الششروق العربي ٢٢ ...سشنة من التميز
@ ‘ هذا الربيع تكون الشسروق العربي قد أاغلقت  22سسنة من ميÓدها
لسسود ‘ صسورة ميزت
لبيضض وا أ
لعÓمي ،حينما خرجت إا ¤القراء باللون Úا أ
ا إ
لعÓمي ‘ ا÷زائر فاحتضسنها «الشسعب» ع Èكامل الÎاب الوطني.
اŸشسهد ا إ
بدأات بسسحب  40الف نسسخة أاسسبوعيا ...لتصسل بعد شسهر واحد فقط ا ¤أاك Ìمن
 150أالف نسسخة اسسبوعيا.
حقا ،وجد القراء ضسالتهم ‘ الشسروق العربي واصسبحوا ينتظرونها أامام مدخل
لكشساك!
اŸطبعة قبل ان توزع ‘ ا أ
 ⁄..يكن فريق الشسروق العربي من «اŸشسيخة» ،بل من طاقم شساب
«عشسريني» ،وفق ‘ فك شسفرة «ماذا يريد القارئ ا÷زائري؟» ،وما كان Áيز
الشسروق ع Èاركان صسفحاتها اıتلفة هو قوتها ‘ الروبورتاج والسستطÓع
والتحقيق ،ومعا÷ة كافة اŸشساكل اıتلفة ،حتى وصسل سسحبها اسسبوعيا
بعد عام فقط إا ¤قرابة نصسف مليون نسسخة أاسسبوعيا ...رأاسسمالها القارئ و
لشسهار ولو بالتقط ..Òإا‰ا مدخولها
القارئ وحده ..فلم تكن لها يد ‘ ا إ
الوحيد من اŸبيعات.
بعد ما اكتسسحت الشسروق العربي السساحة العربية واŸغاربية من حيث
للوان ‘
النتشسار والشسهرة ،عكفت وقتها إادارة ا÷ريدة على إاصسدارها با أ
السسوق ا÷زائرية.
وازداد الطلب عليها ‘ داخل الوطن وخارجه ،فعمدت قيادة الشسروق إا¤
تخصسيصض طبعة دولية لسسد هذا الطلب ‘ اŸغرب وتونسض والقاهرة.
..لكن ثمن شسهرتها ..دفعته غاليا ،حينما سسقط  3شسهداء وهم:
مليكة صسابور ،خديجة دحما ،Êحموي مقران ‘ عز سسنوات ا÷مر ،ليتواصسل
بعدها مسسلسسل التضسييق على الشسروق ح Úتعرضست للتعليق عن الصسدور من
طرف سسلطة ذلك الوقت عام Ÿ 1996دة عام Úكامل Úحتى يسسكت صسوت
الشسروق نهائيا..
لجراء الظا ،⁄وواصسلت نضسالها ع Èأاروقة اÙاكم،
 ⁄تسسلم الشسروق لهذا ا إ
حتى اسسÎدت حقها ‘ الصسدور من جديد.
لن حلم القراء كب ‘ Òأان يروا شسروقهم ‘ ثوب جديد ..وبأالوان
و أ
ومواضسيع ‘ مسستوى العنوان ومسستوى القراء ...اختارت الشسروق شسكل
اÛلة Ãقاييسض دولية ..تشسرف ا÷زائر ،فهي أاول ›لة جزائرية
ومغاربية من حيث اŸبيعات...
Óم الشسروق العربي أان تلبسض لباسسها ا÷ديد،
آان ل أ
و–تفل بـ 22سسنة من ميÓدها ،وقد أا‚بت ابنها
الشسروق اليومي ،كان بارا بوالدته ومعينا
لخته الشسروق الفضسائية .فمزيدا من
أ
Óم الشسروق
ل‚ازات ل أ
التأالق وا إ
وابنائها الÈرة.

ياسس Úفضسيل
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@اŸدير العام مسصؤوول النشصر
علي فضشيل
@مدير التحرير
ياسش Úفضشيل

لة شسهرية

@القسصم التجاري
سشم Òبوجاجة
زروقة حنان

لعلم والنشصر
شصهرية تصصدر عن مؤوسصسصة الشصروق لل إ

@مسصؤوولة اإلدارة
فايزة حسشيني
@تركيب و إاخراج
إابراهيم عمران
نبيل رواق

الفنانة التونسضية درة
زروق لـ«الشضروق العربي»

ارتدائي للحجاب
ليسس مغازلة
لإلسشلميÚ

5٠

اإلشضاعة تعشضعشس
‘ اÛتمع ا÷زائري

@التوزيع
مؤوسشسشة الششروق
Centre : Roto algérie
ZI Baba ali lot 53 Saoula
Tél:0661 93 18 80/81

@الطباعة

رياضسة
ا◊ــــاج بوڤــــاشس

كم من إاششاعة
كاذبة فككت أاسشرا
أ’ربع Úسشنة!

حلمي اإ’سشتقرار
‘ بلد ا◊رم Úو›اورة
الكعبة الششريفة

36

«لبرانتي» ...أاو يحيى بن مÈوك

34

62
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5٤

«كمال بلخير» رئيسس لجنة الفÓحة بمجلسس األمة
ل معضشلة
«حق إا’متياز ح ّ
العقار الفلحي لكن  ⁄يروج له
بالششكل اŸطلوب»

مسضتشضفياتنا اليوم..

مـــــن أاماكــــن للششفـــاء ا ¤عـــدوى بالّداء
عناية مع مدرسضــة
أ’ن جمالك يبدأا من Ÿسشتك ...
اعتني بيديك و’ تهملي أاظافرك

١٤

مــــــــوضضــــة

لوحات فنية
بلمسشــــــة
تقليديـــــة
إابداعيـــــة

–دوا اإلسضÓم والعائÓت اÙافظة

مغنو «الراي» يدعون صشراحة إالــــى
الششذوذ ا÷نسشي وفسشاد ا÷زائرييـن!
ماي ٢٠١٣

@هاتف:
٠٢١/٧٧/٣٣/٧٧
٠٢١/٧٧/٣٠/٧٩
٠٢١/٧٧/٣٠/٣٩

٧٦

أسسمــــــــــاء
من ألذأكرة
الفكاهـــي الــذي لبسشــــت
الكوميديا اأ’سشود بعد رحيله

@العنوان الÈيدي
 02شصارع النسصانية ،حسص Úداي،
ا÷زائر العاصصمة

٦٤

@فاكسس:
٠٢١/٧٧/٣١/٣٨
@الÈيد ا’لكÎو:Ê

echoroukmag@hotmail.fr

ا◊سشاب البنكي

Société Générale
Banque 021
Agence N° : 00006 Kouba
Compte N° : 113000 96

هيئة التحرير:

@عزوز صصالح @صصبيحة سصعود
@راضصية حجاب
@حنان هانو @غربي زهور

ششهداء الششروق

@مليكة صصابور:
اغتيلت ‘  21ماي 1995
@خديجة دحما:Ê
اغتيلت ‘  05ديسصم1995 È
@حموي مقران:
اغتيل ‘  15اكتوبر 1996
جويلية
أاوت ٢٠١١

h
إإششـ ـ ـرإق ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ياسض Úفضضيل

«هل ما يحدث
اآ’ن صشدفة»؟

@ هل ما يحدث الن ‘
ا÷زائر هو من قبيل الصسدف؟
فضسائح الفسساد واكل اŸال العام
للشسعب جهارا نهارا وغرز
«موسض» كب ‘ Òضسرع بقرة
ا÷زائر ا◊لوب»سسونطراك «
أاخرج لبنا «خاثرا» شسربه
خليل شسكيب ومن هم معه
اجمعون.
لقد اعÎف الرئيسض بعظمة
لسسانه على إاسستفحال الفسساد ‘
البÓد ..ووعد بسسيف ا◊جاج
بقطع رقاب كل من أاطل
برأاسسه ...لكن ثمة
تسساؤولت..حول توقيت إاخراج
ملفات الفسساد اÿاصسة
بسسوناطراك 1وسسوناطراك2
وتعرضض ›لسض قضساء
العاصسمة ا ¤سسرقة ملفات
هامة وخطÒة ‘ هذا
الشسأان..لتخرج علينا
التحقيقات أان السسارق كان
نائما داخل اŸكتب وفعل
فعلته هناك والناسض نيام.
هل وصسل إاسستغباء الشسعب ا¤
درجة أان السسلطة نسسجت له
سسيناريو غ Òقابل للدخول ‘
اŸخ ثم تأامره بتصسديق ذلك.
مثل هذا الكÓم يضسحك
تÓميذ التحضسÒي قبل
البتدائي الذين وجدوا
انفسسهم ضسحية غياب السسلطة
وأاصسبحوا عرضسة للخطف
والقتل  ....حتى يصسبح
اŸواطن ل يسسال إال هن سسÓمة
ابنه وهو عائد من
اŸدرسسة....
ل نريد ان نكون كأاصسحاب
فرعون  ....ح Úاسستخف
واحتقر قومه فأاطاعوه..
فالشسعب اقوى من هذه
السسلطة.؟
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@أامضسى طبيب سسعودي أاك Ìمن  80سساعة بÓ
نوم ،ليتأاكد من أاضسرار السسهر ،حيث تأاكد من
خÓل هذه التجربة الفريدة من نوعها ان
قلة النوم تسسبب أاضسرارا كثÒة أاهمها النسسيان
و ضسعف الذاكرة ،و الÎدد ‘ أاخذ القرارات و
التلعثم ‘ الكÓم.وعن اختياره تخصسصض طب
النوم ،أاوضسح هذا الطبيب أان السسبب يكمن ‘
لشساعات اŸنتشسرة ‘ اÛتمع
اŸعلومات وا إ
عن النوم ،مؤوكدا أان طب النوم تخصسصض دقيق،
وهدفه توعية الناسض بطريقة حديثة ،
وإايصسال
اŸعلومات
اŸفيدة
إا ¤الناسض
بطريقة
سسهلة.

طبـــــيـب
سشعودي
يحرم نفسشه
من النوم
 ٨٠سشاعة
إ’ثبــات
ضشــــرر
السشهـــر

ملبسس نسشائية داخلية تصشعــــق
اŸتحـــرشس وتبلـــغ الششرطـــــة

@ ‘ خطوة جريئة و تطور علمي مفيد ‚ح
›موعة طÓب من الهند ‘ اخÎاع مÓبسض داخلية
نسسائية «ذكية» تصسيب اŸتحرشض بصسعقة كهربائية
رادعة وترسسل رسسالة نصسية (ماسسيج) فورية ا¤
الشسرطة .و –توي هذه اÓŸبسض على منظومة
الكÎونية مصسغرة تسستشسعر أاي –رشض ومن ثم
تطلق صسعقة كهربائية بقوة  3800كيلو فولت،
لفقاد اŸتحرشض وعيه على
وهذه الصسعقة كافية إ
الفور ثم تقوم على الفور هذه اŸنظومة
للكÎونية بإارسسال رسسالة نصسية ا ¤أاقرب مركز
ا إ
للشسرطة ،حيث Áكن من خÓلها –ديد مكان
واقعة التحرشض بدقة متناهية.

أا‚بت بعد  ٧سشاعات مـــــن
معرفتها بحملها بـ«الصشدفة»
@اك -تشس -فت ام -رأاة ب -ري -ط-ان-ي-ة ب-ع-د
ت -وج -ه -ه-ا إا ¤اŸسس-تشس-ف-ى ج-راء آالم-
ح - -ادة ‘ اŸع - -دة ب- -أان- -ه- -ا ح- -ام- -ل ‘
لسسبوع الـ  ،35وعلى وشسك الولدة،
ا أ
ح- - -يث أا‚بت ب - -ع - -د  7سس -اع-ات م-ن
وصس-ول-ه-ا ل-ل-مسس-تشس-ف-ى ط-فلة بصسحة
جيدة.
و شسعرت هذه اŸرأاة بآالم ‘ معدتها
أايام عدة قبل أان تقرر التوجه إا¤
لط-ب-اء
اŸسس-تشس-ف-ى ،ح-يث أاك-د ل-ه-ا ا أ
أانها حامل و أان ما تشسعر به هو آالم
اıاضض ال- - -ت- - -ي سس- - -ب- - -قت إا‚اب- - -ه- - -ا
طفلتها بعد  7سساعات.
لعطاء مÓبسض
واضسطر اŸسستشسفى إ
ل- -لصس- -غÒة ال- -ت- -ي  ⁄ي- -ك- -ن وال -داه -ا
ي-ت-وق-ع-ان ولدت-ه-ا ول يعرفان حتى
بوجودها ،وتب Úأان الصسغÒة كانت
بصس- -ح- -ة ج- -ي- -دة ،و ⁄تشسك م -ن أاي -ة
مشساكل بعد ولدتها.

@ هكذا وجدت نفسصي أاحضصر اجتماعيا سصريا ◊زب
«ال-ع-م-ل اŸشص-وم-ر» ،حضص-رت-ه باعتباري مناضصل من
أاج-ل ع-ودة «رأاسص-م-ال-ي-ة ال-دولة واشصÎاكية الشصعب»،
أاداف-ع ف-ي-ه ع-ن اÿي-ارات الشص-ع-ب-ية التي ل رجعة فيها
ت-ط-ب-ي-ق الشصÎاكية على الشصعب وخوصصصصة الدولة
وت--ط--ب-ي-ق شص-ع-ار «م-ن أاي-ن لك ه-ذا» ع-ل-ى «شص-عب
السص-ل-ط-ة» ،وت-ط-ب-ي-ق شصعار «من أاين ليسس لك هذا»
على حكومة هذا الشصعب.
أاول ما «فضصحت به كلمتي الختتامية» ،هو قول كارل
م-اركسس« :ي-ا ع-م-ال العا ⁄سصاﬁونا» ،وقول لين‘ Ú
ﬁكم قوله لÎوتسصكي عندما لحظ تأاخره اŸتكرر عن
الجتماعات« :أانت –ب ،واŸناضصل الشصيوعي عليه أال
يعشصق ،بل عليه بحرب العصصابات» ..وهذا لكي أاصصل
إا ¤أان الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ية اŸقبلة لن تكون مغلقة
بحكم أان الرئيسس ا◊ا‹ قد ل يÎشصح ،ألنه إاذا ترشصح
أاي رئ-يسس ‘ ا÷زائ-ر ل-ع-ه-دة أاخ-رى ،فليعلم القاصصي
والدا Êأانه مقصصى من البداية! فهل رأايتم يوما رئيسصا
مرشصحا عندنا ويخسصر النتخابات؟ يسصتحيل! وهذا
من صصميم مبادئنا و«ثوابتنا الوثنية» التي تفتخر بها
دÁقراطيتنا اŸسصؤوولة الثورية اŸناضصلة من أاجل العمال
(حتى ولو كان عمالنا  ..شصومارة!).
سصوف أاكون أانا مرشصح ا◊زب ..وقامت القيامة! والكل
ي-ط-الب ب-أان يك-ون ه-و مرشصح ا◊زب ،حتى ا◊زب،
طالب بأان يكون هو مرشصح اŸرشصح!Ú
ق--امت ام-رأاة م-ن اÿل-ف ،رغ-م أان-ه-ا ع-ادة م-ا تك-ون ‘
األمام ،وراحت تزبد وترعد بصصوت أاخشصن من صصوت
الرجال ،وهي تقول :هذاك ما بقى للعمية غ Òالكحول!
متى كنتم مناضصل Úورجال حزب حتى تفكروا ‘ أان
ي-رشص-ح م-نك-م م-رشص-ح لرئاسصة البلد وأانا أاعرف أانه ل
يوجد منكم إال أاكفر وأالعن من اآلخر! لن يÎشصح أاحد
ب--اسص--م ا◊زب وأان--ا ع--ل--ى ق--ي--د ا◊ي-اة .وه-ذه ه-ي
الدÁقراطية الثورية لتي علمنا إاياها كتابنا األحمر ،يا
ج-ه-ل-ة ي-ا م-ن ل ت-عرفون حتى من هو إا‚لز وماركسس
وتروتسصكي وسصتال Úوروزا ليكسصمبورغ وبوجدانوف
وجادانوف ..يا جهلة يا من  ⁄يقرأا فيكم حتى البيان
الشص-ي-وع-ي ن-اه-يك ع-ن الدولة والثورة ورأاسس اŸال.أانا
ام-رأاة ،بصص-ح خ Òم-ن أال-ف رج-ل م-نك-م .سصأاترشصح أانا
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ل-ل-رئ-اسص-ي-ات ث-ان-ية وثالثة إا ¤أان أادشصن أاول Œربة
ج-زائ-ري-ة م-غ-ارب-ي-ة عربية :أاول امرأاة رئيسصة للبلد
بسسوط :عمار يز‹
م-ن-ت-خ-بة دÁقراطيا .الشصعب سصينتخبني وا÷يشس
ammar-yezli.blogspot.com
سصيكون معي ،أل Êعندي وعودا للتزكية من كث Òمن
ال-ق-ي-ادات وح-ت-ى م-ن الرئيسس.لهذا ،كما ترون أاعمل
ع-ل-ى ال-ت-ق-رب م-ن-ه-م واسصتميلهم ‘ قضصية ا÷نوب
وتنديدي ب Íبيتور الذي سصأاعمل مع السصلطة الفعلية
على أال يÎشصح فضصل عن الفوز .أانا أاعرف أانه ليسس هو
من يحرك شصومارا ا÷نوب ،ألن الشصومارا ل يسصÒهم
أاحد ،ألنه ل أاحد يعطيهم ،والذي يتحكم هو من بيده
خزائن فلوسس النفط .بن بيتور ليسس هو من يحرك،
 ⁄اأكن اأعرف اأن
ول اÿارج كما أاعلنت سصابقا ،الذي يحرك هذه الفئات
اŸعارضضة اŸعروضضة
هو الواقع الجتماعي ،وقد سصبق للطاهر وطار أان قال
،
ا
ه
ن
م
ولسضيما «اليسضارية»
ب-أا Êأاخشص-ى أان ت-ق-وم ‘ ا÷زائ-ر «ث-ورة ال-ع-ب-يد» كما
سضتصضبح الأك Ìمعارضضة
حدثت ‘ اسصÈطا أاو «ثورة الز„» كما حدث ‘ القرن
للشضعب الأك Ìدفاعا عن
ال-ث-ا Êال-ه-ج-ري ‘ ال-بصص-رة م-ع ق-ائ-د الز„ «علي بن
السضلطة القائمة ،رغم
ﬁم-د» .وأاع-ت-ق-د أان-نا نقÎب من هذا األمر ،ألننا على
اأ Êكنت متيقنا من ذلك
ك Èالبلد وشصسصاعتها وتنوع أاعراقها ⁄ ،نر يوما وزيرا
منذ زمن بعيد على اعتبار
أاسصود ‘ ا÷زائر منذ السصتقلل .وكل ما حدث أانه كان
اأن اŸصضلحة الذاتية
عندنا رئيسس ل–اد العمال من ا÷نوب بلون أاسصود
‘
والآنية سضتطغى
ه-و ال-ط-يب ب-ل-خضصر .ورÃا اخت Òلهذا اŸنصصب فقط،
النهاية على كل
ألن اسصمه أاخضصر رغم لونه األسصود!
ت
ا
الإعÓنات والدعاء
سص-أات-رشص-ح وسصأافوز ،وإاذا  ⁄أافز ،فسصتكون النتخابات
السضياسضية
م-زورة م-ن ال-ب-داي-ة .هذه «القاعدة ‘ بلد ا÷زائر» :إاذا
والإيديولوجية.
ف-زت أان-ا ،ف-الن-ت-خ-اب-ات سص-تكون نزيهة ونظيفة ،وإاذا
ح-دث ال-عكسس ،ف-م-ع-ن-ى ه-ذا أان ال-ت-زوي-ر ق-د ط-ال-ها
وع-رضص-ه-ا .وسص-وف ن-ن-دد ون-ح-م-ل ال-دولة وا◊كومة
عواقب ذلك أامام العا ..⁄وأامام الشصعب الذي هو شصعبنا
واŸدافع عنا و‘ صصفنا وليسس ‘ صصف أاحد ،ل ‘ صصف
اإلسصلمي Úول ‘ صصف أاحزاب السصلطة.
تدخلت من أاجل نقطة نظام :أانا سصأانسصحب وأاسصتقيل
من ا◊زب إاذا ترشصحت هذه «اıنوقة» ،ثم قلت لها:
أاسص-م-ع-ي ي-اااااا ا◊اج-ة ...ا◊م-داوي-ة ...م-اتروحيشس
تغني :آاآاآاشس جا يدير على لثاثة دا الليل ..خÒلك من
السص-ي-اسص-ي-ة؟..أا ن-ا را Êخارج من هذا ا◊زب اآلن ..ها
ه--ي ب--ط-اق-ة الن-خ-راط ..إاذا ...ع-ط-اوك-م السص-وم-ا...
بيعوووووووه...

يا ششومارا
ا÷زائر..
اتخذوا...

بقلم :الدكتور عمار يز‹

ammar-yezli.blogspot.com

@عاد اŸواط-ن ال-ي-وم يشص-ع-ر أان-ه ل ي-ن-تسصب لهذا
الوطن ،ومشصكوك فيه طيلة حياته .والدليل أان كل
م-واط-ن › Èع-ل-ى ت-أاك-ي-د هويته بأانه هو نفسصه
ول-يسس ه-و غÒه! ت-ن-ت-ه-ي م-دة صص-لح-ي-ة ب-طاقة
ال-ه-وي-ة أاو ك-ما نسصميها بطاقة التعريف (ألنك غÒ
معرف وغ Òمعروف عند أاحد ‘ «اإلضصارة» ..فأانت
جهول وأابوك ›هول وجدك أابو جهل!!) ،فيطلب
م-نك م-ن ج-دي-د م-ل-ف ك-ام-ل ي-تضص-م-ن بطاقتك
ال-ق-دÁة األصص-ل-ي-ة وم-ع-ه-ا ن-فسس ال-وث-ائ-ق ال-تي
اسصتخرجتها لسصتخراج بطاقة الهوية هذه اŸنتهية
صص-لح-ي-ت-ه-ا ،وتضص-اف إال-يك ق-ائ-م-ة ج-دي-دة من
ال-وث-ائ-ق ال-ث-ب-وت-ي-ة ال-ت-ي ت-ث-بت ب-ال-ع ÚاÛردة
وب-ال-ي-ق Úوال-قسص-م والشصهادة بأانك هو أانت ..وأان
جدك الذي أاكله الدود قبل  50سصنة هو نفسصه ⁄
ي-ت-غ Òب-دل-ي-ل شص-هادة اŸيلد (...ميلد رجل عاشس
ق-بل  100سص-ن-ة!) ÷دك ع-اد أاو ث-م-ود !..أام-ا أابوك
ال-ذي م-ات ق-بل  20سص-ن-ة ،ف-ه-ذا واجب عليك أان
تثبت بأانه ولد ذات يوم .ولهذا عليك أان تسصتخرج
شصهادة ميلد رقم  ،12أاي األصصلية .أاي عليك أانت
ال--ذي تسصك--ن اآلن ال--ع--اصص--م--ة وأاب--وك م--ول-ود
ب-ت-مÔاسصت وج-دك اŸول-ود بسص-وق أاهراسس وأانت
اŸول-ود Ãغ-ن-ي-ة أان ت-ن-ت-ق-ل إا ¤ه-ذه األم-اك-ن كلها
لتسصتخرج  3وثائق من أاصصل  7أاو  9أاو حتى أاكÌ
(بحسصب البلديات :وكـأاننا ‘ الوليات اŸتحدة لكل
ولية حاكم عام وقانون خاصس ..نحن أاك Ìمنهم..
لكل بلدية قانون خاصس ..يطلبون منك ملفا معينا
‘ هذه البلدية ما يطلب منك ‘ فرع آاخر من نفسس
البلدية!! ..وحدثت معنا هذه األمور أاك Ìمن مرة..
ول حول ول قوة إال بالله!) .لكن األمر  ⁄ينته بعد،
فعليك لكي تسصتخرج وفقط شصهادة ميلد لقدماء
اŸوتى وا÷دد منهم ،عليك أان تقدم الدف Îلعائلي:
تصص-وروا رج-ل مات قبل  20سص-نة ،كيف سصيكون
ح-ال دفÎه ال-ع-ائ-ل-ي :ل-ق-د رشص-ى ال-رج-ل وزوج-ته
وأاب-ن-اؤوه وح-ت-ى أاح-ف-اده ..فك-ي-ف ب-دفÎه ال-عائلي!
تسص-ت-خ-رج ل-ه شص-ه-ادة م-ي-لد وف-قط بدف Îعائلي
وك-أان-ه اآلن ف-ق-ط ت-زوج أاو ول-د وذب-ح-وا ل-ه العقيقة

تطــــــور
التخلــــف

من العار أان نرى أانفسضنا بعد
خمسض Úسضنة من السضتقÓل نعود
إا ¤اÿلف فيما يتعلق
باŸمارسضات اŸهنية
واألخÓقية .بقينا بعد السضتقÓل،
نعيشس على إارث السضتعمار ‘
›ال التسضي Òاإلداري
البÒوقراطي الذي وضضعت
فرنسضا آالياته لتسضي Òاألزمة
ا÷زائرية من منظور سضياسضي
‘ شضكل ‰ط Úمن الشضعب:
الشضعب اŸفيد (اŸسضمى
بالكوليج األول)،

وزغردوا عليه :يوووووو ...يووووو!
إاذا  ⁄نحÎم أانفسصنا ونحÎم بعضصنا بعضس ونعرف
ب-عضص-ن-ا ب-عضس ون-ع-ط-ي ق-ي-م-ة ل-بعضصنا البعضس
ونسصهل األمور على بعضصنا البعضس كمواطن Úلنا
ن-فسس ال-دي-ن وال-دن-ي-ا (وع-ل-ينا «نفسس الديون»)،
فلماذا نلقي اللوم على األجانب الذين ل يحÎموننا
‘ اÿارج وع--ل-ى ا◊دود ،رغ-م أان-ه-م ل ي-ف-ع-ل-ون
سصوى ا◊فاظ على بلدانهم من زوار غ Òمرغوب
فيهم أامنيا واجتماعيا.
ث-م Ÿاذا ن-لق-ي ال-ت-ع-ام-ل ال-ط-بيعي معنا حتى مع
اŸسص-ت-ع-م-ر السص-ابق ،فيما نتعامل مع بني جلدتنا
كما لو كنا اسصتعمارا غاشصما؟..
األكيد أاننا ضصيعنا كثÒا من مقوماتنا وقيمنا الثقافية
واŸه-ن-ي-ة ،ح-ت-ى ت-لك ال-ت-ي ك-نا نعيب عليها نظامنا
اإلداري ال--ت--ق-ل-ي-دي السص-اب-ق ،غ Òأان-ه م-ن ال-ت-ق-دم
والتجارب  ،صصرنا نرى أاننا نتقدم إا ¤اÿلف :خطوة إا¤
األمام ،خطوتان إا ¤الوراء! والسصبب هو عدم اŸواكبة
اŸدروسص-ة ل-ل-ت-ط-ور والنمو ،ناهيك عن تطور تخلف
ن-ظ-ام-ن-ا اŸدرسص-ي ال-ذي  ⁄ي-ف-ل-ح ح-ت-ى ‘ ت-خريج
موظف Úيكتبون بخط جيد ل العربية ول الفرنسصية.
الدليل على ذلك« ‘ ،اإلضصارة» :أاكاد أا–دى أاي أاحد
يقول ‹ أانه  ⁄يحدث له أان كتب له اسصمه أاو اسصم أاحد
من عائلته أاو معارفه بطريقة خاطئة! ول أاقول بطريقة
«غ Òق-اب-ل-ة ل-ل-ق-راءة»!! ألن-ه يك-اد يسص-تحيل أان Œد
وثيقة إادارية مكتوبة بخط أاقل ما يقال عنه أانه مقروء!
(ط-ب-ع-ا ،أان-ا ل أاع-م-م ،ألن Ÿدرسص-ة ا÷زائرية أانتجت
ع-ل-م-اء وم-ث-ق-ف Úوخ-ط-اط Úوف-ن-ان Úأايضصا ..لكن
أا–دث هنا عن األغلبية!).
وم-ع دخ-ول-ن-ا عصص-ر الك-م-ب-ي-وت-ر واألنÎنت ول-غة
لتشص-اشس ..ف-ابشص-روا ب-خ-ط ل يقرأاه أاحد وابشصروا
بطول البÒوقراطية وتطورها اŸتخلف.
والشصعب غ ÒاŸفيد (الكوليج الثا Êأاو األنديج.)Ú
ه-ذا ال-ت-قسص-ي-م ،رغ-م أان ف-رنسصا السصتعمارية قد
ب-دأات ال-ق-ط-ي-ع-ة م-ع-ه ب-ع-د ا◊رب العاŸية الثانية
كتكف Òمنها عن ›زرة  8ماي  ،48إال أاننا سصرعان
ما عدنا للعمل به بعد نحو  40سصنة.
ماي ٢٠١٣
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@اŸصشيبة أان ال----فسص----اد –ّول إا ¤سص----ي----ول
وتسصونامي يكاد يجرف شصركات اقتصصادية ظلت
إا ¤وقت ق---ريب «صصّ---م--ام األم--ان» ب--ال--نسص--ب--ة
ل-ل-ج-زائري ،Úومصصيبة اŸصصائب التي التحقيقات
واŸلحقات و«كشصف البازقا» بدأات تنقل الرعب إا¤
ح-وت ال-ق-رشس وال-دول-ف Úوال-بال ،Úبعدما اعتقد
اŸت--خّ--وف-ون أان-ه-ا  ⁄ت-أاخ-ذ «‘ ال-رج-ل »Úسص-وى
السصردين وسصمك الشصبوط !
م-ن شصك-يب خ-ل-يل إا ¤شصرواطي وبوطرفة وعطار
وق-ب-ل-ه-م ع-ب-د اŸوم-ن خ-ل-ي-ف-ة ،ي-رّدد اŸت-ورط-ون
واŸت--ه--م--ون ع--ب-ارة« :أان-ت-م السص-اب-ق-ون ون-ح-ن
ال--لح--ق--ون» ،ف--فضص-ائ-ح ال-فسص-اد زل-زلت اŸواق-ع
وضص-ربت الأع-ن-اق وق-طعت األرزاق ونقلت الرعب
إا ¤من ‘ «كروشصهم الت ،»Íويكاد الهلع يتسصّلل إا¤
دواخل الوزير واŸدير والغف Òوسصائق ا◊م! Ò
لك--ن ،ال-ط-ام-ة الكÈى ،أان م-ئ-ات اŸلي Úب-األورو
وال-دي-ن-ار وال-دولر ،ال-ت-ه-م-ا ال-فسصاد ودفعها مقابل
تسصم ÚاŸفسصدين و«الباندية» الذين نهبوا بيت
م-ال ا÷زائ-ري Úوح-ل-ب-وا «ال-ب-ق-رة ا◊ل-وب» ،وقد
تسصّ-ب-ب-وا ‘ ت-ف-ج Òا÷ن-وب الذي خرج شصبابه ‘
احتجاجات مشصروعة للمطالبة بالتوظيف وحقهم
‘ الشصغل والسصكن وطالبوا بوقف «ا◊قرة» التي
“ارسص-ه-ا ‘ ح-ق-ه-م شص-رك-ات اŸناولة والشصركات
اŸتعددة ا÷نسصيات واŸهام !
الفسصاد الكب ÒاŸتهم فيه شصكيب وجماعته وقبلهم
اÿل-ي-ف-ة وشص-ل-ت-ه ،أانسص-ى ا÷زائ-ري« Úال-فسص-اد
الصص--غ »Òال--ذي ت--ورط ف--ي-ه ع-ل-ى فÎات وخ-لل
السص--ن--وات اŸاضص--ي--ة ولة وأام--ي--ار ورؤوسص-اء دوائ-ر
وغÒه--م م--ن صص--غ--ار اŸسص--ؤوول Úال-ذي-ن ك-انت
ن-ه-اي-ت-ه-م الزنزانات وﬂافر الشصرطة و‘ أاحسصن
األح-وال اŸت-اب-ع-ات ال-قضص-ائ-ي-ة وسص-حب ج-وازات
السصفر Ÿنعهم من الهروب !
إان مصص--ي--ب--ة اŸصص-ائب حسصب م-ا تÈزه ال-ق-رائ-ن
والشصهادات والعÎافات ،هو أان «اŸفسصد الصصغ»Ò
يّÈر فسصاده بفسصاد «اŸفسصد الكب ‘ ،»Òوقت يرفع
كّ--ل «ب-ان-دي» ي-اف-ط-ة م-دّون ع-ل-ي-ه-ا سص-ؤوال« :م-ا
شص-ف-ت-و Êغ Òأان-ا..كلهم باندية»( ،)..ولذلك عّمت
فضصائح الفسصاد لكنها ل خفت ول هم يحزنون !
ن-هب ونصصب واح-ت-ي-ال وك-ذب ‘ كّ-ل الشص-رك-ات
ل اŸقاولت ،وقد
واإلدارات وا◊قول الفلحية و‘ ك ّ
انتشصر الرعب من فسصاد بوسصعه اصصطياد الشصاطر
ق-ب-ل السص-اذج واألحمق ،ومن الطبيعي أان ينتشصر
ال-ي-أاسس والإح-ب-اط ب Úال-ن-اسس ،ف-األخ-بار اŸتعلقة
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ماي ٢٠١٣

بقلم :جمال لعÓمي
djlalami@yahoo.fr

الفسشاد
يتهاطل..اللهمّ
حولينا
و’ علينا !
ب Óاسضتسضقاء سضياسضي،
يتسضاقط وابل من
الفضضائح على
ا÷زائريÃ Úا
جعلهم يتضضرعون
إا ¤الله بقولهم:
اللهم حولينا ول
علينا ،فقد أاصضابت
فضضائح سضوناطراك
واÿليفة وسضوناطرو
وسضونالغاز ،الرؤووسس،
و–ولت إا ¤قنابل
تفجر مضضاجع اآلمنÚ
وتنقل الرعب إا¤
اŸسضا ÚŸمن
الضضحايا واألضضاحي
الذين  ⁄يعرفوا بأاي
ذنب تعرضضوا للفسضاد
وأايادي ا◊سضاد التي
رفعت شضعار‘ :
الفسضاد عاند ول
–سضد !

ب-ال-فسص-اد واŸفسص-دين ⁄ ،تعد حكايات مهّربة من
دفاتر شصهريار وقصصصس أالف ليلة وليلة !
..كّ-ل ال-قصصصس م-ق-ت-بسص-ة ومسص-ت-وحاة من نوادر
وط-رائ-ف «ع-لي بابا واألربع Úحرامي» ،ومصصيبة
ا÷زائ-ري Úأان ال-فسص-اد ُي-راد ل-ه أان يك-ون بضصاعة
«م--اد إاي--ن أا÷Òي--ا» ،ول-ذلك –ّولت ال-رشص-وة إا¤
«تشص-ي-ب-ا» وع-م-ول-ة ،و–ّول السصارق إا« ¤شصاطر»
واÿارج ع--ن ال--ق--ان--ون إا ¤ب--زن--اسص--ي Îﬁف،
وب--اŸق--اب-لّ– ،ول ال-ذي ي-خ-اف ال-ل-ه إا« ¤ج-اي-ح»
وأاضصحى مطبّق القانون ›ّرد خائب «ما يعرفشس
صصلحو» !
هذه هي اŸقاربة الرعناء التي كّبرت الكرة الثلجية
للفسصاد ،وجعلت األرقام اُŸعلن عنها بشصأان اŸليÒ
اŸنهوبة –ت طاولة الصصفقات اŸشصبوهة والغشّس
وال-ت-دل-يسس وال-ت-زوي-ر وتضص-خيم الفواتّ› ،Òرد
أاق---وال ب---ل أاف---ع---ال ،و›ّرد أاغ--ا Êتصصّ--م اآلذان
وبسصببها «يا سصعدك يا لطرشس» !
م-ن ال-ط-ب-ي-ع-ي أان ي-ط Òشصك-يب خ-ليل إا ¤خارج
ا÷زائ-ر ،ب-ع-دم-ا قيل أانه باع ‡تلكاته وعقاراته ‘
ال-ع-اصص-م-ة ووه-ران ،وه-ذا اŸؤوشص-ر الطبيعي يّÈره
اعتكاف عبد اŸومن خليفة إا ¤اليوم بلندن عاصصمة
الضص-ب-اب ال-ت-ي دخ-لها هاربا ثم –ّول إا ¤لجئ ‘
بلد ُيقال أان بها ملكة ل ُيظلم عندها أاحد !
 ⁄ي-رّد اÿل-ي-ف-ة «اŸسص-روق-ات» ح-تى يرّد شصكيب
خ--ل--ي--ل ال--ع--م--ولت اŸتـه--م ب--ق-بضص-ه-ا ب-اسص-م
ّ
سص-ون-اط-راك ،م-ث-ل-م-ا  ⁄ي-رّد «علي بابا» ‘ الزمن
ال-غ-اب-ر «ال-غ-ن-ائ-م» ال-ت-ي جمعها من اŸغارة ،ولعّل
اŸشصهد الغريب والعجيب ،هو أان ا÷ميع منشصغل
بعّد اŸسصروقات بدل العمل على اسصÎجاعها وإاعادة
تأاميمها !
ل-ق-د –ّول ال-فسص-اد إا« ¤خ-ط-ر ع-لى النظام العام»
ي-هّ-دد “اسصك اÛت-م-ع ووح-دته ويضصرب مصصادر
ق-وت-ه ورزق-ه ‘ الصص-م-ي-م ،واألخ-ط-ر من ذلك ،أان
اŸفسص-دي-ن يسص-ت-ه-دف-ون سص-م-عة الدولة وهيبتها
ويسص-ي-ئ-ون إا ¤أاصص-ال-ة ب-ل-ده-م وت-ق-ال-يد وعادات
شص-ع-ب-ه-م ،ول-ن-ا ج-م-ي-ع-ا أان ل ن-ن-ت-ظ-ر ا Òÿمن
تداعيات قضصية يكشصفها لنا اإليطاليون وُيطلقون
عليها وصصفة «فضصيحة سصوناطراك  ،»2مثلما علينا
جميعا أان ل ننتظر ا Òÿمن إارهاصصات «حماية»
ت-وف-ره-ا ب-ري-ط-ان-ي-ا للمتهم رقم واحد ‘ فضصيحة
لسصاءة التي
اÿل-ي-ف-ة ،وه-م-ا مثال Úو‰وذج Úل إ
ي-تسصّ-ب-ب ف-ي-ه-ا «جزائريون» لدولتهم وشصعبهم،
سصوء !
وقبل ذلك ،ألنفسصهم األمّارة بال ّ

صسبيحة سسعود

«كمال بلخ »Òرئيسس ÷نة الفÓحة Ãجلسس األمة

«حق إا’متياز حلّ معضشلة العقار الفلحي لكن  ⁄يروج له
بالششكل اŸطلوب»

تعد قضضية تسضوية العقار الفÓحي ،إاحدى أاهم ال‚ازات التي –ققت منذ انطÓقة سضياسضة التجديد الفÓحي والريفي ،بحيث
كرسس قانون التوجيه الفÓحي رقم  03-08لسضنة  2008المتياز كنمط حصضري ،لسضتغÓل األراضضي التابعة لأÓمÓك اÿاصضة
للدولة ،كما حدد القانون رقم  03-10لسضنة  2010شضروط وكيفيات اسضتغÓل األراضضي الفÓحية التابعة لأÓمÓك اÿاصضة للدولة.
@Áسض كل ا◊ائزيــــــــــن على قرار من الولة ،أاو عقد رسسمي مشسهر فــــــــــي اÙافظـــــــة العقاريـــــــــة
@ 40بدل  99سسنة مـــــــــع كـــــــــــل امتيــــــــــــازات اŸلكيـــــــــــــــة عـــــــــــــدا البيــــــــــــــع
@ترافقه قروضض بدون فوائد تفوق مليار سسنتيم
@يسستثني اŸتابع Úقضسائيا إا ¤غايـــــــــــــة صســـــــــدور حكـــــــــــم نهائـــــي

@سشاهمت ال-ت-داب ÒاŸت-خ-ذة م-ن ق-بل الدولة‘ ،
–سص Úا◊صصول على اŸلكية العقارية الفلحية،
‘ اŸن-اط-ق الصص-ح-راوي-ة وتسص-وي-ة ال-وضص-ع-ي-ات
العالقة ‘ اÛال العقاري.
ك-م-ا حسص-ن ال-ن-ظ-ام ال-تشص-ري-ع-ي وال-ت-نظيمي
ا÷دي---د ال---رؤوي---ة الضص---روري---ة لك---ل ب---ر›ة
للسصتثمارات كانت فردية أاو جماعية ،عمومية أاو
خ-اصص-ة ،ل-تك-ت-م-ل ه-ذه التداب Òبدخول الديوان
ال-وط-ن-ي ل-تسص-ي Òاألراضصي الفلحية ،الذي يعد
لراضصي حيز
أاداة Ÿتابعة تطور الوضصعية العقارية ل أ
النشصاط .والذي قال بشصأانه «كمال بلخ »Òرئيسس
÷ن-ة ال-ف-لح-ة Ãج-لسس األم-ة ،أان-ه« :جاء ◊ل
مشص-اك-ل ال-ع-ق-ار ،التي تعت Èمعضصلة ،وهذا راجع
ل-وج-ود أاراضص-ي ،تسص-ت-غ-ل ألقصص-ى درجة بعضس
اŸن--اط--ق ك-الشص-م-ال ،وب-اŸق-اب-ل ل-دي-ن-ا أاراضص-ي
شص-اسص-ع-ةﬂ ،صص-ب-ة وت-ق-دم مردودا جيدا ،لكنها
ليسصت مسصتغلة جيدا كالهضصاب العليا مثل.
@بداية سسيدي ماذا يعني حق
المتياز؟
المتياز كما هو ﬁدد ‘ اŸادة الرابعة من القانون
رقم  03-10اŸؤورخ ‘ أاوت  2010هو العقد الذي
“ن--ح Ãوج-ب-ه ال-دول-ة شص-خصص-ا ط-ب-ي-ع-ي-ا م-ن
ج--نسص--ي--ة ج--زائ--ري-ة ي-دع-ى ‘ صص-لب ال-نصس
«اŸسص-ت-ث-م-ر صص-احب الم-ت-ي-از» ،ح-ق اسصتغلل
لملك اÿاصصة
األراضص-ي ال-ف-لح-ي-ة ال-ت-اب-عة ل أ
ل-ل-دول-ة وك-ذلك األم-لك السص-طحية اŸتصصلة بها
بناء على دف Îشصروط يحدد عن طريق التنظيم
-Ÿدة  40سص-ن-ة ق-اب-ل-ة ل-ل-ت-جديد مقابل دفع إاتاوة
سص-ن-وي-ة .وا÷دي-ر ب-ال-ذك-ر أان ح-ق المتياز ،حّل
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Áنح حق المتياز ألصصحاب اŸسصتثمرات الفلحية
ال-ف-ردي-ة وا÷م-اع-ي-ة ،ال-ذي-ن اسص-تفادوا من أاحكام
ال-قانون رقم  19-87ا-Ÿؤورخ ‘  8ديسصم،1987 È
وك-ل ا◊ائ-زي-ن ع-ل-ى ق-رار م-ن ال-ولة ،أاو على عقد
رسصمي مشصهر ‘ اÙافظة العقارية.

