراٍت تاريخيًة ينتقُل فيها من 
اإىل  ثورٍة  ومن  اآَخَر،  اإىل  َحَدٍث 
كُلّ  جيل،  اإىل  جيٍل  ومن  اأخرى، 
امُلْفَتِّ  وائِيّ  الِرّ باأ�صلوِب  ذلك 
بت�صل�صِل  قارَئُه  يَ�ُصُدّ  الذي 
لغٍة  يف  �َشِْدها  وترابِط  حكايتِه 
اأن  لنا  كان  واإذا  ماأنو�صٍة.  �َصِل�َصٍة 
هذِه  يف  اأموٍر  بع�ِس  عند  نقَف 
اإىل ما يلي:  اأ�صرُي  باِعيَِّة فاإين  الُرّ
* يَلَْم�ُس الّناقُد براعَة الكاتِب يف 
رواياِتِه؛  �صخو�ِس  اأ�صماِء  اختياِر 
ُب على االأديِب اأْن يراعَي  اإْذ يتوَجّ
الفِنِّيّ  عمِلِه  الأ�صماِء  اختيارِه  يف 
مراعاتَها مل�صامنِي االأدواِر الذي 
اإن�صاناً  يُ�صّمي  فال  باأداِئِه،  تقوُم 
بـ" �صابر" مثاًل، وهو يوؤدي دوراً 
يظهُر فيِه مت�ِشّعاً ال ي�صُب على 
�صيء. ومن مظاهر توفيِق كاتبنا 
ت�صميتُُه  اأ�صمائِه  اختياِر  يف 
على  داللًة  حممود"  بـ"  هيد  لل�َصّ
اجلنة،  يف  عليه  اهللِ  ِلِنَعِم  َحْمِدِه 
احِللِْم  على  داللًة  اإبراهيم"  و" 
و�صواِب راأِي ال�صهيِد يف الطريِق 
خالد"  و"  ِلنَْف�ِصِه،  اختاَرهُ  الذي 
داللًة على خلوِد ذكِر ال�صهيِد يف 
احلياَة  وعي�صِه  الّدنيا،  احلياِة 
اخُللد، و"  حياًة دائمًة يف جناِت 

الذي  الهَدِف  على  داللًة  نَ�ش" 
َفُر  الَظّ وهو  ال�صهيد،  اإليِه  ي�صبو 
اأو  الن�ِش  احل�صنينِي:  باإحدى 
ت�صميتَُه  تاأّمل  وكذلك  ال�صهادة. 
رفيق"  بـ"  الن�صال  درِب  لرفيِق 
الذي ر�صَع من والده ال�صهيِد دم 
رغبِة  وِلتعزيِز  والن�صال.  الثورِة 
تلْحُظ  الفل�صطينِيّ  ال�صعِب  اأبناء 
رف�صت  التي  لطيفَة"-  ت�صميَة" 
بل  ن�ش"،-  زوجها"  مع  العودَة 
بـ"  ملولودِتها  كاتبنا  ت�صميَة 
الزوج،  لذكرى  تخليداً  انت�صار"؛ 
لفوراِن  انت�صاراً  �صئَت فقل:  واإْن 
وتَهيئًة  فيها،  الثائِر  والِدها  دِم 
الفتاةُ  هذِه  �صتوؤديِه  الذي  ْوِر  للَدّ
ِزُم  َتْ نراها  عندما  املنا�صلُة 
اأمتعتها لتعوَد اإىل القد�ِس الحقًة 
ِبَرْكِب ُقْدَوِتها، و�صائرًة على َدرِبِه 
مل  وكذلَك   . ِبِّيّ الِطّ الِنّ�صاِل  يف 
الزوجة"  ال�صِم  اختياُرهُ  يكن 
االفتناِن  هذا  عن  بعيداً  لطيفة" 
�صخو�ِس  اأ�صماء  اختياِر  يف 
الرجوَع  اأَبَِت  واإْن  رواياِتِه؛ فهي- 
ذاًت  كانت  ن�ش-  زوِجها  مَع 
حيُث  اإليِه؛  حنانها  يف  لُْطٍف 
ابنته،  ا�صم  ا�صمِه  من  ا�صتقت 
لهذا  كاتبنا  اختياِر  يف  ولعَلّ 
مراجعِة"  على  يدلل  ما  اال�صِم 
يف  راأت  واأنها  لنف�ِصها،  لطيفة" 
رف�صت  الذي  زوِجها  عودِة 
م�صاركتَُه الرجوَع انت�صاراً لرغبتِه 
ال�صعِب  اأبناِء  رغبِة  بل  اجلاحمِة 
تقيِق  يف  جميِعهم  الفل�صطينِيّ 
الرجُل  كاَن  وكذلك  الن�ش. 
تهاين"  ا�صِم"  اختياِر  يف  قاً  ُموَفّ
وا�صحًة  داللًة  االأخرى؛  الزوجِة 
ِبنَْف�ٍس  ِمنُْه  للزواِج  قبوِلها  على 
َهناِئها  بل  مطمئنٍة  هانئٍة 
ال�صهادٍة،  يوِم  يف  ِب�ُصْحبَِتِه 
احلياَة  َمَعُه  ِلتَْحيا  وانتقاِلها 
العنِي  احلوِر  من  واحدًة  االأبديََّة 
يف  ذاتُُه  احلاُل  وهو  اجلنة.  اإىل 
ا�صماً  حمبوبة"   " ا�صِم  انتقاِء 
يوِم  يف  ورفيِقِهِ  �صديِقِه  ِلزوجِة 

هادِة" اإبراهيم"،  ال�َصّ
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ْحِبِه والتابعنَي اإىل  اأما قبل، فاأحمدك اللهَمّ ربي حمداً يليُق بكمالَك وَعْليائك، و�سلًة دائمًة على ال�سراِج املنرِي املبعوِث هاديًا للعامَلنَي حممِد بِن عبِداهلِل واآِلِه َو�سَ
ُهْم َفَهّبوا  ْدِق التجارِب؛ وذلك لأنه يْنَهُل من م�سدِر املعاناِة الّنابِع مْن ُثّواٍر هانت عليهم اأنف�سُ جوِن ُمْفَعمًا بحيويِة النفعاِل، و�سِ يوِم الدين، وبعد، فيجيُء اأدُب ال�سُّ

موها اأ�ساحَي يف �سبيِل حتذير كرامِة الوطِن واأهله. وينبغي اأْن يكوَن وا�سحًا اأَنّ املق�سوَد بـ" اأدِب ال�سجون"- يف هذا املقام- هو ما َي�سوُغُه  ِهم ليقِدّ يحملونها على اأَُكِفّ
ُر ل�ساِكِنِه اإل اأب�سَط املتطَلّباِت التي حتفُظ له حياته، فكيف اإذا ما كاَن هذا ال�ساكُن اأديبًا موهوبًا ل يجُد الو�سيلَة املاديَة  الكاتُب وهو يحيا يف مكاٍن بئي�ٍس ل ُيوِفّ

ِكُئ عليها، ول طاولَة ي�سُع عليها ورقًا اأبي�َس م�سقوًل، ول مروحَة اأو مدَفاأََة، ول ماَء ثلجٍة يبلُل  املنا�سبَة التي ُتعيُنُه على اإخراِج ما َيجي�ُس يف �سدره؛ فل اأريكَة َيَتّ
ُف عنه. ول... ول... ول... ُه وُتخِفّ َرَة، ول ذاَت وجٍه َح�َسٍن ي�سكُن اإليها فتوؤِن�سُ عروقًا تكابُد حرارَة ال�سحراء، ول ُخ�سْ

للكاتب  الأ�سري املحرر د. راأفت حمدونة

تقدمي روايات ال�شتات ورواية قلبى واملخيم 
و لن ميوت احللم و عا�شق من جنني 
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الأ�سري ق�سام الربغوثي ... تعذيب قا�ٍس وهدم للمنزل
تقرير: اإعالم الأ�رسى

ت�صور  الحتالل  يفوق جربوت 
حدود  كل  ويتجاوز  الب�رس، 
حيث  والقوانني،  الأخالقيات 
واحدة  بعقوبة  يكتفي  ل 
التهمة  نف�س  على  لالأ�صري 
العقوبات  تغليظ  يتعمد  اأمنا 
والردع  العقاب  �صيا�صة  ليحقق 
الأ�صري  مع  جرى  ما  وهذا 
مكتب  الربغوثي.  �صبلي  ق�صام 
باأن  قال  الأ�رسى  اإعالم 
لتعذيب  تعر�س  ق�صام  الأ�صري 
حيث  ال�صاباك  يد  على  قا�ٍس 
خ�صع للتحقيق لأكرث من �صهر 
ون�صف يف �صجن �رسي وحقق 
معه اأفراد من املخابرات وهم 
الرهاب،  يف  زيادة  مقّنعون 
الكالب  لإطالق  تعر�س  وكان 
والتي  اعتقاله  حني  البولي�صية 
بجراح،  واإ�صابته  نه�صت حلمه 
وبقي ينزف طيلة اأيام التحقيق 
مكان  �رسبه  تعمدوا  لأنهم 

اإ�صابته. واأ�صار اإعالم الأ�رسى 
اإىل اأن قوات الحتالل اعتقلت 
 ،2019/8/26 بتاريخ  ق�صام 
بعد حما�رسة ومداهمة منزل 
عائلته يف كوبر رام اهلل، ونقلوه 
اإىل التحقيق حيث تعر�س لعدة 
اأ�صاليب من التعذيب املحرمة 
تهمة  له  ووجهوا  دولياً، 
امل�صاركة يف عملية عني بوبني 
غربي  دوليف  م�صتوطنة  قرب 
مدينة رام اهلل التي وقعت قبل 
اعتقال بثالثة اأيام وُقتلت فيها 
م�صتوِطنة واأ�صيب اثنني اأخرين 

بجراح.
الربغوثي  وداد  الدكتورة  تقول 
قوات  باأن  ق�صام  والدة 
منزلهم  اقتحمت  الحتالل 
العائلة  اأفراد  كل  واحتجزت 
يف غرفة بينما احتجزت ق�صام 
ن�صمع  وكنا  اأخرى،  غرفة  يف 
ندري  ول  فقط  �رساخ  �صوت 
التحقيق  اأن  يحدث، غري  ماذا 

لثالث  ا�صتمر  معه  امليداين 
�صاعات، نه�صت خاللها الكالب 
يقدم  ومل  كثرياً  ونزف  ج�صده 
له الحتالل اأي اإ�صعافات اأولية 
العتقال.  اإىل  ينقلوه  اأن  قبل 
اعتقلت  الربغوثي  د.  وكانت 
بعد  الحتالل  قوات  قبل  من 
اأيام،  باأربعة  جنلها  اعتقال 
وا�صتمر اعتقالها ملدة 15 يوم، 
واأفرج عنها بكفالة مالية بقيمة 
)40( األف �صيكل وفر�س اإقامة 
»ج«،  منطقة  يف  عليها  جربّية 
ومنعها من الن�رس على و�صائل 
حلني  الجتماعي  التوا�صل 

اإ�صدار حكم نهائي بحقها.
باأن  الربغوثي  واأ�صافت 
باعتقال  يكتٍف  مل  الحتالل 
بداية  قام  اأمنا  وتعذيبه  ق�صام 
العام، باقتحام منزلنا، واأجروا 
وثقبوا  هند�صياً،  م�صحاً  فيه 
فيها  وو�صعوا  اجلدران، 
لعملية  متهيداً  املواد،  بع�س 

اقتحموا  يومني  وقبل  هدمه، 
املنزل و�صلمونا اإخطاراً بهدم 
املنزل. واأ�صارت الربغوثي اإىل 
�صقتني،  من  مكون  املبنى  اأن 
هو  والثاين  ل�صقيقتها،  الأوىل 
الذي �صيتم هدمه، حيث كانت 
وابنها  زوجها  مع  فيه  تعي�س 
اإخالء  ق�صام املعتقل، وقد مت 
مباغتتهم  من  خوفاً  املنزل 
باأي  الحتالل  جي�س  قبل  من 
على  قدرتهم  وعدم  وقت 
تفريغ حمتوياته. وكانت قوات 
خالل  هدمت  قد  الحتالل 
من  العديد  املا�صية  ال�صهور 
منازل اأهايل الأ�رسى وال�صهداء 
الذين �صاركوا يف تنفيذ عمليات 
وقتل  الحتالل،  ع�صكرية �صد 
اأو  م�صتوطنني  فيها  جرح  اأو 
النتقام  بهدف  وذلك  جنود 
فاتورة  ورفع  الردع  وحتقيق 
وك�رس  للمقاومة  انتمائهم 

معنويات ال�صعب الفل�صطيني.

حكايتي مع زنزانة

من ذاكرة منا�سل يف �سجون الظلم 
ال�سهيوين 

كتب :خالد مو�سى 
البطران

ثاين  كانون  �صهر  منت�صف  يف 
من العام 1990 كانت ق�صتي مع 
جنود  داهم  عندما  العتقال 
 ، لعتقايل   بيتي  الحتالل 
�صديد  والربد  كان اجلو ماطراً 
طرق  مع  تبدد  البيوت  ودفئ 
جنود  بجنون،  الأبواب  اجلنود 
مدججني بال�صالح واأق�صم باأنهم 
تلك  يف  اأخالق  ل   ، خائفون 
ال�صاعات ي�صتخدمون الرتهيب 
رعبهم  يداروا   لكي  وال�رسيخ 
الذي ي�صكن دواخلهم ويحاولون 
اأن ياأخذوا �صيدهم وين�رسفوا . 
كانت ال�صاعة جتاوزت منت�صف 
من  التكبيل  يتم  ب�صاعة،  الليل 
وتع�صيب  والرجلني  اليدين 
الأعني لكي ل تعرف باأي اجتاه 
اإىل  يعرفون  ولكنهم  ت�صري  اأنت 
ت�رسخ   . �صي�صعوك  ق�صم  اأي 
اأمك ، اأختك ، اأخاك ، اإيل اأين 
بل  جميب  ول  به  ذاهبون  اأنتم 
حتمل  منهم  ت�صدر  �صحكات 
حقد دفني من نفو�س ل تعرف 
يتم  اأم  على  �صفقة  ول  رحمة 
�صلوعها  بني  من  قلبها  انتزاع 
وي�صحكون،  يتهام�صون  وهم 

من  اأكرث  جنون  راأيتم  هل  باهلل 
من  هوؤلء   . املجرمون  هوؤلء 
ونزع  الفرح  اإف�صاد  فى  تفننوا 
بل  البيوت  مئات  من  الدفئ 
ليمار�صوا  البيوت  األف  من 
للمنا�صلني  وقهرهم  �صاديتهم 
لن  املحتلني،   على  والثائرين 
�صفة  يحمل  من  فيهم  جتد 
جميعهم  حتولوا  بل  اإن�صان 
هو  ما  كل  تفرت�س  لوحو�س 
اأثخن باملاآ�صي  جميل يف وطن 
اإقتيادك  يتم   . وال�صجون 
مدرعاتهم  اإحدى  فى  ورميك 
التي  للجهة  ذلك  بعد  لت�صل 
ق�صة  وتبداأ  باعتقالك  اأو�صت 
تتورم  حتى  ب�صبحك  العذاب 
تفقد  حتى  و�رسبك  قدماك 
الأمطار  مبياه  ورميك  قواك 
ج�صدك  دفئ  تفقد  حتى 
املنهك ومن ثم تلقى يف زنزانة 
وطولها  مرت  عر�صها  حقرية 
ماء  دلو  فيها  ي�صاركك  مرتان 
وبطانية  فيه  حاجتك  لق�صاء 
اأر�صي  وفرا�س  كريهة  رائحتها 
اخل�صب اأحن منه على ج�صدك 
الأوىل  ليلتك  وتبداأ   . املنهك 
الأ�صماء  وتقراأ  املكان  تتفقد 
�صبقك  ممن  بالدم  كتبت  التي 
من الأبطال الذين عذبوا فيها 

بينك  التحدي  ف�صول  وتبداأ 
العهد  لتحفظ  نف�صك  وبني 
واأن ل تبوح ب�رسية احلركة ول 
برفاق الكفاح ول من ائتمنوك 
�صادة  يا  �رساع   . العهد  على 
فى  ترتدد  التى  الكلمة  وتبقى 
�صرب  الن�رس  اإمنا  ذاكرتك 
�صاعة ومتر ال�صاعة تلو ال�صاعة 
واليوم يتبعه يوم وتبقى الإرادة 
يوم  تزداد  جلالديك  والتحدي 
بعد يوم ويزيد الطغاة جرعات 
كل  وي�صتخدمون  التعذيب، 
ج�صدي  �صغط  من  ا�صلوب 
تعود  جولة  كل  وبعد  ونف�صي. 
وجعك  عن  حتدثها  لزنزانتك 
الوطن  ق�صة  لها  وتروى 
اأن  الثوار  وتعاهد  املغت�صب 
الأيام  ومتر  العهد  على  تبقى 
جولت  وتنتهي  والأ�صابيع 
اأخرى  لزنزانة  وتنقل  العذاب 
ي�صاركك فيها هذه املرة زميل 
واأ�صابه  عانيت  ما  عانى  كفاح 
اأنك  حينها  لتدرك  اأ�صابك  ما 
الكثري  مثلك  بل  وحدك  ل�صت 
وتدرك بروؤيته اأنك ل زلت على 
قيد احلياة وتبداأ ف�صول مرحلة 
العتقال  رحلة  من  اأخرى 
نرويها لكم فى مقال قادم باإذن 

اهلل .

. . .
تُ�صاِعُدهما  كانت  التي  ُة  احلاَجّ هذه 
يف كثرٍي من متطلباِت الن�صال، وكانت 
بًَّة  حمبوبًة من اأهِل قريِتها، وكانت حُمِ
ِتها يف تربيِة" رفيق". كما نلم�ُس  مِلُهَمّ
دقتَُه يف اختياِر امل�صطلِح الداِلّ على 
ذلك  ومن  بها،  يُوؤِْمن  التي  امل�صامنِي 
الإ�رسائيلي"  الدفاِع  وزيِر  لـ"  ت�صميتُُه 
بـ"  اإ�رسائيل"  ولـ"  احلرب"،  وزير  بـ" 
اأعداءُ  يُ�َصّميِه  ومِلا  الحتالل"،  دولة 
الكفاِح من اأجِل احلرية " الإرهاب" بـ" 
ا�صتعمالَُه  نَلَْحُظ  وكذلك  املقاومة". 
يُ�َصّموَن  حيث  امل�صجونني،  ِللَُغِة 
اجلوا�صي�س بـ" الع�صافري"، و" الرُب�س" 
وهو الفرا�س الذي يفرت�صه امل�صاجني، 
بها  يت�صيد  التي  العار"  ُغَرف  و" 
على  لإجبارهم  امل�صاجنَي  العمالءُ 
اأجهزِة  من  قنَي  امُلحِقّ اأماَم  العرتاِف 
هذا  ويف  الإ�رسائيلية.  املخابرات 
املجاِل اأي�صاً نرى تنبَهُه اإىل ما اأ�صميِه 
الدللة"  تزويِر  بـ"  لَُغِوّياً  م�صطلحاً 
خلدمِة  امل�صتعمرون  اإليها  يلجاأ  التي 
بالآَخرين،  التحكم  يف  اأغرا�صهم 
كلمة"  يف  للدللة  قلبهم  اإىل  فيلفُت 
رجاِل  على  بها  ودللتهم  الإرهابي" 
املقاومة ُمنَِبّهاً على اأنها دللٌة خاطئٌة 
 * واأذنابُهم.  امل�صتعمرون  ي�صتعملها 
يلَحُظ القارُئ حديَث راويِتنا عن بع�س 
القيم والعادات الفل�صطينية، ومن ذلك 
على  الفل�صطينينَي  اإ�رساِر  عن  ثُُه  حَتُدّ
كانت  اأّياً  بِه  وتَ�َصبُِّثِهِم  التعليِم  موا�صلِة 
تواجههم،  التي  اأو املعوقاُت  عاُب  ال�صِّ

وكباراً  غاراً  �صِ عنايِتِهم  اإىل  واإ�صارتُُه 
مبتابعِة الِنّ�رساِت الإخباريِة وان�صغاِلِهم 
 * دللِتها.  وا�صتنباِط  بتحليلها 
اإىل  اأديِبنا  اإ�صارَة  جيداً  القارُئ  يدرُك 
وامُلروءِة  الجتماعِيّ  التكافِل  �صوِر 
فل�صطنَي  اأهِل  كوقوِف  الفل�صطينيِة 
اإىل  هيِد  ال�َصّ زفاِف  يف  واحداً  �صّفاً 
وم�صاندِتِهْم  لأهلِه،  وعزاِئِهم  بارئِه، 
وفقراِء  واأهاليهم،  وللجرحى  لهم، 
لُرباعيَِّة  املتتبُع  يلم�ُس   * ال�صعِب. 
الأ�صرُي  وهو  اأنُه  حمدونة  راأفت 
�صجِنِه  يف  ق�صى  الذي  امُلخ�رَسُم- 
مل  �صباِبِه-  ربيِع  من  عقٍد  من  اأكرَث 
الأ�رسى،  ق�صيِة  عن  َث  التَّحُدّ ين�َس 
تخريِج  يف  ال�صجِن  اأثِر  اإىل  والإ�صارَة 
الرجاِل الأ�صاِو�س، و�صقِل �صخ�صيِتِهم 
الن�صالية وال�صيا�صيِة والفكريِة. و�صَدَد 
واقع  ومن  نراهُ-  الأ�رسى  عن  حديثنا 
املنا�صلني-  اأقرانِه  على  ِه  حر�صِ
هوؤلِء  واخلونة-:  العمالء  من  ُر  يُحِذّ
بَْخ�ٍس  بثمٍن  �صمائَرهم  باعوا  الذين 
عن  ويك�صُف  النَّخا�صة-،  اأ�صواِق  يف 
بالثواِر  الإيقاِع  يف  اخلطرية  اأدوارهم 
يف خمالِب الأعداء، وو�صائلهم الّدنيئِة 
اخِلْزِي  اأوكار  الب�صطاِء يف  اإ�صقاِط  يف 
واخليانِة. مل يَُفْت كاتبنا التغني بَوحدِة 
دائِد  �صعِبِه الفل�صطينِيّ وخا�صًة يف ال�َصّ
الفئويِة  عن  ُع  يرتَفّ فنجده  وامُلِلّمات، 
حزٍب  بني  عنده  فرَق  ل  احلزبيِة، 
ُز  يرُْبِ ونراهُ  واآَخر،  ف�صيٍل  اأو  واآَخر، 
ِد  التََّوُحّ مظاهِر  من  َقًة  ُم�رْسِ جواِنَب 
بني اأبناِء الف�صائِل الوطنِيِّة والإ�صالميَِّة 

ب�صفٍة  الوطنِيّ  والعمِل  ال�صجِن  يف 
عامة. * وباجلملِة فاإَنّ القارَئ لأديِبنا 
اأثَر  يلم�ُس  حمدونة  راأفت  الراويِة 
الأمر  الفل�صطيني؛  من جمتمِعِه  ُقْرِبِه 
الذي يت�صُح بجالٍء يف ا�صتلهاِمِه للمثِل 
ال�صعبِيّ الفل�صطينِيّ تاأييداً مل�صمونه، 
مثل:" ي�صلم فمك يا �صيخ"، و" ل يحك 
اإل ظفرك"، و" عندما يالقي  جلدك 
ت�صوى  قر�س  معك  و"  عينه"،  الأعور 
لفكاهة  ا�صتلهامِه  يف  وكذلك  قر�س". 
ال�صعب الفل�صطيني يف بع�س املواقِف 
الجتماعيِة، مثل:" عي�صوا من خري اهلل 
ي�صتمتُع برتابِط  وخري جمعة".وكذلك 
مل�صامنِي  لغتِه  ومنا�صبِة  اأ�صلوبِه، 
رواياته، اإذ يت�صُح يف األفاِظِه وتراكيِبِه 
و�صجنِه،  ن�صالِه  حياِة  اأثُر  وم�صاميِنِه 
اإىل  الإ�صارةُ  �صبقت  الذي  النحو  على 
ال�صابقة.  ال�صطوِر  يف  منُه  جوانَب 
ن�رَس  املهِمّ  من  اأن  اأرى  فاإنني  وبعد، 
الأجياُل  عليها  لَع  ِلتََطّ الرباعيَِّة  هذِه 
ُل  تُ�صِجّ فهي  والعربيُة؛  الفل�صطينيُة 
من  مهمًة  جوانَب  بارٍع  روائٍيّ  بقلِم 
من  اأرى  الفل�صطيني،  الِنّ�صاِل  تاريِخ 
والعربيِة  الفل�صطينيِة  للذاكرِة  املهِمّ 
بعد  جياًل  وتوارثَها  بها  الحتفاَظ 
َق اهللُ راويتنا راأفت اإىل املزيِد  جيل. وَفّ
من الإبداِع الروائِيّ الهادف، والرتقاء 
فكتاباته يف  الفل�صطيني،  الروايِة  بفِنّ 
هذا املجال تنبُئ عن �صخ�صيٍة مبدعٍة 
بِه  باأ�َس  ل  مكاناً  لها  توجَد  اأن  ميكُن 
اأن  دعوانا  واآخر  الأدباِء.  كباِر  بني 

احلمد هلل رب العاملني .

موؤهالت تعليمية :
وعلوم  اجتماع  علم   : بكالريو�س   -
يف  املفتوحة  اجلامعة   ( ان�صانية 
و�صهادة   )  2005 عام   – ا�رسائيل 
 : ماج�صتري   -  .  2001 عام  امتياز 
درا�صات اقليمية تخ�ص�س درا�صات 
ا�رسائيلية من جامعة القد�س " اأبو 
دي�س " ، بامتياز 90.9% " عام 2008 
. - دكتوراة : فى " العلوم ال�صيا�صية 
والدرا�صات  البحوث  معهد  من   "
العربية بالقاهرة مع مرتبة ال�رسف 
الأوىل مع تو�صية بالطباعة يف العام 
2016 بر�صالة حتت عنوان اجلوانب 
احلركة  تاريخ  يف  الإبداعية 
 -  . الأ�صرية  الفل�صطينية  الوطنية 
وتنمية  تدريب   : مهني  ماج�صتري 
الربنامج  من  ممتاز  بتقدير  ب�رسية 
الدولية  الأكادميية  بني  امل�صرتك 

وبوليتكنيك امل�صتقبل التطبيقي .
- خربات �صابقة :

متفرغ  غري  جامعى  حما�رس   -
بجامعة القد�س املفتوحة .

معتمد  ممار�س  حمرتف  مدرب   -
املركز  من  الب�رسية  التنمية  يف 

العاملي الكندي .
- مدرب يف جمال ال�صحافة واللغة 

العربية والعالم ال�رسائيلى .
ال�صحفيني  نقابة  ع�صو   -

الفل�صطينيني والعرب والدوليني
والأدباء  الكتاب  احتاد  يف  ع�صو   -

الفل�صطينيني .
- معد برنامج ) اأ�رسانا ( يف ف�صائية 

فل�صطني اليوم .
- مقدم برامج يف ف�صائية املنتدى 

/ �صابقاً
هنا  ف�صائية  يف  برامج  مقدم   -

القد�س / �صابقاً
- مقدم برامج يف اإذاعة القد�س / 

�صابقاً
�صوت  اإذاعة  يف  الربامج  مدير   -

الأ�رسى
موؤلفات :

كتب مطبوعة : " اجلوانب الإبداعية 
عن  �صادر  الفل�صطينيني  لالأ�رسى 
وزارة العالم الفل�صطيني/ رام اهلل 
– الإدارة والتنظيم للحركة الأ�صرية 
الأ�رسى  �صوؤون  هيئة  �صادرعن 
واملحررين / رام اهلل - جنوم فوق 
اجلبني - �رسخة من اأعماق الذاكرة 
حتى  واملنفى  ال�صجن  بني  ما   –
 : اأدبية مطبوعة  ".روايات  ال�صهادة 
" عا�صق من جنني - قلبي واملخيم- 

لن ميوت احللم - وال�صتات ".

وظائف :
عملت مقدم برامج يف اإذاعة �صوت 
ونائب   ،  2005 العام  نهاية  القد�س 
ومدير  الأ�رسى  �صوت  اإذاعة  مدير 
بها  اإدارة  جمل�س  وع�صو  الربامج 
ملركز  ومدير   ،  2011 العام  منذ 
الأ�رسى للدرا�صات منذ العام 2006 
الأ�رسى  �صئون  بهيئة  ومديًرا   ،

واملحررين منذ نوفمرب 2006 .

