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حاسسبوا ''الفاف'' والقطاعات األخرى!

@ك- -ل ه- -ذه اÙاك- -م- -ة ضض- -د ا’–ادي- -ة ا÷زائ -ري -ة
’خÒة ‘ الغابون ،تقودنا إا ¤طرح
بسضبب أاخطائها ا أ
تسضاؤؤل كب Òينتهي باسضتفهام كب Òكِــ Èما –مله
البÓد من أاعباء..
‘ ا÷زائ- -ر ..الشض- -يء ال- -وح- -ي- -د ال- -ذي ي- -ط- -لب ف -ي -ه
’نصض- -ار اÙاسض- -ب- -ة ه- -ي ك- -رة ال -ق -دم -
اŸواط- -ن- -ون ؤا أ
ؤفقط!!
فهل نغطي إاخفاقات السضلطة ‘ قطاعات ا’قتصضاد
ؤالسضياسضة ؤالÎبية ؤالسضياحة بـ«غربال”” رؤراؤة؟!
أال-يسضت ال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ي ذك-رن-اه-ا آان-ف-ا أاك Ìسضوءا ‘
التسضي Òمن كرة القدم؟!
هناك أاصضوات تتعا ¤بضضرؤرة رفع العقاب ؤا◊سضاب
’ن -ه أاب -ع -د
’ؤل ل- -ل -ك -رة ‘ ا÷زائ -ر ،أ
ع- -ن اŸسض- -ؤوؤل ا أ
البÓد ككل من مغبة الوقوع ‘ حرب أاهلية –ت
مسض -م -ى ””ال -رب -ي -ع ال -ع -رب -ي”” ال-ذي أاك-ل ب-اق-ي ال-ع-رب،
ؤ«سضلكت”” منه ا÷زائر بفضضل ””رؤراؤة”” حينما أافرح
ا÷زائ -ري Úب -ت -أاه -ي -ل Úم -ت -ت -ال-ي Úل-ك-أاسس ال-ع-ا‘ ⁄
جنوب إافريقيا ؤالÈازيل.
ث -م ال -تصض -ري -ح -ات ””اŸسض -ج -ل -ة”” ال-ت-ي ب-ث-ت-ه-ا ””ال-ن-ه-ار””
ؤصضّ-رح ف-ي-ه-ا رؤراؤة ع-دم ت-ل-ق-ي-ه إاع-ان-ة م-ن الدؤلة،
ل -ه -و ك Ó-م ‘ غ -اي -ة اÿط -ورة ،ؤﬁاؤل-ة ’سض-ت-غ-ف-ال
ؤاسضتغباء الدؤلة ؤالشضعب على السضواء ،فأاين Áكن أان
’شض-ه-ارية لـ””موبيليسس”” ؤ””أاؤريدؤ””
تصض-ن-ف ال-رع-اي-ة ا إ
ؤا÷وية ا÷زائرية؟
أاليسضت هذه شضركات عمومية إاذا اسضتثنينا ””أاؤريدؤ””؟
ح - -ان ال - -وقت ل - -ن - -ق- -ل ع- -م- -ل- -ي- -ة ا◊سض- -اب إا ¤ب- -اق- -ي
القطاعات ..ؤليسس ‘ الكرة فقط!
ؤما كرة القدم إا’ ؤاجهة لقطاعات أاخرى تختفي
ؤراء ان -تصض -ارات ال -ف -ري -ق ال-وط-ن-ي ح-ت-ى ’ ي-ك-تشض-ف
أامرها!.

4

w

فهرس

@العنوان الÈيدي
 02شصارع ا’نسصانية ،حسص Úداي ،ا÷زائر
العاصصمة
@هاتف:
٠٢٣/٧٧/٦٤/٥٠
٠٢٣/٧٧/٦٤/٤٩
٠٢٣/٧٧/٦٤/٤٨

@المدير العام مسؤول النشر
علي فضسيل
@مدير التحرير
ياسس Úفضسيل
@مسؤولة اﻹدارة والتسيير
فايزة حسسيني
@مدير القسم التجاري
سسم Òبوجاجة
@القسم التجاري
زروقة حنان -صسبيحة سسعود
@مكلفة باﻹدارة
راضسية ڤÒي
@تركيب و إخراج
إابراهيم عمران
@التوزيع
مؤوسسسسة الشسروق
@الطباعة
ANEP Rouiba 2016

@فاكسس:
٠٢٣/٧٧/٦٤/٤٤
@اŸوقع اللكÎو:Ê

magazine.echoroukonline.com

@الÈيد اللكÎو:Ê

echoroukmag@hotmail.fr

@ا◊سساب البنكي

Crédit Populaire d’Algérie
Agence N°: 00400121
Compte N° : 4000005872 79

@هيئة التحرير@:عــزوز صصالح@صصبيحة سصعــــــود @خالد طــــÒوشش@راضصية حجـــــــــاب@رابـــــــح عــــــÓوة@ب.عيسصى@م.وليــــــد@نــسصيبـــــــــة عـــــÓل
@كاريكات@:Òفا— بارة@اŸسسؤوولة على اŸوقع اإللكÎو@:Êبثينة فضصيل@تصسوير@:خالد مشصري

@شسهداء الشسروق@مليكة صصابور :اغتيلت ‘  21ماي @1995خديجة دحما :Êاغتيلت ‘  05ديسصم@1995 Èحموي مقران:اغتيل ‘  15اكتوبر 1996

موضوع العدد
هنّ خير خلف وسفيرات الفضاء
المرئي الجزائري في العالم
18

«داي» للتطوير الفﻼحي
تمول مشاريع مﻼك اﻷراضي الزراعية

رياضة

إستضافة

خديجة ..آنيا..واﻷخريــات..
جميﻼت يمثلن الجزائر في
الفضائيات

اŸسضتثمر الفÓحي
””زعيم عبد الباسضط””
انتظرؤنا قريبا..