معضصلة كبÒة ‘ العقار الفلحي لكن مع األسصف
 ⁄يروج له بالشصكل اŸطلوب.
لمÓك السسطحية؟
@ما اŸقصسود با أ
هي ›موع األملك اŸلحقة باŸسصتثمرة الفلحية
من مبا Êومنشصآات.
@من هم اŸعنيون بحق المتياز؟

@شسروط السستفادة من حق
المتياز؟
اŸع-ن-ي-ون ب-ح-ق الم-تياز هم الذين تنطبق عليهم
أاحك--ام ال-ق-ان-ون رق-م  ،19-87ب--ح--يث ت-ع-د إادارة
األم-لك ال-وط-ن-ي-ة ب-اسص-م ك-ل مسص-تثمر يسصتو‘
أاحكام هذا األخ Òعقد –ويل حق النتفاع الدائم إا¤
حق امتياز.
وب-اŸق-اب-ل ي-قصص-ى م-ن السص-ت-ف-ادة م-ن أاحكام هذا
ال-ق-ان-ون وف-ق-ا ل-ل-مادة السصابعة ،األشصخاصس الذين
حازوا األراضصي الفلحية ‘ اŸادة الثانية من القانون،
أاو الذين أاجروا معاملت أاو اكتسصبوا حقوق انتفاع أاو
لحك-ام ال-تشص-ري-ع-ي-ة
أام--لك سص-ط-ح-ي-ة خ-رق-ا ل -أ
وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة اŸع-م-ول ب-ه-ا ،الذين كانوا موضصوع
إاسصقاط حق صصادر عن طريق القضصاء ،والذين أالغى
ال-ولة ق-رارات اسص-ت-ف-ادتهم ‘ ،ح Úتؤوجل معا÷ة
ا◊الت اŸطروحة أامام العدالة إا ¤غاية إاصصدار ا◊كم
النهائي.
@كيف يتم تطبيق هذا القانون ؟
لراضصي الفلحية بناء على
يقوم الديوان الوطني ل أ
دف Îالشص-روط اÙدد ‘ اŸادة ال-راب-ع-ة ،اŸوق-ع ط-ب-ق-ا
ل-ل-ق-ان-ون م-ن اŸسصتثمر صصاحب المتياز اŸشصهر ‘
اÙافظة العقارية ،بتسصجيل اŸسصتثمرة الفلحية ‘
بطاقية اŸسصتثمرات الفلحية.

@هل يسستفيد صساحب المتياز من
دعم الدولة؟
ط-ب-ع-ا ‘ إاط-ار ق-ان-ون ح-ق المتياز Áكن للفلح
ا◊صصول على دعم ما‹ «قروضس دون فوائد» قد
تفوق مليار سصنتيم على كل  10هكتار ،فسصياسصة
الدولة ا◊الية ‘ القطاع الفلحي تقدم دعم كبÒ
ل--ل--ف-لح ،Úوه-ذا م-ا ي-دخ-ل ‘ إاط-ار سص-ي-اسص-ة
ال--ت--ج--دي--د ال--ف-لح-ي وال-ري-ف-ي ،ع-ن ط-ري-ق
ت-خصص-يصس ع-دة صص-ن-ادي-ق خاصصة ‘ الصصحراء،
وه-و م-ا ي-تضص-ح ه-ذا العام ‘ إانتاج عدة ﬁاصصيل
ع-ل-ى غ-رار شص-ع-ب-ة ا◊ب-وب ال-تي –ضس بدعم
ك-ب .Òوه-ذا ك-ل-ه ي-دخ-ل ضص-م-ن سص-ياسصة الدولة
ل-ت-ح-ق-ي-ق الك-ت-ف-اء ال-ذاتي الذي أاصصبح مسصأالة
سصيادة وطنية.
@ه- -ل Áك- -ن ل- -ل- -مسس- -ت- -ف- -ي -د م -ن ح -ق
لرضض؟
المتياز إاعادة بيع ا أ
وث-ي-ق-ة ح-ق الم-ت-ياز لها كل امتيازات عقد اŸلكية
Áك-ن لصص-اح-ب-ه-ا ك-رائ-ه-ا وال-تنازل عليها ،فحق
الم-ت-ي-از قابل للتنازل ،الرهن ،ا◊جر والتوريث،
وه-ذا ب-ط-ري-ق-ة قانونية ،لكن ل Áكن مطلقا بيع
األرضس ،وه-ذا ه-و ال-ع-نصص-ر الوحيد ‘ الختلف
ب Úعقد اŸلكية وحق المتياز.

إاطار تششريعي وتنظيمي أاك Ìملئمة
Ÿتطلبات السشياق ا÷ديد

ت-ط-ب-يقا للقانون رقم  16-08ا--Ÿؤورخ ‘  03أاوت
 2008واŸتضصمن التوجيه الفلحي ،جرى إاعداد
وإاصص-دار ووضص-ع ال-نصص-وصس ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ال-تي
تك--رسس الم-ت-ي-از ك-ن-م-ط حصص-ري لسص-ت-غ-لل
األراضصي التابعة للدولة من خلل:
@ال-ق-انون رقم  03-10ا--Ÿؤورخ ‘  15أاوت سص-نة
 2010ال-ذي ي-ح-دد شص-روط وك-يفيات اسصتغلل
لملك اÿاصصة
األراضص-ي ال-ف-لح-ي-ة ال-ت-اب-عة ل أ
للدولة.
@ اŸرسصوم التنفيذي رقم  326-10اŸؤورخ ‘ 23
ديسصم Èسصنة  2010الذي يحدد كيفيات تنفيذ
ح-ق الم-ت-ي-از لسص-ت-غ-لل األراضص-ي ال-ف-لح-ية
لملك اÿاصصة للدولة.
التابعة ل أ
@وضص-ع ف-ه-رسس ل-ل-مسص-ت-ثمرات الفلحية الذي
سصيح Úمع تسصليم عقود المتياز ا÷ديدة.
لراضصي الفلحية من
@وضصع الديوان الوطني ل أ
خلل إاعداد األدوات القانونية ووضصع هياكله على
اŸسصتوى اŸركزي وا÷هوي والولئي.
@ اŸرسص-وم ال-ت-نفيذي رقم  06-11ا-Ÿؤورخ ‘ 10

ج-انفي  2011ال-ذي ي-ح-دد ك-ي-فيات اسصتغلل
لملك اÿاصصة
األراضص-ي ال-ف-لح-ي-ة ال-ت-اب-عة ل أ
ل--ل--دول--ة اıصصصص--ة أاو اŸل--ح--ق--ة ب--ال--ه-ي-ئ-ات
واŸؤوسصسصات العمومية.
@ال--ق-رار اŸؤورخ ‘  29م-ارسس  2011واŸتضصمن
اŸصصادقة على دف Îالشصروط الذي يحدد كيفيات
الم-ت-ي-از ل-ل-ه-ي-ئ-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ع-لى األراضصي
لملك اÿاصصة للدولة.
الفلحية التابعة ل أ
@صص--دور اŸنشص--ور ال--وزاري اŸشصÎك رق--م 191
اŸؤورخ ‘  29مارسس  2011واŸتعلق بنزع أاراضصي
ف-لح-ي-ة ل‚از Œه-ي-زات ع-م-وم-ي-ة ،يضصع هذا
اŸنشص-ور ن-ظ-ام-ا يسص Òن-زع األراضص-ي ال-ف-لح-ية
لسص-ت-ع-م-ال-ه-ا ك-وع-اءات عقارية إلقامة ﬂتلف
التجهيزات العمومية ذات اŸصصلحة العامة.
@صص--دور اŸنشص--ور ال--وزاري اŸشصÎك رق--م 108
اŸؤورخ ‘  23فÈاير سصنة  2011واŸتعلق بإانشصاء
مسصتثمرات جديدة للفلحة وتربية ا◊يوانات.
@إارسصال إا ¤الولة اŸذكرة رقم  246اŸؤورخة ‘ 24
م--ارسس  2011واŸت-ع-ل-ق-ة ب-إانشصاء مسصتثمرات
جديدة للفلحة وتربية ا◊يوانات.
ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-مسص-ت-ثمرات اÿاصصة ” اسصتلم
 1.889ملف من اŸصصالح اÙلية للديوان الوطني
لراضص-ي ال-ف-لح-ي-ة ت-خصس  22.960هكتار
ل --أ
وال-ت-ي منها  1063ت-وجت بشص-هادات اŸصصادقة
ع-ل-ى اŸشص-اري-ع التي سصتكون موضصوع دعم ما‹
من الدولة بعد توقيع دفاتر الشصروط.
لراضصي اÿاصصة للدولة ” –ديد
ب-ال-نسص-ب-ة ل أ

ﬁ 954يط Ãسصاحة تقدر ب 453.651هكتار
ال-ت-ي سص-تك-ون ب-ع-د اŸصص-ادق-ة ع-ل-ى الدراسصات
م-وضص-وع ت-خصص-يصس لصصالح  22.390صصاحب
امتياز Œدر اإلشصارة ‘ هذا اإلطار إا ¤انه ” توقيع
 172دف Îشصروط.
@صص--دور اŸنشص--ور ال--وزاري اŸشصÎك رق--م 402
ا-Ÿؤورخ ‘  6جوان  2011واŸت-علق بحيازة اŸلكية
ال-ع-ق-ارية الفلحية -تأام Úعقاري للمسصتثمرين
لقد جاء هذا اŸنشصور لسصتدراك التأاخ ÒاŸسصجل
إلن-ه-اء إاج-راءات تسص-ل-ي-م ال-ع-قود للمسصتثمرين
اŸسص-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ن-ظ-ام ح-ي-ازة اŸلكية العقارية
الفلحية وتطه Òالوضصعية.
اŸصصدر وزارة الفلحة.
@كلمة ختامية؟
›ه-ودات ك-بÒة ت-ب-ذل ال-ي-وم م-ن ال-دول-ة لك-ن
اŸشصك-ل ال-ذي ي-ب-قى مطروح بشصدة هو التكوين
ف-ن-ح-ن ن-ط-الب ب-إاع-ادة ت-أاه-ي-ل م-راكز التكوين
ال-ف-لح-ي .فشص-ه-ادة ال-تك-وي-ن ك-ف-يلة بتسصهيل
ا◊صص--ول ع-ل-ى ﬂت-ل-ف الم-ت-ي-ازات اÿاصص-ة
باŸشصاريع الفلحية.
وتك-وي-ن ال-ف-لح أاصص-بح أاك Ìمن ضصرورة ،فتوجد
م-ن-اط-ق ك-ثÒة م-ازالت ت-ع-م-ل بوسصائل تقليدية
خاصصة ‘ السصقي أاحيانا يكون تبذير كب Òللمياه
سصيما ‘ وليات الهضصاب العليا فتقنيات السصقي
ا÷دي-دة ي-جب أان ت-ط-ب-ق .م-ع ضص-رورة ف-تح قناة
إاذاعية خاصصة بقطاع الفلحة لتوعية الفلح.
ماي ٢٠١٣
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صسبيحة سسعود
تصصوير :خالدي مشسري

سضمحت لنا ا÷ولة
السضتطÓعية التي قادتنا إا¤
مؤوسضسضة ‘‘فيتاجو‘‘ الكائن مقرها
بأاولد يعيشس بولية البليدة،
بالوقوف على السضياسضة
التسضويقية للمؤوسضسضة التي تعتÈ
من الرواد ‘ ›ال إانتاج مشضروبات
العصضائر ،وعلى مدى تفاÊ
الفريق العامل فيها ،كما كانت لنا
الفرصضة مواتية Ÿعاينة اÿط
اإلنتاجي ،معاي Òالصضيانة
والنظافة ،اأجواء العمل وطرق
التعليب والتغليف ،مرورا بكامل
مراحل العملية اإلنتاجية.

ترقبو مفجاءة قوية ششهر جوان القادم ‘ عا ⁄العصشائر

وأاخرى من حجم  25سصل .كما Áكن القول أان
’’فيتاجو’’ هي أاول شصركة تنتج عصصÒا خليطا من
ﬂتلف أاصصناف الفاكهة من نوع’ ’كوكتيل’’ غني
بالفيتامينات.

«فيتاجو» تسشتفيد من اÈÿة اأ’Ÿانية
وتقتحم أاسشواق الدول العظمى

من صشناعات اŸعطرات إا ¤العصشÒ

@رأات اŸؤوسصسصة النور عام  ،2001معتمدة على
 35عامل فقط ،قبل أان تتوسصع اليوم وتصصل إا¤
 300عامل ،وبهذا الشصأان يقول عبد العزيز عادل،
اŸدي-ر ال-ت-ج-اري لـ’’ف-ي-ت-اج-و’’ ال-ذي اسص-ت-قبلنا ‘
مكتبه« :نعتمد ‘ جلب زبائننا على عدة نكهات
م-ت-ج-ددة ،م-ع م-راع-اة القدرة الشصرائية للمواطن
ا÷زائ-ري ،وق-ان-ون-ي-ا’’ ،ف-ي-ت-اج-و’’ مؤوسصسصة ذات
لخوان بلقاسصم وﬂلوف
مسص-ؤوول-ي-ة ﬁدودة ل أ
’’ب-ل-ف-ار’’ ال-ل-ذان احÎف-ا صص-ناعة اŸعطرات Ÿدة 25
سص-ن-ة ،ق-ب-ل أان ي-قررا إانشصاء وحدة إلنتاج العصصÒ
سصنة  ،1999وانطلق إانتاج أاو ¤معلبات اŸشصروب
عام  ،2000وك-ان أاول م-ن-ت-ج ل-لشصركة عبارة عن
ع-ب-وة عصص ÒالÈت-ق-ال ال-ورق-ية من حجم  1ل،Î
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يعتمد اŸصصنع حسصب ﬁدثنا دائما على اÈÿة
األŸان-ي-ة« :رك-زن-ا م-ن-ذ ان-ط-لق-ن-ا ع-ل-ى ب-لورة ما

ت-ع-ل-م-ناه من ›مع ’’بايار’’ ،فأاطلقنا سصنة 2003
شصك-ل ج-دي-دا م-ن اŸن-ت-ج-ات ي-تمثل ‘ قنينتي
زج-اج ،األو ¤ب-ح-جم  1ل Îوال-ث-ان-ية بحجم 25
سصل .وبعد  4سصنوات من الدراسصة والبحث لواقع
السصوق ا÷زائري واحتياجات اŸسصتهلك ،طرحنا
ع-ب-وة عصص Òب-حجم  5.1ل Îع--ام  ،2007ب-دأانا
بـتصصنيع  4أانواع علب ورقية صصغÒة ا◊جم ،ثم
ع-ل-ب-ا ورق-ي-ة سصعة  1ل Îول Îونصص--ف ،ب-ع-ده-ا
ق-ارورات زج-اج-ي-ة صص-غÒة وك-بÒة ا◊ج-م ،هذه
األخÒة توقف تصصنيعها».
أاشص-ار ذات اŸسص-ؤوول أان م-ن-ت-ج-ات-ه-م تسص-ت-ج-يب
Ÿق--اي--يسس ا÷ودة ال--ع--اŸي--ةÃ ،ا ‘ ذلك الشصك--ل
واŸظ-ه-ر اŸصص-م-م خصصيصصا للتصصدير مع كتابة كل
ال-ب-ي-ان-ات ب-ث-لث ل-غ-ات هي العربية ،ال‚ليزية
والسصبانية ،خصصوصصا وان عصصائر ’’فيتاجو’’ تصصل
إا ¤ك-ل ق-ارات ال-ع-ا ،⁄م-وضص-ح-ا أان م-ن-ت-ج-ات-ه-م
خ-اضصت Œرب-ة ال-تصص-دي-ر ن-حو فرنسصا ‘ فيفري
 ،2000ت--ل--ت-ه-ا ك-ن-دا ،ا‚لÎا ،ال-ولي-ات اŸت-ح-دة
األم-ريك-ي-ة ،وباŒاه بعضس الدول العربية كاألردن،
اإلم-ارات ال-ع-رب-ي-ة اŸت-حدة ،إاضصافة إا ¤دول افريقية
م-ن-ه-ا السص-ي-ن-غ-ال ،ال-ن-ي-ج-ر ،م-ا‹ .ك-م-ا شصاركت
اŸؤوسصسصة ‘ عدة معارضس Ãوسصكو والدار البيضصاء
ب-اŸغ-رب ،م-رسص-ي-ل-يا بفرنسصا ،ومعرضس طرابلسس
بليبيا ،شصيكاغو بالوليات اŸتحدة األمريكية.

ششبكة توزيع خاصشة معززة
بنقطة للبيع اŸباششر

أاف-اد اŸدي-ر ال-ت-جاري Ÿؤوسصسصة «فيتا جو» أان لديهم
مصصنعا وحيدا يقوم بالتوزيع على مسصتوى القطر
الوطني بالبليدة ،ونقطة توزيع واحدة خاصصة للبيع
اŸب--اشص--ر ‘ السص-م-ار ت-تصص-ل م-ب-اشص-رة ب-ب-ائ-ع-ي
التجزئة ،تبدأا من «شصرشصال» حتى «برج منايل»،
لكن ‘ التوزيع التجاري لدينا زبائن «بريسصتيج»،
م-ن-ه-م «رئ-اسص-ة ا÷م-هورية»« ،ا÷يشس الوطني
الشص-ع-ب-ي»« ،اÿط-وط ا÷وي-ة ا÷زائ-ري-ة» ،وإا¤
ج-ان-ب-ه-م أاك Èال-ف-ن-ادق على غرار «الشصÒاطون»،
«ال-ه-ي-ل-ت-ون» ،مضصيفا أان لديهم وحدات للبيع غÒ
اŸباشصر ›سصدة بواسصطة بائعي ا÷ملة وموزعÚ
خ-اصص ،Úوه-م ل ي-فك-رون ح-ال-يا ‘ بعث وحدات
إانتاج أاخرى ،لكن لديهم مشصروعا آاخر هذه السصنة،
أاين سصيجهزون اŸصصنع لطاقة إانتاج أاك Èتفوق 40
أالف ل ‘ Îالسصاعة.

ارتفاع مبيعات يصشل إا ١٧ ¤من اŸائة

نفى اŸتحدث اعتمادهم على اإلنتاج اÙلي فيما
ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸواد األول-ية« :اعتمادنا كب Òعلى اŸواد
األول---ي--ة اŸسص--ت--وردة،
ف--اإلن--ت--اج ال-ف-لح-ي
ال-وط-ن-ي شصحيح ،وÃا
أان ج---م--ي--ع شص--رك--ات
اŸشصروبات تعمل Ãركز
ال--عصص ،Òف--ن--ح-ن م-ث-ل
غÒن-ا تسص-ت-ورده من دول
أاوروب-ا والÈازي-ل ،ول-دينا
ب-عضس اŸواد ن-قتنيها من
ا÷زائ--ر ك--ح--ب--ي--ب-ات
الÈت-ق-ال والسصكر ،لكن
اŸادة األول-ية مسصتوردة،
وأاؤوكد مرة أاخرى أان كل
م-ن-ت-ج-ي ال-عصص-ائ-ر
دون اسص---ت---ث---ن---اء
يسص-توردون اŸواد
األسصاسصية،
ل-ي-ب-قى اŸشصكل

ال-وح-ي-د ‘ أاسص-ع-ار ه-ذه اŸواد ال-تي هي ‘ ارتفاع
مسصتمر وسصياسصة «فيتا جو» اÙافظ على السصعر
نفسصه للحفاظ على الزبون ،وبالرغم من أانه ل
ت-وج-د دراسص-ات رسص-م-ي-ة أاو إاحصص-ائ-ي-ات دق-يقة
ف-ن-ح-ن مسص-ي-ط-رون ع-ل-ى السصوق الوطنية من
خلل ارتفاع نسصبة اŸبيعات التي تزداد كل سصنة
بـ 15إا 17 ¤ب--اŸائ--ة» .ك-م-ا أاوضص-ح اŸع-ن-ي أان
اŸسص-ت-ه-لك ا÷زائري يتجه نحو شصرب العصصائر
عكسس م-ا ك-ان ‘ السص-ن-وات اŸاضص-ي-ة ال-ت-ي كان
اإلق-ب-ال ف-ي-ها على اŸشصروبات الغازية وهي ثقافة
ك-بÒة ‘ مصص-ل-ح-ة اŸسص-ت-ه-لك ،لك-ن اŸشصك-ل ‘
ال-ق-درة الشص-رائ-ي-ة ،فليسس كل جزائري قادر على
اقتناء العصص Òفهو أاغلى ثمنا مقارنة باŸشصروبات
الغازية ،وحتى اŸنتجات اŸسصتوردة اŸوجودة -رغم
تذبذب توفرها ‘ األسصواق -سصعرها اŸرتفع جدا
200دج لل Îالواحد يجعل اŸسصتهلك يفر منها .

ا◊فاظ على ا÷ودة وعلى نفسس السشعر

صصممت العلب خصصيصصا للتصصدير بجودة نوعية
الورق والغلق والكتابة بثلث لغات هي العربية،
ال‚ل-ي-زي-ة والسص-ب-ان-ية ،مسصتبعدا فكرة تعبئة
عصص Òفيتاجو ‘ قوارير بلسصتيكية« :ألننا نؤومن
ب-فك-رة العصص Òمنتج نبيل ل
أاتصص-----------وره ‘ ق-----------ارورة
ب--لسص-ت-يك-ي-ة ،ف-ه-ذه األخÒة
تليق أاك ÌباŸشصروبات الغازية»،
ف-ال-ت-غ-ل-ي-ف ي-ع-ط-ي -حسصبه-
ق-ي-م-ة ل-ل-م-ن-ت-ج ،وح-ت-ى اآلن ل
ي-فك-رون ‘ ت-ع-ب-ئة عصصÒهم ‘
ع--لب ح-دي-دي-ة ،م-ت-ح-دث-ا ع-ن
ت-وق-ف إانتاج القارورات الزجاجية
الك--بÒة ا◊ج--م ن--ظ-را ل-ث-م-ن
اسصتÒادها الباهظ.

منتج جديد كل  ٦أاششهر
واŸفاجأاة قريبا

تك-م-ن ق-وة «فيتاجو» ‘
ال-ت-ن-وي-ع ،ف-هي تنتج
م--ن-ت-ج-ا ج-دي-دا ك-ل

اŸسشتهلك ا÷زائري يتجه نحو ثقافة ششرب
العصشائر عكسس ماكان ‘ السشنوات اŸاضشية
سص-داسص-ي ،ول-دي-ه-م م-ن-تج جديد شصهر جوان
سص-يك-ون م-ف-اج-اأة ك-ون-ه غ Òم-توفر ‘ ا÷زائر،
وه--م ي--ب--ح--ث--ون دوم--ا ع--ن ت-ق-د Ëا÷دي-د
ل-ل-مسص-ت-ه-لك ا÷زائري ،خاصصة واأنهم يوفرون
عصصÒا بدون حافظ وبنكهات طبيعية والسصعر
الأق--ل ‘ السص--وق ا÷زائ--ري--ة ،م--ا ي--ج-ع-ل-ه-م
كموؤسصسصة يتحدون اŸنافسصة التي يعتÈونها ‘
صص-ال-ح ا÷م-ي-ع ،لسص-ي-م-ا واأن اسصÎاتيجيتهم
تعتمد على ثلثية «التنويع ،السصعر ،ا÷ودة «،
مع الÎكيز على الكمية.

«فيتاجو» ترعى كل التظاهرات
واأ’عمال اÒÿية ‘ سشبيل الله

«فيتا جو» معروفة على مسصتوى القطر الوطني
Ãسص-ان-دت-ه-ا ل-ل-نشصاطات الرياضصية ،الثقافية،
الÎفيهية ،اÒÿية ،سصواء باŸنتج اأو باأغلفة مالية
“نح دائما ‘ التظاهرات الجتماعية والثقافية
وال-ري-اضص-ي-ة والصص-ح-ي-ة وغÒه-ا .وف-يما يتعلق
ب--ال--نشص--اط--ات اÒÿي--ة ه-م دوم-ا ح-اضص-رون
كشص-ريك وي-رفضص-ون اإظ-ه-ار شصعارهم كممول،
وه--م ح--اضص--رون دائ--م-ا اأي-ن يك-ون ا÷م-ه-ور
العريضس اإل ‘ حالة ما  ⁄يتلقوا دعوة ،على حد
قول اŸدير التجاري «مشصاريعنا اÒÿية تكون ‘
سصبيل الله».
وب--خصص--وصس اإلشص--ه--ار ع Èوسص--ائ--ل اإلع--لم
ب-أان-واع-ه ،أاك-د السص-ي-د ع-ادل« :ن-تجه إاليه عندما
يك-ون ل-دي-ن-ا إانتاج جديد ،لكن نتجه إا ¤اإلشصهار
ا÷واري م-ن خ-لل دع-م ال-ت-ظ-اهرات ،كل أانواع
ال--ت--ظ--اه--رات ،وم--ا ي--خصس “وي--ل اŸشص-اري-ع
اÒÿية».
ماي ٢٠١٣

17

رغم اعتبار  ٢٠١٣سضنة السضتثمار ‘ العقار

الصشالون الدو‹ « »١٦للسشيارات
با÷زائر يحقق مبيعات قياسشية

تهافت اآللف من عشضاق اŸركبات على أاجنحة الصضالون الدو‹ ١٦

للسضيارات ،الذي احتضضنه قصضر اŸعارضس بالصضنوبر البحري «سضفاكسس»
با÷زائر العاصضمة ،أاين نشضطته مشضاركة نحو  5٣عارضضا ،تنافسضوا
Ÿدة  ١٠أايام على تقد Ëأافضضل العروضس ،وأاحدث البتكارات
والتكنولوجيات اŸبدعة ‘ عا ⁄السضيارات.
احتدام التنافسس ب Úالوكلء من حيث العروضس والتخفيضشات

كان الصصالون مناسصبة لكشصف أاك Èالشصركات العاŸية من أاŸانيا ،اليابان ..عن أاحدث
ما توصصلت إاليه إابداعاتها ‘ تصصميم ‰اذج فاخرة من السصيارات ،الوكلء اŸعتمدون
ب-ا÷زائ-ر ،أاج-م-عوا على ‚اح طبعة  ،2013ب-ت-ح-قيقهم ألهدافهم اŸسصطرة قبيل
الصص-ال-ون ،م-ن خ-لل نسص-ب-ة اŸبيعات اÙققة ،والوفود الغفÒة التي أامت الصصنوبر
البحري من أابناء ا÷زائر الذين بلغوا  3ملي Úزائر قدموا من كل وليات الوطن،
وحتى ولو من أاجل أاخذ صصورة للذكرى أامام أافخم اŸركبات.

صسبيحة سسعود

تصصوير :نبيل الزاهي

«›مع معزوز» يحفز الزبون بجهاز بلزما مع تسشليم
فوري للمركبة و«كيوكيو» الصشغÒة تبلغ سشقف اŸبيعات

@دخل «›م-ع م-ع-زوز» ال-ط-ب-عة  16لصصالون
السص-ي-ارات ،ب-إاسصÎاŒي-ة تسص-ويقية مرتكزة على
ت-ق-د Ëخ-دم-ة “ويل قروضس الشصراء دون فوائد،
ب-فÎة ضص-م-ان وخ-دم-ة م-ا ب-ع-د ال-ب-ي-ع مضص-مونة،
ل-يشص-ه-د ج-ن-اح «م-ع-زوز» اŸم-ث-ل ال-رسص-مي لعدة
ع-لم-ات ع-ل-ى غ-رار «شصÒي»« ،مازدا»« ،إايفيكو»،
« » ،GONOWط-ي-لة فعاليات الصصالون ،إاقبال
منقطع النظ ،Òخاصصة على جناح العلمة الصصينية
«شصÒي» ،ذات ال--تشصك--ي-ل-ة ال-واسص-ع-ة واألسص-ع-ار
التنافسصية ،مع إامكانية ا◊صصول على مركباتها عن
ط-ري-ق ال-ق-رضس دون ف-وائ-د ،وال-تسص-ل-ي-م الفوري
فضص--ل ع--ن ت--ق--د– Ëف-ي-زات لكسصب ال-زب-ون
“ث--لت ‘ ت--ق--د Ëج-ه-از «آال أاو دي»  32بوصصة،
18
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هاتف نقال وتخفيضصات مغرية على سصعر التأام،Ú
وهذا ما كشصفته فهيمة بوحÒد مسصؤوولة التصصال
ب-اÛم-ع ب-قولها›« :مع معزوز أاهدى زبائنه جهاز
بلزما من طراز رفيع  32بوصصة ،مع عدم احتسصاب
ضصريبة السصيارات ا÷ديدة عند اقتناء سصيارة من
اÛمع دون قروضس».
هذا وحقق «›مع معزوز» مبيعات فاقت األهداف
اŸسص-ط-رة ،وك-انت حصصة األسصد لسصيارة «كيوكيو»
بـ 1500مركبة ،وهو ما يعادل نسصبة  ،%80وهذا ما
أارج-ع-ت-ه السص-يدة «بوحÒد» إا ¤التحفيزات الكبÒة
ال-ت-ي اع-ت-م-ده-ا «›م-ع معزوز» ‡ا مكن أاصصاب
ال-دخ-ل اŸت-وسص-ط من –قيق حلم امتلك مركبة
ج-دي-دة ،وق-د ت-ل-قت اŸرك-بة الصصغÒة «كيوكيو» ‘
ال-ي-وم األول ف-قط  100ط-لب ،ه-ذه األخÒة ،ال-تي
صصنعت ومازالت تصصنع ا◊دث بالنظر إا ¤سصعرها
ال--ذي ل ي--ع--رف ل-ه م-ث-ي-ل ،فضص-ل ع-ن إامك-ان-ي-ة
ا◊صصول عليها عن طريق قروضس دون فائدة.
«ك-ي-وك-ي-و» سص-ي-ارة صص-ي-ن-ي-ة كاملة التجهيزات،
بسصعر  66مليون سصنتيم ،عرفت رواجا و‚احا ‘

ا÷زائ-ر ،خ-اصص-ة ع-ند أاصصحاب الدخل البسصيط.
ول-ل-حصص-ول ع-لى «كيو كيو» عن طريق القرضس،
ي-ت-م تسص-دي-د  46م-ل-ي-ون سص-ن-ت-يم كشصطر ‘
ال-ب-داي-ة ،ث-م ي-ت-م خصص-م م-ب-ل-غ  45000دينار
ج-زائ-ري ك-ل ث-لث-ة أاشص-هر ،أاي ما يعادل 15000
دي-ن-ار ج-زائ-ري شص-هريا ،وهو ما مكن هذه اŸركبة
م-ن أان ت-ل-ق-ى رواج-ا خ-اصص-ة ع-ند السصيدات ،مع
–قيق ‚اح باهر بتصصدر لئحة اŸبيعات.
عرضس «›مع معزوز» كذلك ‘ جناح «شصÒي»
السصيارة رباعية الدفع «تيغو» Ãبلغ  159مليون
سص-ن-ت-ي-م ف-قط« ،تيغو» تعد من أا‚ح البتكارات
الصصينية ‘ عا ⁄اŸركبات Ãحرك  8.1ل Îيولد
قوة  110حصصان ،إاضصافة إا ¤احتوائها على عنصصر
األم-ان ،ال-راح-ة وال-رف-اهية وجاذبية الشصكل ،كما
حققت سصيارة  FLUWIN A13الكاملة من حيث
ال-ت-ج-ه-ي-زات ،وبسص-ع-رها اŸنافسس  113مليون
COWIN A
سص-ن-ت-ي-م ،والسص-يارة العائلية 21
بـ 103مليون ،السصعر اŸغري بالنظر لشصكلها وما
تتوفر عليه من خيارات.

نظام اÿيار اŸتميز ‘ عا ⁄السسيارات

تداعب الفخامة
بـ«كوريـــــــسس»
و«سشÒاتو» ا÷ديدة

«ميني باسشمان»
‚م بافاريا موتورز

أابهرت السسيارة الرياضسية الراقية اŸد›ة «ميني باسسمان» ،زوار اŸعرضض من
لثارة والبحث عن التميز« ،باسسمان» هو عنوان ابتكار جديد ‘ عا⁄
عشساق ا إ
السسيارات الرياضسية الصسغÒة اŸد›ة ،ذات دقة التصسميم ومتعة القيادة،
لسسطح
شسكلها اÿارجي Áنح الشسعور بالقوة ويعزز الثقة ‘ القيادة ،كما أان ا أ
اŸنحنية بقوة تع Èعن الهيئة الرياضسية.
«باسسمان» سسيارة ذات أاربعة مقاعد ،وذلك وفقا Ÿعاي ÒاŸقاعد الرياضسية،
فاŸقاعد اÿلفية توفر حرية كبÒة لراكبها« ،باسسمان» سسيارة فخمة
Ãجموعة من التجهيزات كمكيف الهواء ،مرايا خارجية ذات قابلية
للتعديل كهربائيا ،راديو بقرصض مضسغوط ،نظام تثبيت السسرعة ،فتح
سسقف السسيارة كهربائيا ،مصسابيح أامامية «كازينزن» ،وتقدم «بافاريا
لوÃ ¤حرك بنزين بقوة
موتورز» «كوبر باسسمان» و«كوبر أاسض باسسمان» ،ا أ
 122حصسان بسسعر  265مليون سسنتيم ،والثانية كذلك بنزين ،لكن بقوة 184
حصسان بسسعر  335مليون سسنتيم.

«فالكون موتورز»
اع-ت« Èصص-ال-ح ع-اشص-وري» مسص-ؤوول ال-تسص-وي-ق ل-دى «ك-ي-ا موتورز
ا÷زائ-ر» ،ك-ل م-ن سص-ي-ارة «ك-وريسس» و«سصÒات-و ا÷دي-دة» ق-ن-بلة
الشصركة ‘ الطبعة  16للصصالون ،مÈزا اعتماد «كيا موترز ا÷زائر»
ع-ل-ى أاح-دث ال-تك-ن-ول-وج-يات ‘ التصصميم وقوة اÙرك ،مع مراعاة
ع-نصص-ري ا÷اذب-ي-ة وال-ف-خ-ام-ة ،فسص-ي-ارة «ك-وريسس» م-ث-ل تتمتع
Ãحرك  3ل Îو V6وبقوة  294حصصان ،فضصل عن احتوائها على
ك-ام-ل ال-ت-ج-هيزات ،ومراعاة عنصصر الفخامة والرفاهية ،مع تزويدها
بـ 9وسص-ادات ه-وائية ،و 4ك-امÒات م-راق-ب-ة ،و اع-تمادها على نظام
–ديد اÿروج من الطريق ،مكيف هوائي خاصس من كل ناحية من
السصيارة ،دون إاهمال التجهيزات اŸتعلقة بالسصلمة واألمن ،كل هذا
بسصعر  8.548ملي Úدينار جزائري.
ك-م-ا ك-انت «ك-ي-ا» ع-لى موعد مع إاطلق السصيارة الفاخرة «سصÒاتو»
ا÷دي--دة ال--ت--ي دخ--لت السص--وق ا÷زائ--ري-ة ألول م-رة م-ن خ-لل
الصص-ال-ون ،ب-ع-د إاح-داث ت-ع-دي-لت ع-ل-ي-ه-ا م-ن ح-يث ال-تصص-ميم
وال-ت-جهيزات ،بسصعة « 1.6أام ب-ي إاي» ب-ن-زي-ن ب-قوة  130حصصان،
سص--ت--ط--رح ب-ن-وع« Úأاسس إاكسس» ب-ع-ل-ب-ة سص-رع-ة ي-دوي-ة وع-ل-ب-ة
أاوت-وم-ات-يك-ية ،حدد سصعرها بـ 1.18م-ل-ي-ون دي-نار لليدوية و1.91
لوت-وم-ات-يك-ي-ة ،وال-نوع اآلخر «أاسس إاكسس برÁيوم» بعلبة يدوية
ل -أ
وأاوت-وم-ات-يك-ي-ة .ه-ذه اŸرك-ب-ة ال-ت-ي اف-تكت اŸرت-بة األو ¤من حيث
اŸبيعات بنسصبة  50باŸائة تليها سصيارة «بيكانتو» بنسصبة  35باŸائة.
وب--خصص--وصس ال--ت--خ--ف--يضص-ات اÿاصص-ة ب-اŸع-رضس ،ق-ال «صص-ال-ح
ع-اشص-وري» ،ال-ذي أاشص-اد ب-ق-وة ت-ن-ظيم الصصالون خلل هذه اŸقارنة
بسص-اب-ق-ت-ه-ا ،أان أاسص-ع-ار «كيا» اŸطروحة ‘ سصوق ا÷زائر ،مدروسصة
بدقة ،فاŸعرضس ل يحتاج إا ¤طرح تخفيضصات ،ألن الزبون مسصتفيد
من ذلك ‘ كل األوقات ،كما اعت Èتنصصيب إادارة الصصالون خلل هذه
الطبعة ألعوان عند كل جناح باألمر اŸميز.

لول مرة
«مÒاج» سسيارة صسغÒة أ

و«باجÒو سشبور» ا÷ديد...
أاسشطورة ميتسشوبيششي

لول مرة سسيارة صسغÒة ا◊جم ‘ السسوق ا÷زائرية من
أاطلقت «ميتسسوبيشسي» أ
خÓل الطبعة  16لصسالون السسيارات– ،مل تسسمية «مÒاج» ،قال بشسأانها مدير
التسسويق «رياضض بلمولود»« :ميتسسوبيشسي معروفة ‘ ا÷زائر و‘ باقي الدول
بالسسيارات اıصسصسة للمسسالك الوعرة ،خاصسة باŸركبة النفعية ثنائية
اŸقطورة ،والسسيارة رباعية الدفع ،وقصسد السستجابة إا ¤كل احتياجات
زبائنها ،فكرت اŸؤوسسسسة ‘ إاطÓق سسيارة «مÒاج» الصسغÒة بكامل التجهيزات،
لن فقط ‘ قارة آاسسيا» ،وبخصسوصض ‚م العÓمة اŸتمثل ‘
اŸسسوقة حتى ا آ
سسيارة رباعية الدفع «باجÒو سسبور» ا÷ديدة بـ 7مقاعد ،وﬁرك بقوة وسسعة
 2.5ل Îبـ 178حصسان ،بسسعر  4مÓي Úدينار جزائري ،السسيارة متوفرة بأالوان
لشسارة إا ¤نفاد كل الكمية
لسسودŒ .در ا إ
لبيضض ،الرمادي وا أ
تنوعت ب Úا أ
اŸعروضسة قبل انقضساء الصسالون ،كما أان العÓمة عرضست تشسكيلة واسسعة من
منتوجاتها ،بتخفيضسات بلغت  200أالف دينار‡ ،ا جعل الزبائن يصسطفون ‘
طواب Òداخل جناح ميتسسوبيشسي لتسسجيل طلباتهم.

ماي ٢٠١٣

19

يحدث أان تخرج بطانة الرحم من
مكانها األصضلي ،فتتشضكل خارجه
مكونة عقدا صضغÒة ،كت ،Óزوائد أاو
نتوءات ،وهي حالة مرضضية لبد
من عÓجها وإال أاثرت سضلبا على خصضوبة اŸرأاة مسضتقب،Ó
وحتى على حياتها ا÷نسضية ،وبالرغم من أان السضبب
الرئيسس وراء هذا اŸرضس -الذي يÓزم  % 50من النسضاء
اللواتي يعان Úمن آالم شضديدة ‘ منطقة ا◊وضس و55
 %من اللواتي تأاخر ا◊مل عندهن -ل زال ›هول ،لهذا
حاولنا وضضعه –ت اÛهر.

 % ٧٠نتيجتها العقم

أامومة

راضسية .ح

@ و‘ اŸوضص-وع ذات-ه ت-ق-ول أاخصص-ائ-ي-ة طب ال-نسص-اء وال-ت-وليد الدكتورة ليلة
سصماتي« :يحدث أان تنتقل بطانة الرحم عن طريق قنوات فالوب أاو األوعية
الليمفاوية إا ¤أاماكن شصاذة با◊وضس ،أاين تسصتقر وتنمو ،أاو أان تتشصكل نتيجة
إاف-راز ال-ت-ج-وي-ف ال-رح-م-ي Ÿواد ك-ي-م-يائيه ﬁفزة األنسصجة التي تتحول إا¤
أانسص-ج-ة شص-ب-ي-ه-ة ب-ب-ط-ان-ة الرحم» ،وعن كيفية تكونه تضصيف« :لدينا حالة
مرضصية تعرف با◊يضس الرجعي ،وهي الرجوع العكسصي لدم الدورة الشصهرية
بعكسس ›راه الطبيعي ،فعوضس خروجه من عنق الرحم ،ثم اŸهبل ومنه إا¤
خ-ارج ا÷سص-مÁ ،ر عكسص-ي-ا ع Èق-ن-ات-ي فالوب إا ¤اŸنطقة
اÿل--ف-ي-ة ل-ل-رح-م ،و‘ ب-عضس ا◊الت يصص-ل إا ¤األم-ع-اء
الدقيقة والقولون ،حامل معه خليا بطانة الرحم ،التي
ت-ل-تصص-ق ب-دوره-ا ب-أاج-زاء أاخ-رى م-ث-ل اŸبايضس ،اŸثانة،
األمعاء.وكأاي مرضس ،لهذا األخ› Òموعة أاعراضس تذكر
ال-ط-ب-ي-بة منها« :اآللم الطمثية الشصديدة ،غزارة الدورة
الشص-ه-ري-ة ،آالم ا÷م-اع وم-ا ب-ع-ده ،ال-ن-زيف الرحمي
الشص-دي-د أاو غ ÒاŸن-ت-ظ-م ،العقم ،اإلرهاق ،آالم أاسصفل
ال-ظ-ه-ر ،اإلسص-ه-ال أاو اإلمسص-اك ،وج-ود أاورام ،أا ⁄أاثناء
التبول إاذا وجد الغشصاء اŸهاجر ‘ جدار اŸهبل األمامي
وجدار اŸثانة الداخلي،
أا ⁄ب-ع-د ال-تÈز إاذا وج-د ال-غشص-اء ال-هاجر على ا÷دار
اÿل-ف-ي ل-ل-م-ه-ب-ل ،ب-اإلضصافة لبعضس الضصطرابات
اŸعوية» ،فضصل عن أاعراضس تشصخصصها الطبيبة
م-ن-ه-ا ضص-عف ا◊ويصصلت ،ارتفاع هرمون
ا◊ل------يب ،ارت------ف------اع مسص------ت------وى
الÈوسص---ت---اج---لن--دن وع--دم ان--ف--ج--ار
ا◊ويصص-لت ،ب-ي-نما  49م-ن اŸائ-ة م-ن
ا◊الت ل تصصاحبها أاي أاعراضس ،قد يكون
تأاخر ا◊مل أاو العقم هو العارضس الرئيسس
ل--ل--م--رضس ‘ ح--وا‹ 70م--ن اŸائ--ة م-ن
ا◊الت».
وب-خصص-وصس خطة العلج توضصح« :هناك
عدة طرق لعلج بطانة الرحم :نعتمد على
أاخ---ذ ع---ي---ن---ة ،ف---حصس ال---دم ،ال--رنÚ
اŸغناطيسصي  ،MRIثم نشصرع ‘ العلج
بالهرمونات ،أاو العلج ا÷راحي ،على أان
يتم اختيار الطريقة اŸناسصبة حسصب سصن
اŸريضص--ة ،درج--ة ان--تشص--ار اŸرضس ورغ--ب-ة
اŸريضص---ة ‘ ا◊م--ل ،ح--يث نصص--ف ل--ه--ا
اŸسصكنات لتخفيف األ ،⁄بينما يسصتهدف
ال-ع-لج ب-ال-هرمونات إايقاف عملية اإلباضصة
والطمث ألطول فÎة ‡كنة ،وÃا أان ا◊مل
ي-ؤودي ل-ت-حسص-ن م-ؤوقت ‘ أاعراضس البطانة
ال-ه-اج-رة ،ن-نصص-ح ال-نسص-اء اŸصص-ابات بعدم
ت-أاج-ي-ل ا◊م-ل» ،مضص-ي-ف-ة« :لك-ن ب-عضس
ا◊الت تسص-ت-دع-ي اسص-ت-ئصص-ال إاصص-ابات
22
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حينما تؤوثر بطانة
الرحم اŸهاجرة على
خصشوبتك وصشحتك

ال-ب-ط-ان-ة اŸه-اج-رة ب-ط-ري-ق-ة ج-راح-ي-ة أاث-ن-اء اŸن-ظار ،ويؤودي ذلك إا ¤تخفيف
األع-راضس وزي-ادة ف-رصس ا◊م-ل ،وÁك-ن-نا تقسصيم العلج ا÷راحي إا ¤ثلثة
أاقسص-ام ،إام-ا ج-راح-ة –ف-ظ-ي-ة ح-ف-اظا على ا÷هاز التناسصلي للمريضصة وإازالة
أانسصجة البطانة الرحمية اŸوجودة با◊وضس واإللتصصاقات والتليفات اÙيطة
باŸبيضس أاو اÙيطة بقناة فالوب والتي تعوق وظائف ا÷هاز التناسصلي ،وكذلك
إازالة أاية أاكياسس دموية موجودة علي اŸبيضس ،وهذا النوع من ا÷راحة يتم إاما
عن طريق منظار البطن ،أاو باسصتخدام أاشصعة الليزر عن طريق منظار البطن ،أاو
عن طريق فتح البطن .فالنوع الثا Êمن العلج يسصتأاصصل فيه الرحم وتزال
أانسصجة البطانة الرحمية التي توجد با◊وضس وعلى اŸبيضس ويÎك
جزء من اŸبيضس ليؤودي وظيفته بعد ذلك خصصوصصاً إاذا كان سصن
اŸريضصة يقÎب من األربع Úعامًا ،بينما إاذا كانت اŸريضصة ‘
مرحلة متقدمة من اŸرضس وبالذات إاذا كان سصن اŸريضصة أاكÌ
م-ن أارب-ع Úع-ام-اً ف-ي-نصص-ح ب-اسص-ت-ئصص-ال ال-رحم واŸبيضس
وقناتي فالوب ،مع اسصتئصصال أانسصجة بطانة الرحم اŸوجودة
با◊وضس» .وعن مدى تأاثر عملية ا◊مل بهذا اŸرضس تشصÒ
إا ¤أانه« :من اŸمكن جدا أان يكون هذا اŸرضس اŸسصؤوول األول
ع--ن ال--ع--ق--م ،ف--وج-ود ه-ذا اŸرضس ق-د ي-ؤودي إا ¤تشصك-ل
ال-تصص-اق-ات ح-ول األن-اب-يب ،وب-ال-ت-ا‹ ق-د يؤودي إا¤
انسص-داده-ا،كما أان تشصكل األكياسس الدموية
ع-ل-ى اŸب-يضس ق-د ي-ع-يق وظيفته ،ويؤوثر
على اإلباضصة ,و‘ بعضس ا◊الت تفرز
ال-ب-ط-ان-ة اŸه-اجرة مواد كيماوية تؤوثر
ع-ل-ى ال-رح-م وع-لى بطانته فتمنع
ال-ت-عشص-يشس ،وال-ب-ط-ان-ة ت-ع-يق
ح--رك--ة ال-ب-ويضص-ة داخ-ل ق-ن-اة
فالوب بعد التقاطها ‡ا يؤودي
إا ¤تأاخر ا◊مل».