موؤمترات :
عمل  وور�س  مبوؤمترات  �صاركت 
متنوعة يف فل�صطني ، وخارجها يف 

ق�صايا الأ�رسى

تعريف بالكاتب الدكتــور/ راأفت خليل عطية حمدونة

عبد النا�سر عوين  فروانة
الحتالل اعتقل 20 فل�سطينيا من غزة منذ بداية 2020

قال عبد النا�رس فروانة املخت�س 
واملحررين  الأ�رسى  ب�صوؤون 
الفل�صطينيني، ، اإن قوات الحتالل 
قطاع  من  فل�صطينيا   20 اعتقلت 
اجلاري.  العام  مطلع  منذ  غزة 
اأنه  الغد  ملوقع  فروانة  واأو�صح 
اأثناء  فل�صطينيني   5 اعتقال  مت   ”
حانون/ بيت  معرب  عرب  تنقلهم 

اإيرز �صمال قطاع غزة، و3 اآخرين 
يف عر�س البحر حيث يعملون يف 
الباقي فلقد مت  اأما  مهنة ال�صيد، 
للحدود  اجتيازهم  بعد  اعتقالهم 
غزة  لقطاع  وال�صمالية  ال�رسقية 
عام  املحتلة  الأرا�صي  باجتاه 
اأن  اإىل  فروانة  1948″.واأ�صار 
نحو  اعتقلت  الحتالل  قوات 

غزة  قطاع  من  فل�صطينيا   134
اأن  واأ�صاف  املن�رسم.  العام 
ل�صكان  امل�صتمرة  “العتقالت 
يتعر�س  ملا  بالإ�صافة  القطاع، 
الذين  املواطنني  من  الكثري  له 
يتنقلون عرب معرب بيت حانون/اإيرز 
واحيانا  وا�صتجواب  احتجاز  من 
من  التحرك  ي�صتدعي  العتقال، 

كافة اجلهات املعنية اإىل الهتمام 
اأكرث بهذا امللف من كل جوانبه”. 
مبا  املواطنني  تثقيف  اإىل  ودعا 
حال  يف  له  يتعر�صوا  اأن  ميكن 
اأو  املذكور  املعرب  عرب  التنقل 
يف  عملهم  خالل  اعتقالهم  بعد 
للت�صلل  اأو بعد ا�صطرارهم  البحر 

و اجتياز احلدود.
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عي�شة ق.

اإىل جانب تقدمي فيديو املواجهة 
كامال من اأجل التدقيق فيما جاء 
اأجل  من  وذلك  اللقاء،  ورقة  يف 
بلوزداد  �شباب  اأن�شار  الربهنة 
التقرير  يف  ورد  مما  بريئون 
مثلما  النارية  الألعاب  يلقوا  ومل 
اإىل  املتحدث  واأكد  فيه،  ورد 
ناديه،  عن  العقوبة  اإلغاء  �رضورة 
تن�شيطه  خالل  قري�شي  �شّدد 
اأن  ال�شحافية  الندوة  اأم�س  اأول 
يف  اأطلقها  التي  الت�رضيحات 
خاطئ  ب�شكل  فهمها  مت  الإعالم 

يف  يق�شد  يكن  مل  انه  باعتبار 
مبكيالني«  »الكيل  بالقول  كالمه 
لكرة  املحرتفة  الرابطة  هيئة 
باعتبار  الن�شباط  وجلنة  القدم 
م�شتقلة  هيئة  الأخرية  هذه  اأن 
وقراراتها ل عالقة لها بالتعر�س 
لأي �شغوطات من طرف الرابطة 
املحرتفة للعبة، واأردف اأن ما كان 
التقارير  دّون  مبن  يتعلق  يق�شده 
التي عرفتها اأحداث املباراة اأمام 
�شبيبة القبائل خا�شة واأن العقوبة 
امل�شلطة على النادي البلوزدادي 
الن�شباط  جلنة  با�شتناد  تتعلق 
جاء  الذي  املباراة  تقرير  على 

على  النارية  الألعاب  برمي  فيه 
اأر�شية امليدان، وهو الأمر الذي 
الذي  قري�شي،  ح�شب  يحدث  مل 
حمافظ  اأو  الرابع  احلكم  طالب 
املواجهة بالك�شف عن �شحة اإلقاء 
لألعاب  العا�شمي  النادي  اأن�شار 
مل  الذي  وهو  امللعب  يف  نارية 
الحتادية  وعقوبات  منها،  اأي  ير 
يف  تتمثل  القدم  لكرة  اجلزائرية 
فر�س عقوبة الغرامة املالية عند 
اإ�شعال وا�شتعمال الألعاب النارية، 
دون  اللعب  عقوبة  تكون  بينما 
امليدان  يف  رميها  عند  جمهور 
ي�رض  يحدث  الذي مل  الأمر  وهو 

قري�شي يف حديثه.
املعنيني  من  املتحدث  وطالب 
بال�شجاعة من اأجل قول احلقيقة 
من  اأ�شحابه،  اإىل  احلق  واإعادة 
وقول  باخلطاأ  العرتاف  خالل 
ر�شق  اأي  وجود  لعدم  احلقيقة 
قري�شي  ونفى  امليدان،  لأر�شية 
اأجل  من  مفتعال  الأمر  يكون  اأن 
درب  يف  فريقه  م�شوار  عرقلة 
الوطنية  البطولة  بلقب  التتويج 
هذا املو�شم، اأين اكتفى بالإ�شارة 
اأن الأمر قد يكون له عالقة بخطاأ 
ورد من خالل تدوين التقرير دون 

التاأكد من الأمر.

طالب املدير الريا�شي لفريق �شباب بلوزداد توفيق قري�شي اإلغاء عقوبة اللعب مباراة واحدة دون جمهور 
التي فر�شتها جلنة الن�شباط على النادي بعد التقرير التي مت تدوينه عن مقابلة �شبيبة القبائل حل�شاب 

اجلولة 20 من الرابطة املحرتفة الأوىل، والذي ت�شمن اإلقاء اأن�شار الفريق للألعاب النارية على اأر�شية 
امليدان، واأو�شح اأنه حتدث على اأع�شاء جلنة الن�شباط وقدم �شهادته بخ�شو�س املقابلة من خلل منحها 

مقطع الفيديو من الدقيقة 60 اإىل 70 للوقوف على �شحة رمي الأن�شار للألعاب النارية من عدمه

اأ�شّر على الدفاع عن اأن�شار �شباب بلوزداد

قري�ضي: ت�ضريحاتي مت حتريفها 
واأطلب اإلغاء عقوبة الويكلو

اإجنليزي  �شحفي  تقرير  ك�شف 
ب�شاأن  جديد  تطور  عن  اأم�س 
كورونا  فريو�س  تهديدات 
هيئة  ذكرت  فقد  للربميريليغ، 
الإذاعة الربيطانية »بي بي �شي«، 
اأنه مت ا�شتدعاء الهيئات الريا�شية 
حل�شور اجتماع حكومي غدا حول 
اأن  اإىل  واأ�شارت  كورونا،  خطر 
الجتماع �شي�شهد مناق�شة تنظيم 
خلف  اإجنلرتا،  يف  املباريات 
كورونا  تف�شى  اإذا  مغلقة،  اأبواب 
غري  .ومن  البال،  يف  كبري  ب�شكل 
لالجتماع،  وزراء  ح�شور  املرجح 
كبار  بع�س  فيه  �شيتواجد  لكن 
و�شيطلبون  باحلكومة  امل�شوؤولني 
من  اجلمهور  منع  ب�شاأن  امل�شورة 
الآن  وحتى  املباريات.  ح�شور 
فى  م�رضعهما  �شخ�شان  لقى 
بينما  كورونا،  ب�شبب  بريطانيا 
 160 اإىل  امل�شابني  عدد  و�شل 
اإن  �شي«  بي  »بي  ا.وقالت  �شخ�شً
هناك توقعات متزايدة، باأن تُلعب 
خالل  جماهري  دون  املباريات 

على  بناًء  املقبلني،  الأ�شبوعني 
ن�شيحة احلكومة.يذكر اأن الحتاد 
ورابطة  القدم  لكرة  الإجنليزي 
مبنع  قراًرا  اأ�شدرا  الربميريليج، 
للمباريات  ال�شابقة  امل�شافحات 
ب�شبب  وامل�شوؤولني،  الفرق  بني 
الفريو�س. انت�شار  من  خماوف 
ال�شابقة،  التقارير  بع�س  وكانت 
مهدد  الربميريليج  اأن  زعمت  قد 
اأي لعب يف  تعر�س  اإذا  بالإلغاء، 

امل�شابقة لالإ�شابة بكورونا.
ق.ر.

التن�س  لعبا  اأم�س  اأول  اأق�شي 
و  مو�شى  علي  اأمين  اجلزائريان 
مواطنته ب�رضى رحاب مباركي، من 
النهائي  للجدول  نهائي  ربع  الدور 
للتن�س  لالأوا�شط   الدولية  للدورة 
مبيادين  فعالياتها  املتوا�شلة 
عكنون  بنب  للتن�س  النخيل  نادي 
وانهزم  العا�شمة،  اجلزائر  باأعايل 
وليد  املغربي  اأمام  مو�شى  علي 
4  واملر�شح  اأهودة امل�شنف رقم 
لدى  باللقب.  للتتويج  الأوفر حظا 
الناث، توقف م�شوار مباركي اأمام 
امل�شنفة  عزت  يا�شمني  امل�رضية 
اإفريقيا حيث  نائبة بطلة  الأوىل و 
فازت ب�شوطني نظيفني 6-3 و5-7، 
واأق�شي بقية اجلزائريني يف الدور 
الول ويتعلق الأمر بكل من حممد 
علي عبيب�شي ، حممد �شعيد اوني�س 

فرقان  وحممد  �شلطاين  وابراهيم 
الت�شفيات  مرحلة  وجرت  لبدي، 
املا�شيني  والحد  ال�شبت  يومي 
 8 جزائرية  عنا�رض   9 مب�شاركة 
مل  ال�شيدات،  لدى  ولعبة  ذكور 
اجلدول  بلوغ  من  جميعهم  يتمكن 
ادارة  على  ي�رضف  الذي  النهائي 
مقابالته احلكم الدويل اجلزائري 
حامل  �رضيفة  الرحمان  عبد 
وجرت  الدولية،  البي�شاء  ال�شارة 
النهائيتان  املباراتان  البارحة 
جمعت  حيث  الفردي  جلدول 
مباراة الذكور التون�شي و�شام عبد 
باملغربي  الأول  الرحمن امل�شنف 
نهائي  يجري  فيما  اأهودة  وليد 
الناث بني امل�رضية يا�شمني عزت 

و الإ�شبانية ناروة اأرانزابال.
ق.ر.

اجتاه حلظر اجلماهري يف الربميريليغ

الدورة الدولية للتن�س يف بن عكنون

اإق�ضاء علي مو�ضى ومباركي 
يف ربع النهائي

يرتفع ن�شق احللم ال�شطايفي ب�شان 
بالثنائية  التتويج  على  بقوة  اللعب 
ي�شجل  الذي  وهو  املو�شم،  هذا 
لعب  على  للتناف�س  قوية  عودة 
الأدوار الأوىل يف مناف�شتي البطولة 
الوطنية وكاأ�س اجلمهورية، عندما 
قفزة  ت�شجيل  يف  التعداد  جنح 
منطقة  يف  التواجد  من  نوعية 
اإىل  املو�شم  هذا  بداية  اخلطر 
التواجد يف و�شافة جدول الرتتيب 
عقب  املن�رضم  اخلمي�س  منذ 
ح�شاب  على  ثمني  بفوز  العودة 
الغر�س  ولهذا  ب�شكرة،  احتاد 
اجتمع رئي�س النادي الهاوي �شفيان 

حلفاية اأول اأم�س بالالعبني خالل 
وهو  ال�شتئناف  ح�شة  اإجرائهم 
بالزاد  العودة  على  هّناأهم  الذي 
كامال من �شفرية ب�شكرة، وطالبهم 
على  والرتكيز  بجدية  بالتح�شري 
العليا  اله�شاب  ديربي  مقابلة 
املقبل  الثالثاء  يالقون  عندما 
اجلار اأهلي برج بوعريريج حل�شاب 
النهائي  ربع  الدور  ذهاب  لقاء 
والتي  اجلمهورية،  كاأ�س  ملناف�شة 
ت�شعها اإدارة الوفاق هدفا من اأجل 
بها  والتتويج  فيها  بعيدا  الذهاب 
بالرقم  النفراد  على  منها  �شعيا 
بكا�س  التتويجات  لعدد  القيا�شي 

رفقة  تتقا�شمه  الذي  اجلمهورية 
اجلزائر  واحتاد  مولودية  اأندية 
و�شباب بلوزداد بثمانية كوؤو�س لكل 
ي�شتفيد  ال�شياق  نف�س  ويف  فريق، 
اأن�شار ت�شكيلة »الن�رض الأ�شود« من 
لل�شماح  تذكرة   2200 تبلغ  ح�شة 
لهم مبتابعة املباراة املقررة اأمام 
على  املقبل  الثالثاء  الربج  اأهلي 
اإدارة  حددت  اأين  اأوت،   20 ملعب 
الواحدة  التذكرة  �شعر  »الكابا« 

بقيمة 500 دينار.
املهاجم  يوا�شل  اآخر،  �شياق  يف 
حلبيب بوقلمونة التح�شريات �شعيا 
اإىل  وقت  باأ�رضع  العودة  على  منه 

لفرتة  عنها  يغيب  التي  املناف�شة 
ب�شبب معاناته من الإ�شابة، ولهذا 
العمل  من  الالعب  يكثف  الغر�س 
خا�شة على م�شتوى اجلانب البدين 
جاهزية  اأف�شل  يف  يكون  حتى 
وهو  جمددا،  اللعب  على  للعودة 
ينتظر  اأنه  م�شادرنا  ك�شفت  الذي 
الطاقم  ت�رضف  حتت  يكون  اأن 
التون�شي  املدرب  بقيادة  الفني 
مقابلة  من  ابتداء  الكوكي  نبيل 
ال�شبت  املقررة  القبائل  �شبيبة 
من   22 اجلولة  �شمن  املقبل 

البطولة الوطنية.
عي�شة ق.

بوقلمونة يعود اإىل اأجواء املناف�شة اأمام �شبيبة القبائل

وفاق �ضطيف ي�ضرع يف اال�ضتعداد لديربي اله�ضاب العليا

انطالق البطولة الوطنية 
للكونغ فوو�ضو بتي�ضم�ضيلت

بالقاعة  اأم�س  اأول  انطلقت 
»ال�شهيد  الريا�شات  املتعددة 
لتي�شم�شيلت  الطيب«  علوات 
مناف�شات البطولة الوطنية للكونغ 
الأوا�شط  �شنفي  يف  فوو�شو 
هذه  وتعرف  ذكور،  والأكابر 
من  املنظمة  الريا�شية  التظاهرة 
طرف الحتادية اجلزائرية للكونغ 
الرابطة  مع  بالتن�شيق  فوو�شو 
الخت�شا�س  لذات  الولئية 
والريا�شة  ال�شباب  ومديرية 
ريا�شي   460 من  اأزيد  م�شاركة 
ميثلون 195 ناديا من 33 ولية من 
التي  املناف�شات  وجترى  الوطن، 
ال�شاندا  منازلت  يف  يومني  تدوم 
واأ�شاليب التاولو وذلك بتاأطري من 
واإفريقيا  ودوليا  وطنيا  حكما   52

تابعني لالحتادية املذكورة.
هذه  من  الأول  اليوم  يت�شمن  و 

املناف�شة اإجراء الأدوار الت�شفوية 
لالأوا�شط  الأوزان  خمتلف  يف 
تقام  اأن  على  ذكور  والأكابر 
رئي�س  واأ�شار  اأم�س،  النهائيات 
للكونغ  اجلزائرية  الحتادية 
فوو�شو يحيى بدور يف ت�رضيحات 
الأويل  التقييم  اأن  اإىل  اإعالمية 
البطولة  هذه  من  الأول  لليوم 
طرف  من  متو�شطا  اأداء  يظهر 
ي�شتد  باأن  متوقعا  الريا�شيني 
فئتي  يف  الريا�شيني  بني  التناف�س 
اليوم  خالل  والأكابر  الأوا�شط 
و�شتمكن  املناف�شات،  من  الثاين 
الريا�شيني  بانتقاء  التظاهرة  هذه 
املتاألقني الذين من �شانهم تدعيم 
فوو�شو  للكونغ  الوطني  املنتخب 
اجلاري  الريا�شي  املو�شم  خالل 

ح�شب ذات امل�شوؤول.
ق.ر.

الدورة املوؤهلة لرباملبياد 2020 يف كرة ال�شلة على الكرا�شي

اجلزائر تفوز على م�ضر وتتاأهل للمباراة النهائية
تاأهل املنتخب الوطني لكرة ال�شلة 
النهائية  للمباراة  الكرا�شي  على 
�شبه  لالألعاب  املوؤهلة   للدورة 
الوملبية  طوكيو 2020 عقب فوزه 
-79 بنتيجة  امل�رضي  نظريه  على 
44، اأين انتهى ال�شوط الول19-41 

يف مباراة الدور ن�شف النهائي التى 
جرت اأول اأم�س مبدينة جوهان�شبورغ 
يف جنوب افريقيا، وكان املنتخبان 
يف  اأويل  مواجهة  يف  تقابال   قد 
النخبة  ل�شالح  وعادت  الأول  الدور 
 ،43-82 عري�شة  بنتيجة  الوطنية 

املقررة  النهائية  املباراة  ويف 
الوذين  املنتخب  واجه  اأم�س  يوم 
ن�شف  الدور  مباراة  من  املتاأهل 
النهائي الثانية التي جمعت منتخبي 
جنوب افريقيا و املغرب. يذكر ان 
�شيتاأهل  النهائية  باملباراة  الفائز 

لالألعاب �شبه اوملبية طوكيو 2020، 
لل�شيدات  الوطني  املنتخب  وكانت 
قد  الكرا�شي  على  ال�شلة  لكرة 
برباعة ملوعد طوكيو  تاأهله  �شمن 
بف�شل �شيطرته على منتخب جنوب 

ق.ر.افريقيا.



والريا�ضة  ال�ضباب  وزير  دعا 
اىل  اأم�س  خالدي  علي  �ضيد 
بني  التوازن  اإحداث  �رضورة 
يف  الريا�ضة  و  ال�ضباب  قطاعي 
واملدراء  للمدراء  امليداين  العمل 
والريا�ضة  لل�ضباب  املنتدبون 
الوقت  اأخذ  اأهمية  على  ملحا 
من  الدرا�ضات  لإعداد  الكايف 
اأجل تفادي التمديدات املتوا�ضلة 
التكاليف  واجتناب  الآجال  يف 
كلمة  ويف  للم�ضاريع،  املالية 
الجتماع  افتتاح  خالل  األقاها 
واملدراء  املدراء  مع  التن�ضيقي 
والريا�ضة  لل�ضباب  املنتدبون 
لوزارة  املحا�رضات  بقاعة 
الوزير  منح  والريا�ضة  ال�ضباب 
مهمة  الريا�ضة  قطاع  خالدي 
اأولية لقطاعنا كونها ت�ضكل عامل 
والنخوة  والتالحم  للتما�ضك 
الدويل  لالإ�ضعاع  ورافدا  الوطنية، 

لبالدنا، وذلك من خالل منظومة 
متكاملة، بدءا بالوعاء الذي ت�ضكله 
واجلامعية  املدر�ضية  الريا�ضة 
النخبة  م�ضتويات  اأعلى  غاية  اىل 
عمل  خمطط  ويرتكز  الريا�ضية، 
الذي  والريا�ضة  ال�ضباب  وزارة 
على ثالثة حماور تتمثل يف ترقية 
وحيوية،  وطنية  كاأولوية  ال�ضباب 
الريا�ضية  الأن�ضطة  تطوير 
وكذا  النخبة  وريا�ضة  والبدنية 
حت�ضني التغطية النوعية للمن�ضاآت 

ال�ضبانية والريا�ضية.
ال�ضباب  مديري  من  الوزير  طلب 
حملية  بطاقية  بو�ضع  والريا�ضة 
الريا�ضية  املواهب  لكت�ضاف 
يف  قدرتها  اأثبتت  التي  ال�ضابة 
تكوينها  متابعة  و  والربوز  التاألق 
م�ضوارها  ملوا�ضلة  ومرافقتها 
الريا�ضي مع و�ضع خمطط لإعادة 
املدر�ضية  الوطنية  الألعاب  بعث 

الأكادمييات  واإن�ضاء  واجلامعية 
داعيا  الريا�ضية،  والأق�ضام 
العالقات  مراجعة  �رضورة  اإىل 
والأندية  الرابطات  مع  التعاقدية 
الريا�ضية على اأ�ضا�س عقود جناعة 
تن�س على اأهداف حمددة بو�ضوح 
من  حتقيقها.و  على  العمل  يتعني 
اأجل تفادي التمديدات املتوا�ضلة 
التكاليف  واجتناب  الآجال  يف 
الوزير  اأكد  للم�ضاريع،  املالية 
الكايف  الوقت  اأخذ  �رضورة  على 
الدرا�ضات خا�ضة يف هذا  لإعداد 
ميلي  الذي  القت�ضادي  الظرف 
العمومية  النفقات  تر�ضيد  علينا 
م�ضددا على اأهمية �ضيانة واإعادة 
ال�ضبانية  املن�ضاآت  حظرية  تاأهيل 
مبعدات  وجتهيزها  والريا�ضية 
ومتطلبات  تتما�ضى  ع�رضية 

ال�ضباب.
ق.ر.
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عي�شة ق.

ك�ضفت  فقد  الغر�س،  ولهذا 
على  لها  بيان  يف  الكاف 
تتابع  اأنها  اللكرتوين  موقعها 
تطورات تعامل الدول املعنية 
على  الفريو�س  انت�ضار  مع 
ت�ضكيلها  جانب  اإىل  اأرا�ضيها، 
الو�ضع  مبتابعة  تتكفل  جلان 

مراقبة  اأجل  من  الطبية  منها 
تلك  يف  الفريو�س  تطجور 
جاء  والتي  املعنية  الدول 
قائمة  �ضمن  اجلزائر  ذكر 
التي  ال�ضمراء  القارة  بلدان 
حتمل  حالت  تواجد  تاأكد 
عددها  بلغ  والتي  الفريو�س 
ثمانية ويتعلق الأمر اإىل جانب 
بالدنا بكل من م�رض، املغرب، 

نيجرييا،  الكامريون،  تون�س، 
ال�ضنغال وجنوب اإفريقيا، اأين 
�ضددت هيئة امللغا�ضي اأحمد 
الأو�ضاع يف  اأن مراقبة  اأحمد 
اإىل  يدفعها  الدول �ضوف  تلك 
ال�ضالمة  ح�ضب  معه  التعامل 
الوفود  ملختلف  ال�ضحية 
يف  لها  يت�ضبب  ول  الكروية، 
ياعتبار  تخوفات،  او  ذعر  اأي 

اأجل  من  م�ضتعدة  الكاف  اأن 
الحتياطات  كافة  اتخاذ 
بخ�ضو�س  الالزمة  والتدابري 
او  احلالية  اجلارية  املباريات 
القارية  الكروية  املناف�ضات 
املقبلة، يف ظل توا�ضل اإقامة 
رابطة  مناف�ضتي  لقاءات 
اإفريقيا وكاأ�س الكاف،  اأبطال 
اأين اأ�ضافت اأن التدابري �ضوف 

التطورات  وفق  اتخاذها  يتم 
البلدان،  تبك  يف  احلا�ضلة 
يف  املباريات  برجمة  �ضواء 
غياب اجلمهور، اأو تاأجيلها اأو 

اإلغاوؤها متاما ي�ضيف البيان.
عاقب  منف�ضل،  �ضياق  يف 
للعبة  الإفريقي  الحتاد 
لكرة  الزميبابوي  الحتاد 
مالية  غرامة  بدفع  القدم 

ما  دولر  اآلف   4 قيمتها 
يقارب 50 مليون �ضنتيم وذلك 
على خلفية التاأخر يف الإعالن 
�ضوف  الذي  امللعب  عن 
املقرر  املواجهة  يحت�ضن 
املحلي  املنتخب  جتمع  اأن 
اجلولة  للقاء  حت�ضبا  واخل�رض 
الرابعة من الت�ضفيات املوؤهلة 
املقبل،  الكروي  العر�س  اإىل 

عن  وفد  يتوجه  اأن  وينتظر 
الهيئة الكروية القارية من اأجل 
معاينة املالعب يف زميبابوي 
برجمة  يف  الف�ضل  ق�ضد 
اأو  زميبابوي  يف  اخل�رض  لقاء 
ب�ضبب  وذلك  حمايدن  ببلد 
وعد  املالعب  جاهزية  عدم 
مباريات  لإقامة  تاأهيلها 

ر�ضمية من هذا احلجم.

الهيئة الكروية تعاقب احتادية زميبابوي ماليا وحت�شم قريبا يف هوية امللعب

مباراة اخل�ضر وزميبابوي 
ترتقب ح�ضم الكاف

يدور ال�شك حول اإقامة مباراة املنتخب الوطني ونظريه زميبابوي يف موعدها الأ�شلي 
واملقرر بتاريخ 26 مار�س املقبل على ملعب م�شطفى ت�شاكر يف البليدة حل�شاب اجلولة 

الثالثة من الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا للأمم املقررة مطلع العام 2021 يف 
الكامريون، ولهذا الغر�س فقد ك�شف الحتاد الإفريقي لكرة القدم اإمكانية اتخاذ 

القرارات التي تنا�شب الو�شعية التي تعرفها البلدان التي ينت�شر فيها فريو�س »كورونا« 
الذي اأ�شحى وباء يهدد العامل، واأعلنت ثمانية دول اإفريقية عن وجود اإ�شابات جاءت 

نتائجها اإيجابية بحمل الفريو�س

ا�شتدعاء 9 لعبني لفئة اقل من 16 �شنة لأول ترب�س حت�شريي

الفاف تن�ضب جلنة اكت�ضاف املواهب 
ال�ضابة ملزدوجي اجلن�ضية

اجلزائرية  الحتادية  انطلقت 
لكرة القدم يف التح�ضري للم�ضتقبل 
الالعبني  خزان  م�ضتوى  على 
الوطنية  املنتخبات  ملختلف 
اأف�ضل  لو�ضع  ا�ضتعداد  ال�ضابة 
ال�ضبل من اأجل معاينة الالعبني 
والعمل  اجلن�ضية  املزدوجي 
املنتخبات  اإىل  �ضمهم  على 
اخللف  لتح�ضري  حت�ضب  ال�ضابة 
ودعم  القريب  امل�ضتقبل  خالل 
الغر�س  ولهذا  الأول،  املنتخب 
فقد اأقدمت الفاف على تن�ضيب 
جلنة من اأجل اكت�ضاف الالعبني 
اجلن�ضية  مزدوجي  املوهوبني 
يف خمتلف الدوريات يف اخلارج 
ال�ضتدعاء  توجيه  اأجل  من 
�ضفوف  وتدعيم  م�ضتقبال  لها 

�ضياق  يف  بخدماتها  اخل�رض 
اأف�ضل  انتداب  وترية  ت�رضيع 
�ضاحب  الكروية  املواهب 
وال�ضتفادة  اجلزائرية  الأ�ضول 
الأكابر،  رفقة  م�ضتقبال  منها 
خري  الفاف  رئي�س  وتراأ�س 
رفقة  اجتماعا  زط�ضي  الدين 
امل�ضوؤولني على املديرية الفنية 
ال�ضوء  منحهم  اأين  الوطنية 
يف  النطالق  اأجل  من  الأخ�رض 
�ضوف  والتي  اجلديدة  مهامهم 
تكون بدايتها من دورة مونتاغيو 
املمتدة  الفرتة  خالل  بفرن�ضا 

من 6 اإىل 13 اأفريل املقبل.
قائمة  اول  و�ضع  مت  حيث 
اجلن�ضية  مزدوجي  لالعبني 
والتي  عاما   16 من  اقل  فئة  يف 

توجيه الدعوة لها لالن�ضمام اإىل 
املنتخب الوطني وامل�ضاركة يف 
من  املقر  التح�ضريي  الرتب�س 
15 اإىل 20 مار�س املقبل مبركز 
الوطنية  املنتخبات  حت�ضري 
ويتعلق  مو�ضى،  �ضيدجي  يف 
نذير  احلار�س  من  بكل  الأمر 
�ضتار،  ريد  نادي  من  حميو�س 
اأميان،  لعب  اأو�ضوا�س  اأني�س 
اأوملبيك  من  دحماين  يا�ضني 
مو�ضاوي  عمران  مار�ضيليا، 
عيد  األمني  مار�ضيليا،  اأوملبيك 
اوملبيك ليون، تلم�ضاين من كان، 
واعلي ما�ضيل من غانغون، ريان 
ختري اأوملبيك مار�ضيليا وحمند 

لوني�ضي من �ضو�ضو.
عي�شة ق.