الفنانة التونسية نبيهة كراولي
للـ”الشروق العربي”:

اشستقت ÷مهوري
فــي ا÷ـــــزائر وأا“نــــــى
أان أالتقي به هذا العام

14

لقاء

الممث ـ ـ ـ ـ ـ ـل عماد بن شني للش ـ ـ ـ ـروق العربـ ـ ـي:

السحر والشعوذة يجتاحان
البطولة الجزائرية

90
82

موضة أبرز ابداعات الماركات
العالمية في أسابيع الموضة
ربيع/صيف 2017

ندمت على زواجي ﻷنه
حرمني من المشاركة في فيلم
شارك في اﻷوسكار
16

تألقي بقّصات الشعر
المناسبة لوجهك

جمالك مع مدرسســة

6

32

43

w

عيون وأذان

ياسين فضيل

‚اح اإلناث

8

@ال - - -ت - - -ق - - -اري- - -ر ال- - -ت- - -ي
كشض -ف-ت-ه-ا ؤزارة الÎب-ي-ة
وخ-را أاث-ب-تت أان نسض-ب-ة
م -ؤ
ال - -ن - -ج - -اح ‘ ق- -ط- -اع- -ه- -ا
اŸدرسض -ي غ-ل-بت ع-ل-ي-ه-ا
’ن-ث-وي-ة ع-ل-ى
الصض-ب-غ-ة ا أ
ال-ذك-ور ..ؤأان ال-تÓ-م-يذ
’ط-وار
اÛت -ه -دي-ن ‘ ا أ
الثÓثة أاغلبهم من فئة
’ن - -اث ،إاذ ث- -م- -ة تسض- -اؤؤل
ا إ
كب Òحول تراجع نسضبة
‚اح ال- - - - - - - - -ذك - - - - - - - -ور ‘
م- - -دارسض- - -ن- - -ا ؤح- - -ت- - -ى ‘
ال- - -وظ- - -ائ- - -ف ال- - -ع - -ام - -ة،
ؤال-غ-ل-ب-ة ال-ي-وم أاصض-ب-حت
Óن- -اث ب- -ام- -ت- -ي- -از‡ ،ا
ل - -إ
ي - - -فسض - - -ر ال- - -ت- - -ق- - -ه- - -قـــر
ال-تــــــام ،ل-رغ-بة الذكور
‘ ال -ت -حصض -ي -ل ال-ع-ل-م-ي،
’غلبية
ؤمن ثم دخول ا أ
م- - - -ن ج- - - -نسس ال- - - -ذك - - -ور
بعقلية ””ا’نهزامية”” ‘
ال - -ت - -ف - -وق ال - -ع- -ل- -م- -ي ‘
اŸدارسس ؤا÷ام- - - -ع - - -ات،
ؤهذا ما نلحظه ؤنلمسضه
‘ تقدم الشضباب إا ¤طلب
ؤظيفة يكون فيها أاقل
’ن - - -اث
مسض- - - -ت - - -وى م - - -ن ا إ
اŸت- - -ف - -وق - -ات ب - -درج - -ة
عالية.
’ن- - - - -اث ب- - - - -ه - - - -ذه
‚اح ا إ
الصض-ورة ؤب-ه-ذا اŸسض-توى
يسض - - - - -ت - - - - -ح - - - - -ق –ي- - - - -ة
””عسض - - -ك - - -ري - - -ة”” ‘ ه- - -ذا
الشضهر Ãناسضبة عيدهن
العاŸي.

حليلوزيتش يرغب
في العودة
إلى المنتخب الجزائري

مناصر جزائري يصنع
الحدث بتشجيع
الكاميرون في الغابون!

@ج-اء ظ-ه-ور م-ن-اصص-ر ج-زائري ‘ مدرجات اŸلعب الذي
اح--تضص--ن ن--ه--ائ--ي ك--أاسش أا· إاف-ري-ق-ي-ا  2017التي
اسصتضصافتها الغابون ليولد ردود أافعال عديدةÃ ،ا أانه كان
يشصجع اŸنتخب الكامÒو ،Êو” تداول الصصورة بشصكل
ك-ب ‘ Òم-واق-ع ال-ت-واصص-ل ا’جتماعي ،إاذ لقيت واب Óمن
ا’نتقادات والتهكمات.

’ يزال الناخب الوطني السضابق ؤحيد
حليلوزيشس يحتفظ Ãكانة خاصضة لدى
أانصضار اŸنتخب ا÷زائري ،حيث نشضر أاحد
اŸناصضرين اŸقيم ‘ Úفرنسضا فيديو على
فايسضبوك مع اŸدرب حليلوزيشس الذي رد
وال بخصضوصس إامكانية
’يجاب على سض ؤ
با إ
العودة لتو‹ زمام العارضضة الفنية لثعالب
الصضحراء.

الفايسبوك ..لﻼلتحاق
بحزب عمار غول!

@مع اقÎاب ا’سضتحقاقات ا’نتخابية
القادمة اŸمثلة ‘ تشضريعيات ماي القادم،
ؤ‘ ظل التشضتت الذي يعيشضه ا◊زب÷ ،أا
عمار غول إا ¤مواقع التواصضل ا’جتماعي،
داعيا كل اŸواطن Úإا ¤ا’لتحاق بتشضكيلته
السضياسضية ،حيث أاشضار غول ع Èصضفحته
على الفايسضبوك أان أابواب ا’نخراط ‘
ا◊زب مفتوحة أامام ا÷ميع ؤمن دؤن
اسضتثناء ،ؤتأاتي هذه اÿطوة من قبل عمار
’عضضاء
غول بعد ا’سضتقا’ت ا÷ماعية أ
وسضسض Úؤمناضضل Úشضهدها ا◊زب ع Èعدة
م ؤ
ؤ’يات من الوطن سضعيا منه إا ¤إاعادة
الÈيق ◊زب تاج.