اأ’ماكن اأ’ك Ìإاصشابة
باŸرضس:

@ السسطح اÿارجي
للمبيضض أاو بداخله
لربطة اÿلفية
@ا أ
للرحم
@ السسطح اÿارجي
للرحم
@ قناتي فالوب
@ اŸثانة
لمعاء الدقيقة
@ا أ
أاو القولون
@ على أاي جزء من
أاجزاء ا◊وضض
@ كما Áكن أان
تظهر ‘ حالت
قليلة جدا ‘
ا◊جاب ا◊اجز
والرئة وا÷لد.

طفولة
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فقر الدم اŸنجلي أاو
ما يسضمى باألنيميا
اŸنجلية ،هو
اضضطراب وراثي ‘
الدم يؤوثر على خÓيا
الدم ا◊مراء ،جد
شضائع ويعت Èمشضكلة
صضحية كبÒة ،ينتج
عن الهيموغلوبÚ
اŸنجلي ( )Sالشضاذ
الذي ينتقل كصضفة
وراثية من ك Óاألبوين,
إاذ أان اكتسضابه من أاحد
األبوين يجعل الطفل
حام Óلصضفة فقر الدم
اŸنجلي دون ظهور
أاعراضضه.
‘ بيتي طفل مصشاب:

@ جنبي طفلك
التعرضض للجفاف
وادفعيه لشسرب اŸاء
بانتظام.
لطراف عن
@ تدفئة ا أ
طريق تدليكها ،فركها،
تضسميدها أاو السستعانة
بزجاجات اŸياه
السساخنة لتخفيف
ل.⁄
ا أ
@ التأاكد من جفافه،
فحالته قد تتفاقم ‘
الطقسض البارد أاو الرطب،
مع تشسجيعه على
التمارين الرياضسية.
@ التأاكد من أان طفلك
ل يجهد نفسسه،
و–فيزه على الراحة
كلما شسعر بالتعب.
@ –صس Úالطفل ضسد
لمراضض اŸعدية،
ا أ
وإاعطاءه فيتامينات
ومضسادات حيوية يصسفها
الطبيب.
@ اŸداومة على إاجراء
الفحوصسات الطبية
بانتظام.
@ Œهيز الطفل
ÓÃبسض دافئة عند
ل⁄
السسفر ،مسسكنات ا أ
واŸياه.
@ ثقفي نفسسك،
لسسرة
وطفلك وكل ا أ
باŸعلومات عن
اضسطرابات اÓÿيا
اŸنجلية للتعاون فيما
بينكم.

على الوالدين اسضتشضارة أاخصضائي جيني عند التخطيط للحمل

’ تسشتهينوا Ãرضس فقر الدم اŸنجلي

@ويقول الدكتور «ﬁم-د لوراري لونيسس» اأخصصائي
جيني اأنه«:يرافق هذا الداء فقر دم مزمن ونوبات من الأ⁄
ال-دوري ،وي-اأت-ي السص-م م-ن شصك-ل ك-ري-ات الدم ا◊مراء
التي تاأخذ شصكل الهلل ،ولدى اŸصصاب ÚباŸرضس خليا دم
ح---م--راء –ت--وي ع--ل--ى ن--وع م--ن ال--ه--ي--م--وغ--ل--وبÚ
«الشصاذ»،Sال---ه---ي---م--وغ--ل--وب Úال--ط--ب--ي--ع--ي ي--ع--رف
الهيموغلوب ،)A(ÚواŸشصكلة هنا اأن خليا الدم ا◊مراء
تتحول اإ ¤شصكل الهلل عندما ل –صصل على كفايتها من
الأوكسص-ج ،Úف-ن-ح-ن ج-ميعا نعرف اأن الشصكل الطبيعي
ل--ه-ا مسص-ت-دي-ر وح-رك-ت-ه م-رن-ة ،ح-ت-ى اأن-ه-ا تسص-ت-ط-ي-ع
النكماشس ودخول شصراي Úالدم الصصغÒة ،وعندما تكون
هللية تعجز عن دخول الأوعية الدموية الصصغÒة ،واأحيانا
تسص-ده-ا و–د م-ن ت-دف-ق ال-دم ال-ط-ب-يعي للأنسصجة ،ما
يسصبب الكث Òمن الأ.⁄
وع-ن دور ال-وراث-ة يضص-ي-ف«:هذا اŸرضس موروث مثل فصصيلة
ال-دم ول-ون ال-ع-ي-ون وغÒه-ا م-ن السصمات الوراثية ،وتتكون
ج-ي-ن-ات ال-ه-ي-م-وغ-ل-وب Úم-ن ›م-وعت :Úواحدة من كل
ال-وال-دي-ن ،ك-أان ي-حمل اŸولود جينﬂ Úتل ،)SS(Úأاو ك--ل
ال-وال-دي-ن ح-ام-ل ج-ي-نات الهيموغلوب ÚاŸنجلي واحدة ()S
الهيموغلوب Úالطبيعي (.)A
وم-ن صص-ف-ات ن-اق-ل األن-ي-م-ي-ا اŸن-ج-لية أانه«:ليسس لديه أاي
أاع-راضس ولك-ن إاذا ت-زوج م-ن ي-حمل ج Úاألنيميا اŸنجلية أاو
كان مصصابا به فسصيكون هنالك احتمال قوي أان يلدا طفل
مصصابا بفقر الدم اŸنجلي ،لهذا فمن اŸهم جدا التشصخيصس
لط-ف-ال ح-ت-ى ي-تسص-نى لهم مباشصرة العلج ،ويتم
اŸبك-ر ل -أ
ال-تشص-خ-يصس ب-إاج-راء ف-حصس خ-اصس يسصمى بفحصس الدم
للتمنجل ،كما توجد فحوصصات دم أاخرى أاك Ìدقة.
وÁك-ن أان ت-ت-ف-اوت األع-راضس م-ا ب Úم-ع-تدلة إا¤
ح-ادة ،حسص-ب-م-ا ت-فيد به أاخصصائية األطفال نعيمة
بن موسصى«:تظهر األعراضس بعد الشصهور األو¤
م--ن ال--ولدة ،وذلك ألن األط-ف-ال ح-دي-ث-ي
ال--ولدة ل--دي--ه--م نسص--ب--ة ع-ال-ي-ة م-ن
هيموغلوب F Úول ت-ظهر األعراضس
ح-ت-ى ي-خ-ت-ف-ي ه-ذا ال-ن-وع م-ن دم
ال--ط--ف-ل ،وي-ع-د انسص-داد أاو ضص-ي-ق
األوع--ي-ة ال-دم-وي-ة وت-راك-م-ه-ا م-ع
ب-عضصها من أاهم األسصباب
Ÿع-----ظ----م أاع----راضس
اŸرضس ،ب--ي--د أان أاكÌ
األع-راضس شص-ي-وع-ا عند
األطفال هي تورم اليدين
وال-قدم Úنتيجة لنسصداد
شص----راي Úال----دم اŸغ---ذي---ة
ل-ل-ق-دم Úوال-ي-دي-ن ،ال-بك-اء
ا◊اد بسص---------------بب األ.⁄
وتصص-اح-ب-ها أاعراضس ناŒة
ع-ن ف-ق-ر ال-دم منها :اإلرهاق
الشص---دي---د ،ق--ل--ة ال--نشص--اط،
الشص-ح-وب ،ف-ق-دان الشص-ه-ية،
اصص-ف-رار ا÷ل-د والعيون بسصبب

سص-رع-ة تكسص-ر خ-لي-ا ال-دم ا◊م-راء ‘ الكبد ،تأاخر ‘ النمو
وال-ب-ل-وغ ،الل-ت-ه-اب-ات اŸتكررة ،النتصصاب اŸؤو ⁄عند الذكور
ومشصاكل الع.»Ú
وعددت الطبيبة جملة من العوامل اإلضصافية التي من شصأانها
زيادة ا◊ال تعقيدا منها«:العطشس وا÷فاف الناجم عن عدم
شص-رب م-ا يك-ف-ي م-ن اŸي-اه ،ال-ق-ي-ام Ãجهود كب ،Òالطقسس
البارد ،السصباحة ،تناول اŸشصروبات الباردة ،كلها تعمل علي
–ف-ي-ز األ ⁄وت-ن-ذر ب-ن-قصس األكسصج ،Úومن اŸهم جدا أان
ي-ع-رف ال-وال-دان أان األع-راضس واŸسص-ببات تختلف من طفل
آلخر ،لذلك عليهما التنبه إا ¤ما يحفز الأ ⁄عند طفلهما ،من
خلل ا◊د من العوامل اŸؤوŸة وبالتا‹ تقليل وتÒة األ.⁄
ه-ن-الك ع-دة مضص-اع-ف-ات يسص-ببها مرضس فقر الدم اŸنجلي،
وت--ع--ت--م--د ع--ل--ى شص--دة اإلصص-اب-ة وم-دة اŸرضس«:م-ن بÚ
مضص-اع-ف-ات-ه ل-دي-نا العدوى ،فاألطفال أاك Ìعرضصة لها ويرجع
ذلك إا ¤تضصرر الطحال من اÿليا ا◊مراء اŸنجلية ،وبالتا‹
ل يسصتطيع تدم ÒالبكتÒيا ‘ الدم ،األوعية الدموية الصصغÒة
التالفة أاو اŸسصدودة ‘ الدماغ Áكن أان تؤودي إا ¤السصكتات
ال-دم-اغ-ي-ة اÿطÒة وخ-اصصة ‘ األطفال .العمى نتيجة تلف
شصبكية الع .Úمتلزمة الصصدر ا◊ادة التي –دث بسصبب
الل-ت-ه-اب-ات أاو وج-ود خ-لي-ا م-نجلية ‘ خليا الرئة ،وتتميز
با◊مى وآالم ‘ الصصدر .فقر دم حاد جدا ورÃا يحتاج اŸريضس
إا ¤عمليات نقل دم متكررة.
و‘ ظل غياب علج نهائي للمرضس تنصصح ﬁدثتنا األولياء
Ãزيد من ا◊نان واليقظة« :ل يوجد علج Ÿرضس األنيميا
اŸنجلية خاصصة ألن اŸرضس موروث ،ولكن من اŸهم جدا أان ل
نعت Èأان هذا يعني نهاية الطريق لعلج أاطفالنا ،وتوجد أادوية
خ-اصص-ة أاث-ب-تت أان-ه-ا ت-ق-ل-ل ح-الة اŸرضس واألعراضس كما أانه
Áك--ن إاج--راء ع--م--ل-ي-ة زرع ال-ن-خ-اع الشص-وك-ي ك-ع-لج
ن-ه-ائ-ي.ولك-ي ي-ع-يشس ط-ف-لك من اŸهم أان تقدم له كل
الدعم واÙبة التي يحتاج إاليها ،فوجود شصخصس يعطيه
كل اÙبة والدعم أامر بالغ الأهمية.

معلومـــة:

تعيشض خÓيا الدم ا◊مراء عادة Ÿدة
 120يوما قبل أان يتم يسستبدل بها
خÓيا جديدة ،وعمر اÓÿيا
اŸنجلية أاقصسر بكث،Ò
فهي “وت ب14 Úـ20
يوما بسسبب شسكلها الذي
يجعلها أاك Ìسسهولة
‘ التكسسر‡ ،ا
يجعل من الصسعب
على نخاع العظم
›اراة سسرعة إاحÓل
خÓيا الدم ا◊مراء
النافقة ،وللوقاية،
يوصسى الوالدين
بضسرورة اسستشسارة
أاخصسائي جيني عند
التخطيط للحمل ‘
حال إاصسابة أاحدهما أاو
كليهما بفقر الدم
اŸنجلي لتجنب ولدة
طفل مُصساب باŸرضض .

ماي ٢٠١٣

23

روبورتاج

،Viagra ،Etumax ،Erexyl

 Force men...هي منشضطات
جنسضية طبيعية وأاخرى
اصضطناعية تتفاوت أاسضعارها بÚ
اŸسضتوردة واÙلية نشضطت مؤوخرا
ظاهرة تناولها بشضكل ملحوظ
با÷زائر.

روبورتاج:غربي زهور

@ أادوية كشصفت جولتنا أانها تباع ‘ أاحاي ÚكثÒة
م-ن دون وصص-ف-ة ط-بية ،خاصصة وأان الطلب عليها
م-ت-زاي-د م-ن ف-ئات عمرية ل يؤوهلها سصنها لتناول
مثل هذه األدوية ب 20 Úسصنة إا 70 ¤سصنة .وكذا
من كل ا÷نسص Úرجال ونسصاء .خرجنا ‘ جولة
إا ¤ب-عضس الصص-ي-دل-يات ‘ أاحياء العاصصمة للتأاكد
م-ن ال-ت-خ-م-ي-ن-ات ال-ت-ي دف-ع-ت-نا للبحث ‘ هذا
اŸوضصوع.
ل-ط-اŸا أاّرق مشصك-ل ال-ب-حث ع-ن ف-ح-ولة مفقودة
الكث Òمن الرجال ..حتى هنا فاألمر عادي ولكل
داء دواء ،ولكن أان يبحث الشصباب والشصابات عن
ف-ح-ول-ة زائ-دة ف-األمر هنا يشصوبه بعضس اللبسس.
بعضصهم ÷أا إا ¤الصصيدليات لقتنائها ،والبعضس
اآلخ-ر فضص-ل اق-ت-ن-اءه-ا من بعضس األسصواق التي
ت-ع-رضص-ه-ا ك-م-نتجات ومقويات طبيعية .وهناك
من الصصيدليات من تعرضس كل األنواع الطبيعية
م--ن--ه--ا والصص--ن--اع-ي-ة ،وي-وضص-ح ‘ ه-ذا الصص-دد
«صصيد‹» باألبيار بقوله :تتوفر أاغلب الصصيدليات
ع-ل-ى أان-واع ك-ثÒة من اŸنشصطات ا÷نسصية منها
األنواع الصصناعية وهي نوعان أاصصلية ،مسصتوردة
من فرنسصا واسصبانيا ،وجنيسصة مصصنوعة هنا ‘
ا÷زائر على غرار  Cialisوهو نوع أاصصلي ،أاما
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ا÷ن-يسس م-ن-ه واŸصص-ن-وع Ãخ-اب-ر صص-ي-دال هو
وك-----ذا Ÿن----ت----ج Viagra
Vitalis
األصص-لي وViactal
5 0 mg - 1 0 0 mg
ال-دواء ا÷ن-يسس م-ن صص-ي-دال .وهناك الطبيعية
م-ن-ه-ا على غرار  Etumaxوه-و دواء ط-بيعي
ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى مسص-ت-خ-لصص-ات ن-باتية ويوصصف
للرجال والنسصاء على حد سصواء.

أاسشعار ملتهبة ولكن الغاية تÈر الوسشيلة

حبات زرقاء وحمراء وصصفراء وأاخرى خضصراء تباع
بالصصيدليات وتقدم للراغب Úوالراغبات بوصصفة

ط-ب-ي-ة أاو ب-دون-ه-ا .ك-ل ن-وع ل-ه م-فعوله اÿاصس،
فهناك بعضس األدوية التي لها مفعول آا Êول يدوم
إال سصاعة واحدة وهناك من Œعل العضصو الذكري
ينتصصب لسصاعات قد تزيد عن الثلث ،حسصب
ا÷رعات اŸتناولة ،ورغم أان أاسصعارها ليسصت ‘
م-ت-ن-اول ا÷م-ي-ع وب-ج-رعة صصغÒة يبقى اإلقبال
ع-ل-ي-ه-ا متزايدا دون الهتمام لسصعرها ،إاذ أان دواء
 Force menيحوي حبة واحدة ويبلغ ثمنه
 2000دج ،أاما  Cialis 20mgفيبلغ ثمنه
 1540دج Etumax 1980 ،دج ،وث-من
 Erexyl 20mg 1980دج.

مراهقون يتناولون اŸهيجات ا÷نسشية
دون وصشفة طبية

ويرى أاهل الختصصاصس والعارفÃ Úجال الطب
أان دواع-ي اسص-ت-ع-م-ال م-ث-ل ه-ذه األدوية معروف
ف-ه-ي م-وج-ه-ة لسص-ن م-ع ،Úوف-ئة ﬁددة تعاÊ
أام--راضس السصك--ري والضص--غ--ط وب-عضس ا◊الت
ال-ن-فسص-ي-ة ك-اإلح-ب-اط ،وه-ن-اك م-ن يعانون من
الضصعف ا÷نسصي اÎŸتب عن أامراضس السصكري،
وضص--غ-ط ال-دم ،وأام-راضس ال-ق-لب والشص-راي ،Úإا¤
ج-انب اŸدم-ن Úع-لى الكحول والتدخ .Úكما أان
ال-ع-ج-ز ا÷نسص-ي ل ي-رتبط Ãرحلة عمرية .وقد
يك--ون السص--بب اŸع--ان--اة م--ن ب--عضس األم-راضس
العضصوية أاو النفسصية واسصتعمال أانواع معينة من
األدوي--ة ع--ل-ى غ-رار أام-راضس عضص-وي-ة ك-تصص-لب
الشصراي ..Úأاو أامراضس نفسصية مثل التوتر والقلق
والك-ت-ئ-اب أاو بسص-بب اسص-ت-عمال أادوية الكتئاب
وارت--ف--اع ضص--غ--ط ال-دم .وق-د يك-ون اسص-ت-ع-م-ال
اıدرات واإلدم-ان ع-ل-ى الك-ح-ول ،ب-اإلضصافة إا¤
اإلرهاق وكذا انخفاضس مسصتوى هرمون الذكورة
«التسصتوسصتÒون»..
ولك--ن ال--واق--ع وشص--ه--ادات ب--عضس الصص--ي--ادل--ة
ومسص-اع-دي-ه-م ،ت-ؤوك-د أان ه-ن-اك شص-ب-ابا يافعا ‘
م-ق-ت-ب-ل العمر يقتني هذه األدوية كمهيجات من
دون وصصفة طبية ليسس من باب التداوي ،ولكن
ألج-ل ال-ب-حث ع-ن ف-ح-ول-ة زائ-دة ل-ل-تباهي أامام
الشص-ريك دون م-ع-رف-ة م-ا قد تسصببه هذه الدوية
من آاثار جانبية ومن مضصاعفات صصحية خطÒة قد
تصص--ل إا ¤ال--وف--اة .وح--ول ه--ذه ال-ن-ق-ط-ة ي-ق-ول
«صصيد‹» أان هناك الكث Òمن الصصيادلة يبيعون
م-ث-ل ه-ذه األدوي-ة دون وصصفات طبية ول يهمهم
من يقبل عليها شصيخا أاو كهل أاو شصابا أاو مراهقا،
اŸه-م أان ي-ب-ي-ع .وي-ت-ن-اسصون ما Áكن ان تسصببه
م-ث-ل ه-ذه األدوي-ة ال-ت-ي ل-ه-ا م-ن اŸضص-اع-فات ما
يشصكل خطرا حقيقيا.

األخ Òمسصؤوولية ما Áكن أان يÎتب عن تناولها
من مضصاعفات.

الفياغرا اأ’ك Ìششهرة

وألن تناول مثل هذه الدوية ا÷نسصية ليزال من
ال-ط-اب-وه-ات ‡ا صص-عب م-ه-مة وجود أاشصخاصس
ي-قّ-رون ب-ت-ن-اول ه-ذه اŸه-يجات ،ويقول «حكيم»
مسص--اع--د صص--ي--د‹ أان الك--ث‡ Òن ي--قصص-دون
الصص--ي--دل--ي--ة لشص--راء اŸنشص--ط--ات ا÷نسص--ي--ة
يتحاشصون طلب ذلك أامام العامة ،خاصصة إاذا كان
الطلب دون وصصفة طبية ،مضصيفا كثÒون هم من
ي-ع-رف-ون ف-ق-ط م-ا تقوم به هذه األدوية ويجهلون
آاثارها ا÷انبية ،كما أانهم يتفقون على اسصم واحد
من هذه األدوية وهي «الفياغرا» األك Ìشصهرة ‘
ب Úمن وجدوا ‘ هذه العلجات فرصصة لتنشصيط
فحولتهم التي قد تشصهد فÎات من الكسصل.
موضصحا لكل سصبب وراء اقتناء هذه األدوية قائل
«نسصتقبل يوميا فئات عمرية ﬂتلفة ‘ السصن،
فهناك من يطلبها دون أان يعا Êمن عجز جنسصي
فحولة زائدة ورÃا موت ﬁقق
ف-ق-ط ل-ي-ح-ف-ظ ع-لقته ا÷نسصية مع زوجته من
ن
م
ة
ي
ص
إاذ يؤوكد األطباء أان هذه اŸنشصطات ا÷نس
الن-ه-ي-ار ،خصص-وصص-ا أان-ه يسصمع من أاصصدقائه أان
الضصروري أان ل تسصتخدم إال بوصصفة طبية ،ألن ال-رج-ل ع-ن-دم-ا يقÎب من األربع Úتبدأا فحولته
مضص-اع-ف-ات-ه-ا تك-ون خ-طÒة على الصصحة سصواء بالضصعف يوما بعد يوم ،لذا يسصابق الزمن ليبقى
بالنسصبة لعضصلة القلب أاو األمراضس التي Áكن دائ--م-ا ‘ ال-ط-ل-ي-ع-ة .وه-ن-اك م-ن الشص-ب-اب م-ن
أان ت-ع-ا Êم-ن-ه-ا ال-دورة ال-دم-وية ،ألن مضصاعفاته يعتÈون هذا النوع من اŸهيجات ا÷نسصية ،متعة
تكون خطÒة وقد ل تظهر إال على اŸدى البعيد ‘ ،إاضصافية ÷لسصاتهم ا◊ميمية.
ح Úأان ه--ن--اك ن--وع-ا م-ع-ي-ن-ا Áك-ن أان ت-ظ-ه-ر
مضص-اع-ف-ات-ه ‘ ا◊ال ،وب-ال-ت-ا‹ Áك-ن أان تكون
الفحولة أاصشبحت منششودة
السصبب اŸباشصر ‘ وفاة مسصتعمله ،خاصصة إاذا ما ⁄
حتى من النسشاء
ة
يحÎم ا÷رعات اŸوصصى بها .وقد أاثبتت اŸمارسص
وم-ن اŸت-ع-ارف ع-ل-يه والشصائع بيننا أان مثل هذه
أان اإلف-راط دون اسص-تشص-ارة ط-ب-ية يؤودي حتما إا ¤األدوية ا÷نسصية يقبل عليها الرجال دون جنسس
ال-ذب-ح-ة الصص-دري-ة وب-ال-ت-ا‹ إا ¤ال-وفاة .فالعلقة ال----نسص---اء ،لك---ن ال---واق---ع أاث---بت عكسس ذلك،
ا÷نسص--ي--ة ي--جب أان تك--ون ط-ب-ي-ع-ي-ة ول-يسس فا÷نسصان متسصاويان ‘ تناول هذه اŸهيجات إاذ
اصصطناعية .كما أان ثمن هذه اŸواد باهظ ويكلف يؤوكد «صصيد‹» باألبيار أان هناك عددا كبÒا من
أاعباء مادية أاخرى ول Áكن اللجوء إاليها إال ‘ حالة ال-نسص-اء ال-لئ-ي ي-ق-ب-ل-ن ع-لى تناول اŸنشصطات
م-ن-ح-ه-ا م-ن ط-رف ال-ط-ب-يب ح-تى يتحمل هذا ا÷نسص-ي-ة ،وه-ن-اك الك-ث Òم-ن هذه األدوية التي
تأاتي وهي ﬁملة بنشصرة مفصصلة تفيد تصصريح
تعاطيها للنسصاء كما الرجال ،ولكن طريقة تناول
ا÷رع--ات ت-خ-ت-ل-ف ب Úا÷نسص ،Úع-ل-ى غ-رار
 Etumax ، Erexylالذي يتناول من طرف
ا÷نسص ،Úم-وضص-ح-ا :وه-ن-اك م-ن يتناولن هذه
األدوية بوصصفة طبية وألغراضس ﬁددة على غرار
ح---الت ع---دم اإل‚اب وي---وصص---ف م--ن ط--رف
الخ-تصص-اصص-ي Úأاث-ن-اء العلج من أاجل اإل‚اب،
م-ؤوك-دا أان أاغ-لب ال-نسص-اء ال-لئ-ي ي-ق-ت-ن Úه-ذه
األدوية عادة ما يكن مرفوقات بوصصفة طبية على
عكسس الرجال.
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مــــــــ ن
اÛتمـع

–دوا اإلسضÓم والعائÓت اÙافظة

ليزال الطلب متزايدا على األغاÊ
الرايوية اŸنحطة ،بالرغم من بذاءة
كلماتها وسضوء اختيارها ‘ وقت صضار
كل من تسضول له نفسضه Áتهن الكتابة،
ف Óيكاد يخلو هاتف نقال اليوم من
مقاطع غنائية ماجنة Œر إا ¤ما ل
يحمد عقباه ،ول تكاد مركبة –Îم
حرمة الطريق واŸارة ،فـ«تÈيحات»
اÓŸهي الليلية والكباريهات تصضنع
ديكور العديد من الشضوارع ،واألدهى من
هذا أانها تغلغلت عميقا ‘ ›تمعنا،
لدرجة أاننا صضرنا نسضتمع إاليها ‘
أاعراسضنا وأامام كل العائلة.

راضسية حجاب

@فاليوم غ-ال-ب-ي-ة الشص-اب-ات وح-ت-ى السصيدات
ي-ط-ل Íأاغ-ا Êراي-وي-ة ماجنة باإلسصم ‘ ا◊فلت
واألعراسس ،لغاية ‘ نفوسصهن ،وابتعدن كل البعد
عن كل ما هو تقليدي ،فباسصتثناء دخلة العروسس
لغ-ا Êال-ع-اصص-مية
إا ¤ق-اع-ة ا◊ف-لت ،ل ﬁل ل -أ
واألندلسصية من اإلعراب ،فالكل يجري وراء أاغاÊ
جنات ،سصهام ،سصارة ،عبده ،هواري اŸنار ،الشصابة
دل--ي--ل--ة ،الشص--اب--ة سص--وسص-و ،دان-ات ،الشص-ي-خ-ة
صصابرينة ،الشصيخ عبدو العنابي ،ولكن اŸشصكلة ل
تك--م--ن ه-ن-ا وإا‰ا تك-م-ن ‘ ك-ل-م-ات-ه-ا ال-ن-اب-ي-ة
والسصوقية اÿادشصة للحياء ،فبعد ما كانت األغاÊ
ت-ت-غ-نى با◊ب العفيف والوجد والصص Èوالصصحة
وا÷م-ال ،وال-ث-ورة واŸواضص-ي-ع الج-ت-ماعية ،باتت
اليوم –رضس على الشصذوذ ا÷نسصي وزنا اÙارم
واÿيانة الزوجية وسصرقة األزواج ،واتخاذ اÿلن
وزواج اŸث-ل-ي ÚوغÒه-ا م-ن الصص-فات التي ل “ت
إلسصلمنا بشصيء.

Œارة اأ’جسشاد تدر اŸليÚ

ب--ع--د م-ا ك-انت ه-ذه الأغ-ا ÊوغÒه-ا ح-ب-يسص-ة
ج-دران اŸله-ي ال-ت-ي –ي-ا ف-يها وفيها “وت،
صصارت اليوم ‘ الصصدارة ،فهي اليوم مصصدر رزق
ل-لك-ثÒي-ن ال-ذي-ن ي-رون ‘ Œارة الأجسصاد لغة
28
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ع--اŸي--ة ،ف--ل--م ي--ع--د م--ن داع لك-بت اŸشص-اع-ر
ا◊ي--وان--ي--ة اıت-ف-ي-ة ،ط-اŸا ه-ن-اك زم-رة م-ن
الأسص-م-اء ال-ت-ي تتغنى بكلمات دارجة وشصتائم
ﬁرم-ة م-ثÒة ل-لشص-ه-وات ،اأمام العامة ،دافعÚ
مسص-ت-م-ع-ي-ه-م لرتك-اب اÙرم-ات ،ومن منا ل
ي-ت-ذك-ر اأغ-ن-ي-ة «ج-وزي-ف »Úل-رضص-ا ال-ط-ال-ياÊ
اŸشص-ج-ع-ة ع-ل-ى الن-ت-ح-ار ‘ اأوسصاط الشصباب
اŸغÎب ،فبالرغم من اأن النقاد طاردوها ،اإل اأنها
ح-ق-قت م-ب-ي-ع-ات خ-ي-الية .وهناك هواري اŸنار
الذي يتغنى بـحبيبه الرجل ،وجنات بـ«ندير له
ال-ط-ي-ح-ة» ،واصص-ف-ة ح-ال-ة لم-راأة تخطف زوج
اأخ-رى وت-ه-دده ،واأخ-رى تصص-ور لقاء حميميا مع
ح-ب-ي-ه-ا اŸزع-وم ،واأخ-رى ت-تغنى بحبها اŸاجن،
مسص-ت-ع-م-ل Úم-ع-ا Êالفسصق والدعارة وكلمات
خ---طÒة واأصص---وات م---ق---رف---ة ،دون م---راع---اة
خصص-وصص-ي-ات ال-ع-ائ-لت ،ح-يث فضصحت هذه
الأغ-ا ،Êخ-اصص-ة ال-ت-ي توؤديها «الشصيخة عبلة»
و«صصÈي-ن-ة» و«الشص-اب ع-بدو العنابي» شصيوخ
وشص--ي-خ-ات ا÷نسس ،اأي-ن ت-عكسس ت-ف-اصص-ي-ل
ال-فسص-ق وال-دع-ارة دون اأي ضص-واب-ط اأخ-لق-ية،
تسصوقها شصبكات متخصصصصة ‘ نشصر الرذيلة ‘
شصكل اأشصرطة واأقراصس وتروجها ع ÈالإنÎنت
ال-ت-ي صص-ارت ت-نشص-ر فضص-ائ-ح اŸلهي ،خاصصة
على موقع «اليوتوب».

نحب موسشيقاها فقط!

أام--ا ع-نـــــد الشصـــــاب سص-ل-يــــــم 26 ،سص-نة ،فهذا
ال-ن-وع اŸن-ح-ط م-ن األغ-ا Êأانه يهتم« :باŸوسصيقى،
ف-هـــــي أاسصــــــاسس هــــذه األغ-ا Êوت-ت-م-اشص-ى م-ع
اŸوج-ة ال-ع-اŸي-ة ا◊اليــــة ،فنحـــــن ل نأابه للكلمات
ول تعجبنا ،اŸهم هو اللحـــــن فقـــــط ،والدليل أاننا
ب-ت-ن-ا ال-ي-وم نحتفل بها ‘ أاعــــراسصنا والطلب عليها
ك-ب Òوا÷م-يـــــع ي-ردده-ا وي-رقصس ع-ل-ى أان-غ-امها،
فنحن اليوم “ـــــت بر›تنـــــا عليها وهي وحدها
اŸت-وف-رة ‘ سصـــــوق الك-اسص-يـــــت اÙلــــي» ،بينما
 ⁄ي-----جـــــد زكـــــــي 30 ،سص--نـــــة م--ن ح-رج ‘
السص-ت-م-اع إال-ي-ه-ا وسصــــــط أاصص-حـــاب-ه وح-ت-ى مع
خ--ط-ي-ب-ت-ه« :األمــــــر ع-ادي ف-ل تضص-خ-مــــوه ،م-ا
الضص-رر ،ن-حـــــن نسص-ت-م-ع إال-يــــــــه-ا ،نرقصس على
أانغامها ،ثـــــم نÎكها خلفنا بدليل أاننا نركضس وراء
ك--ل م-ا هــــــو جــــــدي-د ‘ السص-وق» ،ب-ي-ن-م-ا ت-رى
الشص-اب-ة سص-مÒة ب-أان ج-ي-ل اليوم« :برمج على مثل
هذه األغا Êالهابطة ،فحتى هواتفهم النقالة –مل
‘ رق-اق-ة ذاك-رت-ه-ا الك-ث Òم-ن-ه-ا ،ال-ذوق ال-ع-ام تأاذى
وا÷نسس صص--ار اÙرك لك--ل شص--يء ،ول ت-ق-تصص-ر
ال-ظ-اه-رة ع-ل-ى ال-ذكور دون اإلناث ،فهما معا وسصط
ه-ذه اŸأاسص-اة ،ف-ح-ت-ى الفتيات ب Ïيعشصقن كلمات
ه-ذه األغ-ا Êال-ن-ابية التي يخجلني السصتماع إاليها
حتى مع نفسصي».

...ولإلعلم يد ‘ اŸوضشوع

–ّمل السصيدة حكيمة ،ربة بيت ،اإلعلم ا÷زائري
ج-زءا م-ن ح-ال-ة ال-تسص-يب التي يعرفها هذا اŸيدان:
«وال-ل-ه أاأاسص-ف Ÿا آال إال-ي-ه م-وروث-ن-ا ال-غ-ن-ائ-ي اليوم،
فالكلمات نابية ومبتذلة ،تخجل حتى من ترديدها
لوحدك ،كلنا نتقاسصم اŸسصؤوولية ،ولو أان اŸسصؤوولية
األك Èتقع على عاتق اإلعلم ،فبعضس إاذاعاتنا تبث
م-ث-ل ه-ذه األغ-ا Êع ÈأاثÒه-ا لسص-يما ليل ،فأابناؤونا
ال-ي-وم أادم-ن-وا الك-ي-ت-مان واإلذاعات ،ألن كل شصيء
م-ب-اح ب-ع-د م-ن-تصص-ف الليل ،وهذا عيب ،ولبد من
مراقبة كل هذا».
وت--واف--ق--ه--ا ‘ ال--رأاي سص-ي-دة أاخ-رى« :ك-ث Òم-ن
اإلذاع-ات ال-ي-وم ت-بث ب-عضص-ا م-ن األغا ÊاŸبتذلة
ب-ح-ج-ة Áسس ك-افة الفئات ،وهذا خطأا جسصيم،
ألن الوضصع إان اسصتمر على هذا النحو ،ما الداعي
◊ذف اŸق-اط-ع اإلي-ح-ائ-ي-ة السص-اخنة من بعضس
األفلم التي تبثها التلفزة الوطنية؟ من باب أانها
حكومية؟ وتقدم خدمة عمومية»؟

أاغا Êالليف ‘ اŸقدمة

سصمحت لنا جولة طفيفة ع Èعدد من ﬁلت بيع
الك-اسص-يت ب-اك-تشصاف الهيت بارات ألهم البومات
اŸوسص-م ،م-ن-ه-ا :ه-واري م-ن-ار ،ج-ن-ات ،زينو ،كادير
ا÷اب-و ،Êالشص-ي-خ رف-يق ،الشصابة سصوسصو ،الشصابة
دانات ،وغÒها ،أان أاجمع عدد من بائعي األشصرطة
الغنائية ‘ العاصصمة على أان مثل هذه األغاŒ Êد
طريقها نحو بيوت وأاعراسس ومركبات ا÷زائريÚ
بسص-بب غ-ي-اب ال-رق-اب-ة ،وبصص-ف-تها Œارة سصوداء،
ت--خ--رج م-ن اŸله-ي ال-ل-ي-ل-ي-ة Ãسص-اع-دة ب-عضس
شص-رك-ات اإلن-ت-اج ال-تي
تصص-دره-ا وت-وّزع-ه-ا
بشصك-ل رسصمي‘ ،
غ--ي--اب رق-اب-ة م-ن

الديوان الوطني ◊قوق اŸؤولف ،مضصيف Úأان هذه
األخÒة تك-ت-ف-ي ب-التأاكد من أان األلبومات مرّخصس
لها و–مل طابع الديوان ،وأان هذه النقاط ل تتاجر
باألشصرطة اŸقرصصنة ،بينما تتم الرقابة على نوعية
الكلمات على مسصتوى شصركات اإلنتاج.

مطربو ا÷نسس يتغنون بزنا اÙارم
والششذوذ ا÷نسشي

كشص-فت ﬂت-ل-ف ا÷ه-ات األم-ن-ي-ة ب-ا÷زائر عن
جملة من التحقيقات التي Œريها على قدم وسصاق
ل-ت-ع-قب أاط-راف م-ت-ورط-ة ‘ ت-روي-ج أاغ-ان م-اج-نة
Ÿط-رب-ي الك-ب-اريهات ومقاطع فيديو إاباحية صصورت
داخ-ل اŸله-ي وال-ع-لب ال-ليلية ،على خلفية ضصبط
ه-وات-ف ن-ق-ال-ة ألشص-خ-اصس ‘ م-داه-مات ميدانية
ل-ب-عضس األح-ي-اء وأاوك-ار ال-فسص-اد ،ب-عضص-ه-ا يشص-ي-د
Ãم-ارسص-ة زن-ا اÙارم والشص-ذوذ ا÷نسص-ي ،العنف
ا÷نسصي ،ا÷نسس اŸتعدد ،الدعارة ،متفقون على
وج-ود شص-بك-ات م-ن-ظ-م-ة ،ه-دف-ه-ا نشص-ر ال-رذي-ل-ة
والتسصويق ألقدم Œارة ‘ التاريخ ” ،توقيف على
إاثرها إاجمال  15شصخصصا منذ بداية السصنة ا÷ارية،
والتحقيقات لتزال مسصتمرة.

اŸكبوتات ا÷نسشية والعششرية السشوداء
هما السشبب

ع-ل-م ال-ن-فسس ب-اأن هذا النوع من الأغا ÊاŸاجنة
ه-و« :ن-ت-اج ج-م-ل-ة م-ن الÎسص-ب-ات ال-ن-فسص-ي-ة
جع على انتشصارها اعتمادها
وا÷نسصية ،وما شص ّ
ع-ل-ى ال-ع-امية لسصيما كلماتها اŸبتذلة ،فما هي
اإل ت-ع-ب Òاضص-ط-راب-ات وضص-غ-وط-ات م-ت-ب-اينة،
وج-دت ط-ري-ق-ه-ا ل-ل-ع-ل-ن ‘ ظ-ل غ-ياب الرقابة
الأبوية وترك ا◊بل ‡دودا».
و‘ اŸوضص--وع ي-ق-ول الأسص-ت-اذ ﬁم-د سص-لم-ي،
اأسص-ت-اذ ع-ل-م اج-ت-م-اع ب-اأن« :ج-ذور هذه الأغاÊ
غربية ،وهو ما يفسصر اشصتمالها على خليط من
الك-ل-م-ات ال-ع-رب-ي-ة والأج-ن-ب-ي-ة ،وه-و ما توؤكده
ك-ل-م-ات-ه-ا اŸب-تذلة وغ ÒاŸقبولة ‘ ،ا◊قيقة هي
ﬂصصصص-ة ل-ل-م-له-ي وا◊ان-ات وتشصجع على
ال--ع--ن--ف وال-ع-لق-ات اّÙرم-ة ،غ Òاأن الضص-غ-ط
الج-ت-م-اعي الذي عاشصه اÛتمع ا÷زائري اإبان
جل Ãيلد جيل مسصتمع
العشصرية السصوداء ،ع ّ
ج-دي-د ح-م-ل-ه-ا ل-ل-خ-ارج ،وصص-ار ي-طبق كلماتها
ب--ح--ذافÒه-ا ،م-ا ت-وّل-د ع-ن-ه الك-ث Òم-ن الآف-ات
الج-ت-م-اع-ي-ة ،ف-ظ-اه-رة ت-داول الأغا Êالقبيحة
شصّ-وهت ال-ذوق ال-ع-ام وال-ت-نشص-ئ-ة الج-ت-ماعية
نتيجة غياب الرقابة».

الدين يحرم هذه اأ’غاÊ

ات-ف-ق ب-عضس األئ-مة والشصيوخ ‡ن طرحنا عليهم
القضصية على أان الشصريعة اإلسصلمية أاباحت الغناء
الذي يتغنى بالرسصول الكر Ëوسصنته ،ول ضصرر ‘
التغني بالبطولت والطبيعة ،على أان يرافقه الدف
فقط ،بينما ذهب عدد منهم إا– ¤ر Ëالغناء جملة
وت-فصص-ي-ل ،خ-اصص-ة ذلك ال-داع-ي ل-فسصاد األخلق
واŸتضصمن كلمات بذيئة وقبيحة ل “ت ألخلقنا
ول ل-ل-بشص-ر ب-أاي صص-لة ،داع Úمن
ي---ق--ف وراءه--ا إا ¤ضص--رورة
التوبة النصصوح.