هدف بن �شاحة مل يكن كافيا لبلوغ ن�شف النهائي

جزائريو الرتجي يودعون رابطة
 اأبطال اإفريقيا

الرتجي  نادي  جزائريو  ف�ضل 
املغامرة  موا�ضلة  من  التون�ضي 
مناف�ضة  ودعوا  بعدما  القارية 
اإفريقيا من دورها  اأبطال  رابطة 
الزمالك  اأمام  النهائي  ربع 
تاأ�ضرية  ح�ضم  الذي  امل�رضين 
ورغم  ل�ضاحله،  الذهبي  املربع 
لقب  حامل  حققه  الذي  الفوز 
طبعتيها  يف  القارية  املناف�ضة 
الإياب  مواجهة  يف  الفارطتني 
�ضهرة  الفريقني  جمعت  التي 
راد�س  ملعب  على  اأم�س  اول 
دون  بهدف  تون�س  بالعا�ضمة 

كافية  تكن  مل  النتيجة  اأن  اإل  رد 
للنادي التون�ضي من اأجل موا�ضلة 
الذي  القاري  لقبه  على  الدفاع 
و2019،   2018 عامي  اأحرزه 
يف  الوحيد  الهدف  �ضجل  حيث 
اجلزائري  املهاجم  املقابلة 
جزاء  ركلة  عرب  �ضاحة  بن  بالل 
انطالق  على  دقائق  خم�س  بعد 
املقابلة، اأين �ضهد اللقاء م�ضاركة 
الت�ضكيلة  يف  جزائريني  لعبني 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  الأ�ضا�ضية 
بن �ضاحة وبدران، بينما لعب عبد 
يف  ودخل  بديال  مزيان  الرحمان 

غاب  املقابل  يف  الثاين،  ال�ضوط 
مواطنيهما بن غيث ب�ضبب عقوبة 
واإليا�س  مباريات  اأربع  الإق�ضاء 

�ضتي ب�ضبب الإ�ضابة.
ال�ضابق  املدافع  رفقاء  وف�ضل 
لوفاق �ضطبف يف اإ�ضافة الهدف 
للرتجي  كافيا  كان  الذي  الثاين 
تاأ�ضرية  على  احل�ضول  اأجل  من 
يحدث  مل  الأمر  اأن  اإل  التاأهل، 
بفارق  الأبطال  رابطة  وودعوا 
بعدما  اللقاءين  يف  الأهداف 
كانوا انهزموا يف الذهاب بثالثية 

لهدف.

خالدي: اإحداث التوازن واجتناب التكاليف 
املالية للم�ضاريع �ضروري

بن �ضبعيني: ن�ضتطيع مناف�ضة بايرن ميونيخ 
وبوري�ضيا دورمتوند

اجلزائري  الدويل  الالعب  �ضّدد 
رامي بن �ضبعيني اأن ناديه بوري�ضيا 
مناف�ضة  على  قادر  مون�ضغالدباخ 
الدوري  يف  وعريقة  كبرية  اأندية 
بايرن  فريقي  غرار  على  الأملاين 

دورمتوند،  وبوري�ضيا  ميونيخ 
واأو�ضح املدافع املتعدد املنا�ضب 
ت�رضيحات  يف  الوطنية  للت�ضكيلة 
بوت�رض«  »�ضبورت  موقع  مع 
الذي  والأداء  املردود  اأن  الأملاين 
منذ  مون�ضغالدباخ  بوري�ضيا  يقدمه 
على  برهن  احلايل  املو�ضم  مطلع 
قدرتهم يف مزاحمة اأندية كبرية يف 
البوند�ضليغا وقدرتهم على مناف�ضتها 
وتفوقها  قوتها  رغم  عادية  ب�ضورة 
بن  كامل،واأو�ضح  مو�ضم  مدار  على 
مون�ضغالدباخ  بوري�ضيا  اأن  �ضبعيني 
الن�ضف  يف  الثاين  املركز  يحتل  مل 
مبح�س  احلايل  املو�ضم  من  الأول 

باملثابرة  كان  والأمر  ال�ضدفة، 
والعمل، اإل اأنه ا�ضتطرد يف املقابل 
اأنهم ل ي�ضتهدفون اللعب على اإحدى 
امل�ضاركة  اإىل  املوؤهلة  املراكز 
املو�ضم  اأوروبا  اأبطال  رابطة  يف 
اأكادميية  خريج  واأ�ضار  املقبل. 
تعني  ل  تلك  ت�رضيحاته  اأن  بارادو 
مناف�ضة  لعب  يريد  ل  اأنه  عدم 
ما  وكل  املقبل،  املو�ضم  اأوروبية 
لقاء  الفوز  اإىل  ي�ضعى  انه  الأمر  يف 
بلقاء واحل�ضول على نتيجة اإيجابية 
يف م�ضتوى التطلعات املنتظرة من 

ناديه.
ع.ق. عي�شة ق.



تعادل فالن�ضيا 1-1 مع م�ضيفه 
افتتاح  يف  اأالفي�س  ديبورتيفو 
الدوري  من   27 املرحلة 
ميني  فالن�ضيا  وكان  االإ�ضباين، 
يرفع  فوزاً  يحقق  باأن  النف�س 
معنوياته قبل مباراته املرتقبة 
اياب  يف  »مي�ضتايا«  ملعبه  على 
دوري  من  النهائي  ثمن  الدور 

اأتاالنتا  اأمام  اأوروبا  اأبطال 
مهمة  يف  الثالثاء  االإيطايل 
فوز  بعد  جداً  �ضعبة  �ضتكون 
الذهاب،  لقاء  يف   1-4 االأخري 
الت�ضجيل  باريخو  داين  وافتتح 
بعدما  متقنة  حرة  ركلة  من 
الزاوية  يف  الكرة  ا�ضتقرت 
اليمنى ملرمى احلار�س فرناندو 

منديز  ادغار  وعادل  بات�ضيكو، 
اأالفي�س  لديبورتيفو  النتيجة 
بعدما و�ضلت الكرة اإىل فيكتور 
من  املنطقة  داخل  الغوارديا 
ركلة حرة، مررها االأخري براأ�ضه 
اإىل االإ�ضباين الذي تابعها بينماه 
الهولندي  احلار�س  �ضباك  يف 

يا�ضرب �ضيلني.            

ك�ضف تقرير �ضحفي اإ�ضباين عن 
مكاملة هاتفية جمعت الربتغايل 
جنم  رونالدو  كري�ضتيانو 
جوفنتو�س احلايل وريال مدريد 
املرينغي  رئي�س  مع  ال�ضابق 
وقالت  برييز،  فلورينتينو 
االإ�ضبانية:  »ماركا«  �ضحيفة 
»تلقى فلورينتينو برييز مكاملة 
من  متوقعة  غري  هاتفية 
كري�ضتيانو رونالدو، الذي طلب 
الكال�ضيكو  مواجهة  ح�ضور 
�ضد الغرمي التقليدي بر�ضلونة، 
الدوري  تاأجلت مباريات  بعدما 
فريو�س  ب�ضبب  االإيطايل 
ال�ضحيفة:  واأ�ضافت  كورونا«، 

ح�ضب  رونالدو  دعوة  »متت 
االأ�ضول املتفق عليها مع النجوم 
بالفعل  النادي  وبداأ  ال�ضابقني، 
ال�ضتقباله  لال�ضتعداد  العمل 
عقب  رحيله  بعد  مرة،  الأول 
امللكي«،  بقمي�س  �ضنوات   9
وتابعت: »كان هناك اقرتاحات 
املن�ضة  يف  رونالدو  حل�ضور 
ما  لكونه  نظًرا  لكن  ال�رشفية، 
مناف�س،  فريق  يف  العبًا  زال 
له،  منف�ضل  مكان  حتديد  مت 
حيث يوجد العديد من االأماكن 
اخلا�ضة يف الربنابيو ملثل هذه 
ال�ضحيفة  واأ�ضارت  املواقف«. 
اإدارة ريال مدريد بذلت كل  اأن 

احلد  اأجل  من  و�ضعها  يف  ما 
�ضتحيط  التي  ال�ضو�ضاء  من 
يكن  مل  ذلك  لكن  برونالدو، 
مبجرد  ر�ضده  مت  حيث  ممكًنا 
ودخول  مدريد  اإىل  و�ضوله 
معلومة  تداول  ومت  امللعب، 

ح�ضوره.

اأعلن مدرب املنتخب الربازيلي 
تيتي ت�ضكيلته خلو�س املباراتني 
اأمريكا  ت�ضفيات  يف  املقبلتني 
ملونديال  املوؤهلة  اجلنوبية 
قطر 2022 �ضد بوليفيا والبريو 
و�ضمت  مار�س،  اأواخر  يف 
ليون  و�ضط  االأوىل العب  للمرة 
غيماراي�س،  برونو  الفرن�ضي 
عاما   22 ابن  ا�ضتدعاء  وجاء 
االأداء  بعد  »�ضيلي�ضاو«  لت�ضكيلة 
ليون  مع  قدمه  الذي  املميز 
جانفي  يف  اليه  قدومه  منذ 
خالل فرتة االنتقاالت ال�ضتوية، 

اإىل جانب االأداء الذي قدمه مع 
حيث  الربازيل  �ضباب  منتخب 
اختري اأف�ضل العب يف ت�ضفيات 
القارة املوؤهلة الأوملبياد طوكيو 

.2020
املباراتني  يف  تيتي  و�ضيعتمد 
املقررتني �ضد ال�ضيفة بوليفيا 
و31   26 يف  البريو  وامل�ضيفة 
مار�س �ضمن اجلولتني االأوليني 
 ،2022 مونديال  ت�ضفيات  من 
على ثالثي باري�س �ضان جرمان 
وماركينيو�س  نيمار  الفرن�ضي 
كان  حني  يف  �ضيلفا،  وتياغو 

ليفربول  حار�س  االأبرز  الغائب 
ما  بيكر،  األي�ضون  االإجنليزي 
مناف�ضه  اأمام  املجال  �ضيفتح 
حار�س  املمتاز  الدوري  يف 
اإيدر�ضون  �ضيتي  مان�ض�ضرت 
اأبطال العامل  للدفاع عن عرين 
خم�س مرات، و�ضَمّ تيتي ثالثة 
حامل  فالمنغو،  من  العبني 
وبطل  الربازيلي  الدوري  لقب 
ليربتادوري�س  كوبا  م�ضابقة 
ريبريو  اإيفرتون  الو�ضط  العب 
باربوزا  غابريال  واملهاجمان 

وبرونو هرنيكي.

اأعلنت رابطة الدوري الفرن�ضي 
اإرجاء  عن  القدم  لكرة 
بني  مقررة  كانت  التي  املباراة 
حامل  جرمان  �ضان  باري�س 
وم�ضيفه  واملت�ضدر  اللقب 
ب�ضبب  اأم�س  �ضرتا�ضبورغ 
فريو�س  تف�ضي  من  املخاوف 
كورونا امل�ضتجد، وجاء يف بيان 

من  اأمر  على  »بناء  الرابطة: 
انت�ضار  ب�ضاأن  با-ران  حمافظة 
�ضتتاأجل«،  كورونا،  فريو�س 
وم�ضيفه  جرمان  �ضان  بني 
مناف�ضات  �ضمن  �ضرتا�ضبورغ 
املرحلة 28، لتكون اأول مباراة 
اإرجاوؤها يف دوري الدرجة  يتم 
االأوىل منذ و�ضول الفريو�س اإىل 

�ضانبلي  مباراة  وكانت  البالد، 
ولومان من الدرجة الثانية هي 
الوحيدة التي تاأثرت بالفريو�س 
خلف  اأم�س  اأول  اأقيمت  وفد 
بويف  مدينة  مو�ضدة يف  اأبواب 
يف حمافظة واز االكرث ت�رشرا 

يف البالد.
وياأتي هذا التاأجيل قبل خم�ضة 
جرمان  �ضان  لقاء  على  اأيام 
بورو�ضيا  مع  الدوري  مت�ضدر 
»حديقة  االأملاين يف  دورمتوند 
االأمراء« يف العا�ضمة الفرن�ضية 
النهائي  ثمن  الدور  اياب  يف 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  من 
الر�ضمية  التقارير  الآخر  ووفقا 
اأ�ضخا�س  ت�ضعة  لقي  ال�ضادرة، 
حتفهم جراء فريو�س كورونا يف 

فرن�ضا، فيما اأ�ضيب 577.

األرتا�س  جمموعات  ت�ضتمر 
يف  البوند�ضليغا  يف  امل�ضجعني 
االحتاد  مع  املفتوحة  حربها 
ويرتقب  القدم،  لكرة  االأملاين 
حتت  االأ�ضبوع  نهاية  تكون  اأن 
الدوري  يف  �ضاخن  �ضفيح 
اأعلنت  بعدما  االأملاين 
امل�ضجعني  األرتا�س  جمموعات 
يف البوند�ضليغا ا�ضتمرار حربها 
االأملاين  االحتاد  مع  املفتوحة 
نيتها  ام�س  اأول  باإعالنها  للعبة 
االحتجاجية  عملياتها  موا�ضلة 
 ،25 املرحلة  مباريات  واإيقاف 
االألرتا�س  جمموعة  وقالت 
دويت�ضالند«  »فانزت�ضينن 
باإيقافات  »�ضنقوم  بيان:  يف 
اإ�ضارة  يف  للمباريات«  جديدة 
ت�ضببت  التي  املوؤقتة  للتوقفات 
مع  هوفنهامي  مباراتي  يف  بها 
برلني  واأونيون  ميونيخ،  بايرن 
االأ�ضبوع  نهاية  فولف�ضبورغ  مع 
اإىل  احلكام  وا�ضطر  املا�ضي، 
رفع  ب�ضبب  املباراتني  وقف 

بحق  مهينة  الفتات  اجلماهري 
امللياردير  هوفنهامي  مالك 
وي�ضكل  ووالدته،  هوب  ديتمار 
انتقاد جمموعات  مو�ضع  هوب 
من م�ضجعي كرة القدم االأملانية 
الذين ينتقدون ملكيته الأكرث من 
ما  النادي، وهو  باملائة من   50
يعد خمالفة للقوانني املحلية. 

حال  يف  احلكام  على  ويتعني 
ت�ضتهدف  الفتات  رفعت 
�ضخ�ضاً كما يف حالة ال�ضيحات 
كان  اإذا  ما  تقييم  العن�رشية، 
علنية،  باإهانات  يتعلق  االأمر 
فلديهم  كذلك  االأمر  كان  واإذا 
ويف  املباراة،  بوقف  تعليمات 
املهينة  الهتافات  توقفت  حال 
امل�ضيئة،  الالفتات  �ضحبت  اأو 
لكن  املباراة،  ا�ضتئناف  ميكن 
فاإنها  الثالثة،  للمرة  توقفت  اإذا 
تتوقف نهائياً وهو ما مل يحدث 
االأملاين،  الدوري  يف  االآن  حتى 
اأ�ضعلت  التي  ال�رشارة  وكانت 
اجلماهري  بني  احلرب  فتيل 

من  وزادت  االأملاين  واالحتاد 
االأخري  بحق  االحتجاجات 
قبل  االحتاد  قرار  هي  وهوب، 
نحو ثالثة اأ�ضابيع منع م�ضجعي 
ح�ضور  من  دورمتوند  بورو�ضيا 
ملعب  على  فريقهم  مباريات 
هوفنهامي ملو�ضمني، على خلفية 

رفع الفتات م�ضيئة لهوب.
اإديولوجي.  النزاع  م�ضدر 
فاالألرتا�س »التقليديون« االأملان 
امل�ضتثمرين  امتالك  يرف�ضون 
وبالتايل  الدوري،  الأندية  الكبار 
بات هوب عدوا للجماهري على 
املالكة  بول  ريد  �رشكة  غرار 
هولغر  وخل�س  اليبزيغ،  لفريق 
فريق  األرتا�س  ممثل  كايه، 
اأونيون برلني »يجد البع�س يف 
اأملانيا اأنه من اجليد اأن يقوم 
مالية  موارد  لديه  ما  �ضخ�س 
يف  فريق  �رشاء  حمدودة  ال 
امل�ضجعني  لكن  البوند�ضليغا، 
ال يجدون ذلك جيداً، هذا هو 
اأ�ضل امل�ضكلة، هذه االأندية ال 

مع  االإمكانيات  بنف�س  تلعب 
وت�ضاطر  االأخرى«،  االأندية 
رابطة الدوري االأملاين اأ�ضا�س 
قامت  اإنها  حتى  الراأي،  هذا 
يف عام 1998 باإن�ضاء قاعدتها 
ال�ضهرية »50+1« التي متنع اأي 
االأغلبية  امتالك  من  �ضخ�س 
اأحد  يف  لالأ�ضهم  املطلقة 
على  خوفاً  لكن،  االأندية، 
اأي�ضاً  الرابطة  مداخيلها بدت 
براغماتية يف معاجلة امل�ضاألة، 
فولف�ضبورغ  فريقي  الأن 
وليفركوزن على �ضبيل املثال، 
تاأ�ضي�ضهما  منذ  مملوكني  كانا 
فولك�ضفاغن  �رشكتي  قبل  من 
الكيميائية،  للمنتجات  وباير 
ا�ضتثنائي  بند  اإ�ضافة  ومتت 
بامتالك  للم�ضتثمر  ي�ضمح 
يف  النادي  يف  االأ�ضهم  اأغلبية 
ملدة  متويله  يف  ا�ضتمر  حال 

20 �ضنة على االأقل.

ي�ضببها  التي  الفو�ضى  انعك�ضت 
امل�ضتجد  كورونا  فريو�س  تف�ضي 
حول العامل على االأحداث الريا�ضية 
من اآ�ضيا اىل اأوروبا، وكانت اإيطاليا 
العجوز  القارة  يف  ت�رشرا  االأكرث 
ال�ضيما  امل�ضابقات،  �ضتقام  حيث 
اأبواب  خلف  القدم  كرة  مباريات 
مو�ضدة، ويف ما يلي اأبرز االأحداث 
اأو  تاأجلت،  األغيت،  التي  الريا�ضية 
هذا  ب�ضبب  مهددة  اإقامتها  باتت 
 3404 بحياة  اأودى  الذي  الفريو�س 
اأ�ضيب  فيما  االآن،  حتى  اأ�ضخا�س 
 89 �ضخ�س من  األف   100 قرابة  به 
دولة.   اأكد رئي�س اللجنة االوملبية 
الدولية االأملاين توما�س باخ اأنه مل 
يتم التطرق اإىل اإلغاء اأو تاأجيل دورة 
 2020 طوكيو  االوملبية  االألعاب 
امل�ضتجد  كورونا  فريو�س  ب�ضبب 
التنفيذية  اللجنة  اجتماعات  خالل 
ا�ضهر  خم�ضة  قبل  وذلك  لوزان  يف 
باخ:  وقال  االألعاب،  انطالق  من 
اأريد  ال  لكن  عدة  حتديات  »نواجه 
رمي املزيد من ال�ضائعات، اللجنة 
جمددا  توؤكد  الدولية  االوملبية 
التزامها التام لتاأكيد جناح االألعاب 
وتابع:  االوملبية يف طوكيو 2020«، 
كلمة  اإىل  اإطالقا  التطرق  يتم  »مل 
اإلغاء اأو تاأجيل اليوم خالل اجتماع 
اللجنة التنفيذية«، واأو�ضح االأملاين 
اإىل  ا�ضتمعت  التنفيذية  اللجنة  اأن 
لالألعاب  املنظمة  اللجنة  تقرير 
مع  متاما  موقفها  »يتما�ضى  التي 
الدولية،  االوملبية  اللجنة  موقف 
التزامها  املنظمة  اللجنة  وجتديد 
الكامل من اجل اإجناح دورة االألعاب 

االوملبية يف طوكيو«.
تاأثرا  االأكرث  البلد  اإيطاليا،  يف 
االأوروبية  القارة  يف  بالفريو�س 

حيث بلغ عدد الوفيات 148، اتخذ 
القرار باأن تقام جميع مباريات كرة 
االأحداث  اإىل جميع  اإ�ضافة  القدم، 
اأبواب  خلف  الكربى،  الريا�ضية 
اأفريل،  من  الثالث  حتى  مو�ضدة 
رئي�س  عليه  وقع  مر�ضوم  وبح�ضب 
كونتي:  جو�ضيبي  ايطاليا  حكومة 
جميع  باإقامة  ال�ضماح  »ي�ضتمر 
الريا�ضية  وامل�ضابقات  االأحداث 
داخل  لكن  االأنواع  خمتلف  من 
مالعب مو�ضدة اي من دون ح�ضور 
مباراتي  تاأجيل  ومت  اجلمهور«،  
كاأ�س  يف  النهائي  ن�ضف  الدور 
وجوفنتو�س  ميالن  بني  ايطاليا 
االأربعاء املن�رشم، ونابويل مع انرت 
ميالن اخلمي�س ومل يتم حتديد اأي 
موعد جديد الإقامتها.                  

الياباين  الدوري  رابطة  قررت   *
ي�ضمل  مبا  املباريات  كل  اإرجاء 
مار�س،   15 حتى  الكاأ�س  م�ضابقة 
الدوري  اإرجاء  قرار  اتخذ  يف حني 
املقرر  من  كان  الذي  ال�ضيني 
احلايل،  فيفري   22 يف  ينطلق  اأن 

ا�ضطرت  الريا�ضية  ال�ضلطات  لكن 
جميع  اإىل  باالإ�ضافة  تاأجيله  اإىل 
خمتلف  من  الريا�ضية  املناف�ضات 
االأنواع وعلى جميع االأ�ضعدة.              
* مت اإرجاء دوري الدرجتني االأوىل 
 23 حتى  �ضوي�رشا  يف  والثانية 
باقامة  القرار  اتخذ  فيما  مار�س، 
دوري  نهائي  ثمن  اياب  مباراة 
اأبطال اأوروبا بني فالن�ضيا االإ�ضباين 
العا�رش  يف  االإيطايل  واأتاالنتا 
اأبواب  خلف  احلايل  ال�ضهر  من 
اإنرت  مباراة  غرار  على  مو�ضدة، 
االإ�ضباين  وخيتايف  االإيطايل  ميالن 
ليغ«  »يوروبا  نهائي  ثمن  ذهاب  يف 
االحتادان  يبحث   * منه.    12 يف 
باحتمال  واالآ�ضيوي  »فيفا«  الدويل 
الت�ضفيات املوؤهلة  اإرجاء مباريات 
 2023 اآ�ضيا  وكاأ�س   2020 ملونديال 

واملقررة يف 26 و31 مار�س.
الالعب  اإ�ضابة  عن  ك�ضف   *
توما�س  ال�ضابق  الدمناركي  الدويل 
كاهلنربغ بالفريو�س، فيما و�ضع 13 
من اأع�ضاء فريقه ال�ضابق بروندبي 

يف احلجر ال�ضحي.                  
اأرجئت  اآ�ضيا:  اأبطال  دوري   *
القارية  امل�ضابقة  مباريات  غالبية 
دور  من  الثالثة  اجلولة  اأن  لدرجة 
مقررة  كانت  والتي  املجموعات، 
مل  احلايل،  االأ�ضبوع  منت�ضف  يف 
كما   ،16 من  مباراتني  �ضوى  ت�ضهد 
املباريات  من  العديد  اإرجاء  مت 
االحتاد  كاأ�س  الثانية  امل�ضابقة  يف 

االآ�ضيوي.                  
الدولية  االأوملبية  اللجنة  اأعلنت   *
اإىل  املوؤهلة  الت�ضفيات  نقل 
 11-3 االأردن  اإىل  طوكيو  اأوملبياد 
يف  مقررة  كانت  بعدما  مار�س 
ال�ضينية  ووهان  مدينة  يف  فيفري 
وذلك ب�ضبب انت�ضار فريو�س كورونا 

امل�ضتجد.
تعليق  اخلمي�س  املغرب  قرر    *
والريا�ضية  الثقافية  االأن�ضطة 
واإقامة  اأجانب،  فيها  ي�ضارك  التي 
جمهور  دون  الريا�ضية  املباريات 
كورونا  فريو�س  النت�ضار  حت�ضبا 

امل�ضتجد.
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فريو�س كورونا يع�ضف بالأن�ضطة 
الريا�ضية حول العامل

حرب الألرتا�س تهدد الدوري الأملاين

كورونا يوؤجل مباراة �ضرتا�ضبورغ والبي اأ�س جي

ديبورتيفو األفي�س يجرب فالن�ضيا على التعادل

الك�ضف عن مكاملة بني رونالدو وبرييز

تيتي يعلن ت�ضكيلة الربازيل لت�ضفيات مونديال 2022
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ال�شادر عن دار كتارا للن�شر

متغري" عامل  يف  �ملر�أة  �لعربية:  �لن�سوية  "�لرو�ية 
الكتاب الذي ي�شم عددا من الأبحاث يطرح خ�شو�شية م�شطلح الكتابة الن�شوية الذي 

تر�شخ وفر�س وجوده نتيجة لرتاكم ما اأبدعته املراأة يف جمالت الكتابة.
وكالت

م�شطلح الكتابة الن�شوية

الن�سوية  الكتابة  م�سطلح  تر�سخ 
لرتاكم  نتيجة  وجوده  وفر�ض 
جماالت  يف  املراأة  اأبدعته  ما 
معه  التعامل  مت  و�سواء  الكتابة، 
املراأة  تكتبه  ما  على  بق�رصه 
م�سوع  عن  النظر  بغ�ض  عموما 
ملا  �سموله  بقبول  اأو  كتابتها، 
يكتب عن املراأة بغ�ض النظر عن 
امل�سطلح  فاإن  الكاتب،  جن�ض 
ملوؤمترات  حمورا  واأ�سبح  تاأكد 
كتاب  ومنها  لكتب،  ومو�سوعا 
»الرواية الن�سوية العربية: املراأة 
يف عامل متغري«، ال�سادر عن دار 
من  عددا  و�سم  للن�رص،  كتارا 
على  الوقوف  حتاول  االأبحاث 
اخل�سائ�ض املختلفة  التي متيز 

كتابة املراأة.
اأو�سح  للكتاب  تقدميه  ويف   
عبداهلل  جنم  الدكتور  حمرره 
جزء  الن�سوية  الرواية  اأن  كاظم 
من احلركة االأدبية بعامة، يجب 
اجلدل  تطويرها  ي�سغلنا عن  اأال 
ا�ستالل  الدائر حول مدى جواز 
فرع اأدبي جديد من اأدب الرواية 
الناقد  اأما  الن�سوية،  الرواية  هو 
فاأو�سح  الهندال  فهد  الكويتي 
»اجل�سد واجلن�ض  يف  بحثه عن 
التلقي  اأن  عنه«  وامل�سكوت 
لالأعمال  التقليدي  النقدي 
الذكورية،  للروؤية  انحاز  االأدبية 
ذلك  ال�ساردة على  املراأة  وردت 
باثبات حترر الثقافة من اجل�سد 
ق�سية  وعلى  عليه  �سيطرتها  بل 
يف  املراأة  دعت  وقد  اجلن�ض 
ال�سيطرة  من  للتحرر  كتابتها 
هوية  بت�سكيل  للرجل،  اجل�سدية 

الطابع  ومثل  للمراأة،  م�ستقلة 
يف  رئي�سا  ملمحا  اجل�سدي 
الن�سوية عالمة  الكتابات  معظم 

على رف�سه لذكورية املجتمع.
طرقاً  اأوجدن  فالكاتبات   
اأو  الرجل  دائرة  من  للخروج 
�سورته، من خالل اجتاههن اإىل 
ميكن  ال  اأنثوي،  خطاب  ت�سكيل 
تراث  اإىل  ون�سبته  فكرياً  تقييده 
يكون  اأن  اأو  به  معرتف  نظري 
التحرر  اأجل  رجالياً، ومن  نتاجاً 
مذكرة  حقيقة  اأو  �سلطة  من 
البنيوية  لنظرية ما بعد  اجنذبن 
بال�سلطة  للجزم  الراف�سة   عند 

واحلقيقة املذكرة.
املراأة العربية وال�شرد

لالأكادميية  بدرا�سة  الكتاب  بداأ 
عنوانها  جرب،  مرمي  االأردنية 
وال�رصد«،  العربية  »املراأة 
خ�سو�سية  عن  فتحدثت 
ال�رصدي  الن�ض  يف  اخلطاب 
عنيت  حيث  العربي،  الن�سوي 
عن  بالتنقيب  الدرا�سة  هذه 
عوامل التغيري املوؤّثرة يف ق�سية 
واإبداعياً،  اجتماعياً  املراأة 
وجود  فر�سية  من  منطلقًة 
وفنية  ثيمية  نوعية  خ�سائ�ض 
متيز خطاب املراأة ال�رصدي عن 
م�سرية  الرجل،  يكتبه  مما  غريه 
اأن تلك اخل�سو�سية تت�رصب  اإىل 
غواية  من  املراأة  خطاب  اإىل 
االأنثوي، واأن �سهرزاد التي دراأت 
موتها بال�رصد تدراأ االآن بكتابتها 
موتا جمازيا يتمثل يف تهمي�سها، 
الن�سوي  ال�رصد  وتنبع خ�سو�سية 
العربي من خ�سو�سية امل�سامني، 
وت�رصيد الذات، ومواجهة الواقع، 
رمز  اجل�سد  من  جعل  ما  وهو 
حترر،  فعل  الكتابة  ومن  حترر، 

بحثها  يف  جرب  مرمي  واأو�سحت 
العربيات  ال�ساردات  جلوء  اأن 
اإىل ت�سكيل خ�سو�سية يف ال�رصد 
وامل�سكوت  للمحظور  بنقدهن 
ا�سرتاتيجيات  وبلغة  عنه، 
وعي  عن  ك�سفت  خا�سة  �رصية 
وبدور  وب�رصدها،  بذاتها  املراأة 
لوجودها  االعتبار  رد  حكيها يف 
يف  وموقعها  املهم�ض،  االإن�ساين 