سسÓل يفاجئ الطلبة
اŸضسرب Úويرد عليهم
ع'' Èتوي!''Î

@أاقدم الوزير اأ’ول عبد اŸالك سصÓل بالرد على طلبة
الصص--ي--دل--ة اŸضص--رب Úم-ن-ذ أاشص-ه-ر راف-ع Úم-ط-الب
بيداغوجية وأاخرى للتوظيف.
وقد وعدهم با’لتقاء بهم عند الرجوع إا ¤ا÷زائر Ãا أانه
كان متواجدا بالقمة اإ’فريقية اŸنعقدة بأاديسش أابابا ،إاذ تداول
ط-ل-ب-ة ه-ذا ال-ت-خصصصش رد سصÓ-ل ع-ل-ى م-واق-ع التواصصل
ا’جتماعي بكÌة ،وجاء توجه الطلبة لسصÓل بعد ما
ب--اءت ك--ل ﬁاو’ت--ه-م السص-اب-ق-ة ب-ال-فشص-ل
للتحدث مع وزير الصصحة وكذا وزير التعليم
العا‹.
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تغطية
خـــــÓل إاشضرافه
على تكرË
شضركائه
””بن حمادي””
يكشضف:
كشف عبد الرحمان بن
حمادي رئيس مجلس إدارة
مجمع “كوندور
الكترونيكس” عن تحقيق
نتائج جد ايجابية خﻼل سنة
 ،2016بنمو نسبة مبيعات
المجمع بـ 20بالمائة ،وبلوغ رقم
أعماله نحو  900مليون دوﻻر،
وهو ما يعادل  90مليار دينار
جزائري ،ونمو بنسبة  32بالمائة
في الموبايل بفضل تشكلية
متنوعة تشمل  30نوعا ،مؤكدا
أن هذه النتائج ثمرة تضافر
جهود كل العمال وا لشركاء
وحرصهم على تقديم اﻷفضل
لﻼستجابة لمتطلبات الزبون.

«كوندور» تحقق  90مليار دينار
وتعمل على تسويق  50بالمائة
مـــــن منتــــــوجاتهــــا فــــــي
السوق اﻷجنبية

@صبيحة سعود

@وقال ““ب-ن ح-م-ادي““ خÓ-ل الك-لمة التي أالقاها
Ãناسصبة حفل تكر Ëشصركائه ‘ طبعته الثالثة،
وال--ذي ن-ظ-م ب-اŸرك-ز ال-دو‹ ل-ل-م-ؤو“رات وه-ذا
ب-حضص-ور إاط-ارات و‡ث-ل-ي الشص-رك-ة أان-ه وع-ل-ى
ال-رغ-م م-ن ال-ت-خ-وف ‡ا يسص-م-يه البعضش أازمة
اق-تصص-ادي-ة أاو م-رح-ل-ة ““ال-ت-قشص-ف““ التي “ر بها
ال-بÓ-د ،إا’ أان ›م-ع ““كوندور““ Ãختلف وحداته
اسص-ت-ط-اع رف-ع حصص-ت-ه ‘ السص-وق إا ¤نسص-بة 50
باŸائة ‘ بعضش اŸنتوجات ،مردفا أان  2016كانت
سص-ن-ة ح-اف-ل-ة ب-اإ’‚ازات ع-ن-د ““ك-ون-دور““ م-ن-ها
تسص-وي-ق م-ن-ت-ج-ات ج-دي-دة ‘ ال-هواتف الذكية
واللوحات ا’لكÎونية والتي وصصلت إا 18 ¤نوعا

‘ السصوق الوطنية ،مشصÒا ‘ هذا السصياق إا ¤أان
عÓ-م-ة ““ك-ون-دور““ ك-انت سص-ب-اقة ‘ تسصويق أاول
سصاعة ذكية خاصصة باأ’طفال وهذا بالنظر ◊ا’ت
ا’ختطاف التي عرفت انتشصارا ‘ اآ’ونة اأ’خÒة،
والسصاعة الذكية  Kids Wachالتي من شصأانها
إابقاء اإ’تصصال ب Úاآ’باء وأابنائهم .و‘ هذا الصصدد
قال ““بن حمادي““ أان إا‚ازات ““كوندور““  ⁄تتوقف
عند هذا ا◊د ،بل “كنت عÓمة ““كوندور““ من
–وي-ل اسص-ت-ع-م-ال ال-غ-از اŸسص-تعمل ‘ اŸكيفات
الهوائية من  22Rإا 24R ¤وهذا Ÿا له من آاثار ‘
اÙافظة على البيئة.
أاما على الصصعيد اÿارجي فقد كانت سصنة 2016

أابرز مشساريع ''كوندور'' لسسنة ٢٠1٧
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@وعن جديد سضنة  ،2017أاعلن ””بن حمادي”” أان ””كوندؤر”” عازمة على رفع
’نتاج ‘ ›ال اÛمدات اÿاصضة با’سضتعمال اŸنز‹ ؤكذلك
خطوط ا إ
ا’سضتعمال اŸهني للتجار بطاقة إانتاج تبلغ  200000ؤحدة ‘ السضنة،
’نتاج Œهيزات اŸطابخ مع
ؤاسضتحداث ثÓثة خطوط جديدة إ
’دماج ‘ هذه التشضكيلة.
ا’عتماد على رفع نسضبة ا إ
تطوير ؤحدة إانتاج اŸكيفات الهوائية ؤإاطÓق مكيفات باسضتعمال غاز
جديد  ،32Rصضديق للبيئة ؤمقتصضد للطاقة ،لتكون عÓمة ””كوندؤر””
أاؤل منتج إافريقي يقدم مكيف هواء مطور تكنولوجيا باسضتعمال هذا
’ؤل مرة
’ضضافة إا ¤ا’نطÓق ‘ مشضرؤع مهم أا’ ؤهو اسضتعمال ؤ أ
الغاز ،با إ
غاز  ‘ 32RاŸكيفات ،فخÓل ”” 2017كوندؤر”” تعتزم على توجيه
Óشضارة
نشضاطها نحو تطوير صضناعي مسضتدام ؤصضديق للبيئة ،ؤل إ
’دماج فيها  ،%80ؤعÓمة ””كوندؤر””
مكيفات ””كوندؤر”” تتجاؤز نسضبة ا إ
’ؤ ¤ؤطنيا ‘ اŸكيفات ‘ ،كل جهازين مسضوقÚ
–تل اŸرتبة ا أ
مكيف ؤاحد يحمل عÓمة ””كوندؤر”” التي بقيت ﬁافظة على هذا
الÎتيب منذ سضنوات.
ؤمن اŸشضاريع كذلك تصضدير الهواتف الذكية لعدد من الدؤل
’فريقية ؤدؤل اÿليج ؤفتح قاعات عرضس ‘ كل من
’ؤرؤبية ؤا إ
ا أ
تونسس ؤما‹ قريبا.
””كوندؤر”” توظف  6180عامل أاي بنسضبة ‰و تتجاؤز  %13خÓل 2016
ؤاÛمع يعتزم ا’سضتثمار أاك ‘ Ìالرأاسس مال البشضري خÓل .2017