اأكدت الأسصتاذة سصليمة فرحاوي ،اأسصتاذة ‘

ماي ٢٠١٣
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روبورتاج
إاشضهاري

عزوز صسالح

تعت Èمنتجات Ÿ AIGLEواد التنظيف األو ‘ ¤السضوق
تصصوير :خالد مشسري
الوطنية التي اسضتطاعت أان Œمع ب Úالفاعلية وقدرة ا◊فاظ
على سضلم تصضاعدها من حيث اإلنتاج وا÷ودة العالية ،متبعة ‘ ذلك سضياسضة اŸشضي
بخطوت Úمتوازيت Úهما النوع والكم ،كسضبت بذلك شضريحة كبÒة ‘ السضوق ا÷زائرية،
كما أاضضحت اŸطلب األول ‘ السضوق من حيث الطلب ،متجاوزة ‘ ذلك اŸنافسضة
اÙلية مادامت ترقى إا ¤اŸعاي ÒالعاŸية التي أاكسضبتها ثقة كبÒة لدى الزبون
ا÷زائري وأاصضبحت بعد فÎة وجيزة الرائدة ‘ منتجات النظافة.
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@وعن السصبب الذي دفع الشصركة للسصتثمار ‘
ه--ذا اÛال ،ي--ق--ول مسص-وؤول ال-تسص-وي-ق ع-ل-ى
مسص-ت-وى الشص-رك-ة السص-ي-د م-وف-ق ك-ر« Ëاأول
شص-يء اأود ال-ت-ح-دث ع-نه اأن هذا السصتثمار جاء
ت-ل-ب-ي-ة لإح-ت-ي-اج-ات ال-زب-ون ،لأن-ن-ا وج-دنا اأن
السص--وق ‘ ح--اج-ة م-اسص-ة Ÿث-ل ه-ذه اŸن-ت-ج-ات
ب---الإضص--اف--ة اإ ¤ال--ط--لب اŸت--زاي--د م--ن ط--رف
اŸسص-ت-ه-لك ،ل-ذا فك-رنا السصتثمار ‘ هذا اÛال،
وب--ال-ف-ع-ل اسص-ت-ط-ع-ن-ا ان نضص-ي-ف اإ ¤السص-وق
الوطنية الشصيء الكث ‘ Òانتاج هذه اŸواد اإ ¤حد
السصاعة بفضصل العديد من العوامل واأهمها ثقة
ال-زب-ون ‘ م-ن-ت-ج-ات-ن-ا وه-و ال-داف-ع الأسص-اسصي
لتقدمنا اŸسصتمر ‘ السصوق ا÷زائرية سصواء من
ن-اح-ي-ة الك-م اأو ال-ن-وع م-ادام طموح شصركتنا هو
ن-ت-ي-ج-ة ح-ت-م-ي-ة ل-رغ-ب-ات ال-زبون ،فهو بذلك
اŸكسصب الثم Úلدينا».
ك-م-ا أان ف-رضص-ي-ة ك-ن أاو ل تكون هي التي دفعت
ماي ٢٠١٣

ب-ال-ق-ائ-م Úع-لى الشصركة إا ¤السصعي وراء منتج
ﬁلي بصصيغ عاŸية راقية يضصيف السصيد موفق
ك--ر« Ëع--ن-د دخ-ول-ن-ا إا ¤أالسص-وق ال-وط-ن-ي-ة ‘
ال--ب-داي-ات األو ¤إلن-ت-اج ه-ذه اŸواد ك-انت ه-ن-اك
منافسصة شصرسصة داخل السصوق ،هذا ما دفعنا إا¤
رف-ع سص-ق-ف ال-ط-م-وح لدينا مادامت هناك أارضس
خصص-ب-ة ل-تحقيق ذلك ،وبالفعل حققنا هذا ،ألنه
ك-م-ا ي-ع-ل-م ال-ع-ام واÿاصس أان ال-تواجد ‘ زحمة
اŸن-افسص-ة ي-وجب ع-ل-يك السص-ع-ي دائما إا ¤إانتاج
مواد ذي جودة عالية تليق بثقة الزبون والسصوق
الوطنية التي من شصأانها فتح باب اŸنافسصة لدينا
ح-ت-ى أام-ام اŸن-ت-ج اŸسصتورد من البلدان األخرى،
خ-اصص-ة ون-ح-ن ‘ زم-ن صص-ارت ف-يه كل اŸيادين
تخضصع Ÿبدأا العاŸية والسصتعانة بالتكنولوجيات
ا◊دي-ث-ة ،وب-ال-ف-ع-ل اسص-ت-ط-ع-ن-ا ال-وصصول لهذا
اŸب-ت-غ-ى إا ¤ح-د السص-اع-ة رغ-م ت-واجد منتجات
Ãاركات عاŸية وحاليا نطمح إا ¤ما هو أاحسصن ».

 ⁄تطرح ثقة الزبون مشصكل مند البداية على
ح-د ق-ول مسص-ؤوول ال-تسص-وي-ق ع-ل-ى مسص-ت-وى
الشصركة « ⁄تكن لدينا ‘ بداية انتاجنا لهذه
اŸواد مشصك-ل-ة ال-ث-قة التي يشصتكي منها
الكث Òمن اŸسصتثمرين ‘ العديد من
اŸواد األخ--رى ،ألن-ن-ي ك-م-ا اسص-ل-فت
الذكر ان اŸشصروع قبل ان يتحول إا¤
ما هو عليه اليوم ،كان إان صصح القول
‡ضص-ى م-ن ط-رف اŸسصتهلك ،فقد
ك--ان ل--دي--ه م--ت--ط--ل--ب-ات ‘ ه-ذه
اŸن-ت-ج-ات ،ون-ح-ن ق-منا بÎجمتها
واقعا ،اسصتطعنا من خللها الوصصول
ا ¤منتوجا ذو معاي ÒعاŸية متجاوزا
بذلك اŸنافسصة ‘ السصوق الوطنية.
ك-م-ا اأن ال-ت-ت-ب-ع وال-دراسص-ة للسصوق
اÙل-ي-ة م-ن ط-رف ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى
شص--رك-ة  AIGLEه--و ال--ذي اأب-ق-ى
الزبون واŸسصتهلك على صصلة دائمة
Ãن-ت-ج-ات-ه-ا وه-و م-ا يعطيها افكارا
ج--دي-دة تÎج-م-ه-ا الشص-رك-ة ع-ل-ى
اأرضس الواقع ‘ شصكل منتجات ،وهو
الشص---يء ال---ذي Áي--ز م--وؤسصسص--ة
 AIGLEع-ن الشص-رك-ات الأخ-رى ‘
ه-ذا اÛال م-ا ج-ع-ل م-ن-ه-ا الرائدة ‘
هذه اŸنتجات ،بحيث تلجاأ الشصركة
‘ الك--ث Òم--ن الأح--ي-ان اإ ¤ت-ل-مسس
اŸي--دان وال--ت--ق--رب م--ن اŸسص--ت-ه-لك
وت-زوي-ده Ãخ-ت-ل-ف اŸع-ل-وم-ات ال-ت-ي
تخصس منتجات .AIGLE

و‘ اط-ار السص-ع-ي ال-دائ-م م-ن
ط-----رف شص----رك----ة AIGLE
ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-ن-ت-ائ-ج
الطيبة التي حظيت بها
م-ن-ت-ج-اتها ‘ األسصواق
اÙل-ي-ة ف-إان-ها تسصتعÚ
Ãخ-اب-ر ع-ل-م-ي-ة سصواء
داخل الشصركة او التعامل
خارجها ،بل أابعد من هذا
ف--إان-ه-ا ت-ل-ج-أا إاﬂ ¤اب-ر
وط-ن-ي-ة “لك الرخصصة
العاŸية على غرار معهد
«ب-اسص-ت-ور» ال-غني عن
كل تعريف.
أام---ا ع---ن ال---ت---وزي--ع
وا◊ضص--ور ‘ السص--وق
اÙلية على كل الÎاب
ال--وط--ن--ي ،ف--ق-د اك-د
مسص--ؤوول ال--تسص-وي-ق
السصيد موفق كر Ëان
ال--ت--وزي--ع Ÿن--ت--ج-ات
Á AIGLEسس اغ-لب
اŸن---اط---ق ‘ ا÷زائ---ر
سص---واء ع---ن ط---ري---ق
ال---ت---وزي--ع اŸب--اشص--ر أاو غÒ
اŸباشصر على مسصتوى الشصركة ،ويتم بطريقة عادية وفقا لتسصيﬁ Òكم من
شصأانه التواجد ‘ أابعد نقاط الوطن ويكون قريبا من
اŸسصتهلك.
وم-ن –دي-ات شصركة  AIGLEه-و سصعيها الدائم
اﬁ ¤ارب-ة ت-ق-ل-ي-د م-ن-ت-ج-اتها وذلك بتزويدها
ب-ع-لم-ات ‡ي-زة تسصمح للزبون بالتعرف على
اŸنتج األصصلي.
ك--م--ا  ⁄ي--ف--وت مسص--وؤول ال--تسص-وي-ق ع-ل-ى
م س ص ت و ى ش ص ر ك ة  A IGLEا ل ف ر ص ص ة ل ل ح د ي ث ع ن
اŸشص--اري--ع اŸسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة ال-ت-ي تسص-ع-ى اإ¤
–ق--ي--ق--ه--ا الشص--رك--ة ‘ ظ--ل ال--ظ-روف
واŸع-ط-ي-ات ال-ت-ي اأوجبتها السصوق ،وكذا
ال-ث-ق-ة الكبÒة من طرف الزبون اÙلي
ال-ذي اصص-ب-ح ل-ه علم ودراية باŸنتجات
ال-ف-ع-ال-ة على غرار منتجات AIGLE
ه--ذا م--ا ي--ح--ت--م ع-ل-ى الشص-رك-ة
ال--ت-واج-د ‘ ك-ل م-رة ‘ السص-وق
Ãن-ت-ج-ات ج-دي-دة ذات نوعية
وجودة وباأسصعار معقولة ومعايÒ
عاŸية ،وهو الهدف الأسصمى لها،
ه-ذا م-ن ج-هة ،ومن جهة اخرى
السص-ت-ث-م-ار ‘ ت-وسصيع الوحدة
ل-ل-ق-درة على توظيف اك Èعدد
‡ك--ن م--ن ال--ي--د ال--ع--ام--ل-ة
ا÷زائ-ري-ة وال-قضصاء على جزء
من البطالة ‘ ا÷زائر.
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– ـ ـ ـت
اÛهر

حنان هانو
كاريكات :فا— بارة

سضجــــــــون
جزائريــــــة
بخمسس ‚وم

اختطافات ،سضرقات ،اعتداءات ،و
غÒها كث Òمن أاصضناف ا÷رÁة
التي باتت تشضهدها الشضوارع
ا÷زائرية ‘ وضضح النهار وأامام
أاع ÚاŸارة الذين ل يجرؤو أاحد منهم
على التدخل ‘ ،بلد تردد فيه
عينة من شضبابه جملة «Ÿا تضضيق
بي الدنيا خارجا ،ول أاجد مصضروف
يومي أافتعل اŸشضاكل كي أادخل
السضجن ›ددا» ...ترى  ⁄أاصضبحت
السضجون مأاوى لشضباب ‘ مقتبل
العمر ‘ بلد يشضكل أاك Ìمن ٧٠
باŸائة من سضكانه فئة الشضباب ،ما
الذي شضجع تلك الفئة على افتعال
اŸشضاكل فقط ‘ سضبيل ولوج
غياهب السضجون ،ثم ما الذي
يجدونه ‘ السضجون حتى يقبلوا
عليها بهذه الطريقة.
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هل حقا –د من ا÷رÁة؟

«اسشتششراء الفسشاد اأ’خلقي واŸا‹ ‘
ا÷زائر والسشلطة ...حاميها حراميها»

@سشرقات ‘ وضصح النهار ،أاسصلحة بيضصاءﬂ ،درات،
ت-ب-ي-يضس أام-وال ،إا ¤جانب ا÷رÁة العابرة للقارات
وغÒه--ا م--ن ا÷رائ--م ال-ت-ي ط-غت ع-ل-ى الشص-ارع
ا÷زائ-ري خ-لل ال-عشص-ري-ت ÚاألخÒت - Úحسصب
األسص-ت-اذة اÙام-ي-ة م-ون-ي-ة مسصلم  -التي قالت أان
«ا÷رÁة تطورت بتطور اÛرم الذي صصار Îﬁفا،
فالهيئات العقابية والقضصائية ا÷زائرية  ⁄تعد لها
ن-فسس ال-ه-ي-ب-ة» ،مضص-يفة أان الكتظاظ الذي تعرفه
السص-ج-ون ا÷زائ-ري-ة Áك-ن م-ن ت-ل-ق Úت-ق-ن-يات
ا÷رÁة بك-ل أاصص-ن-اف-ه-ا م-ن خ-لل الح-تك-اك م-ع
›رم Úومسصبوق.Ú

سشجن ‘ كل و’ية ...و مازال مازال

–صصي ا÷زائر سصجنا كبÒا ‘ كل ولية من وليات
الوطن ،غ Òأان هذا العدد  ⁄يعد كافيا لسصتيعاب الكم

الهائل من اÛرم Úالذين غصصت بهم البلد ،ففي
 2010ف-ق-ط ق-در عدد اŸسصاج Úبـ 56000سصج،Ú
وك-ان ال-ط-يب ب-ل-ع-ي-ز ،الوزير السصابق للعدل قد وعد
ب-ال-قضص-اء ع-ل-ى مشصك-ل اكتظاظ السصجون مع نهاية
سص-نة  ،2012ح-يث ت-ع-رف ع-دة ولي-ات م-ن الوطن
الشص-روع ‘ ب-ن-اء ه-ي-ئات عقابية جديدة لفك مشصكل
الكتظاظ ‘ السصجون ا÷زائرية التي توفر Ÿرتاديها
ك-ل وسص-ائ-ل ال-ع-يشس ال-رغ-ي-د م-ن م-ت-ابعة صصحية،
مكاŸات هاتفية مع األهل‡ ،ارسصة الرياضصة ،متابعة
ب-رام-ج ت-ل-ف-زي-ون-ية وغÒها من المتيازات التي صصار
السصج Úا÷زائري يتنعم بها ،وهو ما يفسصر إا ¤حد
ك-ب« Òا◊ن »Úال-ذي يشص-ع-ر ب-ه ف-ور إاط-لق سصراحه
ف-ت-ج-ده ل ي-ق-وى ع-ل-ى ت-طليق امتيازات وفرت له ‘
سصجون اÿمسصة ‚وم والتي قد ل يجد ا◊د األدنى
الذي تقدمه إان هو خرج إا ¤الشصارع الذي تعتÈه فئة
ك---بÒة م---ن اÛرم‡ Úن ل م--أاوى ول أاه--ل ل--ه--م
السصجن ا◊قيقي بالنسصبة لهم.

تلميع ملف حقوق اإ’نسشان
على حسشاب ا÷رائم ...أابرز مسشببات
سشجون اÿمسشة ‚وم ‘ ا÷زائر

دأابت ا÷زائر منذ  2009على إايلء أاهمية كÈى
Ÿل-ف ح-ق-وق اإلنسص-ان ع-ل-ى حسص-اب ﬁاسص-بة
ومعاقبة اÛرم Úالذين كلما ضصاقت بهم سصبل
ال--ع--يشس ‘ اÛت-م-ع ÷أاوا إا ¤اف-ت-ع-ال مشص-اك-ل
“ك--ن--ه--م م--ن اف-تك-اك «ت-أاشصÒة» ال-دخ-ول إا¤
السص-ج-ن ضص-ارب Úم-واع-ي-د ÷رائ-م أاخ-رى ف-ور
خروجهم مع كل مناسصبة وطنية أاو دينية ،فأاقرت
ا÷زائر ‘  2009عقوبات بديلة ‘ حق اÙكوم
عليهم تتمثل ‘ توظيفهم ‘ أاعمال الصصالح العام
كتنظيف مسصاحة ما أاو العتناء Ãسصاحة خضصراء
‘ ﬁيط ﬁدد مسصبقا شصرط أان يكون اŸسصتفيد
من هذه العقوبات البديلة  ⁄يقÎف جرما كبÒا
ك--ال--ق--ت--ل أاو السص-رق-ة أاو الع-ت-داء «ح-يث ي-أام-ر
ب-ال-ع-ق-وب-ات ال-ب-ديلة Ÿن شصتم أاو سصب أاحدا من
األف-راد أاو ت-ن-اول أاي ن-وع م-ن أانواع اıدرات ألول
م-رة ‘ ح-ي-ات-ه» حسصب األسص-تاذة اÙامية مونية
مسص-ل-م سص-ي عامرﬁ ،امية لدى اÙكمة العليا،
عضصو اÛلسس الوطني للمرأاة واألسصرة التي قالت
أان ا÷زائ--ر أاف--رطت ‘ السص--ت--ج--اب-ة ل-ت-ط-وي-ر
و–سص Úم-ل-ف ح-قوق اإلنسصان وا◊ريات على
حسص-اب م-ت-ط-ل-ب-ات ال-ظروف الداخلية والراهنة
للبلد ،منتقدة الإصصلحات التي تتم على عجالة
دون األخذ بع Úالعتبار التحولت السصلبية التي
م-ن اŸمك-ن أان –صص-ل ع-ل-ى اŸدى البعيد والتي
كان من اŸمكن Œنبها لو “ت اإلصصلحات وفقا

ل-دراسص-ات شص-ام-ل-ة واسصÎات-ي-جيات بعيدة األمد
«ف-ت-حسص Úأاوضص-اع السص-جون مع ضصمان حقوق
اŸتهم ومنها حق الدفاع ارتفعت بشصكل لفت مع
إامضصاء ا÷زائر لعدة اتفاقات ومعاهدات دولية ‘
قطاع العدالة من أاجل ضصمان عقاب ألي متهم ل
يخرج عن إاطار حقوق اإلنسصان».
ولدى سصؤوالها عما إاذا كان للمتيازات التي يتلقاها
اŸتهم أاو اÙكوم علقة بارتفاع مسصتوى ا÷رÁة
‘ ا÷زائر ،قالت اÙامية مونية مسصلم أان تزايد
ا÷رÁة ‘ ا÷زائ-ر ي-ع-ود إا ¤ع-دة ع-وام-ل أابرزها
التحولت الكÈى التي شصهدها اÛتمع ا÷زائري
خصص-وصص-ا ‘ ال-فÎة ال-ت-ي أاعقبت العشصرية التي
مرت بها البلد والتي أاسصفرت عن –ول سصريع
وك-ب ⁄ Òي-ت-ف-ط-ن ل-ه أاه-ل الختصصاصس كما «⁄
تسص--ت--ط--ع ال--دول-ة وم-ؤوسصسص-ات-ه-ا ›اراة ت-لك
ال--ت--ط--ورات ال--ت--ي حصص--لت ح-ت-ى م-ن خ-لل
اإلصصلحات التي تبنتها ‘ قطاع العدالة».

التواطؤو ...أابرز مسشببات زيادة ا÷رائم

ت-روي ن-ادي-ة وه-ي شصابة ‘ ربيعها الثالث ،تعمل
«خ-ي-اط-ة» Ãع-مل Ãنطقة بومعطي با◊راشس
ع-ن سص-رق-ة ه-اتفها النقال وﬁفظة نقودها التي
كانت –ملها ‘ يدها أاثناء ﬁاولتها صصعود حافلة
ن-ق-ل اŸسص-اف-ري-ن ،ح-يث ت-أاسص-فت ل-ع-دم تدخل
ال--رك--اب أاو سص--ائ--ق ا◊اف--ل-ة أاو ال-ق-ابضس «رغ-م
م-ع-رف-ت-ه-م اŸسص-بقة بهوية السصارق ونيته اŸبيتة
كونه من أاصصحاب السصوابق ومعتادا على سصرقة
الهواتف وﬁافظ النقود بهذه الطريقة» حسصب

شص-ه-ادة ال-ف-ت-اة التي أاضصافت «أان هناك تواطؤوا ‘
ب-عضس األح-ي-ان ب Úأاصص-ح-اب ا◊افلت وهؤولء
السصارق ،»Úوحسصب نادية فإان «صصمت اŸارة هو
ما أادى إا ¤ارتفاع مثل هاته الظواهر وشصجع على
مزيد من السصرقات».

«يششعر النظام بأانه مسشؤوول عن ا÷رÁة
فيخلق سشجونا بامتيازات مغرية»

ي-ع-ت Èع-ا ⁄الج-ت-م-اع ي-وسص-ف ح-ن-ط-اب-لي ،أان
اÛت-م-ع ي-ن-ت-ج ا÷رÁة ألن-ه «ب-األصص-ل ›رم Ÿا
ي-ت-ق-ب-ل ‰ط ح-ياة ل يعكسس هويته وثقافته بدءا
م-ن ال-فضص-اء ال-ع-م-وم-ي إا ¤ال-ع-ائلة إا ¤الشصارع»،
ف-وسص-ائ-ل اإلع-لم واŸدرسص-ة والÎبية التي يتلقها
الفرد هي التي تنتج ا÷رÁة عن طريق التسصاهل
وال-لم-ب-الة ،ف-ع-لى سصبيل اŸثال “ارسس وسصائل
اإلعلم عنفا رمزيا على اÛتمع من خلل تهيئة
الفضصاء العمومي بغرسس شصعور عام مفاده بأان ما
يروج له من تÎيك وتغريب وتشصريق وأا‰اط حياة
ل ن-ل-ي-ق ب-ن-ا ول “ث-ل-ن-ا وه-و ما يولد شصعورا لدى
األفراد بالسصتعداد على التعدي على كل ما ومن
يشصك--ل ع-ن-ف-ا رم-زي-ا ضص-ده ،وأارج-ع ح-ن-ط-اب-ل-ي
اŸسصؤوولية للنظام الذي اعتÈه « اŸسصؤوول األول عن
ال-ت-خ-ل-ف اŸسص-ج-ل ‘ نظام القيم اÛتمعية «لذا
يشص-ع-ر ال-ن-ظ-ام ع-ن-دنا أانه اŸسصؤوول عن ا÷رÁة
ف--يسص--ارع ‘ تشص--ي-ي-د سص-ج-ون اÿمسص-ة ‚وم
ل-ي-ع-وضس شص-ع-ور اإلحسص-اسس بالذنب من خلل
إاي-لئ-ه أاه-م-ي-ة أاك Èل-تشصييد السصجون وتزويدها
بإامتيازات عدة».
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مسضتشضفياتنا اليوم ..من أاماكن للشضفـاء ا ¤عـــدوى بالداء

صسالح عزوز

كنا ‘ اŸاضضي نخاف وخزة إابرة من طبيب غ Òمتمرسس ،كنا نخشضى نزع ضضرسس بالرغم
من أان أاŸها مؤوقت ،كان اŸئزر األبيضس يطاردنا وسضماعة الفحصس تتغلغل داخل أاعماقنا
وهي تتحسضسس جزءا من جسضدنا ،كانت رائحة الدواء اŸعقم تسضد أانفاسضنا ،لكن كل هذه
اıاوف  ⁄تتعد حدود مداركنا ،أاما اليوم فقد زاد حجم خوفنا كيف ل ،وقد
حضضرنا إا ¤أاخطاء طبية ولج الكث Òمن األفراد إا ¤اŸسضتشضفى رغبة منهم
البحث عن الدواء الشضا‘ ألمراضضهم حتى وإان كانت غ Òمعقدة فانتهوا
إا ¤أاناسس يحملون علة دائمة وعجزا مدى ا◊ياة ،نتيجة للتهاون ،فقد
حضضرت أاجسضاد أاطبائنا وغابت عقولهم ،وأاضضحت ارواح العديد منا قاب
قوسض Úمن الهÓك.
« اÿطأا وارد ...لكن هل بحجم
حياة الفرد؟»

@عند ا◊ديث عن اÿطأا فإانه وارد ل ﬁالة مادام
النسصان يخطئ ويصصيب ،لكن عندما نقف على
ال--ع-دي-د م-ن ا◊الت ال-ت-ي وردت إال-ي-ن-ا ‚د أان
اÿط-أا ل-يسس م-ف-اده كون أان هذه ا◊الت معقدة
يصص-عب ال-ت-حك-م ف-ي-ه-ا أاو حدثت ‘ وقت ضصيق
قصص-د اإلسص-راع لإن-ق-اد م-ا Áك-ن إان-قاذه ،بل على
ال-عكسس ،ح-دثت ‘ م-تسص-ع من الوقت رÃا كان
اŸريضس ع-ل-ى ف-راشص-ه م-ن-د فÎة ط-وي-ل-ة وي-ل-قى
م-ت-اب-ع-ة دوري-ة م-ن األط-ب-اء ،لكن ‘ ◊ظة تهور
وطيشس يحدث ما  ⁄يكن ‘ ا◊سصبان ،وهذا ما
نلحظه يوميا ‘ مسصتشصفياتنا أان أان ÚاŸريضس
ل--يسس أاه-م م-ن رن Úال-ه-ات-ف ع-ن-د الك-ث Òم-ن
أاصص-ح-اب ال-زي األب-يضس ،يتهامسصون ويتغازلون
ف-ي-م-ا ب-ي-ن-هم تارك Úوراءهم إانسصانا كاŸعلق من
عرقوبه ،انعدم الÎكيز بالرغم من أان هذا القطاع
ه--و الÎك--ي--ز ن--فسص-ه ،م-ادامت أارواح الك-ث Òم-ن
34

ماي ٢٠١٣

ال--ن--اسس م-ع-ل-ق-ة ب Úج-دران ه-ذه
ال-ب-نايات تنتظر اÿلصس– ،ولت
م-ن أام-اك-ن Ÿواع-دة الدواء الشصا‘ إا¤
مواعدة الداء والعلة.

النجاح يوصشف لألطباء...
واÿطأا يلصشق باÎŸبصش»Ú

ع-ن-دم-ا ي-حقق ‚اح ‘ مسصتشصفى ما فإان النجاح
يوصصف للطبيب الذي حققه مادام أانه وصصل إا ¤ما
 ⁄يسص-ت-ط-ع ال-وصص-ول إال-ي-ه زم-لؤوه ‘ اŸهنة ،لكن
ال-عكسس ع-ن-د ح-دوث خ-طأا طبي ،ففي الكث Òمن
األح--ي--ان ي--لصص-ق ه-ذا بك-ون-ه ح-دث م-ن ط-رف
مÎبصس كان ‘ ◊ظة غفلة من أامره ،فهذا اÎŸبصس
إاما نال منه التعب فهو  ⁄يعتد السصهر على صصحة
اŸرضصى ،أاو مازال  ⁄يفرق ب ÚاŸسصتعجل والعادي
وأاخ-ت-ل-ط ع-ل-ي-ه األم-ر فوصصل إا ¤النتيجة ا◊تمية
وه-ي إام-ا ع-ج-ز دائ-م لشص-خصس م-ا ،أاو أاراح-ه راحة
أاب-دي-ة م-ن آالم-ه ،وت-قع اŸسصؤوولية على عاتقه وهو

م-ازال  ⁄ي-ب-دأا ب-ع-د ح-ي-ات-ه اŸه-ن-ي-ة ،وي-ت-نقل من
ال-ت-ج-وال ‘ أاروق-ة اŸسص-تشص-ف-يات ب ÚاŸرضصى إا¤
ال-ت-ج-وال ‘ أاروق-ة اÙاك-م رف-ق-ة اÛرم ،Úويجد
نفسصه ‘ األخ– Òت وطأاة الصصدمة ل هو طبيب
متمرسس ول هو مÎبصس فطن.
لكن ا÷زء اÙذوف ‘ هذه القصصة ...أاين كان من
ه-و ق-ائ-م ع-ل-ى ت-ربصس هوؤلء األشصخاصس؟ أام أان
مهامه تقف عند ا÷انب النظري ،أاما التطبيقي
فكل Ãسصؤوولياته؟

«القدر اأراده بسشاق واحدة...
واÿطأا الطبي أاراده
بدون سشاق»Ú

وقفنا على عدة حالت ‡ن تعرضصوا اإ ¤اأخطاء
‡اث-ل-ة ك-انت السص-بب ‘ ع-ج-ز دائم ولعل من
اب-رزه-ا ح-ال-ة «سص-ل-يم» الذي دخل اŸسصتشصفى
ب-ع-د ح-ادث م-رور ،وع-ن-د ال-تشصخيصس اŸرضصي
اأوجب ع-ل-ي-ه ال-ط-ب-يب ب Îاإح-دى سص-اق-يه التي
ت-ع-رضصت اإ ¤ضص-رر ل Áك-ن م-ع-ا÷ت-ه بطريقة
اأخرى ،ب Úالقدر اÙتوم والإصصابة التي اأخذت
ح-رك-ت-ي-ه ‘ اŸسصتقبل فهو › Èعلى اسصتقبال
ال-دن-ي-ا ب-ع-د ا◊ادث ب-رج-ل م-بتورة يتكئ على
دع-ام-ة ت-ع-ينه على السص Òحتى ولو ببطء ،اأمن
ب-ق-دره ب-ال-رغ-م م-ن اأن-ه اأم-ر صصعب التصصديق،
ف--ع--م--ره  ⁄ي-ت-ج-اوز ال-ث-لث ،Úوه-و ح-ب-يسس
الرياضصة وخاصصة كرة القدم التي سصيصصبح فيما
بعد متفرجا عليها ل غ Òبعد ما كان ‡ارسصا لها.
عندما وصصلت سصاعة الب ،Îتسصارعت الأحداث
‘ اŸسص-تشص-ف-ى ،ك Ìلآصص-ح-اب ال-زي الأب-يضس
حتى حدثت العجلة ‘ اأمرهم ‘ غياب الÎكيز
والإهمال ،وحدث ما  ⁄يكن ‘ ا◊سصبان ،لأن
ال-ق-در ك-ان ي-خ-ف-ي لسص-ل-يم ما هو اأعظم ،ففي
ال--وقت ال-ذي اأري-د ب Îالسص-اق اŸصص-اب-ة ال-ت-ي ل
Áك-ن ان-ق-اذه-ا بÎت السص-اق الأخرى حتى واإن
كانت مصصابة ،لكن فيها اأمل باأن تعود اإ ¤سصابق
اأمرها ،من هنا كان من اÙتوم ب Îالسصاق Úمعا،
يعجز اللسصان عن التعب ،Òكيف ل ،فقد تسصارع
ال-ق-در م-ع سص-ل-ي-م ،ف-م-ن شص-اب خلق بسصاق،Ú
م--ع--اف--ى ا÷سص-د اإ ¤ق-در اأراده ع-ل-ي-ل ب-واح-دة
ف-حسصب ،اإ ¤خ-ط-اأ ط-ب-ي اإراده ب-دون-ه-ما .فمن
اŸسصوؤول يا ترى؟

«ب Úالتخدير الكلي واÙلي...
ذهبت حياة ﬁمد»

هو كذلك شصاب ‘ العشصرين من العمر ،لو قيل
اأنه مات بسصبب كسصر ‘ اليد اليمنى فاإن العديد
م-ن الأف-راد ل يصص-دق-ون ه-ذا ،لك-ن ه-ي القصصة
ال-ت-ي Ÿسص-ن-اه-ا ‘ الواقع ،كان Áارسس كرة القدم
رف-ق-ة زم-لئ-ه ،ب-ع-د سص-ق-وط ‘ اŸل-عب حدث له
كسصر اأوجب عليه الذهاب اإ ¤اŸسصتشصفى ،لكن
وبعد تضصميده حدثت له األم اأجÈته على السصهر
طوال الليل ،وعند مراجعة الطبيب
راأى اأن ال----ي---د ضص---م---دت
ب-ط-ري-ق-ة غ Òصص-ح-ي-حة
ل---ذلك ي--جب ان ي--ع--اد
تضصميدها مرة اخرى.
ال-ع-م-ل-ية ل تتطلب الكثÒ
م-ن ال-تفك Òماعدا التخدير،
وه-ن-ا وق-عت الك-ارث-ة ،ف-ه-ذه
ال-ع-م-ل-ي-ة ‘ م-ف-ه-وم األطباء
وع-لم الطب تتطلب تخديرا
ﬁل--ي--ا ل اك ،Ìلك-ن ﬁم-د
خدر كليا وكان تأاث Òهذا هو
ق-ب-وع-ه ‘ غ-يبوبة طويلة،
ورÃا ي--ق--ال ه--ل ل--ه--ذا
التخدير تأاث Òحقا؟ نعم،
ألن أاي إانسص--ان ي-ع-رضس
ل-ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة يجب أان
تك-ون ه-ناك عدة اجراءات
ق-ب-ل-ه-ا وه-ي ت-هيئ الفرد لها
سص--واء ف--ي--م--ا ي--خصس ق--ي-اسس
الضصغط او القلب وغÒها حتى تكون
ه--ن--اك ق-اب-ل-ي-ة ل-ذلك ،وه-ذا م-ا ⁄
ي--ح--دث م--ع ﬁم-د ف-ق-د ف-ارق
ا◊ياة وهو ‘ غيبوبته.

ولعل الكث Òيود معرفة كيف حدث هذا كله ،ففي
ن-فسس ال-زاوي-ة م-ن ال-غرفة كان شصاب أاخر ينتظر
ال-ت-خ-دير هو كذلك ،لكن التخدير الكلي ،ألنه
سص-وف ي-ع-رضس إا ¤ع-ملية جراحية وهنا كان
اÿطأا ،انعكسصت العملية وحدثت الكارثة.
ح--الت ك--ثÒة ل ن--ري--د ب-ه-ا ال-تشصك-يك ‘
القائم Úعلى الصصحة ‘ بلدنا ،كما ل نود
اÿوضس ‘ شص-رف أاصص-ح-اب ال-زي األب-يضس
ال--ذي أاصص--ب-ح ‘ خ-ان-ة اŸشص-ب-وه ،Úلك-ن ب-ل-غ
السص-ي-ل ال-زب-ى ‘ مسص-تشص-فياتنا ،فبعد اإلهمال
وعدم الهتمام الذي خيم عليها ،وصصلنا إا ¤أاخطاء
عديدة ‘ حق اŸريضس أا◊قت به عجزا دائما .فمن
اŸسصؤوول يا ترى؟

«سشحب ششارة الطبيب...
وا◊بسس حسشب الضشرر»

هم ليسصوا ›رم Úطبعا ،لكن القانون يعاقب
على كل تسصبب ‘ عاهة دائمة ،بالرغم من أانه
خ--ط--أا ،لك--ن ي--جب أان ي--ق--ف ك--ل ف--رد ع--ل--ى
مسصؤوولياته ،ألن جرÁة الطب تعددت وأاضصيفت
إا ¤ق-ام-وسس ا÷رم اÿط-أا ،ب-اإلضصافة إا ¤ا◊بسس
فإان ‘ الكث Òمن األحيان تسصحب شصارة الطبيب
م-ن صص-اح-ب-ها بحجة اإلهمال وعدم مراعاة
قيمة الوظيفة.
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روبورتاج
اإلشضاعـــــة تعشضعشس
فــــــي
اÛتمع
ا÷زائري
قيق :حنان هانو حالت طÓق ،قطع أارحام ،خصضومات ،ضضغائن وأاحقاد تؤودي ‘ كث Òمن
األحيان إا ¤فك روابط أاسضرية و تقطيع أاواصضر عÓقات كان ينظر إاليها على
أانها أاقوى من أان تنسضفها إاشضاعة من هنا أاو كذبة تلقة من هناك ،ليتب Úمن خÓل العينات التي
رصضدناها ‘ هذا الروبورتاج ان كثÒا من البيوت ا÷زائرية أاهون من بيت العنكبوت ،إاذ تكفي كلمة
طائشضة تلفظ من فم سضفيه لتدمر وتشضرد عائÓت بأاكملها.
أ’نها ’ تنجب ..ششردت عائلة مكونة
من ثمانية صشغار

« خا‹ طردنا من اŸنزل العائلي بسسبب خالتي
التي أاقنعته أان أامي تود إاقناع جدتي
لسستيÓء على اŸنزل العائلي»
با إ

@إاختصشرت جملة عبد الرؤووف صصاحب السصابعة
وال-عشص-ري-ن رب-ي-ع-ا حك-اي-ة م-ن حكايات ضصحايا
أاناسس ك Ìيصصدقون ما يتناهى إا ¤أاسصماعهم من
إاشص-اع-ات دون ال-ت-ح-قق من صصحتها ،فخالة عبد
الرؤووف روجت إلشصاعة شصردت عائلة مكونة من
تسص-ع-ة أاف-راد  ⁄يك-ن ي-تعدى عمر أاكÈهم حينها
ا◊ادي-ة عشص-ر ع-ام-ا م-ن ال-ع-م-ر ،والسص-بب غÒة
اÿالة التي  ⁄ترزق بأاولد ،فما كان عليها سصوى
أان ن-ف-ثت ‘ أاذن أاخ-ي-ه-ا األك Èك-ذب-ة م-ف-اده-ا أان
أاخ-ت-ه-م –اول إاق-ناع والدتها بأان تكتب لها اŸنزل
العائلي على إاسصمها بعد وفاة زوجها حتى تضصمن
«ح-ق-ه-ا م-ن اÒŸاث» خصصوصصا وأانها تعيل ثمانية
أاولد صص-غ-ار ،ف-م-ا ك-ان م-ن األخ األك - Èالذي كان
مسص-ؤوول ع-ن ال-ع-ائ-ل-ة الك-بÒة ح-ي-نها  -إال أان قام
ب-ط-رد أاخ-ت-ه رف-ق-ة صص-غ-اره-ا ال-ث-م-ان-ي-ة بعد ما
اك-تشص-ف «ﬁاولت-ها السصتيلء على اŸنزل
ال-ع-ائ-ل-ي» حسصب م-ا دسص-ت-ه ‘ ب-اله
أاخته الصصغرى.
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إاششاعة ا÷ار تنسشف اŸيثاق الغليظ

حالة أاخرى ترويها للشصروق العربي لطيفة صصاحبة
اÿامسص-ة وال-عشص-ري-ن رب-ي-ع-ا و ل-ت-ي ت-ع-مل بأاحد
ﬁلت بيع اŸلبسس ا÷اهزة بباب الزوار والتي ⁄

تÎدد ‘ ا◊ديث إال-ي-ن-ا ب-خصص-وصس اŸوضص-وع الذي
كان سصببا ‘ إالغاء فرحة عمرها ـ على حد تعبÒها -
ف-ل-ط-ي-ف-ة كانت على وشصك اإلرتباط مع شصاب كان
زميل لها با÷امعة قبل أان تتسصبب إاشصاعات روج لها
شص-اب ي-ق-ط-ن بنفسس ا◊ي الذي تقطن به لطيفة
ت-ف-ي-د ب-أان-ه-ا ك-انت ع-ل-ى ع-لقة معه ومع كث Òمن
الشص-ب-اب ،ح-يث ت-ب Úأان ذلك ا÷ار ك-ان م-ع-ج-ب-ا
بالفتاة التي لطاŸا رفضصت التحدث إاليه فما كان منه
إال أان كاد لها وأاوهم أاصصدقاء وجÒانا من ا◊ي بأانه
كان على علقة مع الفتاة ليتناهى ا Èÿإا ¤أاسصماع
خ-ط-ي-ب-ه-ا ال-ذي –رى ع-ن اŸوضص-وع من أاحد أابناء
ا◊ي الذي أاكد له صصحة ما سصمعه ،حيث أان األخÒ
كان متواطئا مع ذلك الشصاب مروج اإلشصاعة حسصب
م-ا اخÈت-ن-ا ب-ه «لطيفة» التي احتسصبت أامرها لله،
لئمة ‘ الوقت نفسصه خطيبها الذي صصدق
ما كان يلفق من اكاذيب ‘ حقها دون أان
يسصأالها «مادام يسصمع عني كلما كاذبا
‘ الشصارع ويصصدقه ،فهذا أامر سصخيف
ول ي-ط-اق ،ك-ان ح-ري-ا به أان يأاتي إا‹ و
نناقشس اŸوضصوع بيننا ،لكنه  ⁄يثق
ب-ي وفضص-ل اإلصص-غاء لكلم األعداء
ال-ذي ل-ن ي-ن-ت-ه ،م-ن ج-هتي وّكلت
أامري لله و  ⁄أاعد أارغب ‘ الرتباط
Ãن ل ثقة له بي».

ب-ال-ب-يت وت-رب-ي-ة أاخويها وتدريسصهما Ãسصاعدة
من ا÷د و العم فيما بعد ،فما كان من األخوين
ب-ع-د أان كÈا واشص-ت-د ع-وده-ما إال أان قاما با◊جر
ع-ل-ى أاخ-ت-ه-ما بعد أان رفضصت التنازل عن البيت
العائلي لهما مقابل العيشس ‘ منزل آاخر باإليجار
«فبعد أان قرر أاصصغرهم الرتباط ،أاصصبح يرى بأاÊ
ح-اج-ز وع-ائ-ق أام-ام زواج-ه ،ف-ل-م ي-ج-د من حيلة
ل-ل-ت-خ-لصس م-ن-ي واإلسصتيلء على البيت سصوى
اإلدعاء بأا Êمضصطربة نفسصيا ،وبعد تواطؤو مع أاحد
األطباء ،اسصتخرج وثائق تفيد بأا Êل أا“تع بكامل
قواي العقلية وحجر على ما أاملك».

«همي جا Êمن دمي»

غ Òب-ع-ي-د ع-ن حك-اي-ة «ل-ط-ي-فة» التي انتهت
ع-لق-ت-ها مع خطيبها بسصبب اإشصاعات واأكاذيب
ابن ا÷Òان ،روت «شصهرزاد» ،طالبة سصنة ثالثة
ح-ق-وق ب-ال-ع-اصص-مة عن «اسصتبسصال» عمتها ‘
صصد اÿطاب الذين يقصصدون بيتهم« :تعيشس
اأسصرتي اŸكونة من والداي وثلثة ذكور وبنتÚ
م-ع ج-دت-ي واأع-م-ام-ي وع-ماتي ‘ بيت واحد ل
ي--ن-غصس ه-ن-اءه غ ÒغÒة ع-م-ت-ي ال-ت-ي ب-ل-غت
الأرب-ع Úم-ن ال-ع-م-ر و ⁄ت-ت-زوج ب-ع-د» ،ت-ق-ول
«شص-ه-رزاد» ،مضص-ي-ف-ة «تك-ون ع-لق-ت-ن-ا ن-ح-ن
ال-ب-ن-ات م-ع ع-م-ت-ن-ا عادية ‘ الأغلب وحميمية
اأحيانا اأخرى ،اإذ نعتÈها اأختا كÈى لنا ،غ Òاأن
ذلك ال--ه-دوء والصص-ف-اء ل ي-ل-بث اأن ي-ت-ح-ول اإ¤

شصائعات واأكاذيب توؤدي ‘ كث Òمن الأحيان اإ¤
ق-ط-ي-ع-ة ب-ي-ن-ن-ا وشص-ج-ار ب Úاأفراد العائلة كلما
سصمعت باأن هناك شصابا متقدما ÿطبتي اأنا اأو
اأخ-ت-ي الأك Èم-ن-ي» ،وŸا سص-األ-ن-اه-ا ع-ن طبيعة
الشص-ائ-ع-ات ال-ت-ي تروجها العمة ،قالت شصهرزاد
اأنها  -اأي عمتها  -تعمدت ذات مرة اأن –رجها
اأمام اأهل العريسس الذي تقدم ÿطبتها بسصوؤالها
ع-م-ا اإذا ك-ان ال-ذي ت-ق-دم ل-ط-لب ي-ده-ا هو ذات
الشص--اب ال--ذي “ضص--ي سص-اع-ات ال-ل-ي-ل وه-ي
–ادثه ‘ الهاتف «رغم اأ Êل اأتكلم ‘ الهاتف
مع اأحد ،لكن سصوؤالها جعل الشصاب الذي تقدم ‹
واأه--ل-ه ي-غ-ادرون م-ن-زل-ن-ا دون رج-ع-ة ،ولسص-ان
حالهم يقول اأنه من غ ÒاŸعقول اأن تقول عمتي،
وهي اأقرب الناسس اإ‹ كلما غ Òصصحيح».