بنية املجتمع ويف احلياة عامة.
اإىل  العربيات  ال�ساردات  جلوء 
ال�رصد  يف  خ�سو�سية  ت�سكيل 
وامل�سكوت  للمحظور  بنقدهن 
املراأة  وعي  عن  ك�سف  عنه، 

بذاتها وب�رصدها
نادية  العراقية  الناقدة  اأكدت   
»متثيالت  بحثها  يف  هناوي 
ما  الن�سوية  الرواية  يف  االأنثوية 
بعد احلداثية وحتوالتها الن�سية 
الرواية  اأن  الن�سية«  بعد  وما 
متا�سًيا  االأكرث  هي  الن�سوية 
احلداثية  بعد  ما  املرحلة  مع 
بع�سها  عديدة  عوامل  ب�سبب 
ونف�سي،  واجتماعي  �سيا�سي 
كما  وذاتي.  فني  االآخر  وبع�سها 
اإن التمثيالت هي اأر�ساٌد فكرية 
ت�ستب�رص  ثقافية،  وتعيينات 
املغيب وت�ستجلي املخفي، وما 
هي  التي  احلقيقة  اإال  هدفها 
ويقع  ونتيجته.  التمثيل  حم�سلة 
بني  و�سطى  منطقة  يف  التمثيل 
وت�سبح  والواقعي،  التخييلي 
اإذا  ن�سوية،  االإبداعية  الكتابة 
الثقايف  التمثيل  ا�ستطاعت 
للمراأة تعبريا عن الذات املوؤنثة 
وحتوالتها  باالآخر  وعالقتها 
بعد  ما  املرحلة  خ�سم  يف 
احلداثية. وال يعد ال�رصد ن�سوًيا، 
�سياغة  الكاتبة  اأعادت  اإذا  اإال 
ذات  اأدبية،  بتمثيالت  �سوتها 

تعك�ض  اأنثوية  ومناذج  �سور 
ثقافة انفتاحية ال توؤمن باحلدود 
املر�سومة، وال تتحدد باملعايري 
وتعرب  تقمعها؛  اأو  حتدها  التي 
عن وجهة نظر تتبنى روؤية ن�سوية 
نادية  الدكتورة  وقامت  للعامل، 
هناوي بتطبيق هذا املفهوم على 
عدد من ال�رصديات الن�سوية منها 
رواية »تالم�ض« للنا عبدالرحمن، 
ال�ساردة  بطلتها  تقع  وفيها 
االأوىل  الإعاقتني  فري�سة  )ندى( 
التي  الكوابي�ض  تتمثل يف  نف�سية 
تتوهم  وجتعلها  حياتها  تداهم 
اأ�سياَء ت�سبب لها احلرية والكاآبة، 
ناجتة  واقعية  االأخرى  واالإعاقة 
من تفكك اأ�رصي وهلع جمتمعي، 
احلياة  تناق�سات  عن  ناجم 
واالنفجارات  باحلروب  ال�ساجة 
ذلك  كل  على  فتتغلب  والبطالة، 
ما  تقلب  بها  كو�سيلة  بال�سغف، 
من  متمكنة  �سده  اإىل  يعيقها 
مالم�سة احلقيقة. وهذا ال�سغف 
عالقتها  يف  يتلب�سها  الذي 
هو  االفريقي  ال�ساب  مبحمدو 
الذي ي�سهم ب�سكل كبري يف تغيري 
جتاوزت  وقد  لواقعها،  نظرتها 
الكاآبة واخلوف والعزلة واالأوهام 
تعد  مل  وهكذا  االنفتاح،  اإىل 

ت�سعر باأنها بال اأهداف.
احلرب والإرهاب

ويتناول االأكادميي اليمني ع�سام 
وا�سل يف بحثه »الرواية الن�سوية 
ومتّرد  املركز  �سلطة  العربية.. 
االأوىل  االإرها�سات  الهام�ض« 
للحركات الن�سوية، ثم توقف عند 
اأنتجتها  التي  الروائية  الن�سو�ض 
املراأة، �ساعّية اإىل مقاومة الفعل 
االأن�ساق  وتفكيك  الذكوري، 
املركزية   بتقوي�ض  املهيمنة، 

ل�سالح هام�ض مق�سي  الذكورية 
كتابة  دائرة  فيه  تقع  ومغّيب 
املراأة. فكّر�ست املراأة كتاباتها 
عرب  املركزية،  هذه  تفّكك  الأن 
حتديها لهذه الذكورية من جهة، 
كند  اأنثويتها  واإثبات  وحتديها 
م�ساو للرجل يف كّل ما يكتب من 

جهة اأخرى.
ويختتم الكتاب بدرا�سة للدكتورة 
عن  الب�ستاين  ب�رصى  العراقية 
يف  واالإرهاب  والعنف  »احلرب 
وفيها  الن�سوية«،  العربية  الرواية 
م�سطلح  دخول  اأثر  اإىل  ت�سري 
النَّقدية  احة  ال�َسّ اإِىَل  »ن�سوي« 
امُلبدعات  اأنتجت  فيما  العربية 
فنية،  واأجنا�ض  اأدبية  اأنواع  من 
ال  الَِّتي  املعار�سة  من  غم  بالَرّ
جهات  من  �سده  قائمة  تزال 
وا�ستعر�ست جمموعة من  عدة، 
تناولت  التي  الن�سوية  الروايات 
الرواية  اأّن  لتوؤّكد  الق�سية،  هذه 
الن�سوية لي�ست مبعزل عن الواقع، 
اإح�سا�ساً  اأكرث  تكون  رمبا  بل 
االإن�سانية  اخللفيات  عر�ض  يف 

واالإرهاب.  منها  العنف  ملاآ�سي 
لعالية  »املحبوبات«  رواية 
رواية حداثية من  ممدوح، وهي 
وتك�سري  احلبكة  انفراط  حيث 
التاريخ وحوار  وا�ستيهام  الزمن، 
ال�سعبي  واملوروث  احل�سارات 
واحلروب  ال�سيا�سة  ووقائع 
الكاتبة  جعلت  وقد  واملنايف، 
مناذج  الن�سائية  �سخ�سياتها  من 
للوعي يِف اجتاهات عدة، فاإقبال 
اإقرار  العلوم  اأنواع  على  الِنّ�ساء 
العلمي  التوا�سل  على  بقدرتهن 
واملعريف وتاأكيد اأن هذا امليدان 
لي�ض حكرا  على الرجال، والكاتبة 
ال تخ�ض روؤيتها ال�رصدية بالدفاع 
عن  منف�سلة  املراأة  ق�سية  عن 
عن  تدافع  هي  بل  املجتمع، 
عن  عموما،  االإِنْ�َسان  ق�سية 
حريته وكرامته وحقه يِف العي�ض 
ب�سالم، فق�سية االإِنْ�َسان ال ميكن 
لكنهم  مبو�سوعية،  جتزئتها 
والذرائع  بامل�سالح  جزوؤوها 
الطغاة  عليها  يحر�ض  الَِّتي 

واملحتكرون. 

جامعة اجلزائر 3

كلية علوم �الإعالم و�الت�سال تنظم تاأبينة �لر�حل �أح�سن حيمر�ن
.         رجال تتحدث عنهم اأعمالهم

االإعالم  علوم  كلية  نظمت 
اخلمي�ض  يوم  واالت�سال 
تاأبينية  مار�ض   5 ِلـ  املوافق 
»اأح�سن  الدكتور  الكلية  لفقيد 
املنية  وافته  الذي  حيمران« 
املا�سي  نوفمرب  من  الرابِع  يف 
املر�ض،  مع  طويل  �رصاٍع  بعد 
من  مببادرة  الفعالية  وجاءت 
واملوظفني،  واالأ�ساتذة  الطلبة 
عائلة  بح�سور  التاأبينية  وحلت 
وزمالئه،  ورفقائه  الفقيد 
يف  مانديال  نيل�سون  مبدرج 

البناية اجلديدة.
برناجما  التاأبينية  ت�سمنت 
اآيات  بتالوة  بدايًة  ثريا، 

قبل  من  الكرمي  القراآن  من 
خوجة«،  الدين  »نور  الطالب 
لهذه  الر�سمي  االفتتاح  ِليتم 
الكلية  عميد  ِبكلمة  التاأبينية 
نيابًة  وذلك  حمدي«  »اأحمد 
  3 اجلزائر  جامعة  رئي�ض  عن 
هذا  واأ�ساد   ،  « �رصيط  »رابح 
احلافل  الفقيد  االأخري مب�سوار 
لتليها  والت�سحية.  بالعطاء 
»اأح�سن  ل�سرية  فنية  �سورة 
حيمران«  بعنوان »مالك الكلية 
الطالب  اإ�رصاف  الراحل« حتت 
وت�سمن  �سكامي،  بن  ح�سام 
املرحوم  �سرية  البورتريه  هذا 
االأكادميية  وم�سريته  الذاتية 

زمالئه  �سهادات  اإىل  باالإ�سافة 
لوالئه وحبه لعمله وتفانيه.

ِلزمالء  الكلمة  اأحيلت  كما   
االأ�ستاذ  الفقيد؛  واأ�سدقاء 
»عبد  االأ�ستاذ  متار«،  »يو�سف 
الرحمان عمارة«، وهذا االأخري 
نا�سد الوزارة املعنية اأن يلتفتوا 
و�سديق  الكلية،  وقامات  للكلية 
املرحوم »طارق مقراين« اأبدى 
مملوءة  بكلمات  العميق  حزنه 

باالأحا�سي�ض.
الكلية  عميد  كرم  وبعدها 
زوجة الفقيد االأ�ستاذة »ر�سيدة 
عمرة  لها  فقدم  ب�سب�ض«، 
اجلامعة  رئي�ض  عن  بالنيابة 

وكرم   �رصيط«،  »رابح  الدكتور 
التحرير  رئي�ض  فركود،  حممد 
االإذاعة الثقافية،  تواأم الراحل 
ال�سيد اح�سن حيمران ، وابنه مت 
تكرميه من طرف نائب العميد 

االأ�ستاذ »اأحمد بوخاري«.
تخللها  التاأبينية  اأن  ويذكر 
النطالقة  الر�سمي  االإعالن 
والعلمي  االإعالمي  النادي 
االإعالم  اآفاق  »نادي  امل�سمى 
وطلب  حيمران-«،  -اح�سن 
رئي�ض النادي »ح�سام بن �سكامي 
>< من االأ�ستاذة ر�سيدة ب�سب�ض 
رئي�سا  لتكون  الفقيد  زوجة 
�رصفيا للنادي. كما مت االعالن 

االعالمية  امل�سابقة  نتائج  عن 
لروح  تخليدا  نظمت  التي 
الفائزين.  تكرمي  مع  الفقيد 
 « قادري  اهلل  جنيب  الطالب 
يف   « ب�رصي  �سمعي   2 ما�سرت 
ب�رصي،  �سمعي  ربورتاج  اأف�سل 
الطالبة زهرية برزوان » ما�سرت 
اأف�سل  يف    « ب�رصي  �سمعي   1
مرمي  الطالبة  م�سور،  بورتريه 
�سمعي   2 »ما�سرت  بلفليتي 
ن�رصة  اأف�سل  يف  ب�رصي« 
اأمين  حممد  الطالب  اإذاعية، 
لي�سان�ض  اأوىل  »�سنة  حمادي 
يف  واالت�سال«  االإعالم  علوم 

اأف�سل تقرير مكتوب.

االأ�ستاذ  اقرتح  االأخري  ويف 
وال�سحفي عبد الكرمي يفرقنيت 
 – حيمران  اأح�سن  جائزة   -
وطنية  اإعالمية  م�سابقة  وهي 
اأو دولية مب�ساركة طلبة االعالم 
من خمتلف اجلامعات، واقرتح 
طالب ح�سام بن �سكامي  تاأليف 
كتاب عن �سرية وم�سرية االأ�ستاذ 
من  كل  تكرمي  ومت  الراحل، 
االأ�ستاذ »ن�رص الدين العيا�سي«، 
متار«  »يو�سف  االأ�ستاذ 
واالأ�ستاذة »�سناء روابحية«، من 
تخ�س�ض   2 املا�سرت  طلبة  قبل 

�سمعي ب�رصي.
حمجوبة عبديل 
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حكيم مالك 

افتتاح معر�س فوتوغرايف 
يربز �سرية املراأة  الرتقية 

 و�سيتم  افتتاح معر�ض فوتوغرايف  
الطوارق  جمتمع  يف  للمراأة 
اأحمد  �سيد  الفوتوغرايف  للم�سور 
اأن الطوارق  منا�رصية.والذي يربز 
هم جمتمع اأمومي ا�ستثنائي  مينح 
ال�سلطة   البدوية  احلياة  قانون 
وهو  الأ�رصة  يف  الرتقية  للمراأة  
يعطي احلق يف "اخليمة" والطفل. 
واأعمال  اخللية  دعامة  تعترب  اإنها 
دوراً  تلعب  حيث  الطوارق  عائلة 
و  الذاتي  احلكم  لديها  رائداً. 
وراأيها  القرارات  اتخاذ  يف  حرية 
ي�سمع ويوؤخذ يف العتبار يف غياب 
حياة  تدير  التي  فهي  الرجال. 
وفًقا  اأطفالها  وتعليم  مع�سكرها 
للحالة التي يعطى لها كاأم ، والتي 
عنها.   الكاملة  امل�سوؤولية  تتحمل 
كما اأن املراأة الرتقية حممية من اأي 
اأو معنوية بوا�سطة  اإ�ساءة ج�سدية 
الذي   "ASSHAK" ي�سمى  رمز 
وعدم   ، باحرتامه  الرجال  يلزم 
رفع اأيديهم عليه اأو اإهانته ، خطر 
املخيم  من  للإق�ساء  التعر�ض 
امراأة  ا�ستهرت  ولقد  واملجتمع. 
بجمالها  ال�سنني  باآلف  الطوارق 
 " ال�سحراء  ملكة  كانت  ونعمتها 
تينهينان " ، حماربة جميلة  والتي 

للدفاع  ال�سلح  حمل  يف  ترتدد  مل 
للة   مثل   ، وثقافته  �سعبها  عن 
القبائل    ن�سومر يف منطقة  فاطمة 
، اإ�سافة  للملكة الأمازيغية )ديهيا 
،  كما  "الكاهنة" ملكة الأورا�ض   )
فر�سة  ت�ستغل  الرتقية  املراأة  اأن 
العطلة لت�سليط ال�سوء على جمالها 
، فرتتدي   اأجمل امللب�ض ، باألوان 
وجهها  عن  وتك�سف    ، متلألئة 
لأن   ، ومتوا�سع  خجول  احمرار 
ال�سحراء  من  اجلميلة  الفكر  هذه 
يرحنب   الرتقيات  فالن�ساء  الكربى  
بالرجال ، املحاربون يف ال�سحراء 
،  وزغاريد   والرق�سات  بالأغاين   ،
اإنها  البارود  اإطلق  مع  الفرح   
ال�سغريات  للفتيات  فر�سة  ا  اأي�سً
لختيار اأزواجهن يف امل�ستقبل. يف 
الواقع، فمراأة الطوارق  لها احلرية 
الكاملة يف اختيار زوجها، وب�سكل 
عام ، يتم الزواج مع عائلة العرو�ض. 
كما مينحها النظام الأمومي احلق 
الطلق  حالة  يف   ، اخليمة  يف 
ال�سخ�ض  اإنه   ، الرجل  بحقيقة 
وكل  اخليمة  يغادر  �سيرتكه  الذي 
التي  هي  كانت  اإذا  لكن  فيها.  ما 
باأي �سيء  فاإنها ل حتتفظ  تطلق، 
، اإل اإذا كان لديها اأطفال.  كما اأن  
تعدد  حظر  مت  الطوارق،  جمتمع 
الزوجات. ولكن مع و�سع القوانني 
و ال�رصيعة الإ�سلمية، الأمور متيل 
اإىل التغيري. التقاليد العلمانية التي 
ت�ستمر على الرغم من منط احلياة 

امل�ستقرة للمجتمع الطوارق الذي 
والزراعة  احلريف  العمل  اإىل  يلجاأ 
اخل�سوع  اإىل  ا�سطر   ، وال�سياحة 
احلفاظ  مع   ، احلدود  لقواعد 
التي  وتقاليدهم   ، ثقافتهم  بغرية 
متيز هويتهم ولهذا اختارت الوكالة 
الثقافــي  للإ�سعاع  اجلزائريــة 
وبالتايل  املعر�ض  هذا  تنظم  اأن 
فمنذ اإن�ســائها �ســنة 2005  فاعــل 
الثقافـي.  املجـال  فـي  حقيقيـا 
الو�سـع   2008 منـذ  بامتلكها 
ذات  عموميـة  ملوؤ�س�سـة  القانونـي 
تقـوم  وجتـاري،  �سناعـي  طابـع 
حل�سـاب  عامـة  خدمـة  ب�سمـان 
الدولـة اجلزائريـة وتتمثل جمالت 
وتثميـن  حفـظ  فـي  ن�سـاطها 
امل�سـرحية،  الفنـون  التـراث، 
الب�رصيـة وال�سـينمائية، اإ�سافـة اإلـى 
وتقوم  والأدبي  املو�سـيقي  الإنتاج 
ثقافيــة  تظاهــرات  بتنظيم  اأي�سا  
دعـم  اإلـى  خللها  مـن  ت�ســعى 
املوؤ�س�سـات  الفنانيـن،  م�سـاريع 
طريـق  عـن  الثقافيـة  واجلمعيـات 
الإبداع والرتقيـة اإلـى جانـب الن�سـر 
والتوزيـع. كمـا تتولـى مهمـة ت�سـجيع 
ي�سـعى  التـي  احلديثـة  الإنتاجات 
داخـل  واملفكـرون،  املبدعـون 
طريقهـا،  عـن  وخارجـه،  الوطـن 
تعبرييـة  ب�سيـغ  التـراث  اإحيـاء  اإلـى 
يف  ن�ساطها  ويركز   ، جديـدة 
مهمتني اأ�سا�سيتني: ترقيــة وتعزيــز 
عبــر  اجلزائريــة  الثقافيــة  الفنــون 

خمتلــف اأنحــاء العالــم، مــن خـلل 
اإبــراز ثرائهــا وتنوعهــا، بالعتماد 
واجلــودة  الأ�سالة  معاييــر  علــى 
واحت�ســان  ا�ســتقبال  و  واجلمــال 
فــي  الأجنبية،  الفنيــة  العــرو�ض 
الثقافيـة  التبادلت  حتفيــز  اإطــار 
الدوليـة، مع تعميـق التميـز املحلـي 
فــي  الآخر  واكت�سـاف  التنـوع  مـع 
الوكالـة،  وتتميـز  ذاتــه  الوقــت 
كذلـك، بعقـد اتفاقيـات �سـراكة مع 
للإنتاج  الداعمة  الهيئـات  خمتلف 
املوؤ�س�سـات  وخمتلـف  الثقافـي، 
اإلـى  تـوؤدي  والأجنبية،  الوطنيـة 
تظاهـرات  عـدة  فـي  امل�سـاركة 
والدويل  املحلـي  امل�سـتوى  علـى 
ولقد مت اختيار دار عبـد اللطيـف، 

اجلزائريـة  للوكالـة  مقـرا  حاليـا 
تاريخـا  تختـزل  الثقافـي،  للإ�سعاع 
قـرون  ثلثـة  اإلـى  يعـود  ثريـا 
الفتــح،  ريــا�ض  يف  فموقعها 
اجلميلة،  الفنون  متحف  مبحاذاة 
اأ�سبــح  مرموقــا..  موقعــا  منحهــا 
مــع مــر ال�ســنني مرادفــا ملعــار�ض 
والإقامات  الت�ســكيلية  اللوحــات 
اجلوهـرة  هـذه  والفنيـة.  الأدبية 
املعماريـة املنت�سـبة للقـرن الثامـن 
ع�ســر ا�ســتحقت عرفانــا تاريخيــا 
تاريخـي  معلـم  يعد  فهو  متميــزا. 
تـم ت�سنيفـه �سمـن التـراث املـادي 
اأنتجـت  مـا  اأروع  مـن  الوطنـي، 
اجلزائريــة  املعماريــة  الهند�ســة 

خــال العهد العثماين.

جامعة ح�سيبة بن بوعلي 
ال�سلف  حتتفي بعيد املراأة 

اجلزائرية 

املحا�رصات  قاعة  و�ستحت�سن    
جامعة  الأجنبية  اللغات  بكلية 
بال�سلف  بوعلي  بن  ح�سيبة 
اخلدمات  جلنة  مع  بالتن�سيق 
املراأة  يوم  احتفالية  الجتماعية 
اجلزائرية بتاريخ 08 مار�ض 2020  
العاملي  لليوم  اإحياء  هذا  وياأتي 
مار�ض   08 لـ  امل�سادف  للمراأة 
“ل تقوم  من كل �سنة حتت �سعار 
الأمم و ل تبنى احل�سارات اإل على 

اأكتاف املراأة”  .

الوكالة اجلزائرية للإ�سعاع الثقايف

االحتفاء بيوم "املراأة اجلزائرية" بدار عبد اللطيف بالعا�صمة
 �ستخ�س�س الوكالة اجلزائرية للإ�سعاع الثقايف  اليوم  تظاهرة ثقافية وفنية  اأطلقت عليها ت�سمية " اإ�سعاع املراأة "  وياأتي هذا احتفاء  مبنا�سبة  اليوم 

العاملي للمراأة   والذي �ستحت�سنه دار عبد اللطيف باجلزائر العا�سمة  وبالتايل ف�سينظم لقاء اأدبي  متبوع ببيع بالتوقيع مع  الروائية  املتميزة ناهد 
بوخالفة  ابنة مدينة تب�سة و�ساحبة رواية" �سريان" - وجهة رجل متفائل ال�سادرة عن من�سورات دار بغدادي  ،املتوجة بجائزة اآ�سيا جبار  يف الرواية 
�سنة 2018 ، و الروائية  ن�سرين بن لكحل  الفائزة بجائزة علي معا�سي يف الرواية  �سنة 2019  عن روايتها " �سلفي " وفازت ال�ساعرة عائ�سة باجليليل 
بنف�س اجلائزة ويف نف�س ال�سنة يف فئة ال�سعر عن ديوانها " �سجن اأ�سود"  كما �سيتخلل هذا احلفل الأدبي ال�سعري اإلقاءات �سعرية مع فايزة ا�سطمبويل 

و�سارة �ساني�س ووردة بعزيز �سريفي . 

املخرجة ال�سعودية هيفاء املن�سور:

الن�صوية عابرة للثقافات
التوقعات،  جميع  عك�ض  على 
تعر�ض املخرجة ال�سعودية هيفاء 
فيلماً  تخرج  امراأة  اأول  املن�سور، 
عمل  رابع  اأيام  خلل  بلدها،  يف 
لها )املر�سحة املثالية( الذي يعد 
�رصخة مترد لكن دون اإعلن حرب 
"تخلق الظروف املواتية للتغيري".

وهكذا توؤكد املن�سور خلل مقابلة 
لها بالعا�سمة الإ�سبانية مدريد، اأن 
حيثما  للثقافات،  عابرة  "الن�سوية 
طويلة  الرحلة  و�ستكون  نكون، 

و�ساقة لنا جميعا".
ذلك،  من  لأبعد  املن�سور  وتذهب 
ال�سماح  مت  فح�سب  عامني  فقبل 
يف  �سينمائي  عر�ض  دور  بوجود 
الن�ساء  متكني  وكذلك  ال�سعودية، 
من القيادة، لكن املخرجة تغو�ض 
جمتمع  اأعماق  اإىل  اأفلمها  يف 
بالن�سبة  بالكامل  تقريباً  جمهول 
ن�ساء  اإىل  وتتطرق  للإ�سبان، 
يت�سحن بال�سواد من قمة روؤو�سهن 

لكنهن  اأقدامهن،  اأخم�ض  وحتى 
ن�سائي  عامل  على  اأعينهن  تفتحن 
يكن  مل  اإذا  الفهم  على  ي�ستع�سي 

الرائي يتاأمله من الداخل.
اأنها  لإبراز  تعود  املن�سور  لكن 
اأن  رغم  نا�سطة،  ولي�ست  خمرجة 

اأفلمها "تفتح نوافذاً".
واأو�سحت "اأعتقد اأن دور اأي فيلم 
)على غرار الذي تقدمه( هو اإيجاد 
ما  هو  للتغيري، هذا  موات  حميط 
على  العقل  تفتيح  الفن،  يحققه 
النقا�ض:  باجتاه  الدفع  املجتمع، 
ومواقف  قيم  وعن  احلديث عنها، 
يكون  ل  رمبا  راأيي،  هذا  اأخرى، 
اأنني  بيد  على ذلك،  الفيلم من�سباً 
يوفر  املطاف  نهاية  يف  اأنه  اأظن 

اأجواء لزمة للتغيري".
ب�سيطة، حا�سمة، وم�رصقة، تاأخرت 
تقدمي  يف  اأعوام  خم�سة  املن�سور 
باكورة اأعمالها )وجدة( عام 2012 
الذي و�سل بعد ثلثة اأفلم ق�سرية 

واآخر وثائقي، وا�سطرت لإخراجه 
من داخل عربة وعن طريق �سا�سة 

وجهاز ات�سال ل�سلكي.
وك�سفت "حني �سورنا الفيلم كانت 
�سديد، مل  انق�سام  البلد يف حالة 
مل  للعمل،  ت�سهيلت  لدينا  تكن 
يكن يوجد حتى ممثلني بدلء، لكن 
الو�سع يختلف متاماً الآن: نح�سل 
املمكنة  الرتاخي�ض  جميع  على 
اأي  يف  العمل  ون�ستطيع  للت�سوير، 
اأن  اإل  ال�سارع،  يف  حتى  مكان، 
ال�سناعة نف�سها غري حا�رصة بقوة، 

يتعني عليك تعليم النا�ض".
فيلم  املن�سور  �سورت  لحقاً، 
 2017 عام  �سيلي(  )ماري 
م�ستعينة  اأوروبا  يف  بالإجنليزية 
فيلم  ثم  عاملية،  وموازنة  بفنانني 
يف   2018 عام  الأبد(  اإىل  )نابلي 
وت�ستطرد  املتحدة،  الوليات 
الآن،  بنف�سي  ثقة  اأكرث  "اأ�سبحت 
ق�سة،  اأ�رصد  كيف  جيداً  اأعرف 

اأكرث حني  والهدوء  بالرتياح  اأ�سعر 
اأوجه املمثلني".

وت�ستطرد "اإذا كان )وجدة(" يتطرق 
العربيات  الفتيات  بو�سع  للرتقاء 
من  واخلروج  للتطور  وتطلعهن 
فاإن  به،  يتواجدن  الذي  املوقف 
طبيبة  فهذه  اأبعد،  خطوة  هذه 
لأن  كرامتها  اأجل  من  تنا�سل 
تقدير  مو�سع  وعزميتها  اإقدامها 

كما اأنها تفعل ذلك بوجه �سافر.
الفتيات  اأن  الوا�سح  "من  واأردفت 
لكن  ته�سيم احلواجز  اليوم  يردن 
ذلك،  دوافع  يف  التفكر  بنا  حري 
ال�سبب  به: معرفة  اأ�سعر  ما  هذا 
وملاذا ترغب يف تغيري �سيء ما".

وهذا هو بال�سبط منظور )نابلي 
املن�سور  وتعترب  الأبد(،  اإىل 
رائعة،  ق�س�ساً  هناك  اأن  "اأظن 
�سيئا  تلم�ض  اأي�ساً،  ال�سعودية  يف 
بعينه لكنها تكت�سب �سفة عاملية 
فيما بعد، مثل الطفلة التي تتوق 

لركوب الدراجة، رغم اأنها تتحدث 
حقيقة عن ثقافة، واأحلم، واأنا�ض 
تقرر عدم الإتيان مبا هو متوقع 

منهم، والذهاب بعيداً للغاية".
اخلا�سة،  املن�سور  �سينما  ويف 
فائقة،  اأهمية  الأمهات  تكت�سب 
وثائرات  قويات  دائما  وهن 
والعزمية،  بالإقدام  ويتمتعن 
متاماً مثل والدتها هي �سخ�سيا.

"نعم،  تف�سح  بينما  وتبت�سم 
الفيلم،  يف  كثرياً  تتج�سد  والدتي 
كانت  احلياة،  قيد  على  تزال  ل 
حتب الغناء، لكن بالطبع كان ذلك 
ت�سمح  اأ�رصتها  تكن  حمظوراً، مل 
فقط  جنمة  وكانت  بذلك،  لها 

باملنزل اأو رفقة �سديقاتها، هي 
جميلة وتغني على نحو رائع".