سص-ن-ة ال-تصص-دي-ر ب-ال-نسص-ب-ة لـ““كوندور““ ،وقد ”
ت-ع-زي-ز ه-ذه اÿط-وة ب-ف-تح قاعة عرضش بفرنسصا
وأاخ-رى ب-ن-واكشص-ط وه-ذا ‘ ان-ت-ظار فتح صصا’ت
أاخرى ‘ كل من تونسش ،ما‹ ،السصينغال ،اأ’ردن.
و‘ ه--ذا الصص--دد ع““ Èب-ن ح-م-ادي““ ع-ن ط-م-وح
›م-ع ““ك-ون-دور““ واأ’ه-داف ال-ت-ي ي-ع-م-ل ع-لى
–ق-ي-قها بتصصدير نحو  50ب-اŸائة من منتوجاته
إا ¤اÿارج.
و‘ ن-ه-اي-ة خ-ط-اب-ه اÿاصش بافتتاح حفل تكرË
شصركائه وزبائن ““كوندور““ اŸميزين من ﬂتلف
اأ’صصناف ،وجه ““بن حمادي““ رسصالة قوية ÷ميع
الشصركاء للمضصي قدما ورفع التحدي.

«كوندور سيسبا» ..من أجل حماية المستهلك وقمع الغش
›مع ””كوندؤر”” يتعّزز بفرع جديد بشضراكة سضويسضرية
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@بخصسوصس التعاون والشصراكة وا’تفاقيات مع شصركات أاجنبية ،كشصف ““بن حمادي““ على هامشش حفل تكر Ëشصركائه عن عقد شصراكة أاجنبية ب› Úمع
““كوندور““ وشصركة سصويسصرية رائدة عاŸيا ‘ ›الها ويتعلق اأ’مر بشصركة ““ ““SIC PAالتي تنشصط ‘ ›ال اŸراقبة وحماية اŸسصتهلك من التقليد والتزوير ‘
جميع اÛا’ت.
““سصيسصبا““ هي مؤوسصسصة سصويسصرية تأاسصسصت ‘  1927وهي اليوم رائدة علميا ‘ ›ال اأ’حبار اأ’منية اŸسصتعملة ‘ اأ’وراق البنكية ◊ماية أاغلب أاوراق
العمÓت النقدية من التقليد ،خاصصة الدو’ر واأ’ورو وال ،Úو‘ ا÷زائر ح““ Èسصيسصبا““ يسصتعمل ◊ماية الدينار وجوازات السصفر .و““سصيسصبا““ عاŸيا رائدة
كذلك ‘ اŸصصادقة على اŸنتوجات وحمايتها من التقليد ،وŸواصصلة توسصعها ‘ السصوق اإ’فريقية اختارت الرائد ا÷زائري ““كوندور الكÎونيكسش““ إ’برام
شصراكتها واإ’عÓن عن ““كوندور سصيسصبا““ التي سصتكون مهمتها توف Òللدولة واŸصصنع ا÷زائري خدمة تتبع ومراقبة اŸنتوجات ◊مايتها من التقليد وضصمان
مطابقتها للمعاي Òاأ’صصلية ،ومنه حماية اŸسصتهلك من اŸنتوجات اŸقلدة للحفاظ على صصحة اŸسصتهلك وسصÓمته وﬁاربة الغشش.

«كونـــــدور إالكÎونيـــكــــسس» يــــــقــدم تكنولـــوجــيــــا K8
’ؤل مرة ‘ ا÷زائر ؤشضمال إافريقيا
أ

@كشسف ›مع ””كوندؤر”” على هامشس الطبعة
الثالثة لتكر Ëشضركائه ،عن مفاجأاته ‘
’جهزة التلفزيونية بإاعÓنه عن
صضنف ا أ
أاحدث ابتكاراته اŸتمثلة ‘ شضاشضة تلفاز
‘ قمة التكنولوجيا بتقنية ”” 8كا””،
يعد هذا التلفاز –فة تكنولوجية
‘ يد مسضتعمليه ؤخطوة متقدمة
من ›مع ””كوندؤر”” باعتباره أاؤل
منتج إافريقي يطور تكنولوجيا  8كا.
وؤل على منتوجات
ؤقد أاؤضضح اŸسض ؤ
’جهزة التلفزيونية باÛمع ”” آايت
ا أ
ادير”” أان هذا التلفاز الذي سضيطرح
قريبا ‘ السضوق ا÷زائرية ”
تصضميمه من اŸعدن بشضكل قوي،
فريد ؤمعاصضر ،ببطاقة أام خارجية
لرصضد التطورات دؤن تغي Òاللوحة،
ؤهو تلفاز ذكي بأا” معنى الكلمة
Ãفاتيح Ÿسضية ؤأاداة –كم ذكية
قابلة للشضحن ،ؤهو ما يعني