بسشبب إاششاعة يحجر على أاخته التي ربته

قدÁا قال الشساعر ا÷اهلي طرفة بن العبد،
أاحد شسعراء اŸعلقات أان ظلم ذوي القربى أاشسد
مضساضسة على اŸرء من وقع ا◊سسام اŸهند

«فÒوز» سص--ي-دة ‘ ال-ع-ق-د اÿامسس م-ن ال-ع-م-ر،
ت-ف-رغت ل-له-ت-م-ام بأاخوتها بعد وفاة األبوين ‘
حادث مرور قبل أاربع وثلث Úعاما ،تركت مقاعد
ال-دراسص-ة وف-وتت ال-ع-دي-د م-ن ف-رصس التكوين
والشص-غ-ل وع-روضس الزواج ‘ سصبيل اإلعتناء
ب-أاخ-وي-ه-ا ال-ل-ذي-ن  ⁄يتعد عمر أاكÈهما
السص-ب-ع سص-نوات ،فاضصطرت للمكوث

بعد نصشف قرن من اإ’سشتقلل ’يزال
النظام يششجع على ثقافة اÛتمع
ا◊كواتي ما غذى اإ’ششاعة بششكل كبÒ

يقول اÿب Òالسصوسصيولوجي كمال بوقصصة ،اأن
الإشصاعة اأصصبحت سصيدة الزمان واŸكان واŸرجع
ذو ال-ت-اأث Òالأك ‘ Èاإت-خ-اذ ع-دة ق-رارات ح-اسصمة
لدى غالبية ا÷زائري Úسصيما من يعيشصون ‘
ال-ق-رى واŸدن الصص-غÒة ،ح-يث ي-عرف ا÷ميع ‘
ت--لك اŸن-اط-ق ب-عضص-ه-م ال-ب-عضس و«ه-ن-ا تك-ون
الإشصاعة اأشصد وقعا وتاأثÒا على حياة ومسصتقبل
الأف--راد» ،و‘ ت--فسصÒه لشص--ي--وع--ه-ا ‘ اÛت-م-ع
وت-اأثÒه-ا ف-ي-ه وت-اأث-ره ب-ه-ا ،ق-ال الأسص-ت-اذ ك-م-ال
بوقصصة اأن ا÷زائر كمجتمع لزال  ⁄ينظم بعد،
ف-وسص-ائ-ل الإع-لم اŸك-توبة والسصمعية البصصرية
ه-ي م-ن تصص-ن-ع ال-راأي ال-ع-ام وت-قوده ‘ ›تمع
لي-زال شص-ف-ه-ي-ا ويلعب فيه الكلم ـ الذي عادة ما
ي-رتك-ز ع-ل-ى اŸظ-اهر  -دورا كبÒا« ،ويعود سصبب
ذلك اإ ¤طبيعة النظام الذي يرفضس النفتاح على
ال-دÁق-راط-ي-ة م-ن خلل فتح ›ال تبادل الآراء
وال--ن--ق--اشس وا÷دال ،وه-ذا م-ا ج-ع-ل الإشص-اع-ة
تتسصلط وتاأخذ حجما اأك‡ Èا ينبغي» ،مع العلم
اأن الدين الإسصلمي يحرصس على تب Úصصحة
الإشصاعات من خلل اإتيان البينة على من اإدعى،
اإل ان شص-ري-ح-ة ك-بÒة م-ن الأف-راد لت-زال ت-ع-اÊ
تبعات اإشصاعات تسصببت ‘
ع-واقب وخ-ي-مة فقط،
لأن--ه--م صص-دق-وه-ا
دون تب.Ú
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إاشضهاري

غربي زهور

تصصوير :خالد مشسري

برزت مؤوخرا وكالت تنظيم األعراسس بوتÒة متزايدة للتكفل بأاعراسس ا÷زائري Úمن البدايه إا¤
النهاية بتوف Òالقاعة ،اŸصضورين ،التصضديرة ،اŸوسضيقي ،Úاألكل والشضرب ،العمارية ...الظاهرة
عرفت اتسضاعا ملحوظا نظرا لنوعية اÿدمات التي تقدمها على غرار وكالة «دار السضلطان»
التي تسضعى لتقد Ëخدمة نوعية متميزة وبأاسضعار تنافسضية حتى تكسضر العتقاد السضائد بأان
تنظيم األعراسس يقتصضر على األغنياء.
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@ت--أاسشسشت وك-ال-ة «دار السص-ل-ط-ان» ل-تنظيم ا◊فلت وك-ال-ة «دار السص-ل-ط-ان» التي ‚حت منذ تأاسصيسصها ‘
واŸل-ت-ق-ي-ات ‘ سصنة  1999وك-انت ال-بداية باŸلتقيات ،تنظيم الكث Òمن ا◊فلت اŸتنوعة ب Úزفاف ،خطوبة،
وبعد  10سصنوات بدأات بتنظيم األعراسس ،وكان اسصمها خ-ت-ان ،زواج وغÒه-ا م-ن اŸن-اسص-بات األخرى كاŸلتقيات
آانذاك « ،»Link concepولكنها كانت تنشصط ‘ إاطار وال-ن-دوات ،اسص-ت-ط-اعت كسصب ث-ق-ة زب-ائنها وعملئها
ضصيق ،أاي أانها تؤومن اŸوسصيقى والصصور ،ثم بدأات بحلة الذين يتنوعون ب Úالعائلت ا÷زائرية على اختلفها،
ج--دي-دة ‘ سص-ن-ة « 2012دار السص-ل-ط-ان» للتظاهرات وبعضس العملء القارين كوزارة تهيئة اإلقليم والديوان
ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة.وم-ن خ-لل السص-م ال-ذي اختارته الوطني للسصياحة ،وعدد من الفنادق ،كفندق األم Òودار
لنشصاطها تسصعى الوكالة لتقد Ëخدمات نوعية و‡يزة الضص--ي--اف وسص--ف Òم--زاف--ران،
ل-ل-ع-ائ-ل-ة ا÷زائرية ،وتنظيم عرسصها ‘ ظروف ملئمة إاضص--اف--ة إا ¤ع--دد م--ن ق-اع-ات
حتى يشصابه األعراسس اŸلكية ،حسصب تصصريح مديرها ا◊ف-لت Ãخ-تلف مناطق
السصيد «رضصا نذير أازمور» ،مواصصل :آالينا على أانفسصنا العاصصمة وضصواحيها
م-ن-ذ ال-ب-داي-ة أان نضصع نصصب أاعييننا التميز ‘ اÿدمة،
وضص-م-ان ال-ف-خامة والوجاهة التي تتطلع إاليها العائلت
ال-ت-ي ت-قصص-دن-ا ،و‘ سص-بيل ذلك ،نحاول إارضصاء كل
األذواق وإان اختلفت فالوكالة بإامكانها تأام Úأاي
ديكور يتماشصى ورغبة الزبائن كالعماريات،
ديكور شصرقي ،تونسصي ،عاصصمي أاو ديكور
عصصري أانيق.
ت-ت-ع-امل وكالة «دار السصلطان» مع كث Òمن
اŸت-ع-ام-ل Úلضص-م-ان أاج-ود اÿدم-ات ،ف-مثل Œلب
«ال--ع--م--اري--ات» م--ن اŸغ--رب ،ت-ل-مسص-ان ووه-ران ،أام-ا
اإلكسصسص-وارات اıت-ل-ف-ة ف-ت-ؤوم-نها عن طريق حرفيÚ
ج-زائ-ري ،Úوأايضص-ا مصص-ري Úي-ق-ي-م-ون هنا ‘ ا÷زائر.
وك-ذا ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-م-لبسس -ك-ل م-ا ي-ل-زم التصصديرة-
والسص-ت-ائ-ر ه-ن-اك دور للخياطة الرفيعة التي تتجه إاليها
الوكالة دائما.
ماي ٢٠١٣

و‘ ت--ع--ام--لت--ه--ا دائ--م-ا ،،تسص-ع-ى «دار
السصلطان» إا ¤تغي Òالذهنيات التي Œزم
بأان مثل هذه الوكالت ل Áكن أان تتعامل
إال م-ع ال-ع-ائ-لت ال-غ-ن-ي-ة ،على العكسس،
فالوكالة تضصمن أاسصعارا تتلءم وا÷ميع،
إاذ Áك-ن ل-ه-ا ت-ن-ظ-ي-م ا◊فل ‘ أاي مكان
ع--ل-ى السص-ط-ح م-ث-ل أاو ‘ ا◊دي-ق-ة أاو ‘
ال-ب-يت أاو ‘ ال-ف-ن-دق وب-اإلمك-ان-ات ال-تي
“ليها العائلة .ولأن وكالة «دار السصلطان»
لها من السصمعة الطيبة ‘ ›ال اÿدمة
اŸت-م-ي-زة تÎدد ع-ليها الكث Òمن العائلت
ال-ت-ي أاضص-ن-تها مشصقة تنظيم حفلتها أان
ال-تك-ال-ي-ف سص-تكون باهظة ،ولكن رهان
«دار السص--ل--ط--ان» ه--و ضص--م-ان اÿدم-ة
اŸت-م-ي-زة .و‘ ه-ذا الصص-دد ي-وضص-ح م-دي-ر
ال--وك--ال--ة ،أان خ-دم-ات م-وج-ه-ة ÷م-ي-ع
ال-ع-ائ-لت Ãخ-ت-ل-ف مسص-ت-وي-ات-ها دون
اسص-ت-ث-ن-اء وه-ن-اك ال-ع-دي-د من العروضس
وال-ت-خ-ف-يضص-ات ال-تي Áكن اللجوء إاليها
ألجل مسصاعدة كل من يقصصد الوكالة وهو
يرغب ‘ خدماتها اŸميزة.
وم-ن ب Úاÿدم-ات ال-ت-ي تقدمها الوكالة
ل-زب-ائ-ن-ه-ا ،ف-رق م-وسصيقية أاو مطرب‘ Ú
ﬂت-ل-ف ال-ط-ب-وع:
العاصصمي،
الشصعبي،
الشصاوي،

ال-راي ،ال-ق-ب-ائ-ل-ي ،اŸغ-ربي ،باإلضصافة إا¤
ف-رق الـ(دي ج-ي) ،ال-زرن-ة ،إايطبالن ،وكذا
مصصوري كامÒا ومصصورين Îﬁف Úمن
ا÷نسص ،Úب----اإلضص----اف---ة إا ¤اŸأاك---ولت
وا◊لويات Ãوائد متنوعة وبديكور أانيق
وجذاب ،جزائرية ،مغربية ،مشصرقية ،وأاي
ك-ان ن-وع-ه-ا ،مع متخصصصص ‘ ÚالتقدË
وال-ت-وزي-ع والتحضص Òمن كبار اŸوظف‘ Ú
أارق-ى ال-ف-ن-ادق وكذا تضصمن الوكالة أابهى
اŸلبسس ال--ت--ق--ل-ي-دي-ة وال-عصص-ري-ة وك-ل
مسص-ت-ل-زمات التصصديرة ا÷زائرية اÙلية
أاو حتى اŸغاربية
وتسص-ع-ى ال-وك-ال-ة ج-اه-دة لتلبية طلبات
ال-ع-ائ-لت ح-تى خارج العاصصمة ،إاذ سصبق
ل-ه-ا وأان ن-ظ-مت م-ل-ت-ق-ي-ات وسص-هرات ‘
ب-عضس ال-ولي-ات ع-ل-ى غ-رار ت-ي-م-يمون،
ال-ب-ل-ي-دة ،وه-ران ،ت-لمسصان .وهي تطمح
مسصتقبل إلنشصاء ملحقات ‘  48ولية.
جدير بالذكر أان الوكالة مكونة من فريق
نشص-ي-ط يسص-ع-ى دائ-م-ا ل-تقد Ëاألفضصل
وإاسص-ع-اد ال-ع-ائلت وهم اŸسص Òالسصيد
رضص-ا ن-ذي-ر أازم-ور ،ال-وك-ي-ل ال-ع-ام-ب-ه-ي-ة
ﬂلوف»« ،دنيا بوبكر».

السضيد رضضا نذير
أازمورمدير وكالة
دار السضلطان
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إاعداد  :ياسس Úفضسيل

إاسضÓميات
حديث قدسضي عظيم

يا عبادي ..إانكم لن تبلغوا ضشري..فتضشروÊ

قال الله تبارك وتعا ‘ ¤ا◊ديث القدسصي:
يا عبادي إا Êحرمت الظلم على نفسصي وجعلته بينكم ﬁرمًا فل تظاŸوا
يا عبادي كلكم ضصال إال من هديته فاسصتهدونى أاهدكم
يا عبادي كلكم جائع إال من أاطعمته فاسصتطعمونى أاطعمكم
يا عبادي كلكم عارٍ إال من كسصوته فاسصتكسصونى أاكسصكم
ي-ا ع-ب-ادي إانك-م ت-خ-ط-ئ-ون ب-ال-ل-ي-ل وال-ن-ه-ار ،وأان-ا أاغ-ف-ر الذنوب جميعا
فاسصتغفرونى أاغفر لكم
يا عبادي إانكم لن تبلغوا ضصري فتضصرو Êولن تبلغوا نفعي فتنفعوÊ
يا عبادي لو أان أاولكم وآاخركم وإانسصكم وجنكم كانوا على أاتقى قلب رجل
واحد منكم ما زاد ذلك ‘ ملكي شصيئا

يا عبادي لو أان اأولكم وآاخركم وإانسصكم وجنكم كانوا على أافجر قلب رجل
واحد ما نقصس ذلك من ملكي شصيئا
ي-ا ع-ب-ادي ل-و أان أاولك-م وآاخ-رك-م وإانسصك-م وج-نك-م ق-اموا ‘ صصعيد واحد
فسصأالو Êفأاعطيت كل إانسصان مسصأالته ما نقصس ذلك ‡ا عندي إال كما
ينقصس اıيط إاذا أادخل البحر
يا عبادي إا‰ا هي أاعمالكم أاحصصيها لكم ثم أاوفيكم إاياها  ،فمن وجد خÒا
فليحمد الله ،ومن وجد غ Òذلك فل يلومن إال نفسصه .رواه مسصلم .
وكان أابو إادريسس اÿول Êإاذا حدث بهذا ا◊ديث جثى على ركبتيه .
يعني بـرك على ركبتيه من شصدة وهول هذا ا◊ديث

النملة التي أاسشقــــــت
‡لكة بلقيسس
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ورد عن أابي هريرة  -رضسي الله عنه  -أان
رسسول الله  -صسلى الله عليه وسسلم  -قال:
((خرج سسليمان عليه السسÓم يسستقي،
فرأاى ‰لًة مسستلقَيًة على ظهرها ،رافعًة
ق
قوائَمها إا ¤السسماء ،تقول :اللهم ،إانا َخْل ٌ
ِ
من خلِقك ،ليسض بنا غنًى عن سُسقَياك،
فقال لهم سسليمان :ارجعوا؛ فقد سُسقيتُم
بدعوة غÒكم))؛ رواه أاحمد ،وصسحsحه
ا◊اكم.
أاخي اŸسسلم الكر ،Ëإانه ‘ ا◊قيقة لول
ع  -ما
ع ،وبهائم ُرsت ٌ
ل ُرضsس ٌ
شسيوٌخ ُرsك ٌ
ع ،وأاطفا ٌ
سُسِقينا قطرةَ ماءٍ.
إان حديث أابي هريرة السسابق يسستوقف
كل مسسلم ٍ ومسسلمةٍ وقفًة طويلًة؛ وذلك
للتأامل ‘ عجائب قدرة الله ،وللتأامل
لصسغر ﬂلوقاته من
فيما وهب الله أ
معرفته سسبحانه ،وما أاهsمه وجعل فيه
لنسسان ‘
من غرائز تفوق عقل ا إ
تصسرفاته وعقائده.

الفوائد التي تعود على اŸتصسدق نفسسه ‘ الدنيا كثÒة ومنها
ما يلي:
@ 1ــ الصسدقة تدفع البÓء عن اŸتصسّدق وأاهل بيته ،و“نع
م -ي -ت -ة السس -وء ،وق -د ب ّ-ي -ن ال -ن -ب-ي صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ذلك
بالتمثيل..
لشسعري رضسي الله عنه أان رسسول الله صسلى الله
عن ا◊ارث ا أ
عليه وسسلم قـال:
«إان الله أامر يحيى بن زكريا بخمسض كلمات أان يعمل بها و يأامر
بني إاسسرائيل أان يعملوا بها »-فذكر ا◊ديث الطويل و فيه:
م ُ-رك -م ب -الصس-دق-ة ،ف-إان م-ث-ل ذلك ك-م-ث-ل رج-ل أاسس-ره ال-ع-دtو،
«وآا ُ
ف -أاوث -ق-وا ي-ده إا ¤ع-ن-ق-ه ،وقّ-دم-وه ل-يضس-رب-وا ع-ن-ق-ه ،ف-ق-ال :أان-ا
أافديه منكم بالقليل والكث ،Òففدى نفسسه منهم)1( »-
يقول ابن القيم رحمه الله ‘ تعليقه على ا◊ديث :هذا أاي ً
ضسا
من الكÓم الذي برهانه وجوده ،ودليله وقوعه ،فإان للصسدقة
Òا عجيًبا ‘ دفع أانواع البÓء ،ولو كانت من فاجر أاو ظا،⁄
تأاث ً
بل من كافر ،فإان الله تعا¤
يدفع بها عنه أانواعا من البÓء ،وهذا أامر معلوم عند الناسض
لن-ه-م
لرضض ك-ل-ه-م م-قّ-رون ب-ه أ
خ -اصس -ت -ه -م وع -ام -ت -ه-م ،وأاه-ل ا أ
جّربوه ،و‘ “ثيل النبي صسلى الله عليه وسسلم ذلك Ãن قّدم
ل -يضس -رب ع -ن -ق -ه ،ف -اف -ت -دى ن-فسس-ه م-ن-ه-م Ãال-ه ،ك-ف-اي-ة ،ف-إان

الصسدقة تفدي العبد من عذاب الله تعا،¤
فإان ذنوبه وخطاياه تقتضسي هÓكه ،فتجيء الصسدقة تفديه
من العذاب و تفكه منه.
وقد أاخ Èالنبي صسلى الله عليه وسسلم أان الصسدقة تدفع البÓء،
و“ن- -ع م- -ي- -ت- -ة السس -وء ،وُروي ذلك ع -ن -ه ‘ أاح -اديث م -ت -ع ّ-ددة
بأالفاظ متقاربة.
عن أانسض رضسي الله عنه أان النبي صسلى الله عليه وسسلم قال« :إان
الصسدقة لتطفئ غضسب الرّب ،وتدفع ميتة السسوء».
وعن علي بن أابي طالب رضسي الله عنه قال :قال رسسول الله
صسلى الله عليه وسسلم« :باكروا بالصسدقة فإان
البÓء ل يتخطّاها».
عن رافع بن خديج رضسي الله عنه قال :قال رسسول اللهصسلى
الله عليه وسسلم« :الصسدقة ت ُسسtد سسبع Úبابا من السسوء».
عن أابي أامامة رضسي الله عنه قال :قال رسسول الله صسلى الله
عليه وسسلم« :صسنائع اŸعروف تقي مصسارع السسوء ،وصسدقة ال ّسسر
تطفئ غضسب الرّب ،وصسلة
الرحم تزيد ‘ العمر».
ل الكتاب والسسنة اŸطّهرة على أان الصسدقة ُيكّفر بها من
فد ّ
السس -ي -ئ-ات ،وق-د تضس-اف-رت ال-نصس-وصض ال-واردة ‘ السس-ن-ة ال-ن-ب-وي-ة
على ذلك ومنها ما يلي:
عن حذيفة رضسي الله عنه قال :قال عمر رضسي الله عنه:
أاي -ك -م ي-ح-ف-ظ ح-ديث رسس-ول ال-ل-ه صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ع-ن
ال -ف -ت -ن -ة؟ ق -ال :ق -لت :أان -ا أاح -ف -ظ -ه ك -م -ا ق-ال ،ق-ال :إانك ع-ل-ي-ه
÷ريء ،فكيف قال؟ قلت« :فتنة الرجل ‘ أاهله وولده وجاره
تكّفرهـا الصسÓة والصسدقة واŸعروف».
وعن معاذ بن جبل رضسي الله عنه قال :كنت مع رسسول الله
صسلى الله عليه وسسلم ‘ سسفر ،فأاصسبح ُ
ما قريًبا منه ونحن
ت يو ً
نسس ،Òفقلت :يا رسسول الله ،أاخ ÊÈبعمل ُيدخلني ا÷نة و
يباعد Êمن النار ،قال« :لقد سسأالتني
عن عظيم ،وإانه ليسس Òعلى من ي ّسسره الله عليه ،تعبد الله
ول تشس -رك ب -ه شس -ي -ئ -ا ،وت-ق-ي-م الصسÓ-ة ،وت-ؤوت-ي ال-زك-اة ،وتصس-وم-
رمضسان و–جّ البيت» ،ثم قال« :أال أادلك على أابواب اÒÿ؟»
جّنة ،والصسدقة تطفئ
قلت :بلى يا رسسول الله ،قال« :الصسوم ُ
اÿط -ي -ئ -ة ك -م -ا ي -ط -ف -ئ اŸاُء ال -ن -ار ،وصسÓ-ة ال-رج-ل م-ن ج-وف
الليل.» ..
عن جابر بن عبد الله رضسي الله عنه أان النبي صسلى الله عليه
جرة« :أاعاذك الله من إامارة السسفهاء»،
وسسلم قال لكعب بن ُع ْ
قال :وما إامارة السسفهاء؟--
وف -ي -ه« :ي -ا ك -عب ب -ن ع -ج -رة :الصس -وم ُج ّ-نٌ-ة ،والصس-دق-ة ت-ط-ف-ئ
ن ،أاو قال :برهان».
اÿطيئة ،والصسÓة قربا ٌ
@ 3ــ الصسدقة ل تنقصض اŸال ،بل تكون سسببا لزيادته و‰ائه
وب -رك -ت -ه ،ي-رزق ال-ل-ه اŸتصسّ-دق وي-جÈه وي-نصس-ره ،و ق-د أاوضس-ح
النبي صسلى الله عليه وسسلم ذلك ‘ أاحاديث كثÒة ،ومنها ما
يلي:
عن أابي هريرة رضسي الله عنه أان النبي صسلى الله عليه وسسلم
ل مـن صسدقة  -أاو ما نقصست صسدقة من مال -
قال« :ما نقصض ما ٌ
و إال عّزا ،وما تواضسع أاحٌد لله إال رفعه
وما زاد الله عبدا بعف ٍ
الله».
عن عبدالرحمن بن عوف رضسي الله عنه أان رسسول الله صسلى
الله عليه وسسلم قال« :ثÓث ،والذي نفسض ﬁمد بيده إان كنتُ
◊الفا عليه ّ
ن :ل ينقصض مال
م-ن صس-دق-ة ف-تصسّ-دق-وا ،ول ي-ع-ف-و رجٌ-ل ع-ن م-ظ-ل-م-ة ي-ريد بها
ل
وجه الله إال رفعه الله بها عّزا يوم القيامة ،ول يفتح رج ٌ
على نفسسه باب مسسأالة إال فتح الله عليه باب فقر».
ومن فوائد الصسدقة ما يتعلق بثوابها وجزائها عند الله يوم
لتي:
القيامة وهي كا آ
@ 1ـ أان الصسدقة تطفئ حsر القبور على أاهلها ،وقد ورد ذلك ‘
حديث.
عن عقبة بن عامر رضسي الله عنه قال :قال رسسول الله صسلى
الله عليه وسسلم:
ن الصس -دق -ة ل -ت -ط -ف -ئ ع -ن أاه -ل -ه-ا حّ-ر ال-ق-ب-ور ،وإا‰ا يسس-ت-ظ-ل
«إا ّ
اŸؤومن يوم القيامة ‘ ظل صسدقته»
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قصضة
مكان

«حتصشيـــفن بسيضزـنـطــتي»
و–فــة معماريـة
متعاليـــــــــــــة

تبسضة أاو تيفسضت الولية األكŒ Ìاه Óمن
قبل السضلطات اŸركزية ،لسضت أادري Ÿاذا؟!
لطاŸا أارقني هذا التسضاؤولŸ ،اذا كل هذا
التهميشس لولية ضضاربة ‘ التاريخ ،لها من
الباع ا◊ضضاري والتاريخي وا◊ربي واإلرث
الباطني ما يوؤهلها لتكون أاحد أاقطاب
التمدن ‘ بلد اسضمه ا÷زائر .رÃا أانها
اŸركزية ،أاو رÃا أانها العروشضية البائدة
التي مازالت تلف حياة التبسضي Úمن
شضرقهم إا ¤غربهم ،ومن شضمالهم إا¤
جنوبهم .لسضت أادري؟ سضرت با◊صضن
البيزنطي وأانا أاطأاطئ رأاسضي خج ،Óفأانا
‘ حضضرة التاريخ العابث به!
غربي زهور

@مدينة ت-بسص-ة اح-ت-فت ل-ن-فسص-ها بحوا‹ 21
م-وق-ع-ا اث-ري-ا وتاريخيا ‘ سصنة  1999ع-لى غرار
«اŸدرج اŸسص-رح-ي»« ،م-عصصرة برزقال»« ،تبسصــة
ال-ع-ت-ي-قــة»« ،الك-ن-يسص-ة ال-روم-ان-ي-ة»« ،ال-قصص-ر
ال-ق-د« ،»ËاŸعبد الوثني»« ،الفوروم»« ،األقواسس
ال-روم-ان-ي-ة» ...و◊د السص-اعة مازالت هذه اŸدينة
تهب زوارها مفاجآات تاريخية ،إاذ ارتفع عدد اŸواقع
ال-تاريخية إا 24 ¤م-وق-عا ‘ سصنة  2012حسصب
تصصريح وا‹ ولية تبسصة السصيد «مÈوك بليوز»
لـ«الشصروق العربي» ،وŒري األشصغال ‘ الولية
على قدم وسصاق إلعادة العتبار لهذا الÎاث اŸادي
وال--ذي ت--ع--د ع-م-ل-ي-ة ا◊ف-اظ ع-ل-ي-ه أام-را ب-ال-غ
الصص--ع--وب--ة ،خ-اصص-ة وأان-ه مسص-ت-غ-ل م-ن ط-رف
اŸواطن ،Úفالزيارة اŸيدانية التي قادتنا إا ¤بعضس
ه-ذه اŸواق-ع كشص-فت ع-ن صص-ع-وبة ترسصيخ ثقافة
اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى اŸك-ان ل-دى سصك-ان ت-بسصة ،وأاي
مك-ان ،إان-ه-ا الشص-واه-د التاريخية ..إانها البطاقات
ا◊ضصارية لتاريخ الولية ،فقوسس النصصر والسصور
ال-ب-ي-زن-طي مثل يتعرضصان يوميا لسصلوكات غÒ
صص-ح-ي-ة ل-ل-م-واط-ن ،Úفحتى وقت قريب كانت
مفرغات يومية لنفايات التجارة اŸوازية‡ ،ا شصوه
جمال هذا اŸوقع الذي يÎبع ‘ وسصط الولية ويعد
مرجعا للولية وزوارها.
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ال-ي-وم –اول السص-ل-طات اÙلية حفظ هذه اŸواقع
وت-غ-ي Òح-ال-ه-ا وإاع-ط-ائ-ه-ا ح-ل-ة ت-ل-يق بتاريخها
وأاصص--ول--ه--ا .ال--زي--ارة ك-انت ل-لسص-ور أاو ا◊صص-ن
ال-ب-ي-زن-ط-ي ت-ي-م-ن-ا ب-القول «ادخلوا البيوت من

أابوابها» ،دخلنا تبسصة من «قوسس النصصر كاراكال»
باŒاه «السصور أاو ا◊صصن البيزنطي» ،و‘ سصÒ
م-ت-واصص-ل تسص-ارعت ال-نظرات الفاحصصة للموقع

ال-ذي لزال ي-ح-ت-ف-ظ بشص-م-وخ-ه وت-ع-ال-يه رغم
إاه-م-ال-ه .وه-و أاحد أاروع وأاضصخم البنايات األثرية
ال-ت-ي ت-ل-ف اŸدي-ن-ة ‘ شص-م-وخ وجÈوت متطاول
و‡ت-د .ت-أاسصسس ه-ذا اŸع-لم سصنة  535ميلدي
ع---ل---ى ي---د ا÷Ôال «سص--ول--وم--ون» ،وا◊اك--م
البيزنطي «جوسصتينيان» ليكون حصصنا منيعا ‘
وج---ه األع---داء .وي---ؤوك---د الك---ث Òم--ن اŸؤورخÚ
والباحث ‘ Úعلم اآلثار أان أاغلب أاجزاء هذا اŸعلم
ك-انت م-ن-ه-ارة وق-ام الفرنسصيون بÎميمها خلل
ا◊ق-ب-ة السص-ت-عمارية ،كما اسصتعملوا جزءا كبÒا
م--ن--ه ك-ثك-ن-ة عسصك-ري-ة ،خ-اصص-ة وأان-ه ي-ت-م-ت-ع
با◊صصانة وباŸوقع اإلسصÎاتيجي.
ل-ه-ذا اŸع-ل-م ث-لثة أابواب أاصصلية« :باب كاراكال»،
«ب-اب سص-ول-ومون» وهو باب ﬂصصصس للحاكم،
و«ب-اب شص-ه-ل-ة» ،ث-م أاضص-اف ال-ف-رنسصيون ثلثة
أابواب صصغÒة أاخرى Ÿا قاموا بÎميمه وشصغله لفÎة
ا◊رب السص-ت-ع-مارية .وتعرضصت بعضس األبواب
‘ فÎت السصبعينات للهدم .أاما «قوسس كاراكل»
يعت– Èفة معمارية ‘ حد ذاته ،يتفرد من حيث
الهندسصة اŸعمارية ،كما يعده الكث Òمن العارفÚ
‘ ›ال ال-ه-ن-دسص-ة اŸع-م-ارية من أاجمل ما شصّيد
الرومان .وقد شصّيد –ت إاشصراف القائد ا◊ربي
وهو من أاصصول تبسصية «آاغريكيليانوسس».

تأاسصسس هذا اŸعلم سصنة  212/211بعد اŸيلد ‘ قفصصـة التونسصية ،و“تـاز على وجه اÿصصوصس إا ¤ال--ق--رن األول م-ي-لدي خ-لل حك-م ال-ع-ائ-ل-ة
ح-ق-ب-ة الزده-ار الروما .Êويضصم أاربع جهات ،كل بالنصصال والنصصيلت وتؤورخ Ÿا ب Úا◊ضصـارت« ،Úالفلفية» ‘ عهد اإلمÈاطور «فيسصيانوسس» من
ج-ه-ة م-ه-داة إا ¤أاح-د أاف-راد ال-عائلة ا◊اكمة عائلة أاي ال-عـات-رية من  3000إالــى  4000قبل اŸيلد .قبل الفرقة العسصكرية األغسصطسصية التالية التي
«سص-ب-ت-ي-م سصيفار» أانذاك ،وزين بتماثيل غاية ‘ ك-م-ا ع-رفت اŸن-ط-ق-ة مرحلة «فجر التاريخ» وهي ك-انت ‘ ت-ونسس ‘ ت-لك ال-فÎة .وكانت تيفسصت
ك-ذلك م-ق-را ه-اما لدائـرة اŸـالية واŸمتلكات خلل
ا÷م--ال نصص-بت ‘ ال-زواي-ا ،أام-ا ال-ق-وسس ف-أاق-ي-م
القرن الثا Êوالثالث للميلد.
بطريقة فريدة على شصكل مربع فوقه قبة ،لكنه ⁄
وقد عرفت اŸنطقة الديانة اŸسصيحية ‘ منتصصف
يبق على حاله نظرا لعديد عمليات الÎميم التي
ال-ق-رن ال-ث-الث م-يلدي .وكان لهـا أاسصقف اسصمه
أاجريت عليه ،خاصصة خلل ا◊قبة السصتعمارية
ال-ف-رنسص-ي-ة .وم-ازال إا ¤اليوم يحافظ على طابعه
«لوكيوسس»  LUCIUSقنصصل بقرطاج عام 256
اŸعماري رغم زوال ثلثة أاعمدة بسصبب ا◊روب
م .وبقيت –ت حكم الرومان حتى سصنة  443م،أا
القدÁة.
ي-ن ق-دم ال-ون-دال ال-ذين كانوا من ا÷نسس اآلري
جدير بالذكر ،الولية Ÿن ل يعرفها تقع ‘ أاقصصى
وضص-د الك-اث-ول-يك-ي-ة ول ي-وؤم-ن-ون بروح اŸسصيح،
شص---رق ا÷زائ---ر ،وه---ي م---ن--ط--ق--ة ح--دودي--ة
ف-ه-دم-وا ك-ل م-ا ل-ه ع-لق-ة ب-ال-روم-ان ،ك-ما قاموا
م-ع ا÷م-ه-وري-ة ال-ت-ونسص-ي-ة .م-ن أاه-م دوائ-ره-ا
ب-السص-ت-ي-لء على كل اŸمتلكات الهامة ،ووضصعوا
«الكويف» التي هي رأاسس Œارتها اŸربحة ،حيث
صصنوا اŸدينة بأاسصوار.
ضصرائب على اŸواطن Úوح ّ
–ت-وي ع-ل-ى م-ع-ظ-م م-ناجم الفحم ‘ الولية،
وقد ع Ìالباحثون األثريون جنوب مدينة تبسصة
ب-اإلضص-اف-ة إا ¤دائ-رة «ال-ون-زة» اÎŸب-ع-ة ع-لى أاكÈ
على شصواهد دلّت على ذلك ،فقد عÌوا على أالواح
احتياطي ‘ العا ⁄العربي واإلفريقي من ا◊ديد.
( 48لوحة) بها عقود اŸلكية ،البيع والشصراء ،الزواج
وكذلك بلدياتها الغنية بوفرة اŸياه كـ«ع Úالزرقاء»
والضص-رائب ،لك-ن  ⁄ي-دم اسص-ت-قرارهم طويل ،إاذ
و«اŸاء األبيضس» و«بكارية».
ق-دم ال-ب-ي-زن-ط-ي-ون ب-ق-ي-ادة ا÷Ôال ال-ب-يزنطي
اŸن-ط-ق-ة شص-ه-دت م-ن-ذ غ-اب-ر ال-عصصور حضصارات اŸرح-ل-ة ال-ت-ي بدأا يعرف فيها اإلنسصان السصتقرار «سصولومون» وقضصى على الوندال سصنة  534م،
م-ت-ع-ددة سص-ج-لت ت-اري-خ-ه-ا ب-اŸن-ط-ق-ة وتركت األول ‘ اŸغ-ارات والك-ه-وف ،وذلك م-ا دلت ع-ل-ي-ه وق-ام ب-ت-أاسص-يسس ق-ل-ع-ة ب-ي-زن-ط-ية أاسصوارها من
شصــواهدها ،كل هذا راجع إا ¤ثلثة عوامل مهمة األب-ح-اث األث-ري-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة ق-اسص-ت-ي-ل شصمال ح-ج-ارة اŸدي-ن-ة ال-روم-ان-ي-ة خ-لل ح-م-لته األو¤
ج----ع----لت اإلنسصـان يسص----ت----ق---ر بـه---ا :اŸوق---ع مدينــة تبسصة بالقرب من جبل الديـر ويصصطلح وحصصنها بـ 14ب-رج-ا ،وك-انت ذات مدخل ،Úمن
السصÎاتيجي ،وفرة اŸياه ،الأرضس اÿصصبة.
ع-ل-ي-ه-ا اسص-م «ا◊وات-يـة» ع Ìف-ي-ه-ا ع-لى أادوات الشص-م-ال «ق-وسس ال-نصص-ر كاراكال» ،ومن الشصرق
ف-ف-ي م-رح-ل-ة م-ا ق-ب-ل ال-ت-اري-خ ،عرفت اŸنطقة فخارية من أاوان وقدور –مل زخارف ﬁليــة ‘ ال-ب-اب اÿاصس ب-ا÷Ôال «سص-ول-ومون» ،لكن ⁄
اسص-ت-ق-رار اإلنسص-ان ال-بدائي بها ،ذلك اتضصح من الفÎة القدÁة.
يفتأا هذا األخ Òحتى قضصي عليه من قبل القبيلة
خلل ما تركه من أادوات حجرية وصصوانية ‘ عدد
إان ت--أاسص--يسس اŸدي--ن--ة ال-ق-دÁة «ت-ي-فسصت» اÙل--ي-ة (اŸوري )Úع-نــد أاسص-وار اŸدي-ن-ة ‘ ك-مÚ
م-ن ج-ه-ات اŸنطقة كالصصناعات األشصولية بـ«اŸاء  THEVESTي-ع-ود إا ¤ال-قرن الثالث قبل اŸيلد نصصب ل-ه ع-ن-د ن-ه-اي-ة ال-قرن السصادسس للميلد.
األب-يضس» والصص-ن-اع-ة ال-ع-ات-ري-ة وال-ت-ي تعود إا ¤ك-م-ا ذك-ر «ت-ي-ودور الصصقلي» الذي عاشس ‘ زمن وشصهدت مدينة تبسصة قدوم الفا– ÚاŸسصلمÚ
م-ن-ط-ق-ة «واد ا÷بانة» بئر العاتر ،واصصطلح عليها اإلمÈاطور «اغسصطسس» ‘ القرن األول ميلدي ،وأاصصبحت تدعى تبسصة بدل تيفسصت ،و‘ سصنة
اسص-م ا◊ضصـارة ال-ع-ات-ريـة ن-ظرا Ÿيزتها اÿاصصة ،وذك-ر ب-أان ه-ذه اŸدي-ن-ة م-ن أاق-دم اŸدن ‘ شص-مال 1573م خضص-عت اŸن-ط-ق-ة ل-ل-حك-م الÎك-ي بعد
لتعـمم هذه التسصمية فيما بعد على كامل الÎاب إافريقيا.
اسص-ت-ي-لء ا◊اك-م الÎك-ي «سص-ت-ان ب-اشصا» على
ال-وط-ن-ي .ه-ن-اك حضص-ارات أاخ-رى ل-فÎة ت-ل-ت-ه-ا ك-م-ا ت-دل اŸصص-ادر اŸادي-ة واŸت-م-ث-ل-ة ‘ الك-ت-ابات ت--ونسس سص-ن-ة  .1842ل--تسص-ق-ط اŸدي-ن-ة –ت
ك-ا◊ضص-ارة ال-ق-فصص-يـة وال-تـي تعــود إا ¤منطـقـة اللتينية على أان تأاسصيسس مدينة تيفسصت يعود السصتعمار الفرنسصي إا ¤غاية سصنة .1962
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ز يا ر ة
خاصضة

ال-ط-قسس ال-ي-وم مسض-ت-ق-ر ،أاج-واء رب-ي-ع-ي-ة ،السضميشضة كانت
‘ اŸوع - -د ‘ ح- -ي ال- -ط- -ام- -ريسس ب- -الضض- -ب- -ط «األرصض- -اد
ا÷وية» ،بالبيت Œاوزت درجات ا◊رارة اŸعدل الفصضلي
بالÎحاب اÿاصس بالسضيدة «فرحات سضكينة» ،وحالة البحر
ك- -انت ه -ادئ -ة ،خ -اصض -ة م -ع إاشض -راق -ة ال -ط -ف -ل -ة «اب -تسض -ام»
ا◊ف -ي -دة األو ¤ل-لشض-ي-خ ف-رح-ات م-ق-دم األح-وال ا÷وي-ة
ال -ذي اسض -تضض -اف «الشض -روق ال -ع -رب -ي» ‘ ورق -ت-ه ا÷وي-ة
التي دارت حول مسضÒة التميز ع ٦٠ Èسضنة  ⁄تكن بعيدا
عن األحوال ا÷وية وتنبؤوات الرصضد ا÷وي وأاحوال القمر
الصضناعي والورقة الفلكية .إاليكم إاذن تفاصضيل الورقة
ا÷وية على ›لة «الشضروق العربي».
كنت من اŸسشاهمÚ
‘ انطلقة إاذاعة البهجة

@عاد بنا الشصيخ فرحات ‘ بيته و‘ قعدة جميلة
ب-رف-ق-ة رف-ي-ق-ة دربه السصيدة «سصكينة» وحفيدته
اب-تسص-ام -ال-ت-ي ل-ه-ا أان ت-ف-خ-ر بأانها تتقاسصم مع
جدها يوم مولده  19ديسصم Èمن كل سصنة  -إا¤
أاول نشصرة جوية قدمها على موجات القناة األو¤
سصنة  1986مع اŸنشصط «جلل شصندا‹» ،ثم مع
اŸنشصط «كر Ëبوسصا ،»⁄قائل :الكث Òيجهلون
أا Êدرسصت ه--ذا ال--ت-خصصصس ب-اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي
لرصص---اد ا÷وي---ة وه---و يضص---م الك---ث Òم--ن
ل ---أ
ال---ت--خصصصص--ات .ك--م--ا ق--مت ‘ سص--ن--ة 1988
ب--الل--ت--ح--اق Ãع-ه-د ع-ل-وم اإلع-لم والتصص-ال
ودرسصت م-ودي-ل خ-اصس ب-ف-ن-ي-ات ال-تقد Ëعند
األسصتاذ «بوكروح» .ويواصصل الشصيخ فرحات سصرد
مسصÒة ال-ت-م-ي-ز :ع-ملت أايضصا بالقناة الثالثة .و‘
سصنة  1992ك-ان  ÚŸبشص-يشص-ي ه-و اŸدير العام
لذاعة ،ومع الوضصعية التي كانت تعيشصها البلد
ل إ
وسص-ن-وات ال-دم ،ق-رروا انشص-اء اذاعة على موجات
 FMوتك--ون إاذاع-ة ﬁل-ي-ة ول تك-ون م-ق-ي-دة
ب-األخ-ب-ار وف-ي-ه-ا الكث Òمن األغا Êوبكل اللغات.
واقÎح علي «‹ شصوليي» تقد Ëاألحوال ا÷وية،
وك-نت م-ن األوائ-ل ‘ ه-ذه ال-ق-ن-اة قناة «البهجة»
وسص--ج--لت ف--ي-ه-ا ال-ع-دي-د م-ن ال-ف-واصص-ل LES
« JUNGULESب-ه-ج-ة أاف أام» ،ك-ان ‹ شص-رف
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حوار :غربي .ز
تصصوير :خالدي مشسري

أان--ن--ي ك-ونت ال-ع-دي-د م-ن األشص-خ-اصس ال-ذي-ن
يعملون اليوم سصواء ‘ البهجة أاو القناة األو ¤أاو ‘
التلقزة .هذا األخ Òالذي عملت فيه بحصصة نهاية
السصبوع  Télé week-endأاقوم فيها بالتنشصيط
وأاق--دم نشص--رة األح--وال ا÷وي--ة ع--ل--ى اŸب-اشص-ر

بالبلطو ‘ جو من اŸرح والتثقيف وا÷د ،اŸبادرة
والفكرة كانت لسصعيد عوŸي.

لألسشف عندنا عقدة من لهجتنا

أاوضص-ح صص-احب ل-قب «الشص-يخ» منذ أان كان شصابا،
بالنسصبة للقب «الشصيخ فرحات» أاطلقه علي ألول
م-رة «ق-ي-ط-ا Êال-زب »Òال-ذي ك-ان ي-عمل ‘ اإلذاعة
أان--ذاك ،أل Êك--نت Ÿا أامسصك اŸيك--روف--ون أاتك--ل-م
بطلقة وتلقائية ودون ورقة أامامي ،وأاقدم معلومات
ك-ثÒة وم-ن ث-م-ة ج-اء ه-ذا اللقب .و–دث الشصيخ
ف-رح-ات ع-ل-ى إاصصراره تقد Ëاألحوال ا÷وية بلغة
لسصف
ق-ري-ب-ة م-ن ا÷م-ه-ور ا÷زائ-ري ،م-علقا :ل أ
ع-ن-دنا عقدة م-ن ل-ه-ج-ت-ن-ا رغ-م أان-ه-ا األقرب
ل-ل-فصص-ح-ى .أان-ا ع-ن-دي مصص-ط-ل-حات خاصصة بي
–م-ل امضص-ائ-ي ع-ل-ى غ-رار «شص-ت-ي-وا» ،وك-لمات
خ-اصص-ة ب-ال-ب-ح-ارة ،أل Êأاري-د أان تصص-ل كلمات كل
شص-رائ-ح اÛت-م-ع ا÷زائ-ري .أام-ا ‘ نشص-رة األحوال
ا÷وية يجب أان تكون لديك الكث Òمن اŸعلومات
ت-خصس ال-ب-ي-ئ-ة واŸن-اطق ا÷غرافية وما أاقوم به أان
أاضصيف بعضس اŸرح إا ¤التعليق وهي أامور تزيد من
ط-راف-ة ال-ع-م-ل ‘ ه-ذا اŸي-دان .كما أاحب أان أاعرف
Ãن-اط-ق وق-رى ج-زائ-ري-ة غ Òمعروفة خاصصة وأان
ال-ق-اط-ن Úب-ه-ا ي-ف-رح-ون ك-ثÒا ع-ندما يسصمعون
أاسصماء بلداتهم ‘ شصاشصة التلفزيون ،وهو نوع من
الهتمام بهم ،مثل تيمياوين ،تينزوات ÚوغÒها.