وتتابع "اإل اأنها علمتني كيف اأكون 
ما اأنا عليه وقيمة اأن يفعل املرء 

ما يروق له".
وتختتم حديثها قائلة اإن والديها 
بها  فخورون  الـ11  واأ�سقاءها 
ن�ساء  "هناك  اأنه  كما  الآن، 
اأخريات بالفعل" حل�سن احلظ يف 
اأثرها،  ال�سعودية اقتفني  ال�سينما 
�سعورا  عليها  يبعث  ما  وهو 
"لكن  م�سددة  "بالفخر"،  هائًل 
ميولنا  كن�ساء  نتبع  اأن  هو  الأهم 

ال�سخ�سية".
 وكالت



حاورها: حكيم مالك 

.        توجت  روايتك  »رجل 
على ذمة ع�شق«  موؤخرا بجائزة 
اأح�شن عمل اأدبي  يف م�شابقة دار 
املثقف للن�شر والتوزيع ،  فكيف  

كان �شعورك يا ترى ؟ 

على  بتح�صلي  ل�صعوري  بالن�صبة 
املرتبة الأوىل فهو اإح�صا�س رائع، لأنه 
عزز ثقتي بنف�صي اأكرث بعدما فكرت 
عدة مرات عن الرتاجع والتوقف عن 
الكتابة، هو تتويج بالن�صبة يل وكان يف 
اأن  اإىل  اأ�صري  وهنا  املنا�صب  الوقت 
الأ�صتاذ  و  الأ�صتاذ م�صطفى بوغازي 
فعال يف  دور  لهما  كان  اهلل ليل  عبد 

توجيهي.

م�شمون  عن  حدثينا         .
�شت�شدر  التي  الرواية  هذه 

قريبا؟ 

»رجل على ذمة ع�صق »رواية اجتماعية 
   ، اأحداثها واقعية  رومان�صية ، معظم 
وتتحدث عن حياة �صاب جزائري كان 
البليدة،  يعي�س يف حي �صعبي مبدينة 
يعي�س يف عائلة متوترة . ويف املرحلة 
يحاول  ال�صاب  عمر  من  الثانية 
ويجرب   ، املراهقة  مرحلة  عي�س 
املرحلة  و  ال�صداقة  و  احلب  معنى 
الثالثة يتم التطرق اإىل ال�صغوطات و 
امل�صاكل التي يتعر�س اإليها اأي �صاب 
بعد تخرجه من اجلامعة ب�صبب عدم 
ونظرة  املواتية،  العمل  فر�س  توفر 
احتقار  نظرة  الأهل  و  املجتمع 
و�صفقة و ازدراء يوؤ�ص�س ال�صاب عمله 
حياة جديدة  بداية  يحاول  و  مبفرده 
بعيدا عن ذكريات الطفولة التي تظل 
هناء  على  يتعرف  اأن  اإىل  تطارده، 
،والتي يعجب بها و يقرر الزواج  منها 
اأنه حتدث بع�س املواقف بينهما  اإل 
مرور  بعد  النف�صال  اإىل  يوؤدي  ما 
الزواج   ويقرران  العالقة  تعود   ، �صنة 
نف�صي  مبر�س  زواجهما  بعد  لت�صاب 
اأنه  على  الأطباء  ي�صخ�صه   ، خطري 
انف�صام ال�صخ�صية وهو ما يوؤثر على 

حياتهما الزوجية.

�شالتك  وجدت  هل         .
اأخريا يف جن�س »الرواية«؟ 

نعم وجدت �صالتي يف الرواية، لأنني 
متكنت من خاللها من بلورة اأفكاري 
متكنت  كما  لالآخرين،  وعر�صها 
ال�صوء  ت�صليط  على  خاللها  من 
اأي  يعي�صها  التي  الوقائع  بع�س  على 
�صخ�س منا ، يف الرواية �صعرت اأنني 
�صخ�صية حقيقية بها، ومل اأ�صتطع اأن 
اأجعل بطلتها متوت لرتباطي الوثيق 
بها، فالنهاية احلالية مل تكن كذلك بل 
بتغيريها على حني غرة بعدما  قمت 

�صعرت اأنني ظلمت بطلتها.

يف  �شت�شتمرين  هل         .
كتابة الرواية الواقعية؟

جديدة  رواية  كتابة  يف  بداأت  حاليا 
تعد  مل  هادفة،  تكون  اأن  اأحاول 
كثريا،  اخلواطر  كتابة  ت�صتهويني 
اأن  الكاتب  على  اأنه  اأ�صعر  �رصت 
يتحمل جزءا من الواقع الذي يعي�صه 
�صل�س  باأ�صلوب  تقدميه  ويحاول 
م�صتوحاة  معظمها  كتاباتي  للقارئ، 
اأومن  اأنا  اأعي�صه  الذي  الواقع  من 
حويل، وي�صتحيل اأن تكون من اخليال، 
التطرق  اأحاول  اجلديدة  روايتي 
املراأة  تعي�صه  الذي  الو�صع  اإىل  فيها 
على  ال�صوء  ت�صليط  مع  املجتمع  يف 

بع�س الأمور والأحداث املتداولة.

.        مبنا�شبة اليوم العاملي 
للمراأة،   هل من كلمة يف حقها ؟

املراأة  لها مكانة مهمة يف املجتمع، 
ب�صفة  �صخ�صيتها  اإىل  يعود  هذا  لكن 
الن�صاء  من  الكثري  هناك   ، اأ�صا�صية 
قدرات  و  هائلة  طاقات  ميتلكن 
الظروف  لكن  عالية،  وكفاءات 
الذهنيات  وبع�س  الجتماعية 
املنغلقة على التفتح الثقايف ل ت�صمح 
حتقيق  و  هواياتها  مبمار�صة  للمراأة 
لعادات  نخ�صع  لزلنا  اأهدافها، 
ب�رصورة  ونوؤمن  �صارمة  وتقاليد 
احلياد و عدم اخلو�س يف الكثري من 
من  الكثري  هناك  الثقافية،  ال�صوؤون 
وطموحات  اأحالم  ميلكن  الفتيات 
التخلي  على  جمربات  لكنهن  عالية 
عنها يف �صبيل عي�س حياة اجتماعية 
و  الآخرين  لنظرة  اخل�صوع  و  عادية 
التقدم  رغم  و  املراأة  املجتمع،  راأي 
والتفتح لزالت تابعة غري قادرة على 
هذا  و  والأدبي  الثقايف  الركح  اإثراء 
الزوج  اأو  الأهل  تقبل  عدم  اإىل  يعود 
لذلك، لكنها يف حالة ايجادها للدعم 

وامل�صاندة فباإمكانها التميز.

التي  التحديات  ماهي         .
تواجهها املراأة يف زمن العوملة؟

تواجهها  التي  للتحديات  بالن�صبة 
لإبراز  اإمكانيتها  عدم  فهي  املراأة، 
نطاق  على  واإمكانياتها  مواهبها 
ال�صخ�صية  حياتها  فهناك  اأو�صع، 
الكثري  عليها  تفر�س  التي  والأ�رصية 
اإىل  بالإ�صافة  والوقت،  اجلهد  من 
تخوفها وترددها، لذا فغالبا ما جتد 

نف�صها جمربة عن التخلي عنها.

.       وما راأيك يف التظاهرات 
خ�ش�شت  التي  الثقافية 
يف  اجلزائرية   باملراأة  لالحتفاء 

2020؟

بالن�صبة للتظاهرات الثقافية فاأجدها 
جمرد واجهة لتزيني الو�صع، فاملراأة 

باإجنازاتها  حتتفل  اأن  باإمكانها 
ال�صنة،  مدار  على  وكيانها  ووجودها 
ولي�س بحاجة لتظاهرات �صنوية كهذه 
مادامت ل حتظى بهايف باقي الأيام.

 .        متى بداأت ق�شتك مع 
الكتابة ؟ 

اأكرث،  للر�صم  اأميل  كنت  طفولتي  يف 
وظننتني �صاأكمل يف هذا امل�صار، لكن 
يف عند درا�صتي يف مرحلة املتو�صط 
اعتدت  حيث  للكتابة،  اأميل  وجدتني 
ال�رصية  مذكراتي  كتابة  على  حينها 
اأحتفظ  لزلت  خواطر  �صكل  على 
اأ�صع  حينها  كنت  الآن،  غاية  اإىل  بها 
النوم  قبل  وقلما  دفرتا  �رصيري  اأمام 
، واكتب عليه كل ما يجول بخاطري، 
اأف�صح  اأن  اأردت  و  جدا  كتومة  كنت 
عن دواخلي يف اأوراق ل يطلع  عليها 
اأعي�صه  كنت  الذي  الو�صع  غريي، 
لأنني مل  الكتابة  اأدمن  حينها جعلني 
واأفكاري،  لأحاديثي  ي�صمع  من  اأجد 
كنت  الذي  امللجاأ  ذلك  هي  الكتابة 

اأفر منه و اإليه.

عالقتك  هي  كيف         .
تعني  وماذا  العربي؟  باحلرف 

لك الكتابة ؟

احلب  وليدة  هي  يل  بالن�صبة  الكتابة 
من  م�صتوحاة  وكتاباتي  والوجع، 
الواقع و مما اأ�صعر به ، كما اأنقل من 

خاللها ق�ص�س الآخرين. 

.       ملن تقرئني؟

خليل  جلربان  اأقراأ  كنت  بداياتي  يف 
اأعجبت  و   ، املنفلوطي  و  جربان 
�رصت  حاليا  لكن   ، كثريا  باأ�صلوبهما 
والذي  بوغازي  مل�صطفى  اأكرث  اأقراأ 
متميزا  وكاتبا  متمكنا  اأ�صتاذا  اأعتربه 
يف جمال الرواية، بالإ�صافة اإىل باولو 

كويلو ، و اإلني �صفاق وجنيب حمفوظ، 
دب�س  فتحية  منهم  الكتاب  بع�س  و 
ميالنني،  بروايتها  ا�صتهرت  والتي 
فغالبا ما جتذبني التعابري و الأ�صاليب 
ما وجدته يف  و هو  املتميزة  الأدبية 
قيد  على  امراأة  كرواية  الكتب  بع�س 
الذي  �صبابي  رواية  و  الوثن  و  �رصاب 

لن يعود.

�شاهمت  مدى  اأي  اإىل         .
الكتب اجلامعة يف التعريف بك 

ككاتبة ؟

الكتب اجلامعة مت ن�رصها يف الأردن و 
م�رص، لكن كتاباتي باجلرائد �صاهمت 
بتعريفي اأكرث لأنني كنت اأن�رص عمودا 
الأحرار«  »�صوت  بجريدة  اأ�صبوعيا 
ثالث مرات اأ�صبوعياً بف�صل ال�صحفية 
من  اأول  كانت  والتي  كركا�س  كرمية 

فتحت يل اأبواب الن�رص باجلريدة.

.        هل لك اأن تطلعينا عن 
الق�ش�شية«  جمموعتك  فحوى 

حتت اأ�شرعة اجلنون »؟ 

الق�ص�صية  اأنهيت موؤخرا  جمموعتي 
اجلنون«  اأ�رصعة  حتت   « بعنوان 
والتي �صت�صدر عن دار زهدي للن�رص 
والتوزيع الأردنية والتي  تت�صمن عدة 
ق�ص�س متنوعة و خمتلفة املوا�صيع، 
اأنها  القارئ  جتعل   ، واقعية  اأغلبها 
بني  من  �صخ�صيا،  عنها  تتحدث 
عالقة   .. بها  اأدرجت  التي  العناوين 
حب دبلوما�صية، قلب م�صتعار، دفعت 
الثمن يا اأمي، وطن يحت�رص. اخرتت 
املدرجة  ال�صورة  و  العنوان  هذا 
يعك�صان حمتوى  لأنهما  الغالف  على 
ل  اجلنون  اأ�رصعة  حتت  املجموعة، 
اأ�صري  ، بل  الفعلي  يق�صد بها اجلنون 
و  اأحيانا  والعقل  املنطق  اإىل جتاهل 
اتباع عواطفنا وم�صاعرنا واأحا�صي�صنا 
فاحلب  العقالين،  التفكري  دون 

ال�صوق  و  وال�صعادة  والفرح  واحلزن 
جتعلنا  قلوبنا  على  تتطفل  م�صاعر 
عاجزين على احتوائها اأو جتاهلها، و 
ال�صورة التي بالغالف تظهر حالة اأي 
و  عواطفه  اتباع  يحاول  منا  �صخ�س 
يقدم احيانا على مغامرة اأو جمازفة 

قد تكون جمهولة النهاية.

فكرة  تراودك  اأال         .
اللغات  اإىل  اأعمالك  ترجمة 

االأخرى م�شتقبال؟ 

اأي كاتب طموح تراوده فكرة ترجمة 
اأعماله اإىل اللغة الأجنبية، لكن حاليا 
واأ�صلوبي  مهاراتي  لتطوير  اأطمح  اأنا 
عمل  اإجناز  من  لأمتكن  الأدبي 

ي�صتحق الثناء.

مع  منخرطة  اأنت  هل         .
جمعيات ثقافية؟ 

باأي  منخرطة  ل�صت  ال�صديد  لالأ�صف 
الوقت،  كل  مني  ياأخذ  فعملي  منها، 
الفر�صة  اأجد  مل  لكن  ذلك  وددت 
يف  فقط  منخرطة  املنا�صبة، 
املجموعات الأدبية مبواقع التوا�صل 

الجتماعي.

.        هل  كانت لك م�شاركة 
�شابقة يف اإحدى طبعات املعر�س 
الدويل للكتاب �شيال باجلزائر ؟ 

من  اأي طبعة  قبل يف  من  اأ�صارك  مل 
لأنني  الدويل،  املعر�س  طبعات 
توقفت عن الكتابة ملدة �صت �صنوات 
الأدبية  ال�صاحة  عن  ابتعدت  كاملة، 
اخلا�صة  بحياتي  لن�صغايل  حينها 

ودرا�صتي.

.       فيم تتمثل م�شاريعك 
امل�شتقبلية؟ 

امل�صتقبلية،  مل�صاريعي  بالن�صبة 
ابتدائي  تعليم  اأ�صتاذة  اأنني  فبحكم 
واملبا�رص  الدائم  لتوا�صلي  ونظرا 
جمموعة  باإعداد  فاأفكر  بالأطفال، 
ل  جزء  فهم  لهم،  هادفة  ق�ص�صية 

يتجزاأ من يومياتي.

بها  اأخرية نختم  .       كلمة 
حوارنا؟

جريدة  واأ�صكر  اأ�صكرك  الأخري  يف 
على  و  احلوار  هذا  على  »الو�صط« 
طرفكم،  من  املتميزة  املبادرة  هذه 
اجلريدة  هذه  قراء  اأ�صكر  كما 
دمتم  متابعتهم،  على  املحرتمة 

اأوفياء »للو�صط« .

.       الكاتبة مليكة ها�شمي 
يف �شطور...

  ،  1991 مواليد  من  ها�صمي  مليكة 
متح�صلة  البليدة،  مدينة  من  كاتبة 
على �صهادة لي�صان�س يف الدبلوما�صية  
و �صهادة ما�صرت يف العالقات الدولية 
،  نالت  �صهادات اأخرى يف ال�صحافة 
والفرن�صية  الإجنليزية  اللغة  و 
وهي   الآيل  الإعالم  اإىل  بالإ�صافة 
اأ�صتاذة لغة عربية بالطور البتدائي، 
العربية  باللغتني  اخلاطرة  تكتب 
الق�صة  اأي�صا  تكتب   و  والإجنليزية 
الق�صرية والرواية، و املقال ال�صحفي 
، بالإ�صافة اإىل اأدب الطفل ،  �صاركت 
 ، وم�رص  بالأردن  جامعة  كتب  باأربع 
تعد  »ل   ، اآخر«  »نف�س  عنوان  حتت 
يكفيني �صعاد ذكرياتك«، »كتاب األف 
كاتب ولجئ«  ، بالإ�صافة اإىل كتاب 
جامع بعنوان »حكايا عربية« ال�صادر 
و  والتوزيع  للن�رص  الفراعنة  دار  عن 
للكتب  عربية  م�صابقات  يف  �صاركت 
بعد  ن�صو�صها  اأدرجت  و  اجلامعة، 
كتب  باأربع  امل�صابقات  يف  فوزها 
كتبت  و  م�رص   و  الأردن  يف  جامعة 
رواية بعنوان »رجل على ذمة ع�صق«  
بها يف م�صابقة نظمتها دار  �صاركت 
ديوان العرب للن�رص والتوزيع امل�رصية 
بالإ�صافة ، ولقد توجت موؤخرا هذه 
الرواية  بجائزة اأح�صن عمل اأدبي يف 
للن�رص  املثقف  دار  نظمتها  م�صابقة 
الكاتبة  ولهذه  باجلزائر  والتوزيع 
الثقايف  ن�صو�س  عديدة يف املجال 
اأنها  كما  والجتماعي،   والأدبي 
الأدبية  املقالت  من  الكثري  ن�رصت 
والفكرية على مواقع رقمية متعددة 
وكذلك باجلرائد واملجالت الورقية 
الدولية  اأو  الوطنية  �صواء  املحكمة 
من بينها �صوت الأحرار، »الو�صط«،  
املوعد اليومي اجلزائرية ، كوالي�س، 
احلوار،   البديل،  التون�صية،  املوعد 
و�صوت  الليبية  امل�صتقبل  �صدى 
بالدي التي ت�صدر بالوليات املتحدة 

الأمريكية.
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الكاتبة اجلزائرية املبدعة مليكة ها�شمي ح�شريا لـ »الو�شط«

تتويج روايتي "رجل على ذمة ع�سق" عزز ثقتي بنف�سي
 لقد توجت  رواية »رجل على ذمة ع�شق »للكاتبة اجلزائرية مليكة ها�شمي   بجائزة اأح�شن عمل اأدبي يف م�شابقة نظمتها دار املثقف للن�شر والتوزيع 

،ولقد مت االإعالن عن نتائج هذه امل�شابقة  يف �شهر مار�س 2020 ، ولقد انفردت يومية »الو�شط«  بهذا احلوار احل�شري  مع هذه  املراأة املبدعة التي احتفينا 
بها  يف اليوم  العاملي للمراأة لنربز الطاقات الكامنة املوجودة يف هذا البلد والتي حتتاج منا ت�شليط ال�شوء على اإبداعاتها وتعترب  ابنة  مدينة الورود  اأن 

الكتابة وليدة احلب والوجع، وبالتايل فرغم  انقطاعها عنها  ملدة 6 �شنوات  اإال اأنها عادت اإليها بقوة  باإ�شدارين   وهما جمموعة ق�ش�شية  مو�شومة بـ »حتت 
اأ�شرعة اجلنون »التي �شت�شدر قريبا  عن دار زهدي للن�شر والتوزيع ،   يف حني �شرتى النور الرواية  الفائزة بجائزة  دار املثقف ،  موؤكدة لنا  هذه املوؤلفة 
الواقعية من خالل هذا اللقاء ال�شحفي اأن الرواية هي اأول عمل لها بعدما كانت تكتب يف جمال الق�ش�س الق�شرية واخلواطر واملقال باالإ�شافة  اإىل اأدب 

الطفل ، وك�شفت لنا اأي�شا باأنها تفكر يف اإعداد جمموعة ق�ش�شية هادفة للرباعم ال�شغار الذين تعتربهم ،جزء ال يتجزاأ من يومياتها  ، وهذا ما يربز مدى 
مت�شك هذه االأديبة  ال�شاعدة التي ر�شمت لنف�شها طريق النجاح بوا�شطة الكتابة االأدبية الهادفة .  
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من هم الأ�ضخا�ص املعر�ضون 
خلطر الإ�ضابة مبر�ص وخيم؟

النا�س، ومع ذلك  تاأثري مر�س كوفيد-19 على  نتعرف على  مازلنا 
موجودة  طبية  بحاالت  امل�صابني  واالأ�صخا�س  امل�صنني  اأن  فيبدو 
ال�صكري(  وداء  القلب  واأمرا�س  الدم  �صغط  ارتفاع  )مثل  م�صبقاً 

ي�صابون مبر�س وخيم اأكرث من غريهم.
كوفيد-2019  مر�س  من  الوقاية  فّعالة يف  احليوية  امل�صادات  هل 

اأو عالجه؟
ال. ال تق�صي امل�صادات احليوية على الفريو�صات، فهي ال تق�صي اإال 
على العدوى اجلرثومية. ومبا اأن مر�س كوفيد-19 �صببه فريو�س، 
ا�صتعمال  ينبغي  فال  عليه.  تق�صي  ال  احليوية  امل�صادات  فاإن 
امل�صادات احليوية كو�صيلة للوقاية من مر�س كوفيد-19 اأو عالجه. 
وال ينبغي ا�صتعمالها اإال وفقاً لتعليمات الطبيب لعالج حاالت العدوى 

اجلرثومية.

هل مر�ص كوفيد-19 هو 
نف�ضه مر�ص �ضار�ص؟

ي�صبب  الذي  وذاك  كوفيد-19  مر�س  ي�صبب  الذي  الفريو�س  كال. 
املتالزمة التنف�صية احلادة الوخيمة )�صار�س( بينهما ارتباط جيني 
ولكنهما خمتلفان. ويُعد مر�س �صار�س اأ�صد فتكاً ولكنه اأقل عدوى 
بكثري من مر�س كوفيد-19. ومل يتف�س مر�س �صار�س يف اأي مكان 

من العامل منذ عام 2003.

هل ينبغي اأن ا�ضتخدم كمامة 
حلماية نف�ضي؟

مثل  تنف�صية  باأعرا�س  امل�صابني  غري  االأ�صخا�س  على  يتعني  ال 
ال�صعال، اأن ي�صتخدموا كمامات طبية. وتو�صي املنظمة با�صتخدام 
باأعرا�س مر�س كوفيد-19 واأولئك  الكمامة لالأ�صخا�س امل�صابني 
ال�صعال  مثل  باأعرا�س  امل�صابني  االأ�صخا�س  رعاية  على  القائمني 
واحلمى. ويُعد ا�صتخدام الكمامة بالغ االأهمية بالن�صبة اإىل العاملني 
ال�صحيني واالأ�صخا�س الذين يقدمون الرعاية اإىل اأحد املر�صى )يف 

املنزل اأو يف اأحد مرافق الرعاية ال�صحية(.
لتاليف  الطبية  للكمامات  الر�صيد  باال�صتخدام  املنظمة  وتن�صح 
الن�صائح  )انظر  االأقنعة  ا�صتخدام  واإ�صاءة  الثمينة  املوارد  اإهدار 
كنت  اإذا  اإال  الكمامة  ت�صتخدم  ال  الكمامات(.  با�صتخدام  اخلا�صة 
باإ�صابتك  يُ�صتبه  اأو  والعط�س(،  )ال�صعال  تنف�صية  باأعرا�س  م�صاباً 
بعدوى مر�س كوفيد-19 امل�صحوبة باأعرا�س خفيفة، اأو كنت تقدم 
الرعاية اإىل �صخ�س ي�صتبه باإ�صابته بهذه العدوى. وترتبط العدوى 
اأبلغت  التي  املناطق  اإىل  بال�صفر  كوفيد-19  فيها مبر�س  امل�صتبه 
تلك  اإىل  �صافر  ل�صخ�س  الوثيقة  باملخالطة  اأو  حاالت،  وجود  عن 

املناطق واأُ�صيب باملر�س.

كيف ينت�ضر مر�ص كوفيد-19؟

كورونا .. اإر�ضادات ون�ضائح ال�ضحة العاملية

ميكن اأن ي�صاب االأ�صخا�س بعدوى 
طريق  عن  كوفيد-19  مر�س 
امل�صابني  االآخرين  االأ�صخا�س 
اأن  للمر�س  وميكن  بالفريو�س. 
ينتقل من �صخ�س اإىل �صخ�س عن 
التي  ال�صغرية  الُقطريات  طريق 
عندما  الفم  اأو  االأنف  من  تتناثر 
مبر�س  امل�صاب  ال�صخ�س  ي�صعل 
وتت�صاقط  يعط�س.  اأو  كوفيد-19 
االأ�صياء  على  الُقطريات  هذه 
بال�صخ�س.  املحيطة  واالأ�صطح 
وميكن حينها اأن ي�صاب االأ�صخا�س 
كوفيد-19  مبر�س  االآخرون 
اأو  االأ�صياء  لهذه  مالم�صتهم  عند 
االأ�صطح ثم مل�س عينيهم اأو اأنفهم 
ي�صاب  اأن  ميكن  كما  فمهم.  اأو 
اإذا  كوفيد-19  االأ�صخا�س مبر�س 
تنف�صوا الُقطريات التي تخرج من 
مع  باملر�س  امل�صاب  ال�صخ�س 
�صعاله اأو زفريه. ولذا فمن االأهمية 
ال�صخ�س  عن  االبتعاد  مبكان 
املري�س مب�صافة تزيد على مرت 

واحد )3 اأقدام(.
تقييم  على  املنظمة  وتعكف 
طرق  ب�صاأن  اجلارية  البحوث 
كوفيد-19  مر�س  انت�صار 
و�صتوا�صل ن�رش اأحدث ما تتو�صل 

اإليه من نتائج.
امل�صبب  للفريو�س  ميكن  هل 
ملر�س كوفيد-19 اأن ينتقل عرب 

الهواء؟
اأُجريت  التي  الدرا�صات  ت�صري 
حتى يومنا هذا اإىل اأن الفريو�س 
كوفيد-19  مر�س  ي�صبب  الذي 

ينتقل يف املقام االأول عن طريق 
ال  التنف�صية  الُقطريات  مالم�صة 

عن طريق الهواء.
املرء  ي�صاب  اأن  ميكن  هل 
�صخ�س  طريق  عن  باملر�س 

عدمي االأعرا�س؟
تتمثل الطريقة الرئي�صية النتقال 
التنف�صية  الُقطريات  يف  املر�س 
عند  ال�صخ�س  يفرزها  التي 
احتماالت  وتت�صاءل  ال�صعال. 
عن  كوفيد-19  مبر�س  االإ�صابة 
االأعرا�س  عدمي  �صخ�س  طريق 
من  العديد  ولكن  باملرة. 
باملر�س  امل�صابني  االأ�صخا�س 
ال يعانون اإال من اأعرا�س طفيفة. 

وينطبق ذلك ب�صفة خا�صة على 
ولذا  للمر�س.  املبكرة  املراحل 
مبر�س  االإ�صابة  املمكن  فمن 
�صخ�س  طريق  عن  كوفيد-19 
يعاين مثاًل من �صعال خفيف وال 
ي�صعر باملر�س. وتعكف املنظمة 
على تقييم البحوث اجلارية ب�صاأن 
كوفيد-19  مر�س  انتقال  فرتة 

و�صتوا�صل ن�رش اأحدث النتائج.
مبر�س  اأ�صاب  اأن  ميكن  هل 
براز  طريق  عن  كوفيد-19 

�صخ�س م�صاب باملر�س؟
مر�س  انتقال  خماطر  تبدو 
براز  طريق  عن  كوفيد-19 
بالعدوى  امل�صاب  ال�صخ�س 

حمدودة. ويف حني اأن التحريات 
الفريو�س  اأن  اإىل  ت�صري  املبدئية 
بع�س  يف  الرباز  يف  يتواجد  قد 
انت�صاره عرب هذا  فاإن  احلاالت، 
امل�صار ال ي�صكل اإحدى ال�صمات 
وتعكف  للفا�صية.  الرئي�صية 
البحوث  تقييم  على  املنظمة 
انت�صار  طرق  ب�صاأن  اجلارية 
و�صتوا�صل  كوفيد-19  مر�س 
ولكن  اجلديدة.  النتائج  ن�رش 
ذلك  عليه  ينطوي  ما  اإىل  نظراً 
من خماطر، فاإنه يعد �صبباً اآخر 
بعد  بانتظام  اليدين  لتنظيف 
ا�صتخدام دورة املياه وقبل تناول 

الطعام.

ال�صحة  منظمة  موقع  ن�رش 
من  للعديد  اجابات  العاملية 
فريو�س  حول  اال�صتف�صارات 

كورونا امل�صتجد.
واأكد املوقع عدم التو�صل لعالج 
لكنه  اللحظة،  حتى  للفريو�س 
التعليمات  اخذ  ب�رشورة  طالب 
عن  ت�صدر  التي  واالر�صادات 
حممل  على  املخت�صة  اجلهات 

اجلد.
ما هو فريو�س كورونا؟

ف�صيلة  هي  كورونا  فريو�صات 
التي  الفريو�صات  من  كبرية 
للحيوان  املر�س  ت�صبب  قد 
اأن  املعروف  ومن  واالإن�صان. 
كورونا  فريو�صات  من  عدداً 

ت�صبب لدى الب�رش حاالت عدوى 
ترتاوح  التي  التنف�صي  اجلهاز 
ال�صائعة  الربد  حدتها من نزالت 
وخامة  االأ�صد  االأمرا�س  اإىل 
االأو�صط  ال�رشق  متالزمة  مثل 
التنف�صية  واملتالزمة  التنف�صية 
)ال�صار�س(.  الوخيمة  احلادة 
وي�صبب فريو�س كورونا امُلكت�صف 
كورونا  فريو�س  مر�س  موؤخراً 

كوفيد-19.
ما هو مر�س كوفيد19-؟

مر�س كوفيد-19 هو مر�س معد 
ي�صببه فريو�س كورونا امُلكت�صف 
اأي علم  يكن هناك  موؤخراً. ومل 
وهذا  الفريو�س  هذا  بوجود 
املر�س امل�صتجدين قبل اندالع 

الفا�صية يف مدينة يوهان ال�صينية 
يف كانون االأول/ دي�صمرب 2019.
كوفيد- مر�س  اأعرا�س  هي  ما 

19؟
�صيوعاً  االأكرث  االأعرا�س  تتمثل 
احلمى  يف  كوفيد-19  ملر�س 
وقد  اجلاف.  وال�صعال  واالإرهاق 
االآالم  من  املر�صى  بع�س  يعاين 
اأو  االأنف،  احتقان  اأو  واالأوجاع، 
الر�صح، اأو اأمل احللق، اأو االإ�صهال. 
االأعرا�س  هذه  تكون  ما  وعادة 
وي�صاب  تدريجياً.  وتبداأ  خفيفة 
اأن  دون  بالعدوى  النا�س  بع�س 
ودون  اأعرا�س  اأي  عليهم  تظهر 

اأن ي�صعروا باملر�س.
ويتعافى معظم االأ�صخا�س )نحو 

احلاجة  دون  املر�س  من   )%80
حدة  وت�صتد  خا�س.  عالج  اإىل 
واحد  �صخ�س  لدى  املر�س 
اأ�صخا�س   6 كل  من  تقريباً 
ي�صابون بعدوى كوفيد-19 حيث 
التنف�س.  �صعوبة  من  يعانون 
وتزداد احتماالت اإ�صابة امل�صنني 
واالأ�صخا�س امل�صابني مب�صكالت 
طبية اأ�صا�صية مثل ارتفاع �صغط 
داء  اأو  القلب  اأمرا�س  اأو  الدم 
باأمرا�س وخيمة. وقد  ال�صكري، 
االأ�صخا�س  من   %2 نحو  توفى 
وينبغي  باملر�س.  اأُ�صيبوا  الذين 
من  يعانون  الذين  لالأ�صخا�س 
احلمى وال�صعال و�صعوبة التنف�س 

التما�س الرعاية الطبية.