ا’سضتغناء عن البطاريات ،أاما فيما يخصس
الصضوت ؤالصضورة فأاشضار اŸتحدث أانها
حقيقية ؤهذا بالنظر إا ¤ا’هتمام
’لوان ؤالدقة العالية ‘ الصضوت ÃكÈ
با أ

صضوت بقوة  50ؤاط ما يعني أاربع مرات
أاك .Ìهذا ؤيشضار ،أان عÓمة ””كوندؤر””
تعرضس شضاشضات تلفاز متنوعة
ؤبتكنولوجيات ﬂتلفة حتى تسضتجيب
÷ميع متطلبات الزبائن ،ؤقبل إاعÓنه عن
تطوير تكنولوجيا ”” 8كا”” سضبق لـ““كوندؤر””
إاطÓق أاجهزة بتقنية ”” 4كا”” ؤالتلفاز
اŸنحني  55ؤ 65بوصضة اŸزؤد بتكنولوجيا
وخرا بعد ما ”
””أاؤليد”” الذي ” تسضويقه م ؤ
’عÓن عنه بصضفة حصضرية من أاجنحة
ا إ
’نتاج الوطني  ،2016ؤهو أاك Ìمن
معرضس ا إ
’ن
””ليد”” تكنولوجيته مازالت إا ¤غاية ا آ
حكرا على أاك Èالشضركات ‘ العا⁄
اıتصضة ‘ تصضنيع أاجهزة التلفاز ؤبهذا
يثبت ›مع ””كوندؤر”” أانه الرائد ‘
الصضناعات الكهرؤمنزلية ‘ ا÷زائر
ؤإافريقيا ،حيث خÓل الفÎة اŸمتدة ما
ب 2006 Úإا ” 2016 ¤تسضويق  9مÓيÚ
جهاز تلفاز يحمل عÓمة ””كوندؤر”” ؤفق ما
وؤل على منتوجات
جاء ‘ مداخلة اŸسض ؤ
’جهزة التلفزيونية للمجمع الذي أاشضار
ا أ
كذلك أان طاقة إانتاج ””كوندؤر”” مقدرة
بنحو  3.5مليون جهاز ،أاما
بخصضوصس حصضة السضوق فذكر أانها
وكد
بلغت  50باŸائة ؤهو ما ي ؤ
ريادة ””كوندؤر”” للسضوق ا÷زائرية .
ميزات K8
أاربع مرات أاك Ìبيكسضال من K4
أاربع مرات أاك Ìتفاصضيل من K4
أاربع مرات ماكرؤ من K4
دقة K8
 7680بيكسضال بالنسضبة للعرضس
ؤ 4320بيكسضال لÓرتفاع ،ؤهو ما
يعادل  80مرة أاك Ìمن  SDؤ36
مرة من  HDؤ 16مرة من la Full
 HDؤ 4مرات منl’Ultra HD/ K.4
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مشاهير السينما والتلفزيون
ﻻ يفوتك
هــــــــــــــــذا
الخبر

«الشروق العربي»
تكشف حصريا
وبالصور:

’ؤان لطي صضفحة كأاسس
 آان ا أإافريقيا  ..2017ما يجب فعله
’ن هو القيام بÈامج لرصضد
ا آ
سضبب فشضل اŸنتخب ..صضحيح،
الÓعبون يتحّملون مع
اŸدرب ””ليكنسس”” ا÷زء
’ك Èمن سضبب خرؤجنا من
ا أ
الـ«كان”” ..لكن ‘ نفسس الوقت
يجب أان تكون لدينا ا÷رأاة
لÓعÎاف بالتقصض.Ò
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أاشصعلت الفنانة ر Ëغزا‹ ،مواقع
التواصصل ا’جتماعي مؤوخرا ،بعد
نشصرها صصورة لها وهي ترتدي زيا
ت-اري-خيا يعود للقرون الوسصطى!!
حيث تسصاءل الكث Òمن متابعيها
وﬁب-ي-ها عن سصر التقاط الصصورة
اآ’ن؟ وأاين؟ ورغم أان ر Ëرفضصت
الكشصف عن أاي تفاصصيل ،مفضصلة
إاب-ق-اء اأ’م-ر ‘ ط-ي السصر وعنصصر
اŸف-اج-أاة ،إا’ أان ““الشص-روق العربي““
ع-ل-مت من مصصادرها اÿاصصة أان
““غ-زا‹““ انضص-مت إا ¤ا÷زء ال-ث-اÊ
م-ن سص-لسص-ل-ة ““السصلطان عاشصور
العاشصر““ اŸقرر بثها خÓل رمضصان
ع----ل---ى ق---ن---وات
2017
““الشصروق.““TV

انضســمــــام
الفنــانـــــــة
ر Ëغـــزا‹
إالـــــــــــــى
''عـاشســـــور
العـاشســـر''٢

الصورة تتكلم !

آانيا األفندي
إعﻼمية في قناة
“بين سبورت”

@رابح  /ع

تكريم جديد للنجمة كنزة
مرسلي في مصر بهذه
الجائزة..

محمد خساني..
مريض
بداء
العظمة !