كسشبت حب الناسس الذين يعرفونني
فقط من صشوتي

ب Úح--ال--ة ا÷و ودرج-ات ا◊رارة وح-ال-ة ال-ب-ح-ر
والورقة الفلكيةŒ ،ري سصنوات العمر ،ولكن مع
كل هذا –تفظ الذاكرة بصصور ووريقات متفردة،
هكذا هي ذكريات صصاحب السصت Úربيعا الشصيخ
ف-رح-ات ﬂت-ار ال-ذي ازداد ‘ «ط-اغارا» وتربى ‘
«صصلمبيي»« .عندي ذكريات كثÒة منها صصورة
جميلة مع بوجمعة العنقيسس ‘ أازفون ،وأانا أاحب
كثÒا الهاشصمي قروابي ،أاحب كل ما هو جزائري
أاصص--ي--ل .وأاك Ìشص--يء ي--ؤوث--ر ‘ ﬁب--ة ال--ن-اسس
‹ من خلل صصوتي‘ ،
وعفويتهم ،فهم يهتدون إا ّ
إاحدى اŸرات التي أازور فيها ولية قسصنطينة التي
ي--ق--ط--ن ب--ه-ا أاق-ارب زوج-ت-ي ،وأاث-ن-اء Œوا‹ ‘
«السص-وي-ق-ة» تك-ل-مت م-ع صص-احب أاح-د اÙلت
ال-ت-ي ت-ع-رضس ال-ل-ب-اسس التقليدي القسصنطيني،
ف-ت-ع-رف ع-ل-ي م-ن خ-لل صص-وت-ي وأاصص-ر ع-ل-ى
ضص-ي-اف-ت-ي وت-ن-اول-ن-ا ك-وب شص-اي ب-ع-د أان ن-ادى
اصص-ح-اب-ه وك-لهم يعرفونني ،وقالوا ‹ أانهم كانوا
يسصتمتعون ‹ عندما كنت ‘ القناة األو ،¤و‘ كل
م-رة أاي-ن ت-ذهب ب-ن-ا ،م-رة إا« ¤لكولومبي» ومرة
«لوسصÎاليي» ،والله اننا تثقفنا كثÒا من خللك.
وأاهدا ‘ Êاليوم اŸوا‹ «قندورة» قسصنطينية .ولقد
تأاثرت كثÒا ◊بهم وصصدقهم معي .ا◊مد لله انا
راضس عما قدمت .سصعيد جدا انني دخلت ا ¤عا⁄
الع-لم ،ألن-ن-ي عرفت الكث Òمن األشصياء ،وأاهم
مكسصب ه--و حب ال--ن--اسس وه--ذه ه--ي أاج--م--ل
ال--ذك--ري--ات ،ووصص--ي--ت--ي أان ي--ب-ق-ى النسص-ان
متواضصعا».

«عّياو ‘ »Êاإ’ذاعة الوطنية
واسشتبعدت وكأا Êكنت أابيع «البطاطا»

ع Èالشصيخ فرحات الأب اŸرح النشصيط لـ 03اأولد
ع-ن سص-ع-ادت-ه ل-ت-عامله مع قناة «الشصروق تي ‘»

شصيء مهم .بالإضصافة اإ ¤هذا يجب اأن يوضصع كل
شصخصس ‘ مكانه وŒنب العشصوائية».

صشاحب أاول موقع
لألحوال ا÷وية با÷زائر

التي يقدم فيها حاليا النشصرة ا÷وية ،كما يشصرف
فيها على تكوين مذيع Úللنشصرة ا÷وية يتولون
اŸشصعل بعده.وحاولنا مع جد ابتسصام ،السصتفهام
ع-ن الن-ق-ط-اع اŸف-اج-ئ ع-ن اإذاع-ة ال-ب-هجة ،فرد
اŸت-ح-دث ب-خ-ي-ب-ة ك-بÒة «ل-ع-ل الشص-يء اÙزن
وال-ذي ي-ح-ز ‘ ال-ن-فسس ه-و ك-ي-ف-ي-ة التعامل مع
الأشص-خ-اصس «ل-ق-د ع-ي-او .»Êت-ق-دم ن-ح-وي اأحد
اŸسص---وؤول Úوق---ال ‹ «اÿم---يسس خ---لصس ي--ا
ف-رح-ات» بك-ل بسص-اط-ة .اأحسصسصت اأن-ن-ي كنت
اأبيع البطاطا ول اأعمل ‘ موؤسصسصة بحجم الإذاعة
الوطنية ،هو اأمر ﬂجل حقا واŸوؤسصف يكمن اأن
اأم-ث-ال ه-وؤلء  ⁄يسص-ت-وعبوا ◊د الآن فكرة اأنهم
يقبضصون اأجورهم من خدمة اŸواطن وا÷مهور،
ه--م ي--ج--ه--ل-ون اأن-ه-م ‘
خدمة اŸواطن ،وهذا

لرصص-اد ا÷وي-ة م-وق-ع-ه اÿاصس
ق--دم أاول رج-ل ل -أ
باألحوال ا÷وية الذي أانشصأاه بعد تقاعده وهو يعد
أاول م-وق-ع واب ب-خصص-وصس األح-وال ،يضص-م الكثÒ
م--ن الصص--ف--ح--ات اÿاصص--ة ب-ال-ب-ي-ئ-ة ونشص-رات
مسص-م-وع-ة ع-ن األح-وال ا÷وي-ة ،وكذا جانب من
السص-ي-اح-ة ال-وط-نيةÁ ،كن أان يسصتع Úبه الكثÒ
م-ن ال-ب-اح-ث ‘ Úك-ل م-ا ي-ت-ع-ل-ق بحالة الطقسس،
م--قسص--م إا ¤ث--لث-ة أاقسص-ام ،األول يضص-م األح-وال
ا÷وي-ة ،وال-ث-ا Êخ-اصس بالبيئة ،والثالث خصصصصه
ل-ل-ب-ي-ئ-ة والسص-ي-احة .مواصصل« :كما قمت بإانشصاء
صصفحة خاصصة بكل ما تعرضصه وسصائل اإلعلم فيما
يخصس البيئة ،ويعد هذا اŸوقع مصصدرا للمعلومات
ل-لك-ث Òم-ن وسص-ائ-ل اإلع-لم ا÷زائ-ري-ة .وه-ن-اك
مشص--روع Ãع--ي--ة اŸسص--ؤوول Úع--ل--ى مسص--ت--وى
«الشص-روق ت-ي» ل-رب-ط-ه م-ع م-وق-ع-ه-م ،إاذ يسصمح
لزائري موقع القناة بالولوج إاليه مباشصرة» ،موضصحا
«ال-نشص-رة ا÷وي-ة اÿاصص-ة ب-اŸوق-ع أاسص-جلها يوميا
على السصاعة  05صصباحا وتضصم معلومات شصافية
وواف-ي-ة ع Èك-ل ولي-ات ال-وط-ن .باإلضصافة إا ¤ذلك
ف-زوار م-وق-ع-ي ب-إامك-ان-ه-م ال-ت-ع-رف على األحوال
ا÷وية ع Èكل عواصصم العا ‘ ⁄صصفحة أاسصميتها
أاحوال ا÷و ع Èالعا ،⁄وصصور ألهم األحداث التي
م-رت ع-ل-ى ا÷زائ-ر كاألحداث الطبيعية وفيضصان
ولي-ة غ-رداي-ة ،ألن ال-ط-ب-ي-ع-ة ت-ق-دم دروسصا كثÒة
وي-جب أان ن-ت-ع-ل-م م-ن-ه-ا .كما يحمل اŸوقع بعضس
الصص-ور ت-ع-رضس ق-ي-ام-ن-ا بتنظيف الشصواطئ منها
«رايسس ح-م-ي-دو» وك-ان ي-وم-ا ‡ي-زا ،ك-ان ه-ناك
اŸهرجون ،ألن النظافة فعل مهم ‘ حياتنا حتى أاÊ
ضصد كلمة «حملة» التي يتداولها
البعضس ،النظافة عمل
ضصروري ويومي».

صضحفيـة
«الشضروق
العربي» رفقة
الشضيخ فرحات
وعائلتــه
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ح وا ر
العدد
ح Úضضاقت بها
السضاحة الفنية
التونسضية ،شضدت الرحال
إا ¤معقل الصضناعة
السضينمائية العربية،
لتحجز مكانا لها
«خاصس بالفنانة درة
زروق» .لطاŸا كانت
حذرة ‘ اختياراتها،
فطنة ‘ تعامÓتها،
حاŸة ‘ أاعمالها،
حجزنا مكانا إا¤
جانبها لنمضضي معها
حوارا على صضفحات
«›لة الشضروق
العربي» ،كان فيه
ا◊ديث عن اŸسضÒة
الفنية ‘ رحلة من
تونسس اÿضضراء إا¤
أاسضتديوهات الفن Ãصضر،
عÓقتها Ãواطناتها
من تونسس ،سضر النجومية
وأامور أاخرى تتعرفون
عليها حصضريا ‘ هذا
ا◊وار.

حاورتها :غربي زهور

@كيف كان طريق النجومية إا¤
مصسر؟
^ ^كانت بدايتي Ãصصر من خلل مشصاركتي ‘
فيلم «هي فوضصى» للمخرج اŸصصري العاŸي الراحل
«ي--وسص--ف شص--اه ،»Úوه--ي ال--ب-داي-ة ال-ت-ي ت-ثÒ
سصعادتي وفخري ‘ ،الوقت ذاته أا Êقد وقفت أامام
كامÒا هذا العملق ،وشصارك هذا الفيلم ‘ اŸسصابقة
الرسصمية Ÿهرجان البندقية وبعده كان حظي حسصنا
أان تكون أاعما‹ التالية هي فيلم «جنينة األسصماك»
مع اıرج اŸصصري «يسصري نصصر الله» الذي شصارك
ه-و اآلخ-ر ‘ ب-ان-ورام-ا م-ه-رج-ان برل Úوبعده فيلم
«األو ‘ ¤ال-غ-رام» ال-ذي ك-تبه السصيناريسصت الكبÒ
«وحيد حامد» ،وبهذا كانت بدايتي مع الكبار.
@ما سسّر تأالق درة زروق ‘ مصسر
وسسحبها البسساط من –ت أاقدام أاŸع
النجمات هناك؟
^ ^ل يسصتطيع أاحد أان يسصحب البسصاط من –ت
أاقدام أاحد ،فلكل ‡ثل ميزاته التي Œعله مطلوبا،
وأانا أاعتقد وطبقا Ÿا قاله ‹ العديد ‡ن عملت معهم،
أاذاك-ر دوري ج-ي-دا وأاسص-ع-ى ل-ل-ت-ع-لم وللتطوير من
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قدراتي وأادائي ول اسصتسصتهل أاو أاتهاون وأانتقي دوما
أاعما‹ بعناية.
@لقد ‚حت وفرضست اسسمك ‘
أاهم سسوق لصسناعة السسينما ،طبعا
هذا  ⁄يكن صسدفة مقارنة ببعضض
مواطناتك الÓئي  ⁄يحققن نفسض
الشسهرة ،كيف توصسلت لذلك؟
^ ^لكل شصخصس ظروفه ،وأانا أا–دث عن نفسصي
فقط ،وعن Œربتي اÿاصصة ،وكما أاخÈتك من قبل
أاسص-ع-ى دوم-ا ل-ت-ط-وي-ر ن-فسصي وأاتعلم ‡ن أاعمل
م-ع-ه-م ،ول أاه-ت-م إال ب-ع-م-ل-ي ف-ق-ط .ل-قد ‚حت
وفرضصت اسص-م-ي ‘ اح-دى أاهم أاسصواق النتــــاج
والÎويــــج ل--لسص-ي-ن-م-ا واألع-م-ال ال-ت-ل-ف-زي-ة ،أال
وهـــــي مصصر ،وهذا اإل‚از  ⁄يكن صصدفة ،كما
أان-ه  ⁄يكــــن سص-ه-ل ك-م-ا يعتقــــد البعضس ،إا‰ا
–ق-ق ب-ع-د بذ‹ ›هـــــودات كبÒة وتضصحيات
أاك ،Èأل Êواج-هت صص-ع-وب-ات ل –صصى ول تعد،
وت-ع-رضصت ألزم-ات وعراقيل ،لكن حبي للتمثيل
وط--م--وح--ي غ ÒاÙدود وعشص--ق--ي ل--لك--امÒا،
وتسص-ل-حـــي ب-عـــزÁـة ق-وي-ة من أاجل التحدي،

فضصـــل ع-ن ام-ت-لكــــي ل-ل-موهبــــة وا◊ضصور،
كل ذلك شصكل عوامل ايجابيــــة مكنتنـــــي من
اخ---ت---ط--اف األضص--واء ‘ وسص--ط ف--نـــــي ي--ع--ج
ب--ال--ن--جــــــوم ألح--ظ--ى ب--ث-ق-ة ك-ب-ار اıرجÚ
هنــــــاك ،إاذ يكفي أان اذكــــر قرار النقابة اŸصصرية
ل-ل-ت-م-ث-ي-ل الصصادر ضصد اŸمثل Úاألجانب وغÒها
من الصصعوبات األخرى ،فمصصر تدخلها أاسصمـــــاء
ع-ديــــدة ت-ب-حث ع-ن ف-رصس ال-ع-م-ل والشص-هرة،
لكنها ل –قق مرادها إال بعد مسصاع مكثفة.
لعمال
@رغم حضسورك ‘ عديد ا أ
التلفزية العربية التي بثت
خÓل شسهر رمضسان ،باŸقابل
لعمال
لحظنا غيابك ‘ ا أ
التونسسية؟
^ ^من قال هذا ،أانا قدمت من قبل ا÷زء األول
م-ن مسص-لسص-ل «مك-ت-وب» واآلن ‹ فيلم بعنوان
«ب-اب ال-ف-ل-ة» ،وم-ن ق-ب-ل ف-ي-لم «سصنتشصيتا» .ل
Áكن أان أاغيب عن بلدي ‘ أاي حال من األحوال.
بالعكسس أاحرصس على التواجد كلما وجدت الدور
الذي يلئمني.

لضسافة التي –ققها
@ما هي ا إ
لعمال التاريخية على غرار
ا أ
مشساركتك ‘ عمل «فارسض بني
مروان»؟
^ ^ طبعا ،كل Œربة تتعلم منها الكث Òسصواء من
ف-ري-ق ال-ع-م-ل أاو م-ن ال-ع-م-ل ‘ ح-د ذات-ه ،ي-عني
ا÷انب الثقا‘ ،خاصصة إاذا كان العمل يسصرد تاريخا
وي---روي حضص---ارة ،وع---لوة ع---ن ه---ذا Áك---نك
لع-م-ال ال-ت-اري-خية اتقان ا◊ديث
الن-تسص-اب ل -أ
بالفصصحى.
@ما هي أاجمل الذكريات التي
–تفظ Úبها بعد عملك مع
يوسسف شساه« ‘ Úهي فوضسى»؟
^ ^ م-دى ت-ف-ه-م-ه واح-تضص-انه ‹ كوجه جديد،
خاصصة ا÷انب اإلنسصا Êفيه ،وطبعا ل أاحد ينكر
ح-ج-م ه-ذا ال-رج-ل ف-ن-ي-ا إاذ ك-ان ل ي-ب-خ-ل ع-ل-ي
بالنصصائح والتوجيهات.
@‚احك أايضسا كان ‘ اŸسسرح ،هل
لن؟
طّلقت اŸسسرح ا آ
^ ^ أاب-دا ،ل-ق-د ق-دمت مسص-رح-ي-ة بتونسس منذ
ع-ام Úت-ق-ري-ب-ا وسصأاŒه للخشصبة كلما سصمحت
ال-ف-رصص-ة ،ألن اŸسص-رح ع-م-ل شص-اق ج-دا وي-حتاج
ل-ل-ت-ف-رغ ،لذا يجب أان نختار وبعناية فائقة النصس
الذي نقدمه.

خصصبة ومهمة ‘ تاريخ نضصال اŸرأاة اŸصصرية.
ما هو تقييميك لوضسع السسينما
التونسسية؟
^ ^ سص-ي-ن-ما تشصارك ‘ مهرجانات وفيها العديد
م-ن األسص-م-اء ال-ق-وي-ة ال-ت-ي حصص-دت ا÷وائ-ز ‘
اŸه-رج-ان-ات الكÈى .السص-ي-ن-م-ا ال-ت-ونسص-ي-ة هي
سص-ي-ن-م-ا اŸؤول-ف ،وه-ي م-ي-زة وع-يب ‘ آان واحد.
ف-ا÷م-ع ب Úك-ت-اب-ة السص-ي-ن-اري-و واإلخراج يكون
أاح-ي-ان-ا ن-اج-ح-ا ،لك-ن ل-يسس كّ-ل ﬂرج ناجح هو
ب-الضص-رورة ك-اتب سص-ي-ن-اري-و جيد .ففي السصينما
ال-ع-اŸي-ة ه-ن-اك احÎام للتخ ّصصصس ،لذلك ل بّد أان
يكون لنا كتاب سصيناريو Îﬁفون لنتجّنب هذا
التداخل ‘ األدوار .نحن نعا Êمن نقصس ‘ كتابة
السص-ي-ن-اري-و ل-يسس ف-ق-ط ‘ السص-ينما ،بل ‘
الدراما أايضصا ،لكن ‘ تقديري تبقى
اŸشصك-ل-ة ال-رئ-يسص-ي-ة ل-لسص-ي-ن-م-ا
ال-ت-ونسص-ي-ة ه-ي غ-ي-اب صصناعة
سص-ي-ن-م-ائ-ي-ة .ف-ن-حن لزلنا إا¤
ال-ي-وم ن-ع-ت-م-د على دعم وزارة
ال-ث-ق-اف-ة ،وهو ما يجعل اإلنتاج
ﬁدودا.

@ما هي عÓقتك بزميÓتك
التونسسيات ‘ مصسر؟
^ ^ علقتي با÷ميع جيدة ،رÃا ل نلتقي كثÒا
بحكم عمل كل منا واختلف دوائر علقاتنا ،لكننا
ك-ل-م-ا سص-م-حت ال-ظ-روف وت-ق-اب-ل-نا نسصلم على
بعضصنا ونطمئن على أاحوالنا.
@كيف تردين على من يقولون أان
هناك مشساكل بينك وبÚ
مواطنتك هند صسÈي؟
^ ^ ل ت-وج-د أاي-ة مشص-اك-ل ب-ي-ن-ن-ا ،وه-ذه ك-لها
شصائعات ..لسصت أادري من أاين لهم بهذه األقاويل؟
@رشسحتك ايناسض الدغيدي
لتجسسيد دور «رامزة» ‘ عملها
القادم «عصسر ا◊ر ،»Ëكيف كانت
ظروف هذا الÎشسيح ،خاصسة وان
الفنانة هند صسÈي رشسحت قبلك
لهذا الدور ،أا ⁄تتخو‘ من
التعامل مع «إايناسض الدغيدي»،
وهي اŸرأاة اŸتمردة ا÷ريئة؟
^ ^ أاريد أان أاوضصح شصيئا طبقا Ÿعلوماتي وŸا قالته
‹ الشص-رك-ة اŸن-ت-ج-ة ،أا Êكنت اŸرشصحة األو ¤له،
و ⁄يتم إارسصاله ألية ‡ثلة غÒي.
وŸاذا أات--خ-وف م-ن اي-ن-اسس ،إان-ه-ا ﬂرج-ة ج-ي-دة
وÎﬁف-ة وال-ع-م-ل ج-يد جدا وقوي وﬂتلف عما
اعتادت إايناسس تقدÁه من قبل ،ويحكي عن فÎة
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 ⁄اسشـرق
مـــــــــن
هنـــــــــد
صشــبـــري
دور رامزة
و’ مششكلة
بيننــــــــا

@وأانت ا◊اصسلة على اŸاجسستÒ
‘ العلوم السسياسسية ،كيف يبدو
لك اŸشسهد السسياسسي ا◊ا‹ ‘
الدول العربية؟
^ ^ مشصهد غامضس ل Áكن التنبؤو به ،وأا“نى أان
يتضصح قريبا وأان يكون كما نتمنى جميعا .فبلدنا
ال-ي-وم ت-ع-يشس ح-ال-ة ﬂاضس ،وال-ق-لق السصائد ‘
النفوسس نابع من اÿوف .هناك تيارات سصياسصية
ﬂت-ل-ف-ة وصصراعات ايديولوجية حادة ب Úالفرقاء
السصياسصي Úجعلتنا نحيد عن اŸسصائل ا◊قيقية
ال-ت-ي ق-امت م-ن أاج-ل-ه-ا ال-ثورة .صصحيح أاننا اليوم
ن-ع-يشس ‘ م-ن-اخ م-ن ا◊ري-ة ال-تي حرمنا منها ‘
ال-ع-ه-د ال-ب-ائد ،ولكن يجب الهتمام أاك Ìبالوضصع
القتصصادي والجتماعي للمواطن ،ورغم كل هذا،
تبقى الصصورة ضصبابية.

لسشــــــــت
متخــوفـة
مــــــــــن
التعامــل
مع إايناسس
الدغيـــدي

هذه هي مواصصفات فارسس أاحمــــــي
ع--ل-ى ال-ع-م-وم ،ع-ل-ى غ-رار ح-ق-وق اŸرأاة وال-ع-دال-ة
الجتماعية وحقوق األطفال وا◊ق ‘ حرية اإلبداع
وال-ت-ع-ب .Òأان-ا م-ه-ت-م-ة بكّ-ل ال-قضص-اي-ا التي “ ّسس
اÛت-م-ع ال-ع-رب-ي بصص-ف-ة عامة ،على غرار اŸشصاكل
الجتماعية.
@كيف تعاملت مع موقف عائلتك،
خاصسة الوالدة التي كانت ترفضض
اŒاهك للفن؟
^ ^‘ ب-داي-ات-ي ك-انت أام-ي ترفضس توجهي للفن،
أاقنعتهم وهم حاليا فخورون Ãا أاقدمه.

@هل من اŸمكن أان نرى درة زروق
‘ عمل عن الثورة التونسسية؟
^ ^ عندما تكتمل الثورة بالطبع من اŸمكن .ولكن
يجب أان نرى نهاية الثورة ونتائجها حتى نسصتطيع
ت-ق-د Ëع-م-ل ي-ع Èوب-حق عن الذي –قق ،ماعدا
ذلك فالصصورة لزالت ضصبابية.
@هل تراجعت السسينما اŸصسرية
لخوان إا ¤سسدة
بعد أان وصسل ا إ
ا◊كم؟
^ ^ ل يسص-ت-ط-ي-ع أاح-د أان ي-حك-م أاو ي-تنبأا بذلك،
بالطبع لدينا تخوفات وخصصوصصا بعد الهجوم الذي
يقوم به البعضس ضصد السصينما ورموزها كعادل إامام
ووحيد حامد وشصريف عرفة ،ولكن نأامل أان تتضصح
الصصورة.
لخوان
@ما الفرق ب Úجماعة ا إ
وب Úحركة النهضسة؟
^ ^ ل يوجد فرق ،الثنان لهما نفسس اŸرجعية.
@ما هي القضسايا التي –ركك
وتتمنŒ Úسسيدها؟
^ ^ القضصايا اإلنسصانية

@ترتدين ‘ آاخر أافÓمك ا◊جاب،
هل هو ﬁاولة Ÿغازلة
السسÓميÚ؟
^ ^ ل ،ط-ب-ع-ا ه-ي شصخصصية أاؤوديها وفقط .هناك
سصيناريو وأانا أامشصي عليه.
@هل Áكن أان ترتدي ا◊جاب
وتكملي اŸشسوار الفني؟
^ ^ ‘ ا◊قيقة  ⁄أافكر ‘ هذا اŸوضصوع من قبل.
@هل تعتقدين أان الدراما الÎكية
أاصسبحت منافسسا عتيدا للدراما
العربية؟
^ ^ بالطبع ،مع ما تقدمه من جماليات من حيث
الصصورة والطريقة ا÷ديدة التي تطرح بها اŸواضصيع،
خ--اصص-ة وأان-ه-ا ت-ه-ت-م ك-ثÒا ب-ت-ف-اصص-ي-ل ال-ديك-ور
وج-م-ال-ي-ات الصصورة .وخ Òدليل على أانها أاصصبحت
م-ن-افسص-ا ع-ت-يدا حجم اإلقبال الذي –وزه من قبل
العائلت العربية.
@ما رأايك ‘ السس Òالذاتية التي
قدمت ،وهل Áكن أان Œسسدي
إاحداها مسستقب ،Óومن كنت
سستختارين؟
^ ^ ه-ي أاع-م-ال ف-ي-ه-ا ما يقال ،ولكنها أاعمال فنية
Îﬁم-ة تسص-ت-ح-ق اŸشص-اه-دة ع-لوة ع-ن قيمتها
الفنية ،فهي تقدم قيمة توثيقية ،أانا فخورة بها.
وأاكيد أانه سصيكون ‹ شصرف Œسصيد إاحدى
السص Òال--ذات--ي--ة ،لسصت ضص--د
ال-فك-رة ،ل ادري م-ن سص-أاختار
بالضصبط ،لكني ل أامانع.
@ما هو جديدك ‘ السسينما،

بدايتي كانـــــــــت
مع الكبار وأاحرصس
على التواجــــــــد
بالسشينما التونسشية

والتلفزيون ،وهل سستعودين
للسسينما والتلفزيون التونسسي؟
^ ^ مسص-لسص-ل «م-زاج ا Òÿوال-ل-عب» سص-أام-ث-ل
ال-ب-ط-ول-ة م-ع مصصطفى شصعبان .وضصيفة شصرف ‘
مسص--لسص-ل «م-وج-ة ح-ارة» م-ع اıرج ﬁم-د يسس
واŸأاخوذ عن قصصة لعبقري الدراما العربية أاسصامة انور
عكاشصة ،وعن سصيناريو Ÿر Ëنعوم .

@هل أانت مطلعة على ا◊راك
السسينمائي ا÷زائري؟
^ ^ ط-ب-ع-ا ،ل-دي فك-رة ع-ن السص-ي-نما ا÷زائرية
وأا“ن-ى أان تسص-ن-ح ‹ ف-رصص-ة زي-ارة ا÷زائ-ر ال-ت-ي
أاح-ب-ه-ا ،ف-أاب-ي ل-دي-ه أاصص-دقاء جزائري Úك ،Ìوكانوا
يأاتون لبيتنا بتونسس ومن خللهم أاحببت ا÷زائر.
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@هل Áكن أان نرى درة زروق مقدمة للÈامج
مسستقب Óعلى إاحدى القنوات؟
لو وجدت فكرة تسستحق أان أاعطيها هذا الوقت
واÛهود ⁄ ،ل؟
@Ÿاذا فشسلت Œربة خطبتك؟
كل شسئ قسسمة ونصسيب.
@ما هي مواصسفات فارسض أاحÓمك؟
أان يكون حنونا وأان يحتويني ،وأان يكون رجÓ
بكل معا Êالكلمة ،ويتفهم عملي ويشسجعني
فيه.
لسسرة؟
@كيف ترين مؤوسسسسة ا أ
لو ¤التي نتعلم منها وتصسنع
اŸؤوسسسسة ا أ
شسخصسياتنا.
@هل Áكن أان يكون أابناء درة فنانÚ؟
 ⁄ل.
لناقة وا÷مال هما من أاسسرار النجاح؟
@ا أ
لسسرار وليسض النجاح كله.
بالطبع هما سسر من ا أ
@هل ندمت يوما على اختيار الفن؟
ل.
@ما هي هواياتك بعيدا عن الفن؟
القراءة والسستماع للموسسيقى والسسفر والسسباحة.
@ما هي ضسريبة الشسهرة؟
تقلصض مسساحة خصسوصسية الفنان.
@أاخر فيلم شساهدته؟
لوسسكار.
كل أافÓم ا أ
عطرك اŸفضسل؟
ديور وفالنتينو.
@لونك اŸفضسل؟
لحمر.
لبيضض والروز وا أ
لزرق وا أ
ا أ
@أافضسل مكان لك ‘ تونسض؟
بيتنا بتونسض وسسيدي بوسسعيد.
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أاسضماء من
الذاكرة

هو الرجل الذي غازلته
الكوميديا دون غÒه
◊اجة لها فيه،هبت
الريح ‘ يوم عاصضف
فأاسضقطته على خشضبة
اŸسضرح ،ليقف وينظر
حوله فقد تعدى مرحلة
ا◊بو فهو ل حاجة له
بها ،اختاره القدر
ليمشضي بخطى ثابتة
وسضريعة ،أاهداه خيوط
النجومية من كل األلوان
فتمسضك بلون الفكاهة،
رضضع من كأاسس الكرامة
وا◊رية فآامن بها ،كان
مثل الÈكان يرمي
بحممه ‘ كل
الŒاهات ،كانت أاعماله
غزيرة غزارة السضيل

عزوز صسالح

@كان يجري بسصرعة ›رى سصقوط جلمود من
ع-ل ،أاه-داه ال-ق-در أاخ-ا م-ن ب-طن أام اخرى فصصنعا
ث-ن-ائ-ي-ة ال-فك-اه-ة ‘ ا÷زائ-ر ،رسص-م معه خارطة
للضصحك حتى اصصبحت خارطة العا ⁄ل تعنيه،
‘ ه-ذا ال-زم-ان ال-ذي اصصبحت الكوميديا تقبع ‘
اسصفل الرداءة بقي واقفا وقفة شصموخ واعتزاز ،ألن
اعماله بقيت خالدة تبعث فيه الروح ‘ كل حÚ
و◊ظة ونحن قابعون امام باب حصصنه.

«ولد ‘ ششهر ا’بتسشامة..
 .وتو‘ ‘ ششهر اŸآاسشي»

ه-و ال-ق-در اذا م-ن يصص-ن-ع األشص-ي-اء ،ف-ف-ي شص-ه-ر
البتسصامة والبشصاشصة ،مارسس و‘ الثلث Úمنه
ولد يحيى بن مÈوك ‘ ا÷زائر العاصصمة سصنة
 1928الشص-ه-ر ال-ذي ي-ع-د م-ن اشص-ه-ر ال-ب-ه-جة
وال-ف-رح-ة وك-ان ه-و ك-ذلك ل-ل-مسص-رح والسصينما
ا÷زائ--ري--ة ،ك--ي--ف ل وق-د ح-م-ل ع-ل-ى ع-ات-ق-ه
مسص--ؤوول--ي--ة ال--فك--اه--ة ألك Ìم-ن نصص-ف ق-رن،
اسص-ت-ط-اع م-ن خ-لل-ه-ا ب-روح-ه الشص-ي-ق-ة وظ-ل-ه
اÿف-ي-ف أان ي-لمسس اوت-ار الضص-حك عندنا دون
ع-ن-اء ،ع-اشس سص-ع-ي-دا ب Úج-م-ه-وره ،اع-ط-اه-م
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باÛان ما عجز عن اعطائنا اياه اليوم العديد من
اŸمثل Úحتى باŸقابل.
وبعد ‚ومية اضصاء بريقها خشصبة اŸسصرح ودور
السص-ي-ن-م-ا اأفل هذا النجم ‘ صصمت بعد مرضس

لزم-ه ال-ف-راشس Ÿدة ط-وي-لة ‘ شصهر اŸاأسصي من
 11اك-توبر سصنة 2004ك-ان Ãث-ابة التصصدع
ال-ذي ح-ل ب-ال-فكاهة والذي  ⁄نسصتطع ترميمه
اإ ¤حد اليوم.

«رب صشدفة ...خ Òمن أالف ميعاد»

على غرار الكث Òمن أاهرامات اŸسصرح والسصينما ‘
ا÷زائ--ر ال--ذي--ن  ⁄يك-ون-وا خ-ري-ج-ي م-دارسس
وأاك-ادÁي-ات ل-ل-ف-ن وال-ت-مثيل ،فقد كانت ا◊ياة
الج-ت-م-اع-ي-ة مدرسصتهم واŸوهبة حظهم ‘ هذا
اÛال ،لك-ن «لب-ران-ت-ي» Œاوزهم ‘ شصيء آاخر
كونه أان «الصصدفة» هي من أاتت به إا ¤هذا العا⁄
ال-ذي أاصص-ب-ح ف-ي-م-ا ب-عد عاŸا خاويا من دونه ،ألن
حاجة «مصصطفى كاتب « الذي كان يشصرف على
اŸسص-رح ا÷زائ-ري ‘ ت-لك ال-فÎة إا ¤م-ن ي-عوضس
‡ثل شصاب تأاخر ‘ الوصصول للقيام بدوره ‘ أاحد
الع-م-ال أاجÈت-ه ع-ل-ى السص-ت-ع-ان-ة ب-يحيى بن
مÈوك،ه-ذه الصص-دف-ة ه-ي ال-تي فتحت األبواب
أام-ام م-ن خ-ل-دت-ه دور السص-ي-ن-ما وخشصبة اŸسصرح
وم-ازال ط-ي-ف-ه إا ¤ح-د ال-ي-وم يغازلها وكانت سصنة
Ã 1940ثابة بداية التاريخ له.

«بعد فضشل الله ...مصشطفى كاتب
من صشنع منه النجم الفكاهي»

أاكيد ان أاي ‚م سصطع ‘ سصماء هذا العا ⁄خضصع
إا ¤ال-ت-وج-ي-ه والن-ت-ق-اء واŸت-اب-ع-ة تك-ون Ãثابة
ا◊صص-ن ا◊صص Úل-ه ‘ تسص-دي-د خ-ط-اه وصصقل
م-وه-ب-ت-ه ووضص-ع-ه-ا ع-ل-ى السصك-ة الصص-ح-يحة.
ف--ال-عشص-وائ-ي-ة  ⁄تك-ن ي-وم-ا دع-ام-ة ل-ل-ن-ج-اح،
ومصص-ط-ف-ى ك-اتب ك-ان ل-ه ال-فضص-ل الك-ب Òعلى
«لب-ران-ت-ي» ‘ ب-ري-ق ‚م-ه ،م-ن-ح-ه ال-ف-رصص-ة
ومنحه الهتمام ‘ كل اعماله ،و ⁄يتنكر يحيى
ب--ن مÈوك ل-ه-ذا ي-وم-ا وب-ق-ي ي-ردده إا ¤أان ف-ارق
ا◊ي-اة ،اع-ت« Èمصص-ط-ف-ى ك-اتب « Ãثابة الباب
ال--ذي ي-ل-ج م-ن-ه ال-ن-ج-وم ل-لرت-واء م-ن ح-وضس
ال-ن-ج-اح ،اع-ت-ل-ى ب-فضص-ل-ه أاحد القمم ألهرامات
الكوميديا ‘ تلك الفÎة وبقي مÎبعا عليها حتى
رحل من هذا العا.⁄

«أاعمال خالدة كانت Œري كمجرى
السشيل دون توقف»

«مسشÒته النضشالية...
فجرت طاقته الكامنة»

ه-و م-ن رح-م ه-ذا ال-وط-ن ال-ذي ي-ت-ن-فسس أابناؤوه
ا◊ري-ة والك-رام-ة ⁄ ،يجمحه تأالقه وبداية حياته
الفنية التي كانت تنبأا بالنجومية عن النضصال ‘
سص-ب-ي-ل ح-ري-ة ه-ذا البلد والذود عن شصرف تربته
الزكية ،اختار هذا الدرب طمعا ‘ العزة والكرامة،
فل شصرف من غ Òاسصتقلل ،ول خ‚ ‘ Òاح اذا
ك-انت أاجسص-ادن-ا وط-م-وح-ات-نا تتغذى من رغيف
رخ--يسس ،ك-ان ه-ذا ه-و ح-ال-ه إا ¤أان إال-ق-ي ع-ل-ي-ه
ال-ق-بضس سص-نة  ،1956أاجÈه الب--ت-ع-اد ع-ن ع-ا⁄
التمثيل بعد ما كان يؤوسصسس لوضصع اللبنات األو¤
Ÿشص-واره ‘ ه-ذا ال-ع-ا ،⁄لك-ن هذا  ⁄يقتل بداخله
ت-لك اŸك-ن-ون-ات ال-ت-ي ت-رج-م-ها فيما بعد وكانت
ال-ب-داي-ة سصنة  1958ح Úأاصص-ب-ح م-ن األعضص-اء
اŸؤوسصسص Úل-ف-رق-ة ج-ب-ه-ة التحرير الوطني ،هذه
األخÒة ال--ت--ي ك--انت ب--ق-ي-ادة مصص-ط-ف-ى ك-اتب
ترجمت نضصالها وخدمتها للنضصال ضصد اŸسصتعمر
‘ عدة أاعمال خالدة.

«رحل اŸفتشس ...فتصشدعت الثنائية»

ه-و رف-ي-ق درب-ه ،ت-لزم-ا م-ن-د أان بدأا األعمال
السصينمائية سصنة  ،1968كانت الثنائية األصصعب
واألفضصل إا ¤وقت بعيد ،إان  ⁄نقل إا ¤حد السصاعة،

صصنعا بهجة ورسصما ابتسصامة على شصفتي كل من
شص-اه-د اع-م-ال-ه-م-ا جنبا إا ¤جنب ‘ عفوية كبÒة
وبشصخصصية فكاهية بعيدة عن التكلف ،اسصتطاعا
أان ي-ع-زف-ا ع-ل-ى أاوتار الضصحك للشصعب ا÷زائري
لوقت طويل ،غ Òان سصنة  1981التي رحل فيها
اŸفتشس الطاهر إا ¤جوار ربه كانت سصنة التصصدع
ب-ال-نسص-ب-ة ل-هذا الثنائي ،أاحسس «لبرانتي» حالة
ال-ي-ت-م م-ن ب-ع-ده ،فعزف سصنفونية «الوفاء» ،وفاء
ا◊ب-يب ◊ب-ي-ب-ه ف-انسصحب من السصاحة الفنية
لسص-ي-م-ا السص-ي-ن-مائية منها ،ألن اŸفتشس الطاهر
أاصصبح ‘ خ Èكان ،و«لبرانتي» من دونه ل ﬁل
له من اإلعراب ‘ فكاهة اليوم.

كان عطاؤوه ل يتوقف منذ أان حطت قدماه على
خشص--ب--ة اŸسص--رح ،ك--انت ال-ب-داي-ة سص-ن-ة 1963
«ال-ق-اع-دة السص-تثناء»« 1964 ،وردة ح--م--راء ‹
والغولة»« 1965 ،ما ينفع غ Òالصصح ،والسصلطان
ا◊اير « « 1970 ،لبوابون» رفقة أاŸع النجوم على
غرار سصيد علي كويرات وفتيحة بربار ،كما جسصد
رواية كاتب ياسص Úسصنة « 1972الرجل صصاحب
النعل اŸطاطي» ،سصنة « 1983جحا باع حماره».
ب-اإلضص-اف-ة إا ¤أاع-م-ال-ه إا ¤ج-انب اŸف-تشس الطاهر
«عطلة اŸفتشس الطاهر» و«هروب اŸفتشس الطاهر»
و« القط».
وب-عضس األع-م-ال ب-ع-د رح-يل اŸفتشس «ا◊افلة»
 1994و«ال-ط-اكسص-ي اıف-ي»  1989و«عطلة
لبرانتي» .1999
ك--م--ا شص-ارك خ-ارج ال-وط-ن ‘ ع-دة اع-م-ال م-ث-ل
م-ه-رج-ان اŸنسصت Òبتونسس لثلث مرات متتالية
بأاعمال «حسصن طÒو» و«الغولة».
عذرا سصيدي ..مدرسصتكم التي ناضصلتم من اجلها
اصص-ب-ح ل ي-ت-خ-رج م-ن-ها إال اŸشصاغب ⁄ ،Úيفهموا
ال-درسس ج-ي-دا وأاصص-ب-ح-وا ي-ت-خ-ب-ط-ون خ-ب-ط-ة
عشصواء ،ل هم حافظوا على األصصالة ول هم أاتقنوا
العصصرنة ،اما نحن فيكفينا ظلكم ،مادام طيفكم
ي-لمسس شص-ف-اه-ن-ا ⁄ ،نك-ن ن-دري يوما ان رحم
الك-وم-ي-ديا ا÷زائرية سصوف ينجب أاولدا عاق،Ú
لذلك زاد شصوقنا اليكم ،فعذرا سصيدي.

«كان من صشناع سشقف الكوميديا با◊ديد
الصشلب فأاهدوه بيتا صشغÒا ‘ ’بروفال»

 ⁄يحظ بالكث Òمن الهتمام بعد رحيله حتى
ولو بالتفاتة تليق Ãقامه الكر ،Ëكان من األوائل
‘ وضص-ع ال-ل-ب-ن-ات األو ¤ل-ل-فكاهة ‘ ا÷زائر رفقة
الكث Òمن أامثاله ،رغبتهم الوحيدة زرع البتسصامة
على ﬁيا كل من يقف على أاعمالهم ،وكان لهم
ذلك ،كان من ب ÚاŸؤوسصسص Úلسصقف الكوميديا
ا÷زائرية با◊ديد الصصلب ،و‘ اŸقابل أاهدوه بيتا
صص--غÒا ‘ «لب--روف--ال» ،وب--ال--رغ--م م-ن أان ه-ذا
التكر Ëيثمن ،فالقليل خ Òمن ل شصيء ‘ زمن
ك Ìالتكالب على اŸاديات و ⁄يكن هو كذلك ،لكن
رÃا هذا هو جزاء سصنمار.
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@حدثينا عن Œربتك ‘
سستار أاكادÁي عام 2006؟
^ ^سص-ت-ار أاك-ادمي كان البوابة التي أاطليت
منها على العا ⁄وتعّرف الناسس من خللها
ع-ل-ى صص-وت-ي وع-لى شصخصصية شصذى من
خلل الغناء على مسصرحه ،مع كبار الفنانÚ
العرب والعاŸي.Ú
@Œربتك ‘ الغناء بأاكÌ
من خمسض لغات؟
^ ^ال-غ-ن-اء ب-أاك Ìم-ن ل-غ-ة تضص-يف للفنان
الكث Òلرصصيده الفني وŒعله يصصل إا ¤أاكÈ
شص-ري-ح-ة من الناسس على اختلف لغاتهم
(فأانا أاغني بالعربية ،الفرنسصية ،اإلنكليزية،
اإلسص-ب-ان-ي-ة ،ال-روسص-ية ،إاضصافة إاﬂ ¤تلف
ل-ه-ج-ات ال-وط-ن ال-ع-ربي) ،وألن اللغة هي
اŸفتاح لدخول قلوب الناسس ،فهذا األمر كان
له األثر الكب ‘ ÒمسصÒتي الفنية.
@Ÿاذا جنحت نحو التمثيل؟
^ ^ال-ت-م-ث-ي-ل ي-ع-ت Èخ-ط-وة م-همة تقرب
الفنان من ا÷مهور من خلل متابعته على
م--دار ح--ل-ق-ات اŸسص-لسص-ل بشصك-ل ي-وم-ي
ويك-ون ب-ت-م-اسس مباشصر معه ،إاضصافة إا ¤أان
التمثيل يبقى ‘ ذاكرة الناسس لفÎة طويلة
ول ي-نسص-ى ،ل-ذا فهو يضصيف الكث Òلرصصيد
الفنان خلل مسصÒته الفنية.
@Ãاذا شسعرت وأانت تؤودين ‘
أاوبÒات «اÓŸي»Ú؟
^ ^شص--ع-رت ب-أا ⁄ك-ب Òوأان-ا أاغ-ن-ي وأات-اب-ع
اŸشصاهد اŸؤوŸة التي كانت تسصتعرضس خلل
تصص--وي-ر األوب-ريت ال-ت-ي ي-عكسس م-ع-ان-اة
الشصارع العربي وهمومه الكبÒة.
@تث ÒإاطÓلتك دوما الرأاي
العامŸ ،اذا؟
^ ^أان--ا م--ن عشص--اق اŸوضص--ة وأاحب دائ-م-ا
ال-ت-ج-دد بك-ل إاط-للت-ي ،ول أات-عامل إال مع
أاشص-ط-ر اŸصصمم ،Úفسصواء كانت إاطللتي
ت--ع--ج-ب-ه-م أاو ل ،ف-ف-ي ك-ل ا◊ال-ت Úه-م
يتابعونني ،وهذا هو اŸهم.
56

ماي ٢٠١٣

@Ÿاذا ل تطلّ Úبالقفطان
اŸغربي؟
^ ^أان---ا دائ---م--ا أاط--ل ك--ثÒا ‘ ل--ق--اءات--ي
ال-ت-لفزيونية أاو ا◊فلت بالقفطان اŸغربي،
وسص-وف تشص-اه-دون-ه ق-ريبا خلل جلسصات
وناسصه القادمة.

فسضيلة عربية حلوة ،ولدت
Ãدينة الدار البيضضاء اŸغربية ،من أاب
عراقي وأام مغربية ،حالفها ا◊ظ ‘ الÈنامج
@تعشسق Úالغناء منذ
الفني «سضتار أاكادÁي» لتبدأا حياة جديدة مع مسضÒة
صسغرك ،أاي الطبوع
فنية كبÒة ،سضÓحها موهبتها ‘ الغناء والتمثيل‚ .حت
أاقرب إا ¤قلبك؟
بفضضل موهبتها ‘ لم شضمل العراقي Úالذين سضاندوها ‘
^ ^أاحب ال-ل-ون ال-ط-ربي،
رحلتها الفنية ،لتفتك بجدارة لقب «حمامة السضÓم» .هي تعيشس
ف---أان---ا أام---ي---ل ل--ه وأاج--د
اليوم لفنها وجمهورها الذي “تعه باسضتمرار بصضوتها الطربي الذي
شص-خصص-ي-ت-ي ف-ي-ه ،منذ
صص--غ--ري ت-رب-يت ع-ل-ى يحملنا بعيدا إا ¤عمالقة الفن ا÷ميل ،لدرجة أانه توجها ملكة ل يزول
عرشضها Ãرور الزمن،
أاغ-ا Êأام ك-لثوم وأاسصمهان كيف ل وهي ملكة
وفÒوز ،وك-ان ل-ه-ذا األم-ر السضتطÓعات
األث---ر الك---ب ‘ Òصص--ق--ل
ا÷ماهÒية
شصخصصيتي الفنية.
والتصضويتات
الشضبانية.
@Ãاذا تدينÚ
لم العراق؟
لوطنك ا أ
^ ^أادي-ن ل-ه بالكث ،Òفأانا عراقية
ال-دم وال-روح ،وق-ف م-ع-ي ‘ مراحل
حياتي منذ بداية مسصÒتي الفنية
‘ سص---ت---ارك وإا ¤اآلن ،ف---ه--و
السصند ‹.