�ضحة

ما هي احتمالت اإ�ضابتي مبر�ص كوفيد-19
مكان  على  املخاطر  تتوقف 
موؤخراً.  �صافرت  واأين  اإقامتك 
يف  تزداد  العدوى  فمخاطر 
املناطق التي يوجد فيها عدد 
من االأ�صخا�س الذين �ُصخ�صت 
كوفيد-19.  مبر�س  اإ�صابتهم 
ترتكز  احلا�رش،  الوقت  ويف 
95% من حاالت مر�س كوفيد-
اإقليم  وي�صهد  ال�صني،  يف   19
احلاالت.  هذه  معظم  هوباي 
يف  االأ�صخا�س  اإىل  وبالن�صبة 

االأخرى،  العامل  اأنحاء  معظم 
فاإن احتماالت االإ�صابة مبر�س 
كوفيد-19 مازالت قليلة، ولكن 
يكونوا  اأن  مبكان  االأهمية  من 
ال�صائدة  باحلالة  وعي  على 
التاأهب  وبجهود  منطقتهم  يف 

املبذولة فيها.
ال�صلطات  مع  املنظمة  وتعمل 
ال�صحية يف ال�صني وحول العامل 
مر�س  فا�صيات  ر�صد  على 

كوفيد-19 واال�صتجابة لها.
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�رتباط �أ�سول مالك باأ�سول �أهل �ملدينة 
 متيز منهج مالك ر�ضي اهلل عنه باتباعه 
على  وال�ضري  العلم،  اأهل  من  �ضبقه  من 
وفق ما �ضاروا عليه، فاأهل القدوة عند 
التي  النبوية،  املدينة  علماء  هم  مالك 
كانت مهاَجر النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 
الأحكام،  وا�ضتقرت  التنزيل،  حط  وبها 
ثم  و�ضفوتها،  الأمة  خري  فيها  وكان 
القرون  خري  من  التابعون  خلفهم 
الفا�ضلة، وكانوا على �ضبيل من �ضبقهم 
تكن  ومل  متم�ضكني،  وب�ضننهم  �ضائرين، 
هذه اخل�ضي�ضة لغري مدينة النبي الكرمي 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم. فمنهج مالك منهج 
على  املوؤ�ض�س  التباع  على  قائم  بيئته، 
والربهان اجللي، فمالك  القوي،  الدليل 
الفقه  تاأمل  ومن  املدينة،  علم  وارث 

وقارنه  مالك،  قبل  املاأثور  املدين 
من  ينهالن  الفقهني  وجد  مالك،  بفقه 
ما  مالك  اأن  يفيد  مما  م�ضرتك،  منهل 
املدينة  اأهل  ملذهب  ا�ضتمرار  اإل  هو 
يف  تو�ضع  مع  والتابعني،  ال�ضحابة  من 
ال�ضتدلل  منهج  يف  وو�ضوح  التفريع، 
ودلئل الحتجاج، على ح�ضب ما اقت�ضاه 
املايرقي  اهلل  عبد  اأبو  يقول  الواقع، 
�ضنن  اإمنا جرى على  “ومالك  املالكي: 
من كان قبله، وكان كثري التباع لهم، اإل 
وحجة  وب�ضطا،  بيانا  املذهب  زاد  اأنه 
ما  واأما  املوطاأ،  كتابه  واألف  و�رشحا، 
اأخذ عنه من الأ�ضمعة والفتاوى، فن�ضب 
وكالمه  ب�ضطه  لكرثة  اإليه  املذهب 
يقول  كما  مالك  فمذهب  فيه…” 

الروكي:”لي�س  حممد  الدكتور  اأ�ضتاذنا 
تاأ�ضي�س  من  ول  واحد،  رجل  مذهب 
واحد،  عقل  اإبداع  من  ول  واحد،  فكر 
وح�ضيلة  باأكمله،  بلد  مذهب  ولكنه 
عليها  تعاقبت  حلقات  واإرث  اأجيال، 
الأئمة الأثبات الرا�ضخون من ال�ضحابة 
اهلل  ر�ضول  مبدينة  وتابعيهم  والتابعني 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم”)5( ول يخفى ما 
بالغة يف قوة  اأهمية  التوارث من  لعامل 
املذهب ومنا�ضبة اأ�ضوله، لأنه ابن بيئة 
الوحي،  ب�ضتان  يف  فكرها  �ضالُح  بدا 
النبوة، ومالك  وتربى جيلها يف مدر�ضة 
البيئة،  هذه  من  منحدر  عنه  اهلل  ر�ضي 
فجدير مبنهجه يف ال�ضتدلل اأن يكون 

على اأثر منهج ال�ضحابة والتابعني.

نيات ينبغي ��ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

يف �ضحيح م�ضلم عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه 
يف احلديث القد�ضي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�ضنة فاأنا اكتبها له ح�ضنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�ضهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�ضادقة من جميع الذنوب ال�ضالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�ضهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�ضالح واإىل الأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�ضب اأكرب قدر ممكن من احل�ضنات يف 
هذا ال�ضهر ففيه ت�ضاعف الأجور والثواب .
5. نية ت�ضحيح ال�ضلوك واخللق واملعاملة 

احل�ضنة جلميع النا�س .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني النا�س 

م�ضتغاًل روحانية هذا ال�ضهر .
7. نية و�ضع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية بالإلتزام به .

حديث �لعارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �ضاأله الن�ضيحة 

، فقال له عليك بخم�س :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�س .قلت : كيف ؟! فقال : الأوىل فتح ، و 

الثانية �رشح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�ضة ر�ضا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك الباب ، ما�ضممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�ضك طاب..
و الثانية : لول اأن �رشح �ضدرك بالو�ضال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�ضغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�ضيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �ضَ
و اخلام�ضة : ر�ضي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�س ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�س...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�ضكرك..

�لتوبة و�ال�ستغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�ضتغفار يف اآيات عديدة، و�ضور 
خمتلفة، وبيان ف�ضل اهلل - �ضبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�ضتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�ضالم - فع�ضى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�ضيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �ضاأن كل الب�رش، يذنبون �ضاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�ضتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�ضيطان، 

ويرحم الإن�ضان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�ضمل جموَع التائبني ب�ضدق واإخال�س، 
ولولها لفَقَد الإن�ضان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�ضتمراأ الذنوب، وظل �ضائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة اهلل، 

ل ير�ضاهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِضِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

وال�ضتغفار التي تهُبّ منها ن�ضمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�ضنات للتائبني 
ال�ضادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �ضَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َضِيّئَاِتِهْم َح�َضنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

�لل�ص ور�بعة �لعدوية

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 

�نفر�د 
�ملالكية 

ببع�ص 
�الأ�سول 

املالكية،  اأ�ضول  كرثة  وترجع 
تفرد  مالك  مذهب  اأن  اإىل 
مل  كامال،  تفردا  باأ�ضول 
من  غريه  فيها  ي�ضاركه 
التي  الأ�ضول  واأهم  املذاهب؛ 
املذهب  مميزات  من  ُعدت 
املدينة،  اأهل  عمل  املالكي، 
و�ضد  املر�ضلة،  وامل�ضلحة 
اخلالف.  ومراعاة  الذرائع، 

اأما عمل اأهل املدينة فهو من 
اأهم الأ�ضول النقلية التي تفرد 
فقهاء  �ضائر  دون  املالكية  بها 
اأن  مالك  راأى  حيث  الأم�ضار، 
مبدينة  ظاهرا  كان  اإذا  العمل 
النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم فهو 
حجة يجب الأخذ به، ول ي�ضع 
وقد  غريه.  اإىل  خمالفته  اأحد 
العمل  اعتبار  يف  مالك  بلغ 

اأن رد به خرب الآحاد عند  اإىل 
التعار�س، لأن العمل عنده من 
قال  املتواتر،  النقل  قبيل 
“العمل   : عنه  اهلل  مالكر�ضي 
اأثبت من الأحاديث” اأما باقي 
تفرد  يف  اختلف  فقد  الأدلة 
املالكية بها، ون�ضري هنا اإىل اأن 
غالب تلك الأدلة مما مل يتفرد 
بها املالكية، بل �ضاركهم فيها 

بع�س املذاهب، اإل اأن مذهب 
مالك كان له مزيد عناية بهذه 
الأ�ضول، بكرثة ال�ضتناد اإليها 
املالكية  فكانت  التفريع،  يف 
اأج�رش املذاهب يف الإف�ضاح 
بها  والبوح  الأ�ضول  هذه  عن 
عدت  حتى  لها،  والحتجاج 
من مفردات املذهب املالكي 

التي متيز بها.

دخل ل�س ي�رشق ال�ضيدة رابعه 
العدوية ر�ضى اهلل عنها فنظر 

فى بيتها ميينا و�ضمال فلم يجد 
�ضيئا �ضوى ) اإبريق (  فلما هم 
باخلروج قالت له : يا هذا اإن 

كنت من ال�ضطار فال تخرج اإل 
ب�ضئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �ضئ 
قالت له : يا م�ضكني خذ هذا 

الأبريق .... وتو�ضاأ 
وادخل هذه احلجرة و�ضل 

ركعتني ملولك عزوجل
لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 

فلما دخل فى ال�ضالة رفعت 
ال�ضيدة رابعه يدها بالدعاء 
وقالت : �ضيدى ومولى هذا 

عبدك قد اأتى اإىل داري
فلم يجد �ضيئا واإنى قد اأوقفته 

ببابك فال حترمه من ف�ضلك 
وثوابك فلما فرغ من �ضالته 

وجد ال�ضارق فى قلبه لذه غريبه 
نحو العبادة والقرب من اهلل  
فظل ي�ضلى من الع�ضاء حتى 

وقت ال�ضحر ودخلت عليه ال�ضيد 
رابعه فوجدته �ضاجدا ... فلما 
اأنهى �ضالته  فقالت له : كيف 

كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد 
جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى 

وغفر ذنبى وبلغنى املطلوب ثم 
خرج ما�ضيا من دارها �ضاكرا 

ل�ضنيعها 
فرفعت ال�ضيدة رابعه يدها 

تناجى ربها قالت  : اإلهى هذا 
عبد من عبادك وقف ببابك 

�ضاعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�ضعة 

بني يديك اأترى تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا رابعة من 

اأجلك قبلناه وب�ضببك قربناه

على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن 
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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النقال  :0661.41.25.76  

نقا�س
النموذج ال�سنغافوري:

جتارب اآ�شيوية ناجحة للحد من انت�شار "كورونا"

 د. �سدفة حممد حممود/
مركز امل�ستقبل للدرا�سات 

والأبحاث املتقدمة

بتجرمي  قامت  �سنغافورة:  اأ- 
ون�رش  ال�شفر  قيود  انتهاك 
املعلومات امل�شللة اأو ال�شائعات 
كل  تغرمي  يتم  حيث  الكاذبة. 
قانون  بانتهاك  اإدانته  تثبت  من 
االأخبار اجلديد مبا ي�شل اإىل 60 
األف دوالر �شنغافوري، اأو يواجه 
عقوبة ال�شجن ملدة ت�شل اإىل 10 

�شنوات.
ملقرتحات  وفًقا  تايوان:  ب- 
من  الوزراء،  رئي�ش  بها  تقدم 
اأن يواجه قريبًا منتهكو  املتوقع 
كورونا  لفريو�ش  ال�شحي  احلجر 
ال�شجن  يف  عامني  اإىل  ي�شل  ما 
دوالر  مليوين  قدرها  غرامة  اأو 
يف  اآخرين  و�شعوا  اإذا  تايواين 
�شيواجه  كما  العدوى.  خطر 
حول  كاذبة  معلومات  ين�رش  من 
ال�شجن  عقوبة  املر�ش  تف�شي 
�شنوات  ثالث  اإىل  ت�شل  ملدة 
ماليني   3 اأق�شاها  غرامات  اأو 

دوالر.
ج- فيتنام: هددت ال�شلطات كل 
من ين�رش اأخباًرا مزيفة بغرامات 
�شخمة وكذلك التعر�ش لل�شجن، 
مماثلة  عقوبات  بفر�ش  وقامت 
قامت  التي  ال�شيدليات  على 
برفع اأ�شعار اأقنعة الوجه وغريها 

من امل�شتلزمات الطبية.
4- االهتمام بالفئات والقطاعات 
االأكرث ت�رشًرا: اتخذ امل�شوؤولون 
يف البلدان الثالثة عدة اإجراءات 
لتقليل االآثار االقت�شادية ال�شلبية 
فريو�ش  انت�شار  على  املرتتبة 
كورونا، وذلك على النحو التايل:

خ�ش�شت  �سنغافورة:  اأ- 
دوالر  مليارات   4 احلكومة 
دوالر  مليار   2،8( �شنغافوري 

�شنغافورة  ميزانية  يف  اأمريكي( 
لدعم   2020 لعام  الوطنية 
ون�شحت  القومي.  االقت�شاد 
يف  املالية  املوؤ�ش�شات  احلكومة 
البالد باتخاذ تدابري واحتياطات 
الطلب  اإدارة  ومنها:  اإ�شافية، 
املتزايد املحتمل على اخلدمات 
النقدية  ال�شحوبات  مثل  املالية 

واملعامالت عرب االإنرتنت.

و�رشكات  احلكومة  واأن�شاأت 
�شندوًقا  اخلا�شة  اال�شتئجار 
اأمريكي،  دوالر  مليون   55 بقيمة 
االقت�شادية  االآثار  من  للتخفيف 
من  ويح�شل  الفريو�ش،  النت�شار 
االأجرة  �شيارات  �شائقو  خالله 
من  امل�شتاأجرون  وال�شائقون 
اإغاثة  على  اخلا�ش  القطاع 
يومًيّا  اأمريكًيّا  قدرها 14 دوالًرا 
من  اعتباًرا  اأ�شهر  ثالثة  ملدة 
14 فرباير املا�شي. مما يعك�ش 
احلكومة  بني  وال�رشاكة  التعاون 

والقطاع اخلا�ش يف �شنغافورة.
وزراء  رئي�ش  قدم  تايوان:  ب- 
تايوان »�شو ت�شينج ت�شاجن«، يف 3 
موازنة  م�رشوع  اجلاري،  مار�ش 
دوالر  مليار   60 بقيمة  خا�شة 
اأمريكي(،  دوالر  )مليارا  تايواين 
بهدف  وذلك  الربملان  اإىل 
الت�شنيع  قطاعات  م�شاعدة 
والتجارة  والنقل  وال�شياحة 
وامل�رشوعات االأخرى املت�رشرة 

من فريو�ش كورونا.
قامت  ذاته،  ال�شياق  ويف 
بتعوي�ش  التايوانية  احلكومة 
كما  مادًيّا،  املعزولني  االأفراد 
الرعاية  »اإجازة  نظام  اأدخلت 
باحل�شول  ي�شمح  الذي  الوبائية« 
املر�شى،  لرعاية  اإجازة  على 
ما منح  ويف حال رف�شت �رشكة 
االأجر  مدفوعة  اإجازة  املوظف 

يتم معاقبتها.

وزارة  اأعلنت  فيتنام:  ج- 
اأن  واال�شتثمار  التخطيط 
احلكومة ب�شدد اإعداد حزمة من 
مل�شاعدة  االقت�شادية  احلوافز 
اآثار  مواجهة  على  ال�رشكات 

الفريو�ش.

جناحات ملحوظة:

�شاهمت االإجراءات التي نّفذتها 
كل من �شنغافورة وتايوان وفيتنام 
يف احلد من انت�شار الفريو�ش بني 
مواطنيها بدرجة كبرية، وهو ما 
كان له انعكا�شات مهمة على تلك 

الدول، وذلك على النحو التايل:
االإ�شابة  حاالت  حمدودية   -1
املوؤكدة: يف حني كان اأكرب عدد 
من حاالت االإ�شابة والوفاة ب�شبب 
م�شتوى  على  كورونا  فريو�ش 
العامل، يف كل من ال�شني، وكوريا 
اليابان  احتلت  بينما  اجلنوبية، 
م�شتوى  على  الثالث  املركز 
عاملًيّا،  واخلام�ش  اآ�شيا،  قارة 
وذلك حتى 4 مار�ش 2020؛ فقد 
�شجلت كٌلّ من �شنغافورة وتايوان 
االآخر-  اجلانب  -على  وفيتنام 
بكثري  اأقل  اإ�شابة  حاالت  عدد 
 16  ،42  ،110( كورونا  بفريو�ش 

حالة على التوايل(.
ت�شجل  الوفاة: مل  2-قلة حاالت 
اأي  وفيتنام  �شنغافورة  من  كل 
بفريو�ش  االإ�شابة  جراء  وفيات 
تايوان  �شجلت  حني  يف  كورونا، 
وذلك  فقط،  واحدة  وفاة  حالة 
حتى 4 مار�ش 2020. وال يقت�رش 
اأعلنت  فقد  ذلك،  على  االأمر 
املا�شي،  فرباير   25 يف  فيتنام 
لديها  امل�شابني  كافة  تعايف  عن 
ومل  م�شاًبا،   16 عددهم  البالغ 
حاالت  ا  اأي�شً البالد  ت�شجل 
اإ�شابة جديدة خالل االأ�شبوعني 

املا�شيني.
تبذل  طبية:  جناحات   -3
تايوان  يف  الوطنية  املوؤ�ش�شات 
عن  للبحث  حثيثة  جهوًدا 
وي�شري  كورونا،  لفريو�ش  عالج 
اإحراز  اإىل  البالد  امل�شوؤولون يف 
عقار  اإنتاج  يف  ملحوظ  تقدم 
جدير  للفريو�شات.   م�شاد 
نظام  لديها  تايوان  اأن  بالذكر 
ال�شحية،  للرعاية  متطور 
العاملي  املوؤ�رش  وبح�شب 
اأ�شدره  الذي  ال�شحية  للرعاية 
 »Numbeo« موقع  موؤخًرا 

لعام 2019 فاإن تايوان جاءت يف 
الذي  املوؤ�رش  يف  االأول  املركز 
بالنظر  وذلك  دولة،   89 ت�شمن 
بينها:  من  عوامل،  عدة  اإىل 
طبيبة  ب�رشية  كفاءات  امتالكها 
التجهيزات  وتوافر  متطورة، 
والطرق التكنولوجية احلديثة يف 
باالإ�شافة  والعالج،  الت�شخي�ش 
ال�شحية  املرافق  قرب  اإىل 

وتوافرها.
فيتنام  ذاته، حققت  ال�شياق  ويف 
تقدًما علمًيّا يف مكافحة املر�ش، 
جمموعات  بتطوير  وقامت 
كورونا  لفريو�ش  متقدمة  اختبار 
واأرخ�ش  اأ�شعاف،  بثالثة  اأ�رشع 
احلالية  االختبار  من جمموعات 
جمموعة  وتوفر  امل�شتخدمة. 
النتائج يف 70  االختبار اجلديدة 
�شاعات،  اأربع  من  بداًل  دقيقة 
تقدر  منخف�شة  بتكلفة  وذلك 
فيتنامي.  دوجن  األف   350 بنحو 
فيتنام  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�شافة 
على  الراهن  الوقت  يف  تعكف 
لالإنذار  عاملي  نظام  اإن�شاء 

املبكر.
4- الرفع من الوجهات املعّر�شة 
املركز  قرر  الفريو�ش:  النتقال 
االأمريكي لل�شيطرة على االأمرا�ش 
 27 يف   ،)CDC( منها  والوقاية 
فيتنام  رفع  املا�شي،  فرباير 
املعر�شة  الوجهات  قائمة  من 
واأ�شاد  كورونا،  فريو�ش  النتقال 
بجهود  املركز  يف  امل�شوؤولون 
مكافحة  الفيتنامية يف  احلكومة 
تنفيذ  خا�شة  كورونا،  فريو�ش 
ال�شحي  واحلجر  املراقبة 

والعالج ب�شكل �شامل وجذري. 
5- االإ�شادة الدولية: نالت جهود 

مكافحة  معاجلة  يف  �شنغافورة 
يف  ونهجها  كورونا  فريو�ش 
التوا�شل مع اجلمهور ا�شتح�شان 
جميع  من  واملراقبني  اخلرباء 
اأنحاء العامل. وقد اأ�شادت منظمة 
باحلكومة  العاملية  ال�شحة 
ال�شنغافورية لكفاءتها و�شفافيتها 
يف اإدارة االأزمة. وطالب م�شوؤولو 
البلدان  العاملية  ال�شحة  منظمة 
حذوها.  حتذو  باأن  االأخرى 
»بلومربج«  �شحيفة  ن�رشت  كما 
مقااًل  ال�شيت،  ذائعة  االأمريكية 
اأ�شادت  املا�شي،  فرباير   10 يف 
اإدارة  يف  �شنغافورة  بنهج  فيه 
كورونا.  فريو�ش  انت�شار  اأزمة 
واأكدت ال�شحيفة اأنه »بينما ي�شود 
الذعر قارة اآ�شيا، فاإن �شنغافورة 
متثل منوذًجا لبلدان اأخرى للحد 
وال�شائعات ونظريات  الذعر  من 

املوؤامرة«.
ويف الوقت نف�شه، وجدت درا�شة 
هارفارد  جامعة  يف  حديثة 
لتف�شي  �شنغافورة  مقاربة  اأن 
»املعيار  هي  كورونا  فريو�ش 
احلاالت،  عن  للك�شف  الذهبي« 
الباحثون  ي�شتخدم  حيث 
�شنغافورة كمعيار لبلدان اأخرى. 
بني  »من  الدرا�شة:  واأ�شافت 
البلدان ذات حجم ال�شفر الكبري، 
ن�شبة  اأعلى  �شنغافورة  اأظهرت 
اإىل  املكت�شفة  احلاالت  من 
وكانت  اليومي«،  ال�شفر  حجم 
عن  للغاية  مف�شلة  تقارير  لديها 
فريو�ش  اندالع  خالل  احلاالت 

كورونا.
ويف ال�شياق ذاته، اأ�شادت منظمة 
ال�شحة العاملية بنجاح فيتنام يف 
الفريو�ش،  انت�شار  مع  التعامل 

اال�شتثمار  اإىل  اأرجعته  والذي 
العامة.  ال�شحة  طويل االأجل يف 
بارك«،  »كيدوجن  الدكتور  وعزا 
ممثل منظمة ال�شحة العاملية يف 
»اال�شتباقية  اإىل  النجاح  فيتنام، 
املبكر،  االكت�شاف  خالل  من 
واالت�شاق  املبكرة،  والعزلة 
احلكومي طوال فرتة اال�شتجابة، 
انت�شار  وقف  اإىل  اأدى  مما 
من  االآالف  واإنقاذ  املر�ش، 

االأرواح«.
احلكومة:  يف  الثقة  معدل    -6
بناًء على ا�شتطالع للراأي اأجرته 
موؤ�ش�شة الراأي العام التايوانية يف 
24 فرباير املا�شي، �شمل 1079 
ع�شوائًيّا،  اختيارهم  مت  ا  �شخ�شً
يف  والرفاه  ال�شحة  وزير  ح�شل 
جتاوز  تاأييد  معدل  على  تايوان 
التعامل  يف  جناحه  ب�شبب   %80
الرئي�ش  ح�شل  كما  االأزمة،  مع 
ورئي�ش الوزراء على معدل تاأييد 
كما  الـ%70.  ن�شبة  قارب  عام 
املحلية  التلفزة  �شبكة  منحت 
تاأييد  ن�شبة  احلكومة   TVBS
مقاربتها  ب�شبب   %82 بلغت 
هذه  مع  التعامل  يف  الناجحة 

االأزمة ال�شحية. 
من  اإنه  القول  ميكن  ختاماً 
املبكر  االعرتاف  خالل 
االإعالمية  واالإحاطات  باالأزمة، 
والر�شائل  للجمهور،  اليومية 
والدقيقة  الب�شيطة  ال�شحية 
اأن  ميكن  املنا�شب؛  الوقت  يف 
طماأنة  من  احلكومات  تتمكن 
مناذج  تقدم  واأن  املواطنني، 
ال�رشيعة  لال�شتجابة  ناجحة 
ال�شحية  االأزمة  لهذه  والفعالة 

العاملية.

مل تعد قوة الدول القومية ُتقا�س بحجم ما متتلكه من ثراوت طبيعية اأو ب�سرية، اأو قوة اقت�سادية اأو ع�سكرية فح�سب؛ بل اأ�سبحت هذه القوة مرهونة -بدرجة 
كبرية- بقدرة الدول على منع ن�سوء م�سببات الأمرا�س، وكذلك الكت�ساف املبكر والإبالغ عن الأوبئة ذات الطابع العاملي، اإ�سافة اإىل ال�ستجابة ال�سريعة 

والتعامل الناجح معها. ويف ظل ما ُيثله تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد- 19(، الذي اأعلنته منظمة ال�سحة العاملية يف 30 يناير املا�سي »حالة طوارئ 
ا«، من اختبار حقيقي لقدرات الدول القومية على الت�سدي له بفاعلية؛ فقد تباينت اأمناط ا�ستجابة الدول الـ)77( التي انت�سر فيها  �سحية عامة ُتثري قلًقا دولًيّ
فريو�س كورونا حتى الآن، وكذلك م�ستوى النجاح الذي حققته يف مواجهته، الأمر الذي يتطلب التعرف على الأ�سباب التي جعلت بع�س الدول اأكرث جناًحا من 

غريها يف التعامل مع انت�سار الفريو�س، واأهم ال�سرتاتيجيات التي اتبعتها للتقليل من خماطره.