تعت Èالفنانة ا÷زائرية الصضاعدة كنزة
مرسضلي ،من النجمات اÙبوبات ‘ مصضر،
’غا ÊاŸصضرية التي
خاصضة بعد ‚اح ا أ
قدمتها على غرار ””قصضة حب”” التي جمعتها
بالنجم السضوري سضامو زين ؤ«شضبه ا◊ن..””Ú
لهذا قرر ›لسس الشضباب اŸصضري تكرÁها
عن ›مل إاصضداراتها الغنائية ؤلتطويرها
’غنية العربية الشضبابية التي سضاهمت من
ا أ
خÓلها ‘ دعم العÓقات اŸصضرية  -ا÷زائرية.
ؤع Èحسضابها اÿاصس على ””انسضتغرام”” نشضرت
””الباربي”” صضور عن تكرÁها ؤالتي علقت عليها
قائلة”” :فخورة جدا بهذا التكر Ëمن ›لسس
الشضباب اŸصضري ..شضكرا على هذا الÎحيب
الكب.””Ò

ﬁمد فؤواد ومان
فنان
 الفنان الكب Òرابح درياسضة بÓشضك ،قامة ؤقيمة فنية كبÒة
كلنا نعتز بها ..لكن  -ؤهذا من
ؤجهة نظري الشضخصضية  -هو
أانقصس من قيمته بقبوله
الظهور ‘ ÷نة –كيم برنامج
””أا◊ان ؤشضباب”” ..تبقى أاسضتاذنا
ؤأا“نى أان تتقبل رأايي اÿاصس.

سسليمة سسواكري
رياضية ومقدمة
برامج
حلمي تقد Ëبرنامج تلفزيوÊ
من شضأانه أان يسضاهم ‘ إايصضال صضوت
النسضاء إاليكل اŸسضؤوؤل ..Úبينما
حلمي الثا Êهو إانشضاء أاؤل مدرسضة
جودؤ ‘ ا÷زائر ﬂصضصضة
’سضسس عاŸية حتى
Óطفال ؤفقا أ
ل أ
تقدم للملتحق Úبها جميع
’مكانيات ليصضبحوا أابطا ً
’‘
ا إ
اŸسضتقبل.

@’ ت-زال م-نشص-ورات اŸم-ثل الفكاهي
ﬁمد خسصا Êعلى ““فايسصبوك““ ،تثÒ
الكث Òمن ا÷دل وتّعرضصه ‘ كل مرة
’ن--ت--ق-ادات ال-ب-عضش م-ن ج-م-ه-وره،
خ-اصص-ة اŸنشص-ورات ال-تي يتفاخر فيها
بأانه وصصل Ÿصصف النجوم الكبار ،وبأانه
ب-ات ُي-حسصب ل-ه أالف حسصاب!! ..آاخر
ت-لك ““اÿرج-ات““ م-نشص-ور دّونه خريج
ب--رن--ام--ج ““ج--رن-ان ال-ق-وسص-ط-و““ عÈ
صص-ف-ح-ته اÿاصصة على ““فايسصبوك““،
زف خÓله خ Èازدياد مولودة له ..اÈÿ
ي-ب-دو ه-ن-ا ع-ادي جدا و’ يحتاج إا ¤أاي
تعليق ..لكن غ Òالعادي أان ““صصاحبنا““
الواثق جدا من نفسصه اسصتغل اŸنشصور
ل-ي-ق-ول ف-ي-ه إان-ه اأ’ول .مضص-ي-فا عليه:
““ال-ي-وم ن-ه-ار سص-ع-ي-د ‘ ح-ياتي ازدياد
اب-ن-ت-ي سص-م-ر Áي-نة إال .. Úسصأاصصبح
بفضصلها أاك Ìقوة وأاك Ìإابداع وأاك‚ Ìاح
وسصأابقى ‘ اŸركز اأ’ول““ !.

مفاجأة :عودة “أرسطو” في رمضان 2017
بهذا السيتكوم

@سصّرب اُŸمثل الفكاهي ،مراد صصاو‹‚ ،م
الطبعة اأ’و ¤من برنامج ““قهوة القوسصطو““،
أاّول صص-ورة م-ن ““السص-ي-تك-وم““ ا÷ديد الذي
بدأا اıرج ،يحيى مزاحم ،تصصويره مؤوخرا

سص--ب-ا ل-ب-ث-ه خÓ-ل الشص-ه-ر
– ّ
الفضصيل .ورغم حالة التكّتم التي
ي-ف-رضص-ه-ا ““م-زاح-م““ ح-ول ك-واليسش
ن
ن ““الشصروق العربي““ علمت أا ّ
العمل ،إا’ أا ّ
““السص-ت-يك-وم““ ي-ح-م-ل ع-ن-وان-ا م-ب-دئيا هو
ن مفاجأاة
““بشص Òومرتو مو’ت القردون““ ،وأا ّ
ال-ع-م-ل سص-ت-ت-م-ث-ل ‘ عودة اŸمثلﬁ ،مد
بوشصايب ،اŸعروف بشصخصصية ““أارسصطو““ ‘
سص-لسص-ل-ة ““ا÷م-ع-ي ف-ام-ي-لي““ ،بعد غياب
طويل له عن السصاحة التمثيلية.
وحسصب م--ع--ل--وم-ات خ-اصص-ة بـ““الشص-روق
العربي““ ،فإان السصلسصلة سصتقع ‘  20حلقة،
وه-ي م-ن ب-ط-ول-ةﬁ ،مد بوشصايب ومينة
لشص-ط-ر ،ال-ل-ذان حّققا ‚احا ’فتا ‘ ثنائي
““سص--ع--د ال-ق-ط““ ال-ذي ُب-ث م-ن-ذ أاك Ìم-ن 5
سصنوات على شصاشصة التلفزيون ا÷زائري.

آخر كﻼم..

مدرسة ''ألحان وشباب  ''8لن تفتح أبوابها!

بعد طÓقهاŸ'' :يسس''
تفوز بحضسانة ِطفلتاها
وشسقة Ãليو Êدولر!

w

@ت-وصص-لت اŸم-ث-لة الÎكية ،توبا
بويوكسصتون
(Ÿيسش)
أاخÒا،
’تفاق
حول
ت-قسصيم اŸمتلكات
اÿاصص-ة ب-ه-ا وب-زوجها ،أانور
أاصصÓ--يك ،ب--ع--د ق--راره--م--ا
اŸشص----ي ق----دم----ا ‘ إاج---راءات
الطÓق ،حيث حصصلت ““توبا““ على
حضص-ان-ة ت-وأامها ،باإ’ضصافة إا ¤حصصولها على
الشص-ق-ة ال-زوج-ي-ة ال-ت-ي تبلغ قيمتها مليو Êدو’ر وسصيارة
ف-خ-م-ة ،ف-ي-م-ا ظ-فر ““أاصصÓيك““ على شصقة صصغÒة قيمتها
مليون دو’ر ،على أان يرى طفلتيه مّرة واحدة ‘ اأ’سصبوع.