كث‡ Òا
يلبسس عباءة
النقد أاصشبح
يسشتغلها
لتصشفية
حسشابات
ششخصشية

@كيف قررت الغناء ‘ قلب العراق
التي رحل منها ا÷ميع بسسبب
ا◊روب؟
^ ^أاحسصسصت وق-ت-ه-ا ب-ح-ن Úكب Òيشصد Êلبلدي
ال-ع-راق ول-زي-ارة أاه-ل-ي ه-ناك– ،ديت كل الظروف
واŸصصاعب التي كانت ترافق هذه الزيارة من تدهور
الوضصع األمني ‘ بلدي إا ¤كل الظروف التي كانت
–ول دون إا“ام ه--ذه ال--زي--ارة ،ل--ه--ذا زرت ب--غ-داد
والتقيت بأاهلي وغنيت لهم حتى سصاعات الصصباح،
وكانت هذه الزيارة من أاروع ما حصصل ‹.
لعÓمي Úبسسبب
@انتقدك بعضض ا إ
أاغانيك اŸصسورة اŸثÒة للجدل،
كيف ترّدين عليهم؟
^ ^أان-ا أات-ق-ب-ل ال-ن-ق-د ال-ب-ناء الذي يهدف إا ¤تقوË
الشص-خصس ويسص-اع-د ‘ ب-ن-اء شص-خصص-يه اإلنسصان،
ولكن كثÒا ‡ن يلبسس عباءة النقد أاصصبح يسصتغلها
لتصصفيه حسصابات شصخصصية والبتعاد عن ا÷وهر
ا◊ق-ي-ق-ي ل-ل-ن-قد ،وبدل أان يكون نقدا مفيدا ويقوم
ع-ل-ى الصص-راح-ة ،أاصص-ب-حت ال-وق-اح-ة ه-ي الشصكل
الطاغي عليه.
@نغوصض قلي ‘ Óحياتك اÿاصسة،
لفق؟
هل من ارتباط ‘ ا أ
^ ^ل يوجد ارتباط إا ¤اآلن ،ولكن لو وجد لكنت أاول
من يعلن عنه ‘ كل مكان.
@ما موقع ا◊ب من حياة شسذى؟
أانا دائما ‘ حالة حب ،وأانا أاعيشس به.
@ما كان شسعورك وأانت ترتدين ثوب
لبيضض ‘ أاغنيتك
الزفاف ا أ
ا÷ديدة اŸصسّورة «منو Ÿا عنده
ماضسي»؟
^ ^أاك-ي-د شص-ع-ور ج-ميل أان أارتدي الثوب األبيضس،
ألن--ه ح-ل-م ك-ل ب-نت ،وÃا أان-ه ◊د اآلن  ⁄تسص-ن-ح
الفرصصة لرتدائه فقلت لÔتده ‘ الكليب.
لنسسانة؟
@حدثينا عن شسذى ا إ
^ ^أان-ا إانسص-ان-ه ط-ي-ب-ه ال-قلب ،أاسصامح بسصرعة،
أاحب وأاثق بالناسس بسصرعة ،وليسس عندي سصوء
ال-ظ-ن ،ل-ه-ذا اصص-ط-دم بكث Òمن الناسس بسصبب
قلبي الطيب معهم.
@هل شسذى غيورة؟
^ ^أاغ-ار ع-ل-ى ح-بيبي ولكن ليسس الغÒه العمياء،
أاحب أان يك--ون ‹ ول--يسس ل--غÒي ،وأاغ--ار ع--ل-ى
ع--م-ل-ي ،أل Êأاحب أان أاق-دم ك-ل م-ا ه-و
متميز وجميل لكل الناسس.
@بدوت ‘ أاغانيك
دائما تلك
ا◊بيبة
السساخطة،
فهل يعكسض

لمر جانبا خفيا من
هذا ا أ
شسخصسيتك؟
^ ^أاغ--لب م--ا ق--دم--ت--ه م-ن أاغ-ان ف-ي-ه-ا ج-زء م-ن
شص--خصص--ي-ت-ي ،ف-أان-ا اÙب-ة ،اŸسص-اﬁة ،ال-غ-ي-ورة،
السص-اخ-ط-ة ال-ت-ي تلوم حبيبها على خيانته وابتعاده
عنها.
@إان دق ا◊ب بابك ،فهل سستدقÚ
باب اÙبوب؟
^ ^أانا بالنتظار ,أان يدق الباب ،فأانا أاول من سصوف
يفتح الباب له.
@نقطة ضسعفك؟
^ ^طيبة قلبي.
@ما الذي غّيرته فيك الشسهرة؟
^ ^غÒت الكث ‘ ،Òحياتي أافتقد فيها للهدوء ،ألن
ال-وقت أاغ-ل-ب-ه أاقضص-ي-ه ‘ ال-ع-م-ل ،وأافتقد ا◊رية ‘
التحرك ‘ كل مكان ،وألن الشصخصس اŸشصهور تكون
عيون الناسس عليه طوال الوقت ،لهذا يفتقد جزء من
حياته الشصخصصية.
@ما الذي تريدينه من الرجل؟
^ ^ا◊ب ،األمان ،الصصدق ،الوفاء ،وأان يكون شصهما
وصصاحب شصخصصية قوية.
@أانت متسساﬁة؟
^ ^جدا.
@تواجه Úمشساكلك ،أام تتهربÚ
منها؟
^ ^أاك-ي-د أاواج-ه-ه-ا بشصك-ل م-باشصر وأاحاول أان أاحلها
بأانسصب الطرق وأاكÌها سصهولة.
@ تعان Úمن الوحدة؟
^ ^ك-ثÒا ،وأا“ن-ى السص-ت-ق-رار وإاي-ج-اد م-ن أاك-م-ل
حياتي معه.

@Ãاذا تقابل Úالنتقادات؟
أاك--ي--د أاق--اب-ل-ه-ا بصص-در رحب ل-و ك-انت صص-ادرة م-ن
شص-خصس ي-ن-ت-ق-د ل-غرضس اإلصصلح وليسس لغرضس
التقليل من قيمة الشصخصس اŸقابل.
@شسخصض ُيكرهك على فعل شسيء ما،
من يكون هذا؟
^ ^ل يوجد شصخصس ‡كن أان يكرهني على فعل
شصيء ما دون أان أاكون مقتنعة به ،أل Êدائما أاقيسس
األمور Ãوضصوعية وأافكر فيها كثÒا قبل أان أا‚زها.
@لكل بداية نهاية ،فهل نهاية
شسذى العتزال؟
^ ^إاذا وجدت الشصخصس الذي يغنيني عن كل الذي
حققته ‘ حياتي من ‚اح وشصهره وكل شصيء ,فمن
اŸمكن أان أاعتزل وأابقى معه.
@عطر شسذى اŸفضسل؟
^ ^أاحب ال-ت-ن-ويع ‘ العطور ولكنني أاعشصق رائحة
البخور والعود.
@كيف ينظر الوالدان لهذا النجاح؟
^ ^أاهلي هما مصصدر قوتي ،ولول دعمهما اŸتواصصل
ودع-ائ-ه-م-ا ‹ Ÿا وصص-لت ل-ل-مكانة التي أانا فيها ،فهما
ف-خ-وران ب-ي ،وب-ال-ن-جاح الذي أاحققه وهم سصند ‹
على طول سصنوات حياتي.
@نصسفك عراقي ونصسفك مغربي،
وتقيم ‘ ÚلبنانŸ ،اذا؟
^ ^أاضصاف هذا التنوع ‹ الكث Òوقربني من الناسس،
و‘ بعضس األحيان يدعونني با÷امعة العربية كوÊ
م-ن نصص-فﬂ Úت-ل-ف( Úع-راق-ي وم-غربي) ,إاضصافة
إلقامتي ب ÚبÒوت ودبي وسصفرياتي اŸتكررة ،كل
هذا كان له األثر الكب ‘ ÒمسصÒتي الفنية ،وأاضصاف
لها الكث Òوقرب الناسس مني.
@هل من طرائف صسادفتك خÓل
مسسÒتك الفنية؟
^ ^أاك-ي-د صص-ادف-ن-ي الك-ث Òم-نها ،مثل عندما أاكون
خارجة مع صصديقتي إا ¤مكان مع Úوأاكون ‘ مود ل
يسص-م-ح ‹ ب-ل-ق-اء ال-ن-اسس ،وح Úي-أات-ي إاّ‹ الناسس
ويقولون هاي شصذى حسصون ،أاقول لهم ل،
أان--ا مشس شص--ذى حسص--ون ،أاك--ي-د
مشصبه Úعلي.
@سسبق وزرت
ا÷زائر؟
^ ^ل ،ولكن أا“نى
أان أازورها قريبا.
@كلمة
÷مهورك
اŸغاربي؟
^ ^أانا نحبكم بزاف بزاف.
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سصف النوايا اسصنة للشصروق العربي:

حاورته :راضسية حجاب

حنجرة ‡يزة وصضوت إاماراتي يسضتحيل
Œاهله ،السضتماع إاليه يجتاحك بأاسضطول من
اŸشضاعر اŸتداخلة ،فعنده الفرح وا◊زن وعنده
الغبطة واألسضى ،وبينهم جميعا قدر كب Òمن
ا◊ياء ،بداياته كانت هاو وانتهى به األمر
سضلطان من نوع خاصس ،خلد صضوته العديد من
اŸسضلسضÓت العربية اŸشضهورة ،سضاعده تواضضعه
ورقة إاحسضاسضه ‘ الشضتهار وسضط بني جيله
ومن سضبقوه ،صضنع لنفسضه برجا عاليا ‘ قلب
مدن الغناء العربية ،التي كان مفتاحها كلمات
أاغانيه وموسضيقاه الفريدة من نوعها التي
جعلت منه سضفÒا للنوايا ا◊سضنة ،ضضيفنا هذه
اŸرة صضاحب« :قاصضد» ،ا◊بيب األو‹،
«الغرقان»« ،فقدتك» وأاخÒا «برشضلو..»Ê
إانه ملك اإلحسضاسس حسض Úا÷سضمي.
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تشسارك للمرة
لو ¤كحكم ‘
ا أ
لو ¤لــ ، x factor
النسسخة ا أ
ما هو شسعورك وأانت كنت
لن ‘
متباريا قبل سسنوات من ا آ
برنامج مواهب مشسابه؟
ب-رن-ام-ج أاكسس ف-اك-ت-ور أاع-اد Êإا ¤البدايات،
وعشصت م-ن خ-لل-ه وع Èح-ل-ق-اته األو ¤توتر
وخ-وف اŸت-ق-دم ،وك-ي-ف ي-ن-عكسس على أادائه،
ح-يث ك-نت أاح-اول دائ-م-اً أان أاع-ط-يهم فرصصة
أاخ-رى ع-ن-دم-ا أارى أاو أالتمسس موهبته التي ⁄
تظهر مع خوفه وإارتباكه .إانها ◊ظات عشصتها
م---ع أاول إاط--لل--ة ‹ أام--ام ا÷م--ه--ور أاو ÷ن--ة
ال-ت-حك-ي-م ،وأان-ا سص-ع-ي-د ب-ه-ذه التجربة التي
سص--أاق--دم م-ن خ-لل-ه-ا أان-ا وزم-لئ-ي ‘ ÷ن-ة
التحكيم موهبة حقيقية للفن العربي.

أا ⁄تÎدد ‘ اŸوافقة ،وŸاذا x
 factorعن غÒه من الÈامج؟
تعجبني تركيبة  ،The X Factorالتي

–م-ل م-ق-اي-يسس عاŸية ،ويسصعد Êالعمل مع
ال-ف-ن-ان ÚاŸشص-ارك÷ ‘ Úن-ة ال-ت-حك-يم ،إا¤
ج-انب األي-ادي اÎÙف-ة ال-ت-ي ت-ع-م-ل خ-ل-ف
الكامÒا التي سصتظهر الÈنامج بصصورة مغايرة
وم-ث-ال-ي-ة ،وق-د اخÎت اŸشص-ارك-ة ‘ الÈن-امج،
ألنني رأايته من ب ÚالÈامج األهم لكتشصاف

اŸواهب ‘ ال-ع-ا ،⁄وسص-ي-ت-م من خلله إاعلن
‚م جديد ‘ العا ⁄العربي متعدد اŸواهب.
وهل سسيكون بينكم ‘ ÷نة
التحكيم منافسسة ومناوشسات
ليفوز فريق عن آاخر ‘
آارائكم؟
ب--ل ال--عكسس ،أان--ا وزم--لئ--ي أاعضص--اء ÷ن--ة
التحكيم لن ندخل ‘ جدال ونقاشس حاد أاثناء
ت-ق-ي-ي-م-نا للمشصÎك ،Úألن هدفنا واحد ،وهو
اخ-ت-ي-ار ع-نصص-ر وم-وه-بة تسصتحق النجومية
والدعم من جوانب متعددة ،ول فرق بيننا من
أاي ›موعة سصيحمل لقب ،The X Factor
ألنه ‘ النهاية سصيكون من اختيارنا جميعًا منذ
ال--ب--داي--ة ع--ن--د أاول ظ--ه--ور ‘ اŸرح-ل-ة األو¤
لتواجدهم واسصتمرارهم Ãراحل الÈنامج.
للت؟
تتقن العزف على بعضض ا آ
ن-ع-م ،أان-ا أاع-زف ع-ل-ى آالة البيانو بشصكل جيد،
بالضصافة إا ¤اآللت اŸوسصيقية القريبة منها.
Ãن تأاثر حسس Úا÷سسمي ‘
بداياته؟
ب-ج-م-ي-ع م-ن ح-و‹ م-ن إاخ-وا Êوأاصصدقائهم،
كانوا يحبون اŸوسصيقى والغناء والتلح ،Úوكنا
جميعاً ‚تمع ونغني سصوياً.

غنيت بال‚ليزية ‘ Amoment
 ofكيف كانت التجربة؟

أاحب غ-ن-اء ج-م-ي-ع األل-وان ال-ت-ي ت-ناسصب صصوتي
وط-ب-ق-ت-ي ،وه-ذه ال-ن-وع-ي-ة من األغا Êتسصاهم ‘
ت-ث-ق-ي-ف م-وه-ب-تك ال-غ-ن-ائ-ي-ة ،ف-اŸوسصيقى ثقافة
الشص-ع-وب ،وأان-ا أات-ط-ل-ع دائ-م-ا للتعرف على ثقافات
الشصعوب.
حكايتك مع روتانا؟
Œمعني مع روتانا عشصرة عمر ،ونحن انفصصلنا من
ناحية اإلنتاج فقط ،أاما األعمال الفنية فهي مسصتمرةإا
وه-ن-اك ›م-وع-ة م-ن ا◊ف-لت م-ن ت-ن-ظ-ي-م-ها
سص-ن-ل-ت-ق-ي ب-ه-ا ق-ري-ب-اً ،ول ت-دري رÃا يكون أايضصاً
أالبومي اŸقبل معها ،ولكن من إانتاجي وتوزيعهم.
قلتم إانكم بصسدد السستقرار
والزواج‡ ،كن معلومات عن
اŸوضسوع؟
أان--ا ف-ع-ل بصص-دد اإلرت-ب-اط ،وع-ن-دم-ا ت-ت-م األم-ور،
سصأاعلنها للجميع ،وأاؤوكد لكم أانه قريب بإاذن الله.
ما موقع الشسهرة من خارطة
ا÷سسمي الفنية؟
أاح-اول إاسص-ت-غ-لل شص-ه-رت-ي ‘ األع-مال التي تفيد
اÛت-م-ع ،ول-ه-ذا أان-ا ال-ي-وم سص-ف Òف-وق العادة للنوايا
ا◊سصنة ،حيث أاقوم بالشصÎاك مع جهات رسصمية
‘ اإلمارات واÿليج والوطن العربي للمسصاهمة ‘
تسص-ل-ي-ط الضص-وء ع-لى األعمال اإلنسصانية وتأاثÒها
ع-ل-ى اÛت-م-ع ،وه-ذا أامر يسصعد Êجدا ًوأانا أاقوم به،
وأاراه-ا رسص-ال-ة ه-ادف-ة أاتشص-رف بتحقيقها للجمهور
والناسس.
ماذا عن Œربتك ‘ الديو؟
أاق--دم ب Úا◊ Úواآلخ--ر ›م--وع--ة م-ن األع-م-ال
اŸشصÎك-ة أان-ا وزم-لئ-ي ال-ف-نان ،Úوكان آاخرهم مع
ال--ف-ن-ان راشص-د
اŸاج-----د م-----ن
خ--لل ث--لث
أاغنيات،
حققت ‚احاً
و“يزا ً

ب Úا÷مهور ،وا◊مد لله ،وأانا أاحبها وأاقدمها عندما
يكون اŸوضصوع مناسصباً وبه “يز  ⁄يطرح سصابقًا.
لديك موهبة ﬂبأاة؟
أاحب السص--ف--ر واك--تشص--اف ال-دول واŸدن واŸن-اط-ق
ال-ط-ب-ي-عية ،وهي موهبة أاحرصس عليها ب Úأاوقات
فراغي وأاعما‹.
Ãاذا تتفاءل؟
بالله رب العا ،ÚŸول شصيء غÒه.
كيف تتعامل مع الشسهرة؟
بكل عفوية وطبيعة ،فأانا ﬁب للناسس وأاحب
معاشصرتهم دائمًا ،هذا جزء من شصخصصيتي.
هل تعت Èما قدمته عن الرسسول
صسلى الله عليه وسسلم كاف وقد
Œرأات عليه حناجر وأاصسوات؟
مهما تقدم ‘ حق رسصول الله فإانك سصتكون مقصصرا ً،
ف-ه-و سص-ي-د اÿل-ق واŸرسص-ل Úوخا” النبي Úالذي
أاك-رم-ه رب ال-ع-ا ،ÚŸل-ن ن-وف-ي-ه ن-عمة وجوده على
البشصرية ،صصلى الله عليه وسصلم.
ح-ال-ي-اً م-ع-ظ-م وق-ت-ي وأاع-ما‹ ‘ برنامج The X
 Factorالذي يتطلب مني جهدا ًكبÒا ًخلل الفÎة

ما جديد أاجندتك الفنية؟

اŸق-ب-ل-ة ،خ-اصص-ة وأانه برنامج ضصخم أاتوقع أان يحقق
شصهرة كبÒة ويعرضس على أاربع قنوات عربية مهمة
 cbcاŸصصرية ،و  mtvاللبنانية ،وروتانا خليجية ‘
السصعودية واÿليج ،وقناة  ‘ mide1اŸغرب العربي.

أا“نى تكرار
حفلتي أامام
ا÷مهور ا÷زائري

كلمة ÷مهورك ‘ ا÷زائر
واŸغرب العربي؟
أا“نى تكرارا حفلتي أامام ا÷مهور ا÷زائري ،فهو
م-ن ا÷م-ه-ور ال-ذي ي-رى ال-ف-ن م-ن م-ن-ظ-ور الفن
األصصيل ،وأاحب جمهوري الذي يتابعني دائماً عÈ
حسص-اب-ي ‘ «ت-وي ،»Îوج-م-هور اŸغرب العربي من
أاهم ا÷ماه Òالعربية التي تصصنع الفرق ،فأا“نى
دائ-م-اً أان أا‚ح م-عك-م ،خ-اصصة وأانني أاحضصر بعضس
األع-م-ال اŸغ-رب-ي-ة ال-ت-ي سص-أاط-ل-ق-ها عÈ
أال-ب-وم-ي اŸق-ب-ل أاو م-ن خلل الطرح
اŸن-ف-رد ،وأا“ن-ى دائ-ماً أان تكون
أاعما‹ ضصمن أاذواقهم.
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حوار :حنان هانو

لطفي بوشضناق ،من أاعمدة الفن العربي األصضيل مطرب تونسضي األصضل عربي الإهتمام عاŸي
الهوى و النزعة يؤومن بأان الفن رسضالة وبأان على الفنان أان يكون ذاكرة وطنه ،شضق طريقه
‘ عا ⁄الطرب والفن بنفسضه فكان عصضامي التكوين مزج ب Úالغناء و العود وتراوحت أاغانيه
ب ÚاŸوروث ا◊ضضاري و العصضري افظا ‘ كل مرة على أاصضالة الكلمة و اللحن.
أاو طابع مع Úدون سصواه و يجب أان يكون شصاهدا
على عصصره مطلعا على األحداث و يع Èعنها و األهم
هو سصعيي و ﬁاولتي أان ل أاكون متطفل على أاي
Œربة يجب أان أاشصعر أا Êأاضصفت لها أاو أاضصافت ‹ .

@ متى و كيف كانت بداياتك ؟
^ ^ي-ول-د ال-ف-نان فنانا بالفطرة ولكل طريقه فهناك
من ينمي موهبته و يواصصل العمل على صصقلها عن
طريق التعليم آلخر ◊ظة ‘ حياته و يؤومن بالÎاث
و الهوية و دور الفنان ‘ اÛتمع ،أاما بداياتي فكانت
ب-ت-ط-وير موهبتي و تثقيف نفسصي موسصيقيا على
أايادي أاسصاتذة كبار.
@ تراوحت مسسÒتك الفنية بÚ
لغنية ا◊ديثة و اŸوروث
ا أ
الشسعبي التونسسي ،ماذا أاضسفت
Óغنية التونسسية و ماذا أاضسافت
ل أ
لك ؟
^ ^إان-ط-ل-قت م-ن ت-راث-ي ال-تونسصي و اŸغاربي ثم
اŸوسصيقى العربية ل أاسصتطيع ا◊كم عن نفسصي،
ال--ت-اري-خ سص-ي-ذك-ر Êإان ك-انت ألع-م-ا‹ بصص-م-ة أاو
مقومات األغنية و إال فاإلندثار سصيكون ما‹.
@ مزجت ‘ أاغانيك ب Úالسسياسسي و
العاطفي ،الصسو‘ و اŸالوف،
ا◊ديث و الÎاث كما  ⁄تغفل عن
لسسÓمية فهل
القضسايا العربية و ا إ
هذا التجديد حميد ‘ اŸوسسيقى
60
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@ بعد مسسÒتك الفنية ،كيف
لصسيل هذه
تـــــرى واقع الفن ا أ
ليام ؟
ا أ
^ ^سص-ي-ب-ق-ى أاصص-ي-ل ول-ن Áحى من الذاكرة و ل
خوف عليه ،فرغم التيارات التي وجدت غ Òأانها ⁄
Œعل أام كلثوم تندثر مثل أاو عبد الوهاب أاو العنقى

؟ و هل من الضسروري أان يجدد
لضسافات
الفنان ،ثم أال Œعل هذه ا إ
طابعا فنيا معينا يحيد عن ‰طه
اŸعروف ؟
^ ^ال-ف-ن-ان ك-ل-ه ت-واصص-ل ب-ال-ثقافات و الهوية و هو
شصاهد على العصصر و لسصان شصعبه ‘ أاحزانه و اماله و
تاريخه فل يقتصصر على موضصوع واحد فقط ‘ الغناء

@ كيف هي عÓقاتك بالوسسط
الفني ا÷زائري ،و كيف تقيمه ؟
^ ^ا÷زائ-ر ت-ع-ج ب-األصصوات و الطاقات ‘ الشصعر و
اللحن شصأانها شصأان كل البلدان العربية ،لكن الفن
 ⁄يأاخذ حظه ‘ هذا البلد حاله حال األمة العربية
التي  ⁄تصصل بعد إا ¤قناعة أان الفن سصلح Áكن
إاسصتخدامه لتبليغ الرسصالة و الهوية فمداخيل أامريكا
من الثقافة تأاتي ‘ اŸرتبة األو ¤قبل السصلح وعلينا
تصص-دي-ر صص-ورت-ن-ا ا◊سص-ن-ة و ه-ويتنا و ثقافتنا ،أاما
ال-ف-ن-ان-ون ا÷زائ-ري-ون فعلقاتي بهم ‡تازة جدا
حتى مع ا÷مهور

@ أا ⁄تفكر ‘ ديوهات مع
مطرب Úجزائري Ú؟
^ ^ل أاسصطر Ÿثل هذه األفكار فهي ‘ العادة تأاتي
لوحدها إان وجدت أاسصباب لذلك

العادلة ‘ العا ⁄على غرار
القضسية الفلسسطينية ،خصسوصسا
وانك زرت القدسض و صسليت
لقصسى ؟
با أ
^ ^ ⁄ول-ن أان-ت-ظ-ر األ· اŸت-ح-دة ل-ت-م-ل-ي علي
م-واق-ف-ي م-ن ال-قضص-ي-ة ال-فلسصطينية ،التسصمية
شصكلية فقط حتى أا Êل أاتقاضصى أاجرا عليها فهي
›رد تسصميه رمزية و شصرفية أاما أانا فقد كنت و
سصأاضصل سصفÒا ا◊ب و الدÁقراطية و التسصامح

@ معروف عنك أانك  ⁄تخضض ‘
لغنية السسوقية ،كما
غمار ا أ
معروف أايضسا أانها السسبيل الوحيد
ليام ‘
الذي يسسلكه شسباب هذه ا أ
سسبيل الÈوز و الشسهرة ،فما أانت
ولء الشسباب ؟
قائل له ؤ
^ ^ل أابحث عن موقع بقدر ما أابحث عن عمل اأو
م-وق-ف يشص-ه-ده ‹ ال-ت-اري-خ ،أام-ا ه-ؤولء الشصباب
ف-أانصص-ح-ه-م ب-أان ي-بتعدوا عن السصوقية إان كانوا
يؤومنون بي
Óحداث التي تعيشسها
@ بالنسسبة ل أ
تونسض ،أا ⁄تفكر ‘ إانتاج عمل
فني ما بخصسوصسها ؟
^ ^لدي أاك Ìمن  30عمل بخصصوصس ما يحدث
‘ تونسس و ‘ العا ⁄العربي عموما
@ ‘ أاي طابع Œد نفسسك أاك Ì؟
^ ^كل ما غنيته أاجد نفسصي فيه
@ كنت ضسمن ÷نة –كيم
برنامج أا◊ان و شسباب ،كيف ترى
لداء بصسراحة مقارنة مع حصسصض
ا أ
اخرى ‡اثلة  ،و هل Áكن Ÿثل
هته الÈامج أان تقدم مشسروع
فنان ،أام أان دورها يقتصسر فقط
علــــى إاكتشساف اŸواهب دون
تبنيها ؟
^ ^50ب--اŸائ--ة م--ن األصص-وات اŸشص-ارك-ة ك-انت
‡ت-ازة و الخ-رى م-ت-وسصطة .كان هد‘ األول هو
التواصصل و قد إاقÎحت على مدير اإلنتاج التÈع
ب--أاع--م--ا‹ لك--ل األصص-وات ت-وط-ي-دا ل-ل-ع-لق-ات
ال-ت-ونسص-ي-ة ا÷زائرية و للتعب Òعن وحدة اŸغرب
العربي الكب Òع Èالفن كما إاقÎحت أاعمال على
الشصباب .
@  ÕتÈر غيابك ‘ براÁات
أا◊ان و شسباب ؟
^ ^غ-بت م-رة لل-ت-زام صص-ح-ي و ‘ اŸرة ال-ث-ان-ية
بسصبب اإلضصراب الذي صصار بعد اغتيال شصكري
بلعيد
@ تعت Èالفن من ب Úأاهم
لسسلحة التي بقيت ‘ أايدي
ا أ
العرب ،أالن يشسكل صسعود التيارات
لسسÓمية إا ¤ا◊كم خطرا على
ا إ
الفن ؟
^ ^الفن الصصادق يبقى رغم هبوب الرياح العاتية
عليه ألنه الوسصيلة الوحيدة للحوار مع الخر و ل

أاعتقد أانه Áثل خطرا أاو أانه مهدد من طرف ما
@ ما دور الغناء ‘ نصسرة قضسايا
الشسعوب ؟
^ ^إان-ه ال-ذاك-رة ،ف-ه-و ي-ح-رضس ،ي-دع-م ،يوجه،
ضصر و يجعلك –لم و تتسصامح و –ب
يح ّ
@ قلت مرة أانك تعيشض لتغني ول
تغني لتعيشض ،هل Áكن أان نفهم
أان الفن ل يعيل ؟
^ ^ل أاعت Èالفن وسصيلة للربح ،فالنوعية تفرضس
نفسصها ‘ الفن طال الزمان أام قصصر يجب التفكÒ
‘ اŸنهج و ما سصنقدمه قبل التفك ‘ ÒاŸال الذي
‚نيه
@ أال توجد مبادرات أاخرى ‘
ليام على غرار
القادم من ا أ
أاوبريت الضسم Òالعربي لدعم و
نصسرة الشسعوب العربية ؟
^ ^ع-ل-ى اŸن-ظمات و ا÷معيات و ا◊كومات أان
تدعم مثل هكذا مشصاريع و هي موجودة متى ما
توفرت اإلرادة

@ من من اŸلحن Úأاو كتاب
الكلمات ا÷زائري Úترغب ‘
العمل معهم و  ⁄؟
^ ^ل مشصكل لدي مع أاي أاحد يجب على ا÷هات
اıتصص-ة ك-إا–اد اŸغ-رب ال-ع-ربي تبني مثل هذه
األع-م-ال وأا“ن-ى أان ي-ه-ت-م ب-تقريب الشصعوب و
خ-ل-ق دي-ن-اميكية للشصباب ما Áكننا أان نقاوم أاي
تيار كان
لغا Êالوطنية و
@ تواصسل أاداء ا أ
اŸلتزمة ،أال تعتقد أان جيل
اليوم  ⁄يعد يتسسمع إاليها ؟
^ ^ل أاعتقد أان هذا صصحيح هناك أاغا Êسصجلتها
ق-ب-ل و ب-ع-د ال-ث-ورة ذات ب-ع-د فك-ري و سص-ي-اسصي
ووطني يرددها الشصباب ‘ الشصارع اليوم
@ مشساريعك ،ما جديدك ؟
^ ^كل يوم لدي مشصروع أاحاول أان أاكون الذاكرة
فالفن عمل يومي بالنسصبة ‹
@ كلمة ختامية
^ ^وف-ق ال-ل-ه ولة أام-ورن-ا و ال-ثقافة العربية Ÿا فيه
لمة .
خ Òل أ

@ أالـــــم تفكــر ‘ شسركة
إانتاج خاصسة ؟
^ ^ل أاف----ق---ه ‘ إادارة ه---ذه
األم---ور ،أان---ا م---ع اŸث--ل
ال-ق-ائ-ل أاع-طي خبزك
للخباز ولو أاكل نصصفه
ل·
@ أانت سسف Òا أ
اŸتحدة للنوايا
ا◊سسنة منذ ،2004
كيف Áكن أان
يخدم هذا
اŸنصسب القضسايا
ماي ٢٠١٣
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عنايــة
عشضق اŸرأاة
للتميز ،وبحثها
الدائم عن التأالق
والتأانق ،خاصضة
‘ اŸناسضبات،
يجعلها تهتم
بكل تفاصضيل
جمالها ،وهو ما
يظهر عند
معظم السضيدات،
‘ اختياراتهن
للباسس
واإلكسضسضوارات
التي تتماشضى
معه ،إا ¤جانب
انتقاء أالوان
اŸاكياج بدقة،
Ãا يتناسضب
ونوع ا◊فل ،دون
إاهمال تنعيم
وتعط Òا÷سضد،
وكذا الهتمام
اŸلحوظ
باأليدي ،من
خÓل العناية
باألظافر ،التي
تعد من أاهم
األجزاء التي
تعكسس اŸظهر
اŸلفت ،لهذا
الغرضس اخÎنا
لك ‘ هذا
العدد ،مع حلول
موسضم الربيع،
اÿطوات
الصضحيحة
للحصضول على
أاظافر جذابة.

مدرسضــــــة

صسبيحة
تصصوير :خالد مشسري

أ’ن جمالك يبدأا من Ÿسشتك  ...اعتني بيديك و’ تهملي أاظافرك
اŸرحلة اأ’و :¤التطهÒ

التطه Òويكون Ãحلول خاصض ،ومن
أافضسل العÓمات التي تنصسح بها أاخصسائية
«مدرسسة اليد الذهبية» ،عÓمة Ÿ Orlyا
لها من خصسائصض ،وفوائد ‘ تقوية
لظافر وقوة التطه.Ò
ا أ

اŸرحلة الثانية :إازالة الرواسشب

تكون إازالة الرواسسب بواسسطة مزيل طÓء
لظافر ،يجب اŸرور بهذه اŸرحلة
ا أ
لظافر،
حتى وان  ⁄تسستعملي طÓء ا أ
وذلك باسستخدام لفات من القطن اŸبلل
لظافر ،والبداية دائما
Ãزيل طÓء ا أ
لصسبع الصسغ Òنحو الكب.Ò
تكون من ا أ

لقل حركة فإاذا كنت
نبدأا باليد ا أ
تسستخدم Úاليد اليمنى ،ابدئي
باليسسرى والعكسض صسحيح ،ففي هذه
لظافر وتقليمها
اŸرحلة يتم برد ا أ
لمر ذلك.
إاذا تطلب ا أ
وعملية تهذيب أاو برد
لظافر ،تكون إاما ÈÃد
ا أ
معد Êأاو باسستخدام ورق
لظافر،
الصسنفرة اÿاصض با أ
وعملية الÈد يجب أان تكون ‘
اŒاه واحد ،من اليم Úإا¤
لسسفل
اليسسار أام العكسض ،ومن ا أ
لعلى ،وهذا طبعا بعد
نحو ا أ
اختيار شسكل الظفر اŸرغوب
فيه ،إاما على الشسكل اŸربع
الذي يعد على اŸوضسة ،او على
شسكل بيضسوي الذي يبقى دوما
ﬁتفظا بجاذبيته.

اŸرحلة الرابعة :التخلصس من الزوائد ا◊مية

لظافر،
تخلصسي من ا÷لد اŸيت والزوائد ا◊مية من حول ا أ
لظهار الشسكل ا÷ميل للظفر ،وذلك بواسسطة اسستعمال اÙلول
إ
اÿاصض بهذه اÿطوة ،قصسد ا◊صسول على أاظافر نظيفة “اما
لظافر والصسفرار ،الذي تعا Êمنه
وخالية من أاي اثر لطÓء ا أ
لسسباب متعددة ،كالقيام بأاشسغال و اŸعاناة
الكث Òمن النسساء أ
لمراضض مث .Óتتم هذه اÿطوة بوضسع طبقة من
من بعضض ا أ
لظافر،يكون الهدف منها ا◊صسول
اŸسستحضسر اÿاصض حول ا أ
لعماق وتقويته .وبواسسطة
على ظفر أافضسل ولتغذيته من ا أ
لظافر ،تخلصسي من
السستعانة بعود خشسبي خاصض بالعناية با أ
الزوائد اللحمية التي تكون حول الظفر.

اŸرحلة السشابعة واأ’خÒة:
تثبيت الطلء

اŸرحلة
اÿامسشة:
حماية اأ’ظافر

اسستعملي الطÓء
القاعدي اÿاصض
لظافر ،وهو
با أ
بلون شسفاف
يشسكل عÓج
وحماية للظفر،
تتم هذه العملية
بوضسع طبقة من
اŸسستحضسر على
لظافر،
كل ا أ
وتركها Œف
لبعضض الدقائق
قبل النتقال إا¤
اŸرحلة
اŸوالية.

اŸرحلة السشادسشةMettre en valeur les ongles :
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لخ Òتوضسع طبقة من الطÓء
‘ا أ
الشسفاف ،الذي من شسأانه إاضسفاء Ÿعان
للظفر ،وللحفاظ على لون جميل لفÎات
أاطول وحمايته من اŸاء ،بعدها ترشض
لظافر Sèche
لظافر Ãحلول ›فف ا أ
ا أ
 ongleلتثبيت الطÓء.

هنا بقي لك فقط أان تختاري اللون الذي يناسسب
بشسرتك ولون مÓبسسك ،والسسن أايضسا يلعب دور ،فمث Óمن
للوان الشسبابية التي على آاخر صسيحات اŸوضسة
ا أ
اللون»الوردي فوشسيا» الذي يظهر على يد العارضسة .يتم
لصسبع
لو ¤للطÓء اŸرغوب فيه ،من ا أ
تطبيق الطبقة ا أ
الصسغ Òفصساعدا ،وتÎك Œف لبضسع الدقائق ،بعدها
يتم وضسع طبقة ثانية حتى يظهر اللون بشسكل جميل
وظفر جذاب.

 Main d’orمدرسشة اليد الذهبية
دروسس ‘ ا◊لقة و التجميل
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اŸرحلة الثالثة :التقليم والÈد

 ٤٩شسارع حسسيبة بن
بوعلي أزأئر ألعاصسمة

الهاتف

021235349
0775284015
0550831149

دروسس باإ’قامة
للقاطنات
خارج العاصشمة

موض ضة

Ãناسضبة موسضم األعراسس
وا◊فÓت اخÎنا لكم ‘
هذا العدد ›موعة غاية
‘ األناقة وا÷مال بأالوان
باهية تضضفي Ÿسضة من
التجدد على طلتكن،
وا÷ميل ‘ هذه
اÛموعة التي تقدمها «دار
الغالية» أانها تقليدية
بلمسضة خفيفة من التجديد،
الذي حافظ على أاصضالتها
وقدمها بلمسضة إابداعية
تخالها لوحات فنية
مهربة.

@أازياء  :دار الغالية
@تصشميم :زينات فادية
/ماضسي سسامية
@العنوان :طريق سسيدي يحي
›مع رقم  ، 14ا÷زائر
@الهاتف0 23 57 37 71 :
@النقال06 67 49 55 24 :
@تصشوير :نبيل زاهي
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◊م بعجيجات القرنون

للعجيجات
:äÉfƒµŸG

مÓحظة :
Áكن اسستخدام القرنون اŸعلب.

250غ ◊م خروف@1-حبة بصسل
كبÒة@ ملح ،فلفل اسسود ،زيت ،سسمن.
 1كغ قرنون @.صسفار بيضسة@ 2مÓعق
كبÒة بقدونسض@ 100غ ◊م عجل
مرحي @100غ ج Íالقرويار مرحي@
حبة بصسل صسغÒة@ 2مÓعق أاكل
فرينة @خبز يابسض مرحي@ زيت
للقلي.

Ò°†ëàdG á≤jôW
قلي اللحم مع البصسل واŸلح والفلفل
لسسود حتى يتحمر ويذبل البصسل ثم
ا أ
أاضسيفي ملعقة فرينة.
مرقي بنصسف ل Îمن اŸاء.
اضسيفي القرنون بعد تقشسÒه ا¤
اŸرق واتركيه ينضسج.

äÉé«é©dG Ò°†– á≤jôW
اسسحبي قطع القرنون من اŸرق
وارحيها بالشسوكة
امزجيه مع اللحم اŸرحي بعد قليه
‘ الزيت
اضسيفي البصسل ،البقدونسض ،ا÷، Í
لسسود
الفرينة واŸلح الفلفل ا أ
وامزجي اÿليط جيدا.
شسكلي أاعمدة صسغÒة ومرريها ‘
اÿبز اŸرحي ثم اقليها ‘ الزيت.
قدميها كما ‘ الصسورة .
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صشابلي بكرÁة الزبدة
:äÉfƒµŸG
@200غ سسكر ناعم@ 4صسفار
بيضض@ قرصسة ملح@
فانيليا@كيسض خمÒة
كميائية@500غ
فرينة@لكرÁة
الزبدة@125غ زبدة@سسكر

:IóHõdG Ò°†– á≤jôW
اخ˘ف˘ق˘ي ب˘ي˘اضض ال˘ب˘يضض ح˘تى
يصس˘ب˘ح ك˘الثلجاضسيفي السسكر
ال ˘ن ˘اع ˘م وال˘زب˘دة ت˘دري˘ج˘ي˘ا،
اسس ˘ ˘ت ˘ ˘م ˘ ˘ري ‘ اÿف ˘ ˘ق ح˘ ˘ت˘ ˘ى
يفتح لون الزبدة.
أادهني الكرÁة على ا◊لوى
وأالسسقي ثÓث قطع ببعضسها.
اسس˘حقي  4ق˘ط˘ع م˘ن ا◊لوى،
اده ˘ن ˘ي ال˘دوائ˘ر ب˘ال˘زب˘دة م˘ن
لط ˘راف وم˘رري˘ه˘م ‘ ف˘ت˘ات
ا أ
ا◊ل ˘وى ث ˘م غ ˘رب ˘ل ˘ي السس ˘ك ˘ر
الناعم على السسطح.
للتزيÚ
سسكر ناعم

كور Êالتونة
:äÉfƒµŸG
@٢٠٠غ عجينة مورقة
@300غ تونة معلبة ‘ الزيت
@5مÓعق مايوناز
@ملح ،فلفل أاسسود
@ بقدونسض

Ò°†ëàdG á≤jôW
افردي العجينة اŸورقة
بسسمك  ·3ثم لفيها على
لقماع اÿاصسة ادهنيها
ا أ
بصسفار البيضض اŸمزوج
باŸاء ثم ادخليها الفرن
على درجة حرارة  200حتى
تتحمر .
امزجي التونة مع اŸيوناز
تبلي باŸلح والفلفل واملئي
أاقماع العجينة
زيني بالزيتون
والبقدونسض.
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Ò°†ëàdG á≤jôW

امزجي الزبدة،
السسكر ،اŸلح،
الفنيليا و صسفار
البيضض ،اجمعي
اÿليط
بالفرينة ،لوÊ
ثلث العجينة
باللون الوردي و
اتركي العجينة
ترتاح .
اقطعي
العجينة ا¤
دوائر بسسمك 2
· ثم ادخليها
الفرن على
درجة حرارة
.180

روبورتاج
إاشضهاري

شض- - -رك - -ة VAGUE dE
 FRAICHEURالرائدة

ك- -م- -ا ع -ودت -ن -ا ‘ ك -ل م -رة

‘ م -واد ال -ع -ط-ور وال-غسض-ول
‘ كل األصضناف واألذواق على اهتمامها الدائم بحاجات الزبون اÙلي واŸتابعة ا◊ريصضة
Ÿتطلبات اŸسضتهلك ا÷زائري من هذه اŸواد التي اصضبحت مواد ل غنى عنها ‘ زينة الفرد
لك Óا÷نسض Úسضواء «الرجالية أاو النسضوية

عزوز صسالح

@بل اأصص-ب-حت ث-ق-اف-ة اأضص-ي-فت اإ ¤قاموسس الأناقة لدى كل الأفراد بدون
اسصتثناء ،تسصعى من خللها الشصركة اÙافظة على النجاح اÙقق اإ ¤حد
السص-اع-ة ال-ت-ي اسص-ت-ط-اعت م-ن خ-لله كسصب رهان السصوق اÙلية بكل
اسصتحقاق ،وكذا ثقة الزبون بكل فخر اأمام العديد من اŸنتجات الأخرى،
ولعل هذا الهتمام يتضصح ‘ ﬁاولة الشصركة للوصصول اإ ¤اك Èشصريحة من
اÛتمع وتلبية كل الأذواق تÎجم عادة ‘ مواد ذات جودة عالية ومنافسصة
وÃعاي ÒعاŸية..ونتيجة للتفك ÒاŸسصتمر Ÿا يحتاجه الزبون والدراسصة التي
تخصصها شصركة  ‘ vague de fraicheurكل مرة تسصتند من خللها اإ¤
السصتعانة بخÈاء ‘ السصوق والبحوث العلمية التي تسصتطيع من خللها
التنقيب على اŸواد الطبيعية الأسصاسصية لتزويد السصوق اÙلية Ãونتاجات
خ-اصص-ة ب-ال-ط-ف-ل ،ه-ذه الشص-ري-ح-ة الهامة من اÛتمع التي تعت Èالقاعدة
الأسص-اسص-ي-ة ‘ الأسص-رة ا÷زائ-ري-ة ،رغ-ب-ة م-ن الشص-رك-ة ع-دم ت-ه-م-يشصها
واإعطائها جانبا من العناية والهتمام وتكون السصباقة ومن الشصركات الأو¤
‘ فك--رة ال--وصص-ول اإ ¤م-واد ت-وج-ه اإ ¤ب-راع-م الأسص-رة ا÷زائ-ري-ة م-ن ك-ل
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تصصوير :خالد مشسري

ا÷نسص Úوبصصنع ﬁلي خالصس بعيدا عن التقليد وŒنيب الرضصيع من
اأعراضس ا◊سصاسصية وهذا باإخضصاع هذه اŸنتوجات اإﬂ ¤ابر علمية على
مسصوى الشصركة.