ج 02
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يف يوم املراأة العاملي

مل  الفل�سطينية  املراأة  اإن  وقال: 
تُ�ستثَن من العتقالت الإ�رسائيلية، 
التي  والأ�ساليب  الأ�سكال  واإن 
اعتقال  عند  الحتالل  يتبعها 
املراأة ل تختلف عنها عند اعتقال 
العتقالت  اأَنّ  اإىل  ونّبه  الرجال 
املراأة  اإرهاب  حماولة  ت�ستهدف 
وتاأثريها  دورها  وحتجيم  وردعها 
يتم  »واأحيانا  فعلها،  وتهمي�ش 
اأفراد  على  لل�سغط  اعتقالها 
على  لإجبارهم  واأقاربها  اأ�رستها 

العرتاف وتقدمي املعلومات«.
الفل�سطينية  »الأ�سرية  واأ�ساف: 
لتحقيق  العتقال  اأثناء  تتعر�ش 
ونف�سّي،  ج�سدّي  وتعذيب  قا�ٍش، 
وقمع وتنكيل وقهر وحرمان، دون 
وخ�سو�سيتها،  جلن�سها  مراعاة 
من  الأدنى  احلد  توفري  ودون 
هذا  اخلا�سة.  احتياجاتها 
الإهمال  ا�ستمرار  اإىل  بالإ�سافة 
الطبي وعدم توفر الرعاية الطبية 
التاريخ  اأن  فروانة  الالزمة«وبّي 
فاطمة  باأن  يحفظ  الفل�سطيني 
 14 بتاريخ  اعتقلت  التي  برناوي 
الأوىل  الأ�سرية  تُعد   ،1967 اأكتوبر 
املعا�رسة،  الفل�سطينية  الثورة  يف 
بال�سجن  اآنذاك  عليها  وُحكم 
املوؤبد »مدى احلياة«، اإثر اتهامها 
بو�سع قنبلة يف »�سينما �سهيون« يف 

مدينة القد�ش.
�رساح  اأطلق  اأنه  اإىل  واأ�سار 
من  �سنوات   10 بعد  »فاطمة« 
اعتقالها؛ يف 11 نوفمرب عام 1977 
العتقال  حالت  عدد  اأن  وذكر 
املا�سي  العام  الحتالل،  لدى 
بلغت  الن�ساء  �سفوف  يف   )2019(
وقا�رسات،  اأمهات  منهن  128؛ 
 29 اعتقال  �ُسجل  اأنه  اإىل  لفًتا 
فل�سطينية منذ مطلع 2020 وتابع: 
»جميع من مررن بتجربة العتقال 
اأ�سكال  من  اأكرث  اأو  ل�سكل  تعر�سن 
النف�سي  اأو  اجل�سدي  التعذيب 
»ما  املهينة«واأردف:  واملعاملة 
تزال �سلطات الحتالل حتتجز يف 
�سجونها نحو 43 اأ�سرية، منهن 16 
ا، ومن اإجمايل الأ�سريات 13 من  اأًمّ

املحتل،  الداخل  من  و6  القد�ش، 
واأ�سريتان من قطاع غزة، و22 من 
ال�سفة الغربية«وذكر اأن 27 اأ�سرية 
يق�سي  الأ�سريات  اإجمايل  من 
تزال  اأحكاًما خمتلفة، يف حي ل 
العتقال  رهن  و4  موقوفات،   12
فاإن  فروانة؛  وبح�سب  الإداري. 
بيت  من  طقاطقة،  اأمل  الأ�سرية 
فجار جنوبي بيت حلم، تعد اأقدم 
 01 بتاريخ  اعتقلت  حيث  اأ�سرية، 
حكًما  وتق�سي   ،2014 دي�سمرب 

بال�سجن الفعلي 7 �سنوات.
هناء  الأ�سرية  اأن  فروانة  وذكر 
�سجلت  جني-  -من  �سلبي 
يف  الأطول  الفردي  الإ�رساب 
الأ�سرية،  الن�سوية  احلركة  تاريخ 
مفتوحاً  اإ�رساباً  خا�ست  حينما 

يوماً   44 ا�ستمر  الطعام  عن 
اإ�رسابها  تُنهي  اأن  قبل  متوا�ساًل 
ويتم اإبعادها اإىل غزة يف الأول من 

ني�سان 2012.
اآخر  اللبدي  هبة  الأ�سرية  وتُعد   
اإ�رساباً  خ�سن  الالتي  الأ�سريات 
لالعتقال  رف�ساً  الطعام  عن 
 42 ا�ستمر  والذي  الإداري، 
�سلطات  موافقة  بعد  يوماً، 
احلكومة  طلب  على  الحتالل 
اأوائل  عنها  والإفراج  الأردنية 
لالأردن  وت�سليمها   ،2019 نوفمرب 
الأردنية  اجلن�سية  حتمل  لكونها 
وا�ستدرك فروانة: »العامل يحتفي 
من  اآذار  من  الثامن  يف  باملراأة، 
ولن�سالتها  لها  تقديراً  عام،  كل 
لدورها  وتكرمياً  وت�سحياتها، 
يف  املختلفة،  احلياة  مناحي  يف 
الفل�سطينية  املراأة  يتجاهل  حي 
جراء  املتفاقمة  ومعاناتها 
امل�سلوبة  وحقوقها  الحتالل 
ل�سيما  املحتل،  قوة  بفعل 
تر�سف  التي  الفل�سطينية  الأ�سرية 

يف غياهب ال�سجون«.
احلقوقية  املوؤ�س�سات  ودعا 
تُعنى  والتي  كافة،  والإن�سانية 
اأكرث  الهتمام  ل�رسورة  باملراأة، 
على  ال�سوء  وت�سليط  بالأ�سريات 
داخل  له  يتعر�سن  وما  معاناتهن 
اجلاّد  والعمل  الحتالل،  �سجون 

من اأجل �سمان حريتهن.

االحتالل  ال�صهيوين يوا�صل اعتقال 
43 فل�صطينية

اأفاد رئي�س وحدة الدرا�صات والتوثيق يف هيئة �صوؤون الأ�صرى، عبد النا�صر فروانة، باأن 
�صلطات الحتالل اعتقلت منذ عام 1967 اأكرث من 16 األف امراأة فل�صطينية واأو�صح فروانة 
يف حديث مبنا�صبة يوم املراأة العاملي الذي يوافق 8 مار�س من كل عام- اأن �صلطات الحتالل 

توا�صل اعتقال 43 اأ�صرية فل�صطينية يف ظروف �صعبة.
ق.ف

خبري اإ�صرائيلي يك�صف

لهذا ال�صبب حتاول وا�صنطن االت�صال بحما�س
غزة - فل�صطني الآن

اخلبري  مناحيم  بن  يوين  اأكد 
العربية،  ال�سوؤون  »الإ�رسائيلي« يف 
اأن الإدارة الأمريكية ت�سعى لتنفيذ 
»�سفقة القرن« من خالل ات�سالت 
�رسية مع اأو�ساط فل�سطينية، �سواء 
حركة  اأو  الفل�سطينية  ال�سلطة  مع 
لتطبيق  منها  حماولة  يف  حما�ش 
حيز  اإىل  واإخراجها  ال�سفقة، 
الوجود، لكن جهودها ف�سلت حتى 

الآن.
مقاله  يف  مناحيم  بن  واأ�ساف 
اأن  الإخباري،  ون  نيوز  مبوقع 
يرى  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ش 
التطورات  من  مت�سجعا  نف�سه 
»اإ�رسائيل«،  يف  الأخرية  ال�سيا�سية 
قادما  �سيا�سيا  انقالبا  اأن  ويعتقد 
خمططات  على  �سيق�سي  فيها 
الليكود  حكومة  ت�سعى  التي  ال�سم 

للقيام بها.
وتابع: »يف الوقت الذي تن�سغل فيه 
اإ�رسائيل بخالفاتها الداخلية عقب 
لنتخابات  النهائية  النتائج  اإعالن 

الرئي�ش  اإدارة  فاإن  الكني�ست، 
ب�سورة  حتاول  ترامب  دونالد 
اأمام  القرن  �سفقة  تنفيذ  �رسية 
املعتدلة  العربية  الدول  من  عدد 
وحما�ش،  الفل�سطينية  وال�سلطة 
غري  الفل�سطينية  املعار�سة  رغم 
ال�سالم  خطة  لإجناز  امل�سبوقة 

الأمريكية«.
املكتب  رئي�ش  اأن  واأو�سح 
ال�سيا�سي حلركة حما�ش اإ�سماعيل 
�سيا�سية  قنبلة  موؤخرا  فجر  هنية 
حاولت  ترامب  اإدارة  اأن  اأكد  حي 
ات�سال  قنوات  فتح  مرات  عدة 
مع  لقاءات  واإجراء  احلركة،  مع 
ممثلي حما�ش للدفع قدما ب�سفقة 
هذه  رف�ست  حما�ش  لكن  القرن، 
واعتربتها  الأمريكية،  العرو�ش 

تخدم امل�سالح الأمريكية.
الإدارة  اأن  عن  النقاب  وك�سف 
هنية،  كالم  تنف  مل  الأمريكية 
وهو ما يعني اأن الوليات املتحدة 
اللحظة،  �سغط  حتت  تعي�ش 
وحتاول اإظهار املزيد من اجلهود 
اإعالن  بعد  القرن  �سفقة  لتنفيذ 

يناير  يف  اإرهابية  حركة  حما�ش 
كبار  من  عدد  واإدخال   ،2018
لكن  الإرهاب،  قوائم  يف  قادتها 
اإدارة ترامب تعلم جيدا اأن حما�ش 
حتولت اإىل طرف اإقليمي مهم، ل 

ميكن جتاوزه.
الإدارة  حماولت  اأن  واأكد 
حما�ش  مع  للتوا�سل  الأمريكية 
لقدرة  وا�سنطن  اإدراك  اإىل  تعود 
املخططات  اإرباك  على  احلركة 
القرن،  �سفقة  لتنفيذ  الأمريكية 
كما حاولت �سابقا اإف�سال اتفاقات 
عملياتها  خالل  من  اأو�سلو 
الغربية  ال�سفة  يف  التفجريية 

وداخل »اإ�رسائيل« ذاتها.
واأ�سار اإىل اأن الأو�ساط يف حما�ش 
ترى اأن ال�سلطة الفل�سطينية لي�ست 
العنوان الوحيد للقيادة الفل�سطينية 
اليوم، لأنها ف�سلت يف تنفيذ اتفاق 
اأن  متاما  احلركة  وتعلم  اأو�سلو، 
»اإ�رسائيل«  بي  �سيا�سي  اتفاق  اأي 
البقاء  له  يكتب  لن  والفل�سطينيي 

يف املنطقة دون موافقتها.
واأ�ساف اأن القنبلة ال�سيا�سية التي 

لي�ست عفوية، حيث  فجرها هنية 
رو�سيا،  اإىل  زيارته  خالل  جاءت 
�سريغي  خارجيتها  وزير  والتقى 
لفروف، واتفق معه على خطوات 
القرن،  �سفقة  لإحباط  م�سرتكة 
اأ�سارت  حما�ش  اأو�ساط  اأن  مع 
اإىل اأن وا�سنطن قد تكون م�ستعدة 
قوائم  من  وقادتها  حما�ش  لإزالة 
الإرهاب، اإن وافقت على الدخول 
يف مفاو�سات، كما فاو�ست �سابقا 
احلرب  لوقف  طالبان  حركة  مع 
 18 بعد  اأفغان�ستان  يف  الدائرة 

عاما.
حما�ش  رف�ش  اإن  بالقول  وختم 
مع  �رسية  مباحثات  لإجراء 
�سغوط  بزيادة  كفيل  وا�سنطن 
الإقليم  يف  احلركة  على  الأخرية 
العربية  والدول  الدويل  واملجتمع 
املعتدلة، خا�سة م�رس وال�سعودية 
وعمان والبحرين والإمارات، وهذا 
من   14 تبداأ حماكمة  قد  الأ�سبوع 
يف  اعتقلوا  ممن  حما�ش  ن�سطاء 
اأموال  ال�سهور الأخرية بتهمة نقل 

للحركة يف غزة.

جمتهد يك�صف عن �صبب 
اعتقاالت االأمراء بال�صعودية

ال�سهري  ال�سعودي  املغرد  قال 
العتقالت  حملة  اإن  »جمتهد«، 
التي طالت عددا من الأمراء، »يبدو 
اأنها مرتبطة بتن�سيب مرتقب لـ)ويل 
�سلمان  بن  حممد(  الأمري  العهد 
عرب  له  تغريدة  يف  ذلك،  ملكا«جاء 
ح�سابه مبوقع »تويرت«، قال فيها اإن 
العائلة  داخل  �سامال  رف�سا  هناك 
املزيد  تقدمي  )دون  التن�سيب  لهذا 
من التفا�سيل( ومل يحدد »جمتهد«، 
اإن كان تن�سيب »بن �سلمان« �سيكون 
يف ظل ولية والده، اأو بعده، خا�سة 
كبري  تدهور  عن  اأنباء  تداول  مع 
امللك  ال�سعودي  العاهل  �سحة  يف 

»�سلمان بن عبدالعزيز«.
اعتقال  اأخرى:  تغريدة  يف  واأ�ساف 
الأمنية  الأجهزة  يف  ال�سباط  بع�ش 
اأن  يعتقد  الذين  واحلر�ش  واجلي�ش 
ال�سعودي  امللك  لـ)�سقيق  ولء  لهم 
اأو  عبدالعزيز  بن  اأحمد  الأمري( 
بن  حممد  ال�سابق(  العهد  )ويل 
م�ستمرة  »احلملة  نايف«وتابع: 
بن  ي�سك  ممن  غريهم  لعتقال 
�سابق  وقت  ولئهم«ويف  يف  �سلمان 
اأمريكية  �سحف  ك�سفت  اجلمعة، 
ال�سلطات  اأن  �سعودية،  وم�سادر 

�سقيق  من  كل  اعتقلت  ال�سعودية 
بن  »اأحمد  الأمري  ال�سعودي،  امللك 
العهد  وويل  �سعود«،  اآل  عبدالعزيز 
نايف«،  بن  »حممد  الأمري  ال�سابق 
بن  »نواف  الأمري  الأخري  و�سقيق 
�سرتيت  »وول  نايف«وقالت �سحيفة 
تقرير  يف  الأمريكية،  جورنال« 
امللكي  احلر�ش  من  اأفرادا  اإن  لها، 
عملية  توىل  من  هو  ال�سعودي، 
�سباح  الثالثة،  الأمراء  اعتقال 
درامي،  ب�سكل  اجلمعة،  اأم�ش  اأول 
واأفادت  منازلهم  تفتي�ش  قبل 
اتهمت  ال�سعودية  ال�سلطات  باأن 
باخليانة  املعتقلي  الثالثة  الأمراء 
من  »اأحمد«،  الأمري  اأن  واملعروف 
املعار�سي ل�سيا�سات »بن �سلمان«، 
الختياري  منفاه  من  يعود  اأن  قبل 
بناء   ،2018 يف  اململكة،  اإىل  بلندن 
امللك  �سقيقه  من  دعوتي  على 
عدة  ن�رسته  ما  وبح�سب  »�سلمان«. 
وافق  »اأحمد«،  الأمري  فاإن  م�سادر، 
مكانة  الأمراء  اأثقل  العودة،  على 
يف العائلة، وكان يعول عليه يف كبح 
ح�سوله  بعد  �سلمان«،  »بن  جماح 
واأمريكية  بريطانية  �سمانات  على 

بعدم امل�سا�ش به.

هدوء زمني موؤقت

�صابط اإ�صرائيلي... حما�س 
�صيدة املوقف يف غزة

الإ�رسائيلي  الع�سكري  اخلبري  قال 
»حما�ش«  حركة  اإن  رام  ليف  تال 
وقف  على  قدرتها  جمددا  اأثبتت 
اإن  غزة،  قطاع  يف  النار  اإطالق 
النتخابات  يوم  لأن  ذلك،  اأرادت 
كامل  اأمني  بهدوء  مر  الإ�رسائيلية 
يف  وكذلك  اجلنوبية،  اجلبهة  يف 

الأيام التي �سبقتها.
مقاله  يف  ليف-رام  تال  واأ�ساف 
ب�سحيفة »معاريف« العربية، »ميكن 
حما�ش  اأن  ذلك،  من  ال�ستخال�ش 
النار،  اإطالق  وقف  فر�ش  ت�ستطيع 
ومنع حماولت تنفيذ عمليات على 
حال  ويف  احلدودي،  اجلدار  طول 

اأرادت ذلك فاإنها �ستقوم بالطبع«.
واأكد اأن ذلك ل يتعار�ش مع ا�ستمرار 
حماولت باقي املنظمات امل�سلحة 
يف غزة بتنفيذ عمليات اإطالق النار 
الو�سع  لت�سعيد  تدريجية،  ب�سورة 
الأمني يف اجلبهة اجلنوبية يف غزة، 
الثالثة  ال�سهور  يف  ح�سل  ما  وهو 
الت�سعيد  �سبقت  التي  ال�سابقة 

الأخري يف القطاع.
ينفي  ذلك  كل  اأن  اإىل  واأ�سار 
الإ�رسائيلية  التقديرات  م�سداقية 
حدود  على  يح�سل  ما  اإن  القائلة 
تنفذها  عمليات  هو  القطاع، 
منظمات �سغرية لي�ش اأكرث، لأنه يف 
بع�ش الأحيان تغ�ش حما�ش الطرف 
ويف  املنظمات،  هذه  به  تقوم  عما 
هذه  تخدم  كانت  الأحيان  بع�ش 
واأهدافها،  حما�ش  م�سالح  اجلهود 
ال�سغط  من  مزيد  تفعيل  اأجل  من 
مترير  اأجل  من  »اإ�رسائيل«،  على 
القطاع  يف  الت�سهيالت  من  املزيد 

يف ال�سهور الأخرية.
نوفمرب  ت�سعيد  اأنه«منذ  واأ�ساف 
وافق  العطا،  اأبو  بهاء  اغتيال  عند 
مقرتح  على  ال�سيا�سي  امل�ستوى 
امل�ستوى الع�سكري للتو�سل لت�سوية 
يف قطاع غزة، والمتناع عن مواجهة 

اأظهر  الذي  ال�سبب  ع�سكرية، وهذا 
فيه اجلي�ش حالة من �سبط النف�ش 
ال�ساروخية،  القذائف  اإطالق  بعد 
اإدخال  على  وافقت  املقابل  ويف 
الب�سائع  وزيادة  الإ�سمنتية،  املواد 
واإىل  من  وامل�ستوردة  امل�سدرة 
خارج القطاع، وزيادة اأعداد العمال 

الفل�سطينيي داخل »اإ�رسائيل«.
واأو�سح اأن حما�ش اأوقفت يف املقابل 
مبا  غزة،  مع  احلدودية  عملياتها 
فيها امل�سريات الأ�سبوعية، واإطالق 
اأننا  العلم  مع  احلارقة،  البالونات 
وقد  نوعية،  خطوات  اأمام  ل�سنا 
اأثبتت الأيام الالحقة لذلك التفاق 
اللتزام  على  حما�ش  قدرة  عن 
بتعهداتها، لكن الأحداث اأثبتت اأننا 

اأمام هدوء زمني موؤقت لي�ش اأكرث.
واأ�سار اإىل اأن ما يوؤكد ذلك اأن حما�ش 
يف  الفل�سطينية  التنظيمات  وباقي 
غزة، اأعلنت اأنها �ستجدد م�سرياتها 
اآذار/مار�ش  اأواخر  احلدودية 
على  عامي  ملرور  اإحياء  اجلاري، 
انطالق م�سريات العودة، واحتجاجا 
اخلطوات  لكن  القرن،  �سفقة  على 
للحفاظ  »اإ�رسائيل«  بها  التي قامت 
التي  النف�ش  �سبط  حالة  على 
ت�سعيد،  جولة  كل  اأمام  اأبدتها 
كبرية  اإ�رسائيلية  بانتقادات  قوبلت 
ال�سيا�سي  امل�ستويي  �سلوك  اأمام 

والع�سكري.
النتقادات  هذه  باأن  بالقول  وختم 
يف  تعبريها  جتد  مل  الإ�رسائيلية 
الإ�رسائيلية،  النتخابات  نتائج 
منحوا  غزة  غالف  م�ستوطني  لأن 
الليكود،  حلزب  جمددا  اأ�سواتهم 
ال�سيا�سي  امل�ستوي  يجعل  مما 
هذه  يف  بال�ستمرار  ثقته  يبدي 
اإزاء حما�ش  ال�سيا�سة التي ينتهجها 
يف مفاو�سات اإبرام التهدئة يف غزة، 
ع�سكرية  عملية  اإىل  اخلروج  قبيل 

وا�سعة يف القطاع.
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 منى م�صطفى
مركز امل�صتقبل للدرا�صات 

و الأبحاث املتقدمة

ال�صراع على املواطنة:

»�إنهم يريدون �أن حترتق دلهي.. 
�أنا �أقول هذ� نيابة عن �حل�شد، 
رحيل  حتى  �شلميني  �شنكون 
لن  مغادرته  مبجرد  تر�مب، 
يتم  مل  �إذ�  �إليكم  حتى  ن�شتمع 
هذ�  جاء  �لطرقات«.  �إخالء 
على  بالعنف  �ملهدد  �لت�رصيح 
�حلزب  قياديي  �أحد  ل�شان 
»كابيل  جاناتا  بهار�تيا  �حلاكم 
باملحتجني  مندد�ً  مي�رص�« 
�جلديد.  �ملو�طنة  قانون  �شد 
�شاعات  ب�شع  مت�ِض  ومل 
�لعنف  �أعمال  ت�شاعدت  حتى 
عمد  حيث  دلهي،  يف  و�ل�شغب 
بع�ض �لهندو�ض �ملتطرفني �إىل 
حرق بيوت ومتاجر �مل�شلمني. 
بع�ض  �أ�شارت  �آخر،  جانب  من 
قيام  �إىل  �لهندية  �ل�شحف 
�ملتطرفني  �مل�شلمني  بع�ض 
بحرق منازل �لهندو�ض لي�شقط 
جر�ء  قتياًل   38 عن  يزيد  ما 
بالإ�شافة  �ل�شتباكات،  هذه 
و�تهم  �مل�شابني.  مئات  �إىل 
�ل�رصطَة  �ملحليون  �مل�شلمون 
بالتو�طوؤ، ل �شيما و�أن �لقيادي 
»�أميت  جاناتا  بهار�تيا  بحزب 
�شاه« �لذي كانت له ت�رصيحات 
�شابقة معادية للم�شلمني، ي�شغل 

من�شب وزير �لد�خلية.
من  �لعديد  نيودلهي  وت�شهد 

�إعالن  عقب  �لحتجاجات 
يناير  منذ  جاناتا«  »بهار�تيا 
على  تعديالت  مترير   2019
جمل�ض  يف  �ملو�طنة  قانون 
وت�شمح  �شابها«.  »لوك  �لنو�ب 
�جلن�شية  �لتعديالت مبنح  هذه 
من  هربو�  �لذين  للمهاجرين 
�أفغان�شتان  من  �ل�شطهاد 
وباك�شتان،  وبنجالدي�ض 
�لديانات:  �إىل  ينتمون  و�لذين 
و�لبوذية،  و�ل�شيخ،  �لهندو�شية، 
�إىل  بالإ�شافة  و�لزر�د�شتية، 
�مل�شيحيني، على �أن يكونو� قد 

�أم�شو� 6 �شنو�ت يف �لهند.
�إمكانية  من  �لرغم  وعلى 
�لنتخابات  قبل  �لقانون  مترير 
�أن  �إل   ،2019 لعام  �لربملانية 
ف�شلو�  جاناتا  بهار�تيا  قادة 
ورقة  ليكون  متريره  تاأجيل 
بها  ي�شتطيعون  �نتخابية 
�ملو�طنني  �أ�شو�ت  �جتذ�ب 
�شجل  من  باحلذف  �ملهددين 
�ملو�طنة ومعظمهم من �لبنغال 
قادة  طالب  حيث  �لهندو�ض. 
�حلزب يف عام 2018 مبر�جعة 
وليات  يف  �ملو�طنني  �شجالت 
�آ�شام لالإبقاء على �لأفر�د  مثل 
�إىل  عائالتهم  جاءت  �لذين 
�لهند قبل عام 1971 يف �ل�شجل 
�عتبار  مع  للمو�طنني،  �لقومي 
�لباقني مهاجرين غري �رصعيني 
�شنو�ت  ق�شائهم  حال  يف  حتى 
حتديد  دون  �لهند  يف  طويلة 
و��شح لالإجر�ء�ت �لتي �شتُتخذ 
�شدهم، لي�شعو� عدًد� كبرًي� من 
�لبنغال �لهندو�ض �أمام خيارين ل 

ثالث لهما؛ �لت�شويت ل�شاحلهم 
بعد  �ملو�طنة  قانون  لتمرير 

فوزهم، �أو �مل�شري �ملجهول.
�إ�رص�ر  �أن  هذ�  �إىل  يُ�شاف 
على  جاناتا«  »بهار�تيا  حزب 
يف  ياأتي  �لقانون  هذ�  مترير 
�إطار وفائه بوعوده �لنتخابية، 
قبيل  برناجمه  يف  �أعلن  حيث 
عام  يف  �لربملانية  �لنتخابات 
طبيعي  وطن  »�لهند  �أن   2014
يحق  �مل�شطهدين  للهندو�ض 
لهم طلب �للجوء فيه«. كما قام 
�لالجئني  و�شع  بني  بالتفرقة 
�مل�شلمني  ونظر�ئهم  �لهندو�ض 
بنجالدي�ض،  من  �لقادمني 
�لقادمني  »�لهندو�ض  �أن  موؤكًد� 
بهم  ُمرحب  بنجالدي�ض  من 
يدخلو�  و�إن مل  �لهند، حتى  يف 
و�جبات  لدينا  ر�شمية..  بوثائق 
يعي�شون  �لذين  �لهندو�ض  جتاه 
دول  يف  ويعانون  �شعبة  ظروًفا 
�ملكان  هي  فالهند  �أخرى، 
وعلينا  �أمامهم،  �ملتاح  �لوحيد 

توفري �ملاأوى لهم«.
موجة معار�صة 

»الهندوتفا«:

قانون  تعديالت  تو�جه 
�لعديد  من  معار�شة  �ملو�طنة 
و�لتيار�ت  �لأحز�ب  من 
�ل�شيا�شية يف �لهند، ول تقت�رص 
على  وحدهم  �مل�شلمني  على 
�مل�شهد  ت�شدرهم  من  �لرغم 
مو�جهة  يف  �لحتجاجي 
»بهار�تيا  حزب  موؤيدي 
ظل  يف  �لهندو�ض  من  جاناتا« 

�ل�شتقطاب  منظور  هيمنة 
�لتغطيات  �أغلب  على  �لطائفي 
ويف  لالحتجاجات.  �لإعالمية 
�لحتجاجات  فاإن  �لأمر  و�قع 
معار�ض  تيار  بت�شكل  ترتبط 
�لعديد  ي�شم  �حلاكم  للحزب 
�ل�شيا�شية  �ملكونات  من 
جمرد  ويتجاوز  و�لجتماعية، 
لي�شمل  �لطائفي  �ل�شتقطاب 
�أهمها فيما  يتمثل  دو�فع،  عدة 

يلي: 
»�لعلمانية  تهديد   -1
�لأحز�ب  تعار�ض  �لهندية«: 
�ملو�طنة  قانون  �ل�شيا�شية 
�ملنتمني  ي�شتثني  لأنه  نظًر� 
مثل  �لأخرى  �لديانات  لبع�ض 
يتعار�ض  ما  وهو  �مل�شلمني، 
كما  للهند،  �لعلماين  �لطابع  مع 
مع  يتناق�ض  �لقانون  هذ�  �أن 
ين�ض  �لذي  �لهندي  �لد�شتور 
على  �جلن�شية  منح  عدم  على 
حزب  ويرى  �لدين،  �أ�شا�ض 
�ملوؤمتر �أن هذ� �لقانون �شيوؤدي 
�إىل ت�شاعد �ل�شتقطاب و�لعنف 
�شبيل  فعلى  باأكملها.  �لهند  يف 
غاندي«  »ر�هول  �رصح  �ملثال، 
موقع  على  له  تغريدٍة  يف 
»تويرت«،  �لجتماعي  �لتو��شل 
يف 25 يناير 2019 قائاًل: »�إنني 
تنامي  ب�شبب  بالنزعاج  �أ�شعر 
ب�شبب  �ل�شتقر�ر  وعدم  �لعنف 
��شتخد�م �لدين و�لعرق من قبل 
�حلزب �حلاكم لتحقيق مكا�شب 
�شيا�شية. هذ� �لنوع من �ل�شيا�شة 
�أخيه  لكر�هية  �لأخ  يدفع  �لذي 

يجب �أن يتوقف«. 
2- حماية »�لتو�زن �لدميغر�يف«: 
مو�طني  من  �لعديد  يعار�ض 
�ل�رصقية  �ل�شمالية  �لوليات 
�حلدود  من  بالقرب  تقع  �لتي 
�لقانون،  هذ�  بنجالدي�ض  مع 
يف  �لأ�شليني  �ملو�طنني  مثل 
تز�يد  ظل  يف  �آ�شام،  ولية 
من  �إليهم  �ملهاجرين  عدد 
على  ومناف�شتهم  بنجالدي�ض 
تاريخ  �أن  خا�شًة  �لعمل،  فر�ض 
من  بعدد  يحفل  �لولية  هذه 

�لنز�عات �لعرقية �مُل�شلحة بني 
و�ملهاجرين،  �لأ�شليني  �ل�شكان 
�لوليات  بع�ض  وتتخوف 
حتولت  حدوث  من  �لهندية 
بني  �لتو�زن  يف  دميغر�فية 
خا�شًة  و�لهندو�ض،  �مل�شلمني 
�أن �مل�شلمني �ملهددين بالإز�لة 
من �شجالت �ملو�طنة يف ولية 
مثل �آ�شام يقدر عددهم بحو�يل 
4 ماليني م�شلم، مع عدم وجود 
على  حل�شولهم  �إمكانية  �أي 

�جلن�شية �أو �لإقامة �لد�ئمة.
3- ت�شاعد �ل�شتقطاب �لديني: 
�لأخرية  �لحتجاجات  جاءت 
�ملو�طنة  قانون  تعديالت  على 
بعد حالة من �لحتقان �ملتز�يد 
لدى �مل�شلمني بعد حتويل »جامو 
وك�شمري« �إىل �إقليم �حتادي بدًل 
 ،2019 �أغ�شط�ض  يف  ولية  من 
�لهندية  �لعليا  �ملحكمة  وحكم 
باأحقية   2019 نوفمرب  يف 
»بابري«،  م�شجد  يف  �لهندو�ض 
�مل�شجد  هذ�  يقع  حيث 
�ملتنازع عليه يف مدينة »�أيوديا« 
ويرى  بر�دي�ض«.  »�أوتار  بولية 
ُولد  معبد  �أنه  �لهندو�ض  بع�ض 
قام  وقد  »ر�ما«،  �إلههم  فيه 
�ملغولية  �لإمرب�طورية  موؤ�ش�ض 
بابر«  �لدين  »ظهري  �لهندية 
بهدمه وبناء �مل�شجد بدًل منه. 
�شد�مات  �مل�شجد  هذ�  و�شهد 
�لهندو�ض  بني  عديدة  �شابقة 
�ملحكمة  لتح�شم  و�مل�شلمني، 
�ل�رص�ع  هذ�  �لهندية  �لعليا 
فيه،  �لهندو�ض  باأحقية  باحلكم 
قطعة  �مل�شلمني  �إعطاء  مع 

�أر�ض لبناء م�شجد لهم.
»بهار�تيا  لهيمنة  �لت�شدي   -4
موجة  تاأتي  جاناتا«: 
�لحتجاجات مدفوعًة مبحاولة 
�ل�شيا�شية  للهيمنة  �لت�شدي 
للحزب �حلاكم، وهو ما يرتبط 
بخ�شارة حزب »بهار�تيا جاناتا« 
�نتخابات   2020 فرب�ير  يف 
�جلمعية �لت�رصيعية يف نيودلهي، 
يف مقابل تقدم حزب »حزب »�آم 
على  وح�شوله  �لإقليمي  �آدمي« 

62 من �أ�شل 70 مقعًد�، بزعامة 
»�آرفيند  نيودلهي  وزر�ء  رئي�ض 

كيجريو�ل«.
و�لتيار�ت  �لأحز�ب  وتنظر 
بتوج�ض،  للحزب  �ملعاِر�شة 
»بهار�تيا  تبني  من  وحذرو� 
»�لهندوتفا«  مبادئ  جاناتا« 
زيادة  �أي   ،)Hindutva(_
�ل�شيا�شة  يف  �لهندو�ض  دور 
�ملبادئ  �أدت  �أن  بعد  �لهندية 
دورهم  تهمي�ض  �إىل  �لعلمانية 
لروؤيتهم،  وفًقا  و��شطهادهم 
�إليها  �لإ�شارة  يتم  و�لتي 
مت�شددة  �أيديولوجيا  باعتبارها 
ثقايف  منط  فر�ض  �إىل  ت�شعى 
بتاأ�شي�ض  ذلك  و�رتبط  موحد. 
ملنظمة  فرع  �ألف   45 من  �أكرث 
�شو�يام�شيفيك  »ر��شرتيا 
 Rashtriya �شاجن« 
 Swayamsevak Sangh
�لتي  �لهندو�شية  �ليمينية 
�لوليات  خمتلف  يف  �نت�رصت 
حدة  من  ز�د  مما  �لهندية، 
�لأقليات  لدى  بالتهديد  �ل�شعور 

�لدينية. 
ختاًما

�لحتقان  يتو��شل  �أن  يُتوقع 
قانون  حول  و�لديني  �ل�شيا�شي 
�ملو�طنة يف ظل �ملخاوف من 
هيكلة  لإعادة  خمطط  وجود 
وتهمي�ض  و��شتبعاد  �ملو�طنة، 
�لنتماء  وت�شيي�ض  �لأقليات، 
حالة  ب�شبب  �لهند  يف  �لديني 
خا�شًة  �لطائفي،  �ل�شحن 
�لقومية  �لقياد�ت  جانب  من 
»بهار�تيا  بحزب  �ل�شعبوية 
جاناتا« �لتي ت�شعى حل�شد تاأييد 
�لهندو�ض للحفاظ على �لهيمنة 
مو�جهة  يف  للحزب  �ل�شيا�شية 
وتوظيف  �ملعار�شة،  �لأحز�ب 
مع  �لعالقات  يف  �لتوتر�ت 
و�ل�شد�م حول ك�شمري  باك�شتان 
�لوزر�ء  رئي�ض  �شعبية  لتعزيز 
مودي«،  »ناريندر�  �لهندي 
تردي  حول  �جلدل  وتهمي�ض 

�لأو�شاع �لقت�شادية.