أاوزجان دنيز وآاصسلي إاينفر ““عروسسا اسسطنبول““

@ب-ع-د ت-فّ-رغ-ه م-ن تصص-وي-ر ف-يلم ““ا÷انب اآ’خر““ الذي
ج-م-ع-ه ب-آاصص-ل-ي إاي-نفر ،جّدد اŸمثل الÎكي أاوزجان دنيز
اŸع-روف بشص-خصص-ي-ة ع-م-ران ‘ ““ل-عبة القدر““ ،-ثقته ‘آاصص-ل-ي ل-تك-ون ب-ط-ل-ة مسص-لسص-ل-ه ال-رومانسصي ا÷ديد
““ع-روسش اسص-ط-ن-ب-ول““ ،وال-ذي ت-دور أاح-داث-ه حول قصصة
ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ع-ائلة قوية النفوذ تخلق صصعوبات أامام قصصة
ا◊ب الناشصئة ب Úأاوزجان دنيز وآاصصلي إاينفر.

@بعد كل ما تردد حول قرب انطÓق اŸوسضم الثامن من برنامج ””أا◊ان ؤشضباب”” ،يبدؤ
ن ””اŸدرسضة”” لن تفتح أابوابها هذا العام ،ؤأاغلب الظ ّ
ن أاجلت إا ¤العام اŸقبل .اÈÿ
أا ّ
أاكدته الصضفحة الرسضمية للÈنامج على ””الفايسس بوك”” ،ؤالتي جاء فيها ””إا ¤كل
’صضوات الشضابة الواعدة التي –لم بخوضس Œربة ””أا◊ان ؤشضباب”” ‘ طبعتها
ا أ
الثامنة ..نّود أان نعلمكم -نحن طاقم عمل هذا الÈنامج -أانه ’ توجد طبعة هذه
السضنة ،ؤذلك لظرؤف معّينة ،أاي سضتتأاجل الطبعة ◊ Úآاخر ،ؤشضكرا””.

فيما رفض سليمان بخليلي الترشح تحت لواء أي حزب..
مرضس شساتاي أاولسسوي يصسدم معجبيه

أاميــــــــنـــــــــة
نذيـــــر ..عوفـي..
معافى وزرواطي
إاعÓميـــــــــــون
يضسحون بالشساشسة
مـــــن أاجــــــــل
قـــّبة الŸÈــان!

@صضدم خ Èمرضس اŸمثل الÎكي ،شضاتاي أاؤلسضوي،
Ãرضس الدهون ‘ الكبد ،النا œعن التدخÚ
اŸكثف ؤتناؤل ا◊لويات ؤالغذاء غ Òالصضحي
’’ف من معجبيه حول العا ،⁄خاصضة
ؤالكحول ،ا آ
بعد دخوله اŸسضتشضفى فجأاة للعÓج ،ؤإاقامته فيه
’طباء على
مرغما ثÓثة أايام ..ؤإازاء ذلك ،فرضس ا أ
””شضاتاي”” قائمة ‡نوعات طويلة ؤنظام غذائي
صضارم ،ؤحظرؤا عليه تناؤل الطعام غ Òالصضحي.

الفكاهي مصطفى غير هاك يقترب من الترشح مع حزب “تاج”!
@تشص--ه--د ا’ن--ت--خ--اب--ات
التشصريعية اŸقبلة ،انضصمام
ال---ع---دي---د م---ن ال---وج--وه
التلفزيونية اŸعروفـــة إاليها،

وذلك ب--ع--دم--ا قّ-ررت ه-ذه
اأ’خÒة تطليق الشصاشصة إا¤
اأ’ب---د ،ع---لـــــى رأاسص--ه--م
‚مة نشصرة أاخبار الثامنـــة

«أام-ي-نة نذير» التي اختارت
أان تكون أاول إاعÓمية تعلن
خ Èت-رشص-حها لتشصريعيات
ماي .2017
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نبيهة
كراولي

إستضافة

سييةة
االلففننااننةةااللتتووننس

لـ«الشروق العربي»:

تكشف الفنانة التونسية نبيهة كراولي في
هذا الحوا ر الذي خصت به مجلة “الشروق
العربي” عن عديد المستجدات التي تخص
نشاطها الفني وا لغنائي ،حيث وصفت
أعمالها اﻷخيرة بالمتنوعة ،خاصة أنها تجمع
بين التراث وا لتوثيق ووصف وا قع المجتمع،
مشيرةإلى أن بصمة الموسيقار الجزائري
نوبلي فاضل كانت حاضرة ،كما لم تخف
نبيهة كراولي اشتياقها لجمهورها في
الجزائر ،متمنية أن يجمعها معه لقاء
جديدا خﻼل هذا العام.
@حاورها :م.وليد