«بروتيا  .....تششكيلة خاصشة بالطفل»

اإلسصم مشصتق من «ا◊ماية» فهي بذلك وصصفة موجهة إا ¤حماية الرضصيع
بداية من ايامه األو ¤إا ¤حد سصن الثالثة ،ترجمت الفكرة باعتبار ان السصوق
اÙلية تزدحم Ãواد مسصتوردة خصس بها الرضصيع ‡ا أاوجب على الشصركة
اÿوضس ‘ هذا اÛال ،وقد كانت لها Œربة ‘ هذا من قبل أارادت من خلل
انتاج «بروتيا» أان تضصيفه إا ¤القائمة الطويلة Ÿنتجاتها ‘ السصوق اÙلية،
ب-اإلضص-اف-ة إا ¤كون شصركة  vague de fraicheurاه-تمت بكل شصرائح
اÛت-م-ع أارادت ان ت-ع-م-ل Ãب-دأا التعميم ،لذلك فكرت أان تصصبح منتجاتها
ذات طابع أاسصري ،اي يهتم بكل األفراد داخل األسصرة الواحدة دون اسصتثناء
الرضصيع حتى أاك Èفئة داخل العائلة .

غ Òاأن ه--ذه اŸرة وك--ون ه--ذه اŸواد م--وج-ه-ة اإ¤
ال-رضص-ي-ع ال-ذي ي-ختلف عن الشصرائح الأخرى
ب-حسص-اسص-ي-ة ال-بشص-رة ،وجب ع-ل-ى شص-رك-ة
 v a g u e d e f r a i c h e u rا ل -ب ح ث ع ن م و ا د
ط-ب-ي-عية ذات قيمة عمرية طويلة للحماية
واأك Ìصص-ح-ي-ة لبشصرة حسصاسصة توصصلت
من خللها اإ ¤ان «زيت اللوز الل »Úهو
اŸادة الأسص--اسص--ي-ة دون غÒه-ا م-ن اŸواد
الأخ-رى ال-ت-ي تسصتطيع ان –قق هذا،
ول-ع-ل اÿاصص-ي-ة الأك Ìانتشصارا ‘ هذه
اŸادة ان-ه-ا م-ادة ‡ي-ه-ة لبشصرة الرضصيع
لكونها حسصاسصة ،جاءت هذه التشصكيلة
‘ ال-غسص-ول سص-واء ل-لشصعر اأو ا÷سصم،
وك-ذا الصص-اب-ون ،ل-ه-ا خاصصية مشصÎكة
وه-ي ال-ع-طر اŸوحد وهذا اإختيار خاصس
بشصركة  vague de fraicheurالتي
ت-ب-ق-ى م-ن الشص-رك-ات ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-تي
وصص--لت اإ ¤ف--ه--م رغ-ب-ات اŸسص-ت-ه-لك
ا÷زائري.
وق-د اب-تك-رت ه-ذه اŸنتوجات خصصيصصا
ل-ل-رضص-ي-ع ،وه-ي –ت-وي على ا◊ليب
اŸضصاف اليه زيت اللوز الل Úالذي يعمل

على تنظيف البشصرة بلطف ،ويسصاعد كذلك على
حماية البشصرة ويÎكها ناعمة Ÿدة اأطول.
ك-م-ا  ⁄تفوت شصركة vague de fraicheur
ال-ت-ذك Òب-ق-ي-م-ة ه-ذه اŸواد اıتارة ‘ خلق هذه
ال--تشصك--ي--ل-ة ال-ت-ي خصس ب-ه-ا رضص-ي-ع الأسص-رة
ا÷زائرية من مواد نباتية طبيعية ا ¤كونها ل
ت-خ-ل-ف اأع-راضص-ا اأخ-رى ث-ان-وي-ة “سس بشصرة
الرضصيع.
ول-ع-ل م-ن اŸشص-اري-ع اŸسصتقبلية التي تسصعى
اليها الشصركة التي بقيت على تواصصل دائما
مع زبائنها اأنها تسصعى اإ ¤ابتكار منتوج اآخر
ي-دخ-ل اإ ¤السص-وق اÙل-ي-ة ‘ الأي-ام اŸق-ب-لة
خ--اصس ب--ف--ئ--ة الأط--ف--ال ،ف-ب-ع-د ال-ف-ئ-ات
والشص-رائ-ح السص-ابقة اآخرها فئة «الرضصيع»،
ها هي اليوم تريد ان تتسصع لفئة اأخرى ل
ت-ق-ل اأه-م-ي-ت-ه-ا ع-ن سص-ابقاتها ،وهذا نتاج
ال-ث-ق-ة الك-بÒة واŸت-زاي-دة من يوم لآخر من
ط-رف ال-زب-ون اÙل-ي ال-ذي يرى ‘ شصركة
 v a g u e d e f r a i c h e u rا  Ÿث -ا ل ا ◊ ي ع ن
ال-ث-ق-ة ‘ م-واد صص-ح-ي-ة ذات ج-ودة ع-ال-ي-ة
و  Ãع -ا ي  Òع -ا  Ÿي -ة و م ر ا ع ي ة ل ل ق د ر ة ا ل ش ص ر ا ئ ي ة
للزبون اÙلي.
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تقح عليكمMille et Une Traditions

ديكور

قطع فنية تع Èعن الثقافة ا÷زائرية

اخÎنا لكم ‘ هذا العدد من Óت › Mille et Une Traditionsموعة من القطع الفنية للتزي ÚاŸتنوعة منه حيث األلوان واألشضكال وطريقة الصضنع منها
ما تعتمد على الرمل ،وأاخرى على بودرة الرخام  ،واÿزف من صضنع أانامل جزائرية وضضعت ثقتها ‘ Óت  Mille et Une Traditionsالتي تنشضط ‘ ›ال
الصضناعات التقليدية منذ  1959ولها عدة نقاط بيع بالعاصضمة أاقدمها بأاودان ،سضيدي يحي ،بوزريعة ،ودا‹ ابراهيم.
اختارتها :غربي زهور

›موعة من التحف
الفنية بأالوان زاهية
–مل زخارف
ورسضومات باهية.

قطع ‘ شضكل إاطارات –مل «البسضملة»
وأاخرى برسضومات أامازيغية اختÒت
أالوانها بعناية توضضع للديكور ‘
اŸكاتب أاو ‘ الصضالونات اıتلفة.

Mille et Une Traditions
Vente d’article
d’artisanat

596.Haouche Kaouche (route de
Cheraga).Dely Brahim-Alger
Mob/+2130771296127
+2130556525282
E-mail/gaouarkhalil@hotmail.com
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تصصوير :خالد مشسري

رياضضة

عزوز صسالح
تصصوير :زاهي نبيل

هو األسضمر الذي على ‚مه ‘ بيت العميد ،العائد من دوري النجوم ‘ اÿليج يحمل حلم التتويج مع فريقه اŸفضضل
اŸولودية ،ب Úحلم «الشضناوة» ‘ التتويج بلقب ‘ هذا اŸوسضم الذي اصضبح قاب قوسض Úمن التحقق ،وب Úحبه لهم ،تربع
على ياه حياء نظرة اŸهزوم ‘ وجوه من أاوكلوا له التوقيع على فرحة طال غيابها ‘ عاصضمة ا÷زائر ،هذا ما زاده
إاصضرارا على –قيق ذلك ،زارنا ‘ مقر الشضروق العربي فكانت لنا معه هذه اŸسضاحة الزمنية.
بعد Œربة احÎافية ‘ دول
اÿليج ،عد” إا ¤البطولة
لجواء
الوطنية ،كيف وجد” ا أ
وواقع الكرة ‘ ا÷زائر بعد هذه
التجربة؟
أاول شصكرا على الدعوة ..أاما فيما يخصس األجواء
‘ البطولة الوطنية فإانها  ⁄تختلف كثÒا عن ذي
ق-ب-ل سص-واء م-ن ن-اح-ي-ة اŸن-افسص-ة ب Úال-ف-رق أاو
األجواء اÙيطة بالكرة ،غ Òانني لحظت بعضس
ال-ت-غ ‘ Òذه-ن-ي-ة اللعب ا÷زائري ،حيث انه ‘
اŸاضص--ي ك--ان ه-ن-اك ن-وع م-ن ال-ف-وضص-ى داخ-ل
اŸي-دان ،أام-ا ال-ي-وم ف-ق-د أاصص-ب-ح ك-ل لعب يعرف
مكانته سصواء داخل فريقه أاو ‘ تعامله مع اÿصصم
وهذه إاضصافة للكرة ا÷زائرية ككل.
هذا عن الكرة ا÷زائرية عامة،
ماذا بالنسسبة Ÿولودية ا÷زائر،
لجواء داخل
كيف وجد” ا أ
الفريق؟
ب--ال-نسص-ب-ة ل-ف-ري-ق اŸول-ودي-ة Ÿا ات-خ-ذت ال-ق-رار
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ب--خ--وضس Œرب-ة احÎاف-ي-ة ك-ان يشص-رف ع-ل-ى
ال-ف-ري-ق ع-م-روسس وعمر غريب ،هذا األخ Òكان
يسص-ع-ى دائ-م-ا ا ¤اÙافظة على اسصتقرار الفريق
من كل ا÷وانب ،وهذا ما Ÿسصته اليوم داخل بيت
العميد ،أاما فيما يخصس الÎكيبة البشصرية للفريق
فقد وجدت  4او  5لعب Úتقمصصت معهم أالوان
اŸول-ودي-ة م-ن ق-ب-ل ،ه-ذا م-ا سص-ه-ل ع-لي سصرعة
ال-ت-أاق-ل-م ب-اإلضص-اف-ة إا ¤انني اعرف كل اللعبÚ
اآلخ-ري-ن ‘ ال-ف-ري-ق ب-اعتباري لعبت ضصدهم ‘
ن-واد أاخ-رى ،وك-ل-ه-ا ظ-روف سص-ه-لت علي سصرعة
الندماج بعد التجربة الحÎافية.
على حد قولكم لحظتم تغÒا ‘
ذهنية الÓعب ا÷زائري ،هل
يعني هذا انكم Ÿسستم الحÎاف
‘ البطولة؟
نعم ،هذا اكيد اذا ما قورنت هذه الفÎة بالفÎة التي
ك-نت انشص-ط خ-لل-ه-ا ‘ ال-ب-طولة الوطنية ،اي ا¤
ث-لث سص-ن-وات م-ن ق-ب-ل ،خ-اصص-ة ف-ي-م-ا ي-خصس
اŸنافسصة ب Úالفرق .صصحيح نحن ‘ بداية الطريق

وه-ن-اك الك-ث Òم-ن األشص-ي-اء ت-نتظرنا للوصصول إا¤
األهداف اŸرجوة من هذا القانون ،لكن ا◊مد لله
بدأات ملﬁه تظهر للعيان ،أاقول هذا وأانا عائد من
بطولت اÿليج وأادرك الختلف.
نرجع إا ¤التجربة الحÎافية،
قرر” الحÎاف بعد حصسول
العميد على اللقب وكنتم ‘ قمة
العطاء ،هل كان مطلبكم ماديا ،اأم
لسسباب اخرى؟
أ
صص-ح-ي-ح ك-ان ه-ن-اك م-ط-لب مادي ‘ Œربتي
الحÎافية ،حيث اأن العميد ‘ تلك اŸرحلة كان
يعا Êضصائقة مالية حادة ووقعت بعضس اŸشصاكل
م-ع ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى ال-ن-ادي ‘ ت-لك الفÎة ،وهو
الشص-يء الإي-ج-اب-ي ال-ذي لح-ظ-ت-ه ‘ مولودية
ال-ي-وم وه-و ال-قضص-اء ع-ل-ى ه-ذا اŸشصك-ل ن-هائيا،
بالإضصافة اإ ¤انني اأردت الحÎاف طمعا ‘ بلوغ
مسص-ت-وي اأرق-ى والح-تك-اك بلعب Úاآخرين ‘
بطولت اخرى على غرار بطولت اÿليج ،وهذا
ما كان ‹ وا◊مد لله.

«قررت ا’حÎاف ‘ البطولة
اÿليجية عندما حرمت
من اللعب ‘ الفريق الوطني
فــي تلــك الفتـــرة»
يخرج اÎÙف ا◊زائري من
الباب الضسيق ‘ بطولة اÿليج على
غرار معيزة وزياية وهوما حصسل
لشسكال ‘ رأايكم؟
معكم ،اين هو ا إ
أاعرف أان زياية كان بسصبب اإلصصابة ،اما معيزة فل

بطولت اŸغرب العربي وآاخر ‘
بطولت اÿليج باعتباركم عشستم
تلك التجربة؟
اول ع--ن--د ال-ل-عب ‘ ب-ط-ولت اÿل-ي-ج –سس ان
مسص-ت-واك ي-ب-ق-ى مسص-ت-ق-را ول يتطور باعتبار ان

«الششنــاوة سشبـــب اختيــاري للعــب فــي العميـد
اعلم Ÿاذا ،لكن الشصيء الذي اريد ان اوضصحه ان ‘
اÿليج اللعب اŸصصاب غ Òمرغوب فيه ،كما انهم
يسصعون دائما إا ¤التجديد ،وهذا ما حدث معي،
أارادوا اع--ارت--ي ،لك--ن--ن--ي رفضصت وط-ل-بت اوراق
تسص-ري-ح-ي ،وه-ذا م-ا كان ‹ وقبضصت كل القيمة
اŸالية ،فعندهم ل يوجد مشصكل اسصمه اŸال ،غÒ
ان-ه ب-ع-د فسص-خ ال-ع-ق-د وع-دم ا“ام صصفقة العب
الÈازي--ل--ي ذي  33سص--ن--ة ،ت-داول ا◊ديث ع-ن
ب--وق--اشس ،لك--ن ال-لعب ال-ذي يسص-رح ل Áك-ن
إارجاعه إا ¤الفريق مرة اخرى ‘ بطولتهم.
ب Úبطولة اŸنشسآات ‘ اÿليج
وبطولة ا÷مهور ‘ ا÷زائر،
كيف عاشض بوقاشض هاتÚ
التجربتÚ؟
أاول افضصل اللعب ‘ البطولة ا÷زائرية حتى من
دون م-نشص-آات ع-ن ال-ل-عب ‘ ال-ب-طولة اÿليجية
ب-ال-رغ-م م-ن ك-ل اإلمك-ان-ات اŸت-وف-رة ،وهذا لعدة
اسص-ب-اب م-ن-ه-ا ك-ون ال-لعب ‘ البطولة الوطنية
يحسس بالتنافسس ويسصعى دائما إا ¤رفع اŸسصتوى
و–قيق األفضصل ،عكسس اÿليج فإانك –سس أان
هدفك هو اŸال ل غ ،Òوهذا ما يجعلك ‘ الكث Òمن
األح-ي-ان ت-ف-ق-د نك-ه-ة كرة القدم ،وهنا الفرق بÚ
ال-ب-ط-ول-ت ،Úإاح-داه-م-ا ت-خلق لديك حب الكرة،
واألخرى تفقدك نكهتها.
ماذا اضسافت التجربة الحÎافية
إا ¤شسخصسكم ومسستواكم؟
أاول ،أانا Ÿا أامضصيت مع اإلمارات ،شصاركت ‘ الرابطة
وهذا للمرة الثانية بعد مشصاركتي مع اŸولودية وهو
أامر اعتز به ،كما أانني تعلمت الكث Òمن األشصياء ‘
الكرة أاضصفتها إا ¤معار‘ السصابقة سصواء ‘ العلقات
أاو اŸم-ارسص-ة ،ب-اإلضص-اف-ة إا ¤انني احتككت بالعديد
م-ن ال-لع-ب Úسص-واء الÈازي-ل-ي Úاو الرج-نتينيÚ
وبعضس األجناسس األخرى وهو شصيء ل يتحقق إال
بالحÎاف ،وا◊مد لله عشصت Œارب كثÒة.
اين يكمن الفرق ب ÚالÓعب ‘
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تأاكدت انه غ Òمرغوب بي ‘ الفريق ألسصباب او
ألخ-رى ،ق-ررت الحÎاف ‘ ال-ب-ط-ول-ة اÿليجية،
واليوم ارى أان اŸدرب قد منح الفرصصة للكث Òمن
اللعب ÚاÙلي Úعلى عكسصنا ‘ تلك الفÎة ،ل
أاعرف Ÿاذا ،لكن ا◊مد لله على كل حال.
ينتظر منكم ا÷مهور وﬁبو
العميد الكث Òهذا العام ،هل انتم
‘ مسستوى أاحÓم الشسناوة؟
وال-ل-ه م-ن الصص-عب ان ن-خيب هذا ا÷مهور ،وأانا
صص-راح-ة اخÎت ال-ع-م-ي-د م-ن اج-ل-ه ب-الرغم من
الضصغط ،لكن هو السصبب ‘ اعطاء األفضصل ،ا¤
ح-د السص-اع-ة م-ازل-نا  ⁄نحقق اي شصيء ،لكن ان
شص-اء ال-ل-ه ن-ح-ن ‘ ال-ط-ريق الصصحيح ويجب ان
ن-ب-ق-ى نسص Òب-خ-ط-ى ث-اب-ت-ة م-ن اج-ل –ق-يق
ال--ه--دف اŸنشص-ود م-ن ط-رف اإلدارة وال-لع-ب،Ú
ونسص--ع--د ان--فسص-ن-ا وأانصص-ارن-ا ه-ذا ال-ع-ام ،وه-ذا
بالتوفيق من الله.
يقال ان حلمكم هو السستقرار ‘
بلد ا◊رمÚ؟
ن-ع-م ،ل-ق-ول ال-رسص-ول صص-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-يه وسصلم
«اŸدينة خ Òلهم لو كانوا يعلمون» وإان شصاء الله
أاحقق هذا ا◊لم.
–ملون الرقم  ‘ 99العميد
لكنكم –بون الرقم  19ما سسر
ذلك؟
والله هو الطلب الذي أاردته ‘ العميد ،لكنه أاعطي
ل-لعب آاخ-ر ،وأاحب ه-ذا ال-رق-م ،ألن-ه يحمل عدد
احرف البسصملة.

ال-لعب ‘ ب-ط-ولت اŸغ-رب ال-ع-ربي أاحسصن من
الناحية ا÷سصدية والفنية عن اللعب ‘ بطولت
اÿل-ي-ج ،ل-ذلك ت-ف-ت-قد الكرة عندهم النكهة ،ألن
من يسصعى إا ¤تطوير اŸسصتوى يجب ان يحتك
بأارقى مسصتوى ،وهذا يخلق اŸنافسصة التي يكون
ل-ه-ا اث-ر اي-ج-اب-ي ع-ل-ى اŸسص-ت-وى ال-فني والبدÊ
للعب ،وهذا ما تفتقده بطولت اÿليج العربي.
كنتم قريبون من الفريق الوطني
فيما مضسى ،لكن لظروف ما
حرمتم من ذلك ،ه Óنعرف
لسسباب؟
ا أ
وال-ل-ه ل ا–دث ع-ن ن-فسص-ي ‘ ت-لك اŸرح-ل-ة
ف--حسصب ،ف-ق-د ك-ان ك-ذلك ال-لعب
مسص-ع-ود الذي اسصتحق اللعب
ل-ل-ف-ري-ق الوطني ،لكن ل
اع-رف Ÿاذا ح-رم-ن-ا هذا
الشص-----رف ،ك----نت
ان-ت-ظ-ر ال-ف-رصصة
ب--ف-ارغ الصص،È
وحينما

@ق--الك واح--د ع--ن--دوا سص--ي--ارة اخ-ر
صصيحة فيها صصوت امرأاة ..تنبهك اذا
أاكÌت ‘ السصرعة ...انطلق الرجل ‘
ال-طريق ب 40ك-لم ثم  80فقالت له
رجاءا اخفضس السصرعة وهو يزيد 120
ث------م  140ف---ق---الت ل---ه رج---اءا
السصسصسصرعة ثم زاد ا 200 ¤فقالت
له انزلني هنا من فضصلك.

@قالك وحدة جازت على شسيخ ،قالتو _ جدو  Bonjourبو‚ور _
قالها  :يبنجرك ؟؟؟؟ با Òÿبنتي.
@^ @
لول  :لدي ذاكرة قوية أاي شسيء يدخل ‘ رأاسسي ل يخرج
@ا أ
الثا : Êوكيف نسسيت اŸال الذي أاقرضسته لك؟
لول  :هذا دخل جيبي و ⁄يدخل رأاسسي.
ا أ
@ ^@
@كانت وحد البنت صسغÒة مع خالتها و من بعد شسافت فيها و قالت
لها خالتي ياك انت ما تقرصسينيشض قالت لها لل و عÓشض عمري..
لن Áا قالت ‹ خالتك عقرب.
قالت لها البنت أ
@ ^@
@ قال أاحـد الشسـباب لصسـديقه  :إا Êأاعا Êمن مشسكلة مسستعـصسية.
فقال له الصسـديق :وما هي؟ فقال له الشساب :ما من مـرة أابـدي
إاعجـابي بإاحـدى الفتـيات طلـبا للزواج منها إال وترفضسها أامي .
فقـال له الصسديق :بسسيطة إا Êأارى أان تختار فتاة تشسبه أامك ‘
اŸظهر وا÷وهر وبذلك تضسع حدا Ÿشسكلتك ،وبعد مدة أاخÈ
الشساب صسديقه بأانه وجدها .فقال له الصسديق :حسسنا فعلت .فقال
الشساب عندئذ :ولكن هذه اŸرة  ⁄ترفضسها أامي ،بل رفضسها أابي.

@واحد ›نون راح ÷نازة قام يخطب عليهم
قالهم النسصان كيما بني آادم اذا مات يتوفى.
@واحد
اع-ط-اتلو طفلة
هدية
راح ل--دار ل-ق-اه..
ب--ب-غ-اء ..ذب-ح-و
وكله
ع-ي-ط-ت-ل-و قالتوا
عجبك الكادو
قال
ها نورمال عندو ذوق
تاع ا÷اج.

اŸعلم اعطيـــني
شسيئا يتمدد
با◊رارة
ويتقلصض
بالÈودة
التلميـــذ:ا
لعطلة
‘ الشستاء  15يوما
و‘ الصسيف 3
اشسهر

 


@ق - - - - - - - -الك وح - - - - - - - -د
ال-ب-ول-يسس-ي واق-ف ‘
ال- -ط- -ري -ق ج -ا واح -د
ع-ن-دو ط-وم-ب-يل
ال- -ف- -ول- -ون ع -ل -ى
ال-ي-م-ن-ا «انكÓز»..
ح- -بسس- -وا ال- -ب- -ول -يسض
وقالو...
حرقت
الضسوء
الح- -م -ر م -ا
ق- - -ل - -ن - -ا وال - -و...
دوب - - - -ل- - - -يت ‘ للÚ
ك -ون -ت -ي -ن -ي م-ا ق-ل-ن-ا
وال - - -و ...بصس- - -ح ك- - -ي
شس- - -ف- - -ت- - -ن- - -ي م - -ديت
ال -ف -ول -ون لصس -اح -بك
ه-اذي م-نسس-م-ح-ل-كشض
فيها...

@أاحول ......سسجل ‘
ا÷يشض  ......حطوه ‘
قسسم القصسف العشسوائي
@^@
@اŸريضض ...لقد شسربت
الدواء أامسض ثÓث مرات يا
دكتور  .الطبيب ...كيف
تشسرب ثÓث مرات؟ أا ⁄أاقل
لك تشسرب كوبا واحدا فقط
عندما تصسحو من النوم؟
اŸريضض  ...وماذا أافعل وقد
اسستيقظت ثÓث مرات؟
@^@
@كان يحكي ‘ النÎنيت
مع فتاة قالها كيفاه اسسمك
كتبتلو فاطمة و حطت
قدامها وردة يعني (فاطمة
الزهراء)  .....كتبلها
le pere vendredi......
اسسمه «بو جمعة»
@^@
لحدهم  :ا–ب ان
@قالوا أ
“وت امرأاتك ؟ قال  :ل
قيل له Ÿ :ا ؟
قال  :اخاف ان اموت بعدها من
الفرح
@ ^@
@واحد سسأالو صساحبو قالوا
كيفاشض دخلت للسسينما
ب Óتذكرة؟
ق-ال-وا ال-ث-ا Êدخ-لت ب-ظهري
حسسبو Êخارج؟
@معلمة قالت لتلميذها ما
هو تعريف الرياح؟
ق -ال -ه -ا ال-ت-ل-م-ي-ذ ....ال-ه-واء
اŸسستعجل أاسستاذة.

السصتاذ...
اين تقع
ا÷زائر؟
التلميذ ...
ا÷زائر ل تقع
السصتاذ..
كيف؟
التلميذ..
ا÷زائر دائما
‘ القمة.

@واحد غبي قال لصساحبو
ل- - -وك- - -ان ت- - -ع - -رف واشض ران
م -ط -ي -ب Úل -ل-عشس-ا ن-ع-ط-يك
نصض جاجة
قالوا....هههههههه
باينة ....شسكشسوكة.

تشضرع ›لة الشضروق العربي بدءا من هذا العدد ‘ احداث صضفحة مهرجان الضضحك
وننتظر من القراء الكرام اŸشضاركة فيها بنكتهم على ان تفوز احسضن نكتة ‘ العدد
بجائزة اشضÎاك ›ا Êلصضاحبها.راسضلونا على العنوان التي‘‘ :صضفحة دغدغة‘‘ ›لة
الشضروق العربي  ٠٢-شضارع النسضانية  -حسض Úداي  -ا÷زائر العاصضمة

021773079



021773039 /

«ي-ت-ع-ايشس سص-ل-م-ي-ا» م-ع ال-باندية
واÛرم ÚواŸفسص---دي---ن ،ول---ذلك
ح-ت-ى وإان ّ” إاع-دام ب-عضص-ه-م فإان
األمر لن يتوقف فورا وبكل سصهولة.

uماهو الفرق يا فضسولي بين
من يعمل ول يتكلم ومن
يتكلم ول يعمل؟
¿Éª©f …ó«°S /Q.OÉ¡f
@األول ك---م---ن ي---ح--رث ‘ الÎاب
والثا Êكمن يحرث ‘ اŸاء.
uلماذا تصسّر الحكومة على
عدم السستجابة لنشسغالت
المواطنين ومطالبهم
المشسروعة إالّ إاذا خرجوا
للشسارع واحتجوا؟
IôjƒÑdG /ê.íHGQ
@ألن--ه-ا «ع-ق-ون-ة» ول ت-رى سص-وى
ا◊رك-ات ،وب-ال-ت-ا‹ ف-إانها ل تسصمع
لك-ن-ه-ا ت-رى ،وع-ن-دما ترى تتحّرك
مضص--ط-رة غÒﬂ Òة ل-ل-ب-حث ع-ن
ﬂارج ‚دة.
uهل أانت مع المطالبين
بتنفيذ القصساصض وأاحكام
ق مقترفي
ا إ
لعدام في ح ّ
جرائم الختطاف والغتصساب
لطفال؟
والقتل في حق ا أ
áª°UÉ©dG/G.óªëe
@مصصيبة اŸصصائب ،أان اÛتمع يكاد
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uما رأايك في ظاهرة طرد
المحتجين للوفود
البرلمانية التي زارت
ولياتهم لÓسستماع إاليهم؟
ájGOôZ/ê.íJÉa
@وال-له غ Òعندهم ا◊ق..فالنواب
ل ي--ت-ح-رك-ون وإاذا –رك-وا ف-إان-ه-م
ُي--ط--ردون ،وه--ذه ه--ي ن--ت--ي--ج-ة
مسصلسصل بني وي وي.
uهل سستترشسح للرئاسسيات
المقبلة يا فضسولي؟
¿Gôgh /∫.ájOÉf
@ح--اّب--ة ت--ب--اصص-ي-ن-ي..ي-او ج-دك
فضصو‹ حشصيشصة طالبة معيشصة.
uماذا تقول في أاحزاب
مهتمة بالتشسجير ومطاردة
القطط الضسالة في وقت البÓد
والعباد بحاجة إالى فتح
الملفات الكبرى؟
áHÉæY /∑.»∏Y
@ال-ل-ه-م ل نسصأالك رّد القضصاء وإا‰ا
نسصأالك اللطف فيه.
uوزير التجارة دعا الخبازين
إالى التخفيف في وزن
لسسعار،
الخبزة ،بدل رفع ا أ
ماذا تقول؟
óYÉ≤àe RÉÑN
@ه-و ع-ل-ي-ه بÎق-اق اÿب-زة وه-وما
عليهم باŸاكلة مرت.Ú
uلماذا ل يسسلّـم متهمون من

عيار شسكيب خليل أانفسسهم
فيريحون ويرتاحون؟
á©«∏≤dG /ê.íJÉa
@هؤولء يجب إالقاء القبضس عليهم،
ألن-ه-م م-ثل السصمكة لن تصصطادها
باأليدي ،ويجب على الصصياد اŸاهر
أان يسصتنجد بشصبكة.
uلماذا باع شسكيب خليل كل
ممتلكاته وهرب من
الجزائر؟
ôqM …ôFGõL
@ألن ال--ب--ق-رة ا◊ل-وب ج-فت وق-د
ان-ت-هت ع-ه-دت-ه على منطق «واحد
يحلب واآلخر شصاد ا◊لّب» !
uهل يعقل أان نشستكي
جميعا من انهيار القدرة
لسسعار،
الشسرائية والتهاب ا أ
لكن  3مÓيين جزائري
يوزرون المعرضض الدولي
للسسيارات؟
áÑ≤dG /∑.º«¡a
ب..ه----ذه ه---ي ال---زوخ
@واشس – ّ
والفوخ والعشصى قرنينة.
uسسوناطراك ..الخليفة..
نهب العقار ..تجــــاوزات
الميار والوزراء..الفسساد
خمسسة في عيون الحسساد؟
»bGôH /∫.AÉYO
@ن-ع-م..ري-حة الشصياط راهي دايرة
حالة..و‘ الفسصاد عاند ول –سصد.
uسسمعنا بانك بارون كبير
في العقار؟
•GƒZ’CG /•.óªëe
@إاي--ه..ل--و ك-ان غ Òج-يت ب-ارون أاو
أاف-لط-ون أاو مثل الطاعون ،أاحسصن
من أانني فضصو‹ بل ماعون.

إاعداد إالياسس ‚يمي
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@ نحر7 + 5 + 2 :
@ فقد عقله1 +9 :
@ عملة نقدية عربية6 + 8 +3 + 4 :

الكلمات اتقاطعة

أإفقيا

1

1

 - 1شساعر الرسسول (صض)
لسسÓمية ‘ ا÷زائر (م)
 - 2رائد النهضسة ا إ
 - 3نرقد  -نصسف «دائم»  -اسسم موصسول
 - 4نبي ابتلعه ا◊وت  -سسب (م)
 - 5ظاهرة بحرية  -متشسابهان  -جواب
لول لرئيسض أامريكي  -عليل (م)
 - 6السسم ا أ
 - 7زوجة الرئيسض الراحل ياسسر عرفات
 - 8اسسم علم مذكر مشستق من الرشسد
 ا“ام (م)لرضض -
« - 9كائن» (مبعÌة)  -كبسض على ا أ
نصسف «عائد»
 -10زعيم حركة النهضسة التونسسية

2

4 3

10 9 8

7 6 5

2

@ واحدة قالت لراجلها:
».حبي حلمت روحي درت
البارمي وشصريتلي سصيارة»
...قالها :كملي ا◊لم بالك
ديري آاكسصيدون ونتهنى
من جدك

3
4

5

عموديا

6

 - 1رئيسض مصسري سسابق
 - 2إاله يونا( Êم)  -بوصسة (م)
 - 3أاقرضض  -جمع «رسسالة»
 - 4روائية سسورية شسهÒة (م)
 - 5متشسابهان  -يتعب (م)
 - 6ناسسف على اÿطأا ◊ -ظة افÎاق (م)
 - 7حزم وشسجاعة  -مدينة مغربية
 - 8متشسابهان  -مطربة قبائلية كبÒة
 - 9جمع «عنقود» (م)
 - 10دولة عربية  -جمع «سستار»

@ ‘ يوم عقد القران سصأال
القاضصي العروسس
..هل أانت راضصية؟
جاوباتو :ل سصعاد
قال لها :أاقصصد قابلة؟
قالت له :لل ..فرملية
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SUDOKU
سصـــودوكــــــو
@ تتأالف لعبة سسودوكو من  9مربعات
كبÒة ،داخل كل واحد منها  9مربعات صسغÒة
لتشسكل الشسبكة من  81مربعا صسغÒا.
وعليه:
 Óهذه اŸربعات الصسغÒة بأارقام من  1إا 9 ¤بشسرط:
إام أ
 1ـ أان ل يتكرر الرقم داخل الشسبكة أافقيا وعموديا
 2ـ أان ل يتكرر أاي رقم داخل أاي مربع من اŸربعات
التسسعة الكبÒة

ب

الكلمة الطائعة
لتية و‘ كل ا÷هات
@ اشسطب الكلمات ا آ
لخ 15 Òحرفا تكون بها
ليتبقى لديك ‘ ا أ
اسسم ﬂرج جزائري حاز السسعفة الذهبية
‘ مهرجان «كان» سسنة  1975عن فيلمه
«وقائع سسن Úا÷مر»

إلكلمات
رويشسد  -سسيدعلي
كويرات  -فريدة
صسابو‚ي  -نورية -
سسيد أاحمد أاقومي -
فتيحة بربار  -كلثوم -
ﬁمد توري  -وردية -
يحيى بن مÈوك.
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حابسس كان يحكي مع واحدة
ا‚ليزية ‘ الفايسصبوك
قالها :وسصمك؟
قالتلو :نيسصان براون ..وأانت؟
قالها :هيونداي كحلة
@ قالك واحد العائلة تنسصى
بزاف عرضصوهم لواحد العرسس
شصراو كادو وراحو..
و‘ نصس الطريق تفكرو باللي
انسصاو الكادو فالدار..
رجعو جابوه ..بصصح فالطريق
انسصاو Ÿن راهم رايح..Ú
رجعوا للدار ..وبقاو يطبطبو
فالباب..
ونسصاو باللي ما كان حتى واحد
فالدار..
أايا دخلو الطفل الصصغ Òمن
الطاقة باشس يحل عليهم..
وكي حل عليهم ..ضصربو باباه
وقالو..:
انت هنا وحنا مالصصباح نطبطبو
@ واحد حابسس ..حب يشصري
صصباط ،قالو مول ا◊انوت :راهو
يوجعك ‘  3أايام الو..¤
 ..لبسصو بعد  4ايام
ماي ٢٠١٣
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@ وفرح ا÷زائريون وا÷زائريات ،األحياء منهم واألموات
ب-ه-ذا ال-ق-ان-ون الشص-ع-ب-ي الصص-ادر ع-ن مصص-در ال-تشصريع
الشص-ع-ب-ي وإال-ه-ام الشص-عب ‘ اختيار ‡ثليه واŸمثل فيهم
مثلهم األعلى! و ⁄يرضس به إال اÛرمون القتلة .وكان أان
اسصتبشصر الناسس خÒا بتطبيق الشصريعة وا◊د على بقية
ا÷نايات عما قريب.
وك-ان أان أاصص-در أاول ق-اضس ،ا◊ك-م ب-قطع اليد على سصارق
ﬁت-ال ق-ام بسص-رق-ة خ-ب-ز ا÷زائ-ري Úوح-ل-يبهم اليومي
(النفط) ،غ Òأان القاضصي وألنه  ⁄يقرأا كثÒا قانون العقوبات
جيدا واكتفى بالعقوبة بدون الكÎاث بالعواقب أان حكم
على ابن خا‹ بقطع اليد اليسصرى (ألن يده اليمنى كانت
قد قطعت أاثناء الثورة عندما انفجر فيه لغم Ÿا كان بصصدد
قطع طريق على Œار الفجر لسصرقة دوابهم وسصلعهم من
أاجل شصراء  50كلغ ذهب مهر زوجته الثانية ا÷ميلة بعد أان
طلق ابنة عمه بخمسصة أاطفال!).
اتصصل بي «وزير العدالة وتطبيق الشصريعة على الشصارع»،
ل--ي-خ ÊÈب-أان ال-ق-اضص-ي «ب-وق-ادوم» (اŸسص-م-ى «ق-اضص-ي
ف-اسس» ..وال-ب-عضس يسص-م-ي-ه «قضصي فيسس») قد طبق أاول
ق-رار ب-ت-ن-ف-ي-ذ ا◊ك-م وب-دون اسص-ت-ئناف كما ينصس عليه
ال-ق-ان-ون ال-ع-ادل اŸع-دل .ف-رحت وشصك-رته وطلبت منه أان
ي-ه-ن-ئ ال-قاضصي على هذا اŸوقف الشصجاع الذي سصيعطي
لخ-ري-ن م-ن ال-قضص-اء م-ن أاج-ل ا◊د م-ن ال-فسصاد
اŸث-ل ل -آ
وسص-رق-ة أام-وال-ن-ا ن-ح-ن! ف-اŸال اŸسص-روق ه-و م-ال-ن-ا ن-حن
ب-األسص-اسس ون-ح-ن م-ن ن-تصص-دق ب-ه ع-لى أابنائنا من هذا
الشصعب البطال الكر..Ë
غ Òأانه وما كدت أانزل السصماعة األو ، ¤حتى رن الهاتف
العاشصر ..بحثت عن الهاتف الذي رن ..فلم أاعرف «ترن»..
من هو اŸرن ..فلقد صصارت كل اÿطوط ترن دفعة واحدة!
هذا يرن ...ترننن  ...واآلخر ...بزززززز ...والثالث خرررررر...
وال--راب--ع...ط--ن--ن--ن-ن-ن-ن-ن  ...واÿامسس ...م-ي-ااااوووووو...
والسص-ادسس ...ب-ع-ع-ععععع ...والسصابع ...ديننننغغغغ دوننغ
دييينغغغغ والثامن ..فررررررر ..والتاسصع ...كان يغني« ..د
ي--دي د ي--دي وووواه» ...أام--ا ال--ع--اشص--ر فك--ان «ي--ف-يÈي»
و«يشص-ط-ح»!!! ن-ووورم-ال !...ع-ل-ى م-وسص-ي-ق-ى «سصك-نت
مارسصاي اŸريولة» للحاجة الشصيخة الزهوانية!!
 ⁄أاعرف أاي هاتف أاحمل! فكل هذه اÿطوط حمراء ،ل “ر
على السصكرتÒة ول على مدير الديوان ...ل أاريد «ديوانة»
ع-ن-دي ‘ ال-دي-وان ..ال-دي-وان-ة م-ن ط-ب-ي-ع-ت-ه-م ال-ل-غوية
82

ماي ٢٠١٣

íÑ°ûdG ÖJÉµdG :É¡Ñàµj

من قتل..
فليحسشن القتلة!
 ⁄أاجد ما أافعله وأانا ملك
هذه األمة ،أاملك رقابها
وخزائنها وجندها وقانونها
وحاميها وحراميها لكي
أاوقف ا÷رÁة ضضد األطفال
وضضد النسضاء والرجال الكبار
منهم والصضغار ،وا÷رÁة
ضضد مال الشضعب ومقدراته
وثرواته وأامله ،سضوى أاÊ
أامرت الŸÈان بإاقرار عقوبة
اإلعدام وقطع األيادي ،أاي
العودة ا÷زئية إا¤
الشضريعة مع ترك اÿمر لذة
للشضارب Úوالفسضوق ›ال
للعصضاة اıطئ Úوترك
باب مغفرتي ورحمتي كل
خمسس جويلية وأاول نوفمÈ
وأاعياد ،رحمة ÷زائري..Ú

يتقاسصمون الريع مع اآلخرين ..والدليل هو اسصمهم« :أادي..
وانا» ....أاي ..خذ ..وأانا أايضصا آاخذ معك!!
أاوحى ‹ هذا األخ Òأان أاحمل الهاتف الذي كان يغني «دي
دي»! حملته ،وإاذا هو خا‹ يزبد ويرعد وأانا ل أاعرف السصبب
ق-ب-ل أان ي-ق-ول ‹ :أانت ه-و السص-بب ..أانت سص-بب ق-طع يد
ابني ..ما تخافشس من ربي؟
ب-ق-يت أاح-م-ل السص-م-اع-ة وهو يتكلم وأانا ل أاعرف Ãاذا أارد
ع-ل-ي-ه ،أل ⁄ Êأاك-ن أاع-رف م-ن ه-و ال-رج-ل ال-ذي ن-فذ فيه
القصصاصس قبل قليل..
ت-رك-ت-ه ح-ت-ى ق-ط-ع هو اŸكاŸة وهو يقول ويردد هذه العبارة
األخÒة ..ما تخافشس من ربي؟ ..ما تخافشس من ربي؟ ..ثم
أان-زلت السص-م-اع-ة وج-لسصت ع-ل-ى ك-رسصي جوار الهواتف
أاسصÎد أانفاسصي قبل أان أاقرر ماذا أافعل! َ فلقد شصكرت الوزير
والقاضصي معا ..فكيف  ⁄أاسصأال عن اسصم ا÷ا Êأاو باألحرى
اÛنى عليه؟؟؟
ب-ق-يت ن-ح-و سص-اع-ة ل أارد وقطعت كل اŸكاŸات :عرفت أانها
ك-ل-ه-ا ت-ت-علق بهذه ا◊داثة ،فالتلفزيون واإلذاعات قد بثت
ا Èÿق---ب--ل ق--ل--ي--ل و ⁄أاك--ن أام--ام أاو ب--ج--وار أاي ج--ه--از
مفتوح.عرفت هذا فيما بعد.
ب-ع-د ه-ذا م-ب-اشص-رة ،ح-م-لت ال-ه-ات-ف واتصص-لت برئيسس
ا◊كومة والŸÈان :اŸادة  234معدلة :ل تقطع يد أاحد أاو يعدم
إال بعد إاخطار ا◊كومة والŸÈان والرئاسصة والقيادات العليا
للبلد وبعد اسصتنفاد كل الشصروط واÿطوات القانونية من
اسص--ت--ئ--ن-اف وﬁك-م-ة ع-ل-ي-ا وع-ف-و رئ-اسص-ي ‘ األع-ي-اد
واŸن-اسص-ب-ات ال-وط-ن-ية فقد يكون ا÷اﬂ Êزوميا ›نى
عليه.
تركت الهاتف األول ،ثم اتصصلت بوزير العدل وقلت له :أانت
م-ق-ال م-ن م-نصص-بك وال-قاضصي مقال من منصصبه ومن كل
اŸهام ‘ القطاع ولول خشصيتي من الله ألمرت بقطع يديه
من خلف بتهمة قطع اليد التي تطعم!
وأان--ا أان--ه-ي ه-ذه اŸك-اŸة األخÒة ،ي-رن ال-ه-ات-ف السص-ادسس
ب-ب-ب-ب-ع-عععععع ...حملت السصماعة وإاذا برئيسس ا◊كومة
يقول ‹ :لقد نفـذ أاول حكم إاعدام ‘ قاتل أاطفال ..وأامريكا
وفرنسصا تنددان وباقي الدول األوروبية وتقول أاننا ارتكبنا
جرÁة ضصد حقوق اإلنسصان وهي تعادل جرÁة حرب.
 ⁄أافكر كثÒا وقلت له على التو :أاقل القاضصي وأاضصف ‘ اŸادة
اŸع-دل-ة :ال-ق-ات-ل ل ي-ق-تل .قتل القاتل جرÁة يعاقب عليها
القانون ولو بالقتل...