ملاذا ت�ضاعدت االحتجاجات �ضد قانون املواطنة يف الهند؟
تزامن ان�صغال العامل مبظاهر الحتفاء البالغ واملرا�صم الحتفالية 

لزيارة الرئي�س الأمريكي »دونالد ترامب« اإىل الهند، مع تفجر اأعمال 
العنف وال�صتباكات الدامية يف العا�صمة الهندية نيودلهي نتيجًة 
لت�صاعد الحتجاجات �صد قانون املواطنة، ون�صوب �صدامات بني 

موؤيدي حزب بهارتيا جاناتا احلاكم واملحتجني من معار�صي القانون 
الذي ُيعد تعبرًيا عن مدى عمق النق�صامات املجتمعية وال�صتقطاب 

ال�صيا�صي والجتماعي احلاد يف الهند، واملخاوف من تبني �صيا�صات 
ت�صتهدف الأقليات الدينية والطائفية �صمن عمليات »اإعادة الهند�صة 

الجتماعية« للمجتمع الهندي من جانب النخبة املهيمنة على �صنع 
القرار يف نيودلهي وفًقا لتهامات املعار�صني للحزب احلاكم.



�شيخ مدقن 

ممثلي  ال�سبت  اأم�س  يوم  وجه 
املزري  الواقع  على  املحتجني 
و  امل�ست�سفيات  عرب  لل�سحة 
بلديات  عرب  الطبية  العيادات 
لرئي�س  ر�سالة  والية  مترنا�ست 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
وفتح  العاجل  التدخل  اأجل  من 
التجاوزات  جملة  يف  حتقيق 
واخلروق التي ظل م�سكوت عنها 
حتولت  التي  ال�سحية  بالهياكل 
للمر�سى  موجهة  جتارب  حلقول 
الت�سيب  حاالت  عن  ناهيك   ،
النق�س  ن�سيان  دون  واالإهمال، 
االأخ�سائيني  االأطباء  يف  الفادح 
اأرغم  مما  ح�سا�سة  جماالت  يف 
غالبية املر�سى للتنقل مل�سافات 

الوطن  من  اأخرى  لواليات  طويلة 
للبحث عن �سبل العالج .

اأبدى  ثانية  جهة  من 
من  ال�سديد  هوؤالء  اإمتعا�سهم 
طرف  من  املطبق  ال�سمت 

�ساكن  حترك  مل  التي  ال�سلطات 
املتهم  الوالية  وايل  راأ�سها  وعلى 
رئ�س  تعليمة  ح�سبهم  ب�رضب 
و  احلائط  عر�س  اجلمهورية 
االأمر  وكاأن  ال�سحة  مديرة  كذا 

اليعنيها . وعلى �سعيد اأخر فقد 
من  اأكرث  املتحدثني  نف�س  طرح 
 2100 اإح�ساء  ت�ساوؤل عن حقيقة 
الورق  على  مترنا�ست  يف  جمعية 

وال اأثر لها يف الواقع .
بوالية  ال�سحة  قطاع  اأن  ومعلوم 
اأبرز  بني  من  يعترب  مترنا�ست 
القطاع التي باتت ت�ستدعي تدخل 
و  املركزية  ال�سلطات  من  جاد 
الإخراج  الفاعلني  جهود  بتكاتف 
الزجاجة  عنق  من  القطاع  هذا 
لكن  طائلة  الأموال  التهمه  رغم   ،
خدمات  تقريب  مفهوم  جت�سيد 
جمرد  ظل  املواطن  من  �سحية 
الوزارة  بها  تتغنى  �سعارات 
ت�سكو  حدودية  بوالية  الو�سية 
منذ  االأ�سعدة  جميع  على  تخلفا 

فجر اال�ستقالل .
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زيدان يلتحق برونالدو

نادي  اإدارة  اأن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
على  باحل�سول  مهتمة  االإيطايل  يوفنتو�س 
مدرب  زيدان،  الدين  زين  الفرن�سي  خدمات 
العجوز«  »ال�سيدة  لقيادة  مدريد،  ريال  فريق 
�سحيفة  واأفادت  املقبل  املو�سم  من  بداية 
يوفنتو�س  اإدارة  باأن  االإجنليزية  ميل«  »ديلي 
�سنوي  براتب  زيدان  مع  للتعاقد  م�ستعدة 
ي�سل اإىل 8 ماليني يورو، ليتوىل من�سب مدرب 
االإيطايل  احلايل  »البيانكونريي« خلفا ملدربه 
اأن  يوفنتو�س  فريق  ويرى  �ساري  ماوري�سيو 
لقيادة  االأن�سب  احلل  هو  زيدان  مع  التعاقد 
فريق »ال�سيدة العجوز« اإىل الفوز بلقب دوري 
عام  منذ  خزائنه  عن  الغائب  اأوروبا  اأبطال 
اأنيلي  اأندريا  يوفنتو�س  رئي�س  ويرتبط   1996
ال�سابق  الفرن�سي  الالعب  مع  طيبة  بعالقة 
زيدان  يدر�س  نف�سه،  الوقت  ويف  لليويف. 
ال  لكنه  االإيطايل،  الفريق  اإىل  العودة  اإمكانية 
يف  اجلزائي  ال�رضط  يوفنتو�س  يدفع  اأن  يريد 
زيدان  اأن  اإىل  ي�سار  مدريد.  ريال  مع  عقده 
ورئي�س ريال مدريد فلورنتينو برييز يحرتمان 
نهاية  يف  يفرتقان  قد  ولكن  بع�سا،  بع�سهما 
العديد  ا�ستياء  حول  �سائعات  و�سط  املو�سم 

من الالعبني البارزين من املدرب الفرن�سي.
و�سينتهي عقد زيدان مع ريال مدريد مت�سدر 
الليغا، يف �سيف عام 2022، ون�رضت �سحيفة 
فرباير  �سهر  تقريرا خالل  الفرن�سية  »ليكيب« 
الفرن�سي  املدرب  اأن  فيه  اأكدت  املا�سي، 
يتقا�سى يف املو�سم 16.8 مليون يورو برفقة 

ريال مدريد.

غيليزان

�ضبط طائرتني بدون طيار
بغليزان  الوطني  الدرك  عنا�رض  �سبط 
/ن.ع.2، �سخ�سني )02( بحوزتهما طائرتني 

)02( بدون طيار جمهزتني بكامريا.

هكذا تعقمون هواتفكم 
لتجنب كورونا

ما  عادة  اجلوالة  الهواتف  باأن  الدرا�سات  اأثبتت 
تظل  التي  والفريو�سات  باجلراثيم  موبوءة  تكون 

عالقة بها الأيام، ورمبا حتى الأ�سابيع.
حول  كورونا  فريو�س  تف�سي  خطر  ارتفاع  ومع 
الوقائية،  الن�سائح  من  العديد  ظهرت  العامل، 
التي  االأ�سياء  بكرثة وتطهري  اليدين  اأهمها غ�سل 
الهاتف  اأبرزها  ومن  با�ستمرار،  اليدان  تلم�سها 

املحمول.
وفيما يلي الطريقة املثلى لتنظيف هاتفك:

1- ال بد من اإطفاء الهاتف.
على  توؤثر  ال  ناعمة  تنظيف  قطع  ا�ستخدم   -2
عدد  اأكرب  التقاط  على  وقادرة  الهاتف،  ملم�س 
القطعة  ا�ستغل اجلزء اجلاف من  من اجلراثيم. 
اإعادة  قبل  غ�سلها  من  وتاأكد  التنطيف،  عند 

ا�ستخدامها م�ستقبال.
املحلول  اأن  تاأكد  التنظيف.  كحول  ا�ستخدم   -3
خمفف، وال ت�سع الكحول على الهاتف مبا�رضة، 
قطعة  من  جاف  جزء  على  منها  قليال  �سع  بل 

التنظيف، ثم ابداأ بتنظيف الهاتف بلني.
ال�سابون واملاء لتنظيف  اأي�سا ا�ستخدام  ميكنك 

الهاتف.
قد  التي  الكا�سطة  واملحاليل  املواد  احذر   -4
النوافذ  منظف  مثل  هاتفك  ملم�س  على  توؤثر 
واخلل اأو بريوك�سيد الهيدروجني، الأنها قد تزيل 

الطبقة الالمعة من الهاتف.
حافظ على هاتفك نظيفا قدر االإمكان، خا�سة 
املراحي�س  مثل  باجلراثيم  املليئة  االأماكن  يف 

العامة. وعقم اجلهاز مرتني يوميا على االأقل.

ي�شني بوغازي   

فكرة  هي  جديدة  جزائر  اأفكار   اأن  يل  يبدو 
جيدة ، بدت وكاأنها  ملحمة جديدة وقد غلفتها 
اآفاقا  �رضيعا   فتحت  فقد   ! كثريا  ح�سنة  نوايا 
اأمام   مناورين عائدين من جتارب  رائعة جدا 
اأ�سلفت اأماين  قدمية ،اأماين اأعيد �سياغتها على 
مقا�سات من خطوط م�ستقبلية ب�ساحة �سيا�سية 

ال تهداأ ،اإال و ت�ستيقظ على تباينات مدمرة ؟
جزائر جديدة ، تعنى �رضورة  اأن�سطة وم�ساريع 
بخلفيات  اأفكار  اإىل  بدورها   حتتاج   وخطط  
اإبقاء  ، فال يعقل   اأي�سا  واأ�سماء جديدة   وجوه 
االأ�سياء منطية كما�ِس حزين ،وت�سرتط  خرائط 
�سيا�سية  من بانوراما  اأحزاب متنوعة ما تزال 

حتلم بدور مبنعطف تاريخي ما ؟اأحزاب جديدة 
مع   �ستاأتي  اأحزاب   و  عربي   ربيع  مع  حملت 
اال�ستيقاظ ال�سعبي الذي �سمى حراكا ؟ واأحزاب 
ولوبيات ظاهر حالها  يقول اأنها ما تزال نافدة  
خرائط  جتلى  تنتظر  ب�سمت  تكتفي  لكنها  ؟! 

ذاك التحرك !
واأخرى   �ساغطة  جماعات  ،هي  يثريين  ما  لكن 
متاما  مكتملة  لي�ست  ن�سالية  ثورية  بقايا   من 
على  قب�ستها   اإحكام   تريد   ،لكنها   عندنا 
قوى   يف  تتحكم   التي  �سيما  كثرية  مربعات 
انتخابية �ساربة  ؟ فاإن جاز هكذا تعريف ! فقد 
بداأت تلك القوى ت�ستظهر نوايا �سيا�سية بخلفية 

مريبة ؟  نوايا  بدت ظاهريا  اأنها ت�ستفيد  من  
تغري  اأن   منها   منتظر   فكرة  جزائر جديدة  
عمرانا  د�ستوريا و اأ�سلوبا �سيا�سة  واإدارة �سوؤون 

اجلزائريني  .
ن�سطاء  قام    ، عندنا  ناق�سة  ثورية   بقايا  
�سيا�سيون  لها بزيارة  مثرية للجدل ! لزعيم  من 
تياٍر اإ�سالم �سيا�سي  حمظور بحكم قانوين ، زعيم  
اأبرزها  تورطه   ،لعل  تدور حوله �سبهات �سيئة  
قانونية   حماذير  �سبطتها   وطنية   ماأ�ساة  يف 
�سمن التزامات قانون امل�ساحلة الوطنية  الذي 
كان زمن الع�سابة ، ال يزال �ساري مفعوله ، وال 
لكن  ؟  جديدة  جزائر  زمن   يف  م�سريه  ندري  

اإال   لي�ست  اأنها  اأعتقد  ال  املثرية   الزيارة   تلك 
�سيا�سية   وحتديات  ملاآالت  متهيدي  تخطيط  
وانتخابات  القادم  الربملان  راأ�سا  ت�ستهدف 

ت�رضيعية وبلدية بعد التعديل الد�ستوري !
�سيا�سي  تغيري  اإحداث  يريدون  اأنهم   اأعتقد 
�سيدخلون  ،الأنهم  �سينتخب  برملان  قلب  من 
اأن  برملان جزائر  ، لعلمهم   العامة   انتخابات 
،على  الرئا�سة  مع  ال�سلطة   �سيقا�سم   جديدة  
ما متليه م�سودة الد�ستور اجلديد ، لذا  يراودون 
اإال  ،لي�ست   ب�سعبوية مقيتة  طوائف  حمظورة  
جديدة   جزائر  �سد   خناق   الإحكام  مناورات  

�ستولد من داخل برملان اآِت ؟

ر�ؤى 

ميزة طال انتظارها 
تظهر يف »تويرت«!

اأعلنت  ل�سنوات،  امل�ستخدمون  انتظرها  اأن  بعد 
تطبيقها  يف  جديدة  ميزة  اختبار  بدء  عن  »تويرت« 
تلقائيا  موؤقتة تختفي  تغريدات  كتابة  ت�ساعد على 

بعد مدة من كتابتها.
وو�سف الكثريون امليزة اجلديدة بالعملية، واأ�ساروا 
يف  ظهرت  التي   storis مبيزة  �سبيهة  اأنها  اإىل 
فمن  االجتماعي،  التوا�سل  تطبيقات  من  العديد 
خاللها ميكن  للم�ستخدم عر�س حدث ما اأو اإبالغ 
ي�سطر  ولن  حمدد،  يوم  يف  معني  ب�سيء  متابعيه 
للدخول جمددا اإىل �سفحته الإزالة التغريدة كونها 

�ستختفي تلقائيا بعد فرتة.

هل بداأَت  اللعبة ؟

قلم جاف

املراأة التي نريد
الوليد فرج

يدخل علينا عيد املراأة اليوم يف زخم من املمار�سات 
والعادات التي جتعل من املراأة مركز اهتمام وا�ستفهام 
الكثري من النا�س  وكاأنها لي�ست تلك التي كانت م�سدر 
قوة باالأم�س  فاأ�سحت ترتاجع عن مكانتها التي كانت 
يف ع�سور م�ست وهناأ ا�ستدرك الإ�سقاط مقامها على 
واقعنا ومقارنة مكانتها و�سخ�سيتها يف مرياث العرب 
اأثرت ب�سخ�سيتها يف  التي  الغريبة  القدمي ق�سة هند 
هيكل االأمة االإ�سالمية والعربية ملا كانت متتاز به من 

قوة وجربوت وحتد للرجل امل�ستقوي...
ما تقدم جنده جم�سدا وبرمزية كثيفة يف ق�سة هند 
بنت عتبة التي حتفل بها كتب التاريخ ولنا فيها األف 

عربة وعربة
املغرية  بن  للَفاِكه  زوجة  كانت   ، عتبة  بنت  هند 
املخزومي يف اجلاهلية ، وكان الفاكه كرميا جعل بيتا 
لل�سياف يدخلونه بال اأذنه ، وذات مرة وهو يف قيلولة 
نائمة  ال�سياف مع هند ، خرج عنها و تركها  يف دار 
  ، ال�سياف  دار  من  يخرج  راأى رجال  رجوعه  وعند   ،
: من  وقال   ، فنبهها   ، نائمة  الفاكه وجد هندا  دخل 
هذا اخلارج من عندك؟ قالت: واهلل ما انتبهت حتى 
باأبيك.  احلقي  قال:  قط.  اأحداً  راأيت  وما  اأنبهتني، 
لها  .  فقال  تلوك عر�س هند احلرة  االأل�سن  وبداأت 
الرجل  كان  فاإن   ، احلقيقة  اأخربيني  بنية:  يا  اأبوها: 
العار،  عنك  فينقطع  يقتله  من  عليه  د�س�ست  �سادقاً 
واإن كان كاذباً حاكمته اإىل بع�س كهان اليمن : قالت: 
واهلل يا اأبت اإنه لكاذب. فخرج عتبة اىل الفاكه وقال له 
: لقد طعنت يف �رضف ابنتي ، اأما اأن تقيم الدليل واأما 
اأن نتحاكم اإىل احد كهان اليمن ، قال الفاكه : كاهن 
اليمن بيننا . خرجوا اإىل كاهن اليمن عتبة مع بع�س 
 ، بني خمزوم  من  بع�س  مع  والفاكه  اأهله  رجال  من 
 . بني مناف  وهند مع جمموعة من �سويحباتها من 
وك�سف  هند،  وجه  تغري  الكاهن  بالد  �سارفوا  فلما 
اأن  اأال كان هذا قبل  اأي بنية،  اأبوها:  بالها. فقال لها 
ما  واهلل  اأبت،  يا  قالت:  خروجنا؟  النا�س  يف  ي�ستهر 
ذلك خلويف من احلقيقة ، ولكن الكاهن  ب�رضاً يخطئ 
وي�سيب، ولعله يخطئ فيكون يف ذلك �سّبة الزمان يل و 
و�سمة. عار تبقى على األ�سنة العرب، فقال لها اأبوها: 
فلما   ، وطلب ح�سانه  لك،  �ساأختربه  ولكني  �سدقت، 
اأتوه، اأخذ حبة بر )قمح( فاأدخلها يف اإحليله )ذكره(، 
ثم ربطها عليها و�سار، فلما نزلوا على الكاهن اأكرمهم 
، فقال له عتبة: اإنا اأتيناك يف اأمر قد خباأنا لك خبية، 
اأو�سح من  اأريد  فما هي؟ قال: ثمرة يف كمرة، قال: 
هذا، قال: حبة بر يف اإحليل )َذَكِر(مهر، قال: �سدقت 
فانتظر يف اأمر هوؤالء الن�سوة، فجعل مي�سح راأ�س كل 
واحدة منهن، ويقول: قومي ل�ساأنك، حتى اإذا بلغ اإىل 
هند م�سح يده على راأ�سها، وقال: قومي غري ر�سحاء 
رواية  ويف  معاوية،  �سمى  ملكاً  و�ستلدين  زانية،   وال 
اأخرى )ر�سان ، رزان ، غري زانية ، تلدين ملكا ا�سمه 
يده  فنرتت  بيدها  الفاكه  اأخذ  فلما خرجت  معاوية( 
اأن  الأحر�سن  واهلل   : وجهه  يف  �رضخت  و  يدها،  من 
يكون ذلك الولد من غريك .  بعد هذه احلادثة عاتبت 
هند اأباها ، الأنه مل ي�ست�رضها يف زواجها من الفاكه 
بن املغرية، و طلبت منه اأن ي�سمع راأيها يف زواجها . 
فخطبها �سهيل بن عمرو واأبو �سفيان بن حرب ، وكان 
لها ما طلبت ، فهذه هند التي نريد جتعل من كرامتها 

واأنفتها رهان االأمة باأكملها.

خالل �قفتهم االحتجاجية اخلام�شة اأمام امل�شت�شفى

مواطني مترنا�ضت يطالبون تبون بالتدخل ال�ضخ�ضي
خ�ش�ص مواطني مترنا�شت �قفتهم االحتجاجية اخلام�شة اأمام امل�شت�شفى املركزي م�شباح بغداد 

بعا�شمة الوالية للمطالبة بالتدخل ال�شخ�شي لرئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون لو�شع حد حلالة 
التدهور امل�شتمر لواقع ال�شحة � تقدمي امل�شوؤ�لني على ذلك اأمام امل�شاءالت القانونية

Yacine-bougha@hotmail.fr

جديدتان  حمطتان  دخلت 
عرب  واالأنرتنت  الهاتف  خلدمات 
حيز  الرابع  اجليل  تكنولوجيا 
عددها  لريتفع  مبع�سكر  اخلدمة 
الوالية  م�ستوى  على  االإجمايل 
علم  ح�سبما  حمطة،   53 اإىل 
بالوحدة   باالإعالم  املكلف  لدى 

العملياتية لـ«ات�ساالت اجلزائر«.
و اأو�سح جمال درير اأن االأمر يتعلق 
مبحطة اإر�سال بقرية اأهل حممد، 
عمريو�س،  العني  راأ�س  ببلدية 
بن  �سيدي  بقرية  اأخرى  وحمطة 
)بلدية �سيدي عبد املومن(  زرقة 
خدماتها  االأوىل  املحطة  وتقدم 
حممد  اأهل  هي  قرى   4 ل�سكان 

والكرانيف ودوار �سيدي بوعجمي 
والقالنزة، يف حني تغطي املحطة 
زرقة  بن  �سيدي  قريتي  الثانية 
واأوالد بورحلة ومنطقة الن�ساطات 
زرقة،  بن  ب�سيدي  املتواجدة 
ت�ساهم  و  امل�سوؤول  اأ�ساف  مثلما 
حمطات اجليل الرابع الـ53 بوالية 
مع�سكر، التي تبلغ طاقتها 42 األف 
اجلاري  تلك  اإىل  اإ�سافة  م�سرتك 
االإر�سال  حمطة  مثل  اإجنازها 
يف  ال�رضفة  ببلدية  العناترة  بقرية 
النائية  املناطق  عن  العزلة  فك 
ومتكني �سكانها من اال�ستفادة من 
وفق  واالإنرتنت،  الهاتف  خدمات 

نف�س امل�سدر.

ات�شاالت اجلزائرمع�شكر 

دخول حمطتني للجيل الرابع 
حيز اخلدمة

بالبويرة »حممد  ال�سحة  اأكد مدير 
امل�ستبه  احلالة  اأن   « العايب 
كورونا  بفريو�س  باإ�سابتها  فيها 
اجلامعية  الطالبة  يف  املتمثلة 
لي�ست  البليدة  بوالية  تدر�س  التي 
التحاليل  بعد  بكورونا  م�سابة 
اأم�س  م�ساء  و�سلت  التي  ال�سلبية 
 ، بالعا�سمة  با�ستور  معهد  من 
ت�رضيحاته  يف  املتحدث  وك�سف 
لل�سحافة على هام�س اإ�رضافه على 
»النظافة  حول  درا�سي  يوم  افتتاح 
اأم�س  املنظم   « اال�ست�سفائية 
ت�سجيل  عدم  عن  البويرة  مبدينة 

على  كورونا  لفريو�س  حالة  اأي 
م�ستوى والية البويرة وكل احلاالت 
باالأنفلونزا  م�سابة  ال�سابقة 
املو�سمية احلادة لكن رغم ذلك مت 
االحرتازية  االإجراءات  كافة  اتخاذ 
بتوفري  االإ�ست�سفائية  باملوؤ�س�سات 
الالزمة  والو�سائل  الطبية  الطواقم 
مرجعية  م�سلحة  تخ�سي�س  منها 
 « بو�سياف  »حممد  مب�ست�سفى 
حتوي 30 �رضيرا ال�ستقبال احلاالت 
باقي  عن  وعزلها  فيها  امل�ستبه 

املر�سى حتى ال تنتقل العدوى .
اأح�شن مرز�ق

مقر  ال�سبت  اأم�س  احت�سن 
املجموعة االإقليمية للدرك الوطني 
املفتوحة  االأيام  تظاهرة  بجيجل، 
و�سط  النظامي  ال�سلك  هذا  على 
ح�سور الفت للجمهور. وقد اأ�رضف 
اإ�سافة  التظاهرة  هذه  افتتاح  على 
والع�سكرية  املدنية  ال�سلطات  اإىل 
املجموعة  قائد  والق�سائية، 
العقيد  الوطني،  للدرك  االإقليمية 
كلمة  يف  اأكد  الذي  يعالوي،  طارق 
الذي  النبيل  امل�سعى  االفتتاح على 
ينتهجه هذا اجلهاز االأمني للحفاظ 
املمتلكات  و  االأ�سخا�س  اأمن  على 
واأبرز العقيد طارق يعالوي اأن هذه 
التظاهرة، التي حتمل �سعار »الدرك 

الوطني ذرع ال ينك�رض وطوق اأمني 
م�ستمر«، تاأتي لتبيان التكامل الذي 
باعتباره  بجي�سه   املواطن  يربط 
االأمنية  املعادلة  يف  اأ�سا�سيا  طرفا 
ومت  اجلميع  لتحقيقها  ي�سعى  التي 
تدوم  التي  التظاهرة  هام�س  على 
متقاعدي  من  عدد  تكرمي  يومني، 
هذا ال�سلك النظامي وكذا عنا�رض 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  اأفراد  من 
الذاتي  والدفاع  البلدي  واحلر�س 
ذوي  االأطفال  من  عدد  عن  ف�سال 
عر�س  قبل  اخلا�سة  االحتياجات 
يقوم  التي  اليومية  الن�ساطات  اأهم 
بها عنا�رض هذا اجلهاز يف عملهم 

اليومي.  

مدير ال�شحة بالبويرة يوؤكد

الطالبة اجلامعية لي�ضت م�ضابة بكورونا

جيجل 

اأبواب مفتوحة على الدرك الوطني
منطقة تفا�شورب �شيدي بلعبا�ص

تدمري لغم تقليدي اإثر عملية مت�ضيط
يف اإطار مكافحة االإرهاب، وخالل 
مبنطقة  ومت�سيط  بحث  عملية 
بلعبا�س/ �سيدي  والية  تفا�سور، 
مفرزة  ودمرت  ك�سفت  ن.ع.2، 

م�سرتكة للجي�س الوطني ال�سعبي، 
 )01( لغما   ،2020 مار�س   06 يوم 
كمية  وا�سرتجعت  ال�سنع  تقليدي 

من الذخرية.

منطقة ليتيمة  النعامة 

انطالق عملية لغر�س 4 اآلف �ضجرية 
حملة  ال�سبت  اليوم  انطلقت 
اأكرث  غر�س  ت�ستهدف  للت�سجري 
مبنطقة  �سجرية  اآالف   4 من 

عمار  بن  مكمن  ببلدية  ليتيمة 
علم  ح�سبما  النعامة(،   )والية 

لدى حمافظة الغابات.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