@ا÷مهور ا÷زائري انقطعت عنه
أاخبار نبيهة ،أاين أانت ؤسضط كل
’حداث التي تعيشضها تونسس؟
ا أ
^رغم حالة اإ’حباط ا÷ماعي ‘ كل هذه الظروف،
إا’ أان مسصاهمتي كفنانة كانت حاضصرة بإانتاج فني
وم-واق-ف ت-دع-و ل-ل-ت-فاؤول والتمسصك باأ’مل ،وهذا
بصصرف النظر عن تأازم الوضصع سصياسصيا واقتصصاديا،
وك-ذا ت-داع-ي-ات-ه اŸل-ح-وظ-ة ع-ل-ى ن-فسص-ية ووضصع
اŸواطن عموما ،وباأ’خصش اŸواطن البسصيط الكادح،
ك-م-ا أان-ن-ي ع-ل-ى ي-ق Úبأان العمل ورباطة ا÷أاشش
وق-ه-ر اأ’ن-ا والصص Èه-و ال-ذي يسصمح بتخطي هذه
الكبوات.
@كيف ذلك؟
^يجب أان يسصتمر النضصال من أاجل نيل اŸطالب،
وبالعودة إا ¤نشصاطي فقد قمت بجو’ت فنية كثÒة
اسص-ت-ج-اب-ة ل-دع-وات ت-ل-ق-ي-ت-ه-ا م-ن بلدان عربية
وأاوروبية تكرÁا منهم للثورة التونسصية.
@هل Áكن أان تذكري لنا أابرز
أانشضطتك الفنية ‘ السضنوات
’خÒة؟
ا أ
^‘  2013حرصصت على الدعوة إا ¤الفرح واأ’مل
م-ن خÓ-ل أال-ب-وم غ-نا Êجديد ،وكذا إاعادة أ’غاÊ
تراثية ‘ صصياغة حديثة .و‘ السصنة اŸوالية كان
هناك عمل غنائي ‘ رؤوية مسصرحية ،حيث كان
Óغنية التونسصية وأا‰اطها ومدارسصها
ت-وث-ي-ق-ا ل أ
م--ن خÓ--ل الصص-وت ال-نسص-ائ-ي ،أاي ال-ف-ن-ان-ات
التونسصيات واŸرأاة التونسصية عموما التي كانت
ح-اضص-رة ‘ ك-ل اŸراح-ل ال-ت-ي م-رت ب-ه-ا ال-بÓد،
وعÈت عن ذلك ‘ أاشصعار وأاغا Êوقصصصش وغÒه.
و‘ ال--ع-ام  2015ق-مت ب-اإ’ع-داد أ’غ-ا Êالفنان
اŸصص-ري ،ع-م-ي-د اأ’غ-ن-ي-ة اŸل-ت-زم-ة الشص-يخ إامام
ع-يسص-ى رح-م-ه ال-له ،وقدمت جزءا ًمن العمل ‘
صص-ورت-ه اأ’و ¤ع-ل-ى ““ق-ن-اة ال-عربي““ .كل هذا إا¤
جانب حضصور ‡يز ‘ الÈامج التلفزيونية على
ع-دي-د ال-ق-ن-وات العربية ،وحضصور ‘ اŸهرجانات
داخل تونسش وخارجها.
@هل ‚حت ‘ رفع التحدي ‘
مثل هذه الظرؤف؟
^رغم صصعوبة البحث عن الكلمات اŸؤوثرة واŸعÈة،
واأ’◊ان ا÷ميلة ،ومشصاكل اإ’نتاج الفني ،وإا‚از
اأ’عمال ،إا’ أان النشصاط ‘ البحث عن أافكار ‡يزة
وﬂت-ل-ف-ة Ÿواصص-ل-ة اŸشص-وار ب-ن-فسش ال-ت-م-ي-ز هو
ب-ال-نسص-ب-ة ‹ أام-را ًضص-روري-اً ،وا◊مد لله أانا أاواصصل
مسصÒة رف-ع ال-ت-ح-دي حتى أاكون عند حسصن ظن
جمهوري وكل من يÎقب جديدي.
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@هل نبيهة ÷أات إا ¤أاغاÊ
سضياسضية أام حافظت على لونها
الذي “يزت به منذ دخولها عا⁄
الشضهرة؟

w

جديدي حمل لمسة
جزائرية بفضل
بصمات الموسيقار
نوبلي فاضل

^رغ--م –ف--ظ-ي م-ن ه-ذه ال-تسص-م-ي-ة ““اأ’غ-ن-ي-ة
السص-ي-اسص-ي-ة““ ،والعÈة ‘ اأ’غنية التي تكون لسصان
حال اÛتمع فردا كان أاو ›موعة ،وكل ما يتطرق
ل-قضص-اي-ا اإ’نسص-ان ب-ت-ن-وع-ه-ا ي-ع-ن-ي-ن-ي وي-همني
ك-إانسص-ان-ة وم-ب-دع-ة ،بشصرط أان يكون اأ’ثر الفني،
سصواء جاء ذلك ‘ شصكل أاغنية أاو نصش مسصرحي أاو
Œربة سصينمائية ،أاي ‘ مسصتوى راق وعلى درجة
م-ن اإ’حسص-اسش واإ’ت-ق-ان ح-ت-ى ي-رت-قي Ÿسصتوى
اŸوضصوع اŸطروح ويعلو به.
@ؤماذا عن لقائك بالشضيخ إامام ؤكذا
العمل الفني اŸرتقب حول أاغاÊ
الشضيخ إامام؟
^النجاح الكب Òالذي لقيه لقائي بـ““الشصيخ إامام““ بعد
دع-وت-ه ‹ ل-ل-مشص-ارك-ة ‘ ج-ول-ت-ه ال-ف-نية بتونسش
ج-ع-لت ا÷م-ه-ور ينتظر عم Óكام Óأ’غا Êالشصيخ
إام-ام ع-يسص-ى ،وق-د شص-رعت ف-ع-ليا ‘ ذلك ،والعمل
ح-ال-ي-ا وصص-ل مرحلته اأ’خÒة ،وقد قدمت جزءا منه
على ““قناة العربي““.
@ا÷مهور ا÷زائري يريد معرفة
جديد نبيهة ،فماذا تقول ‘ Úهذا
ا÷انب؟
^أانا ’ أاهدأا ‘ البحث عن ا÷ديد ،والسصفر إ’قامة
ا◊فÓ-ت ال-ف-ن-ي-ة ،وك-ذا ا◊ضص-ور ‘ ال-ع-دي-د م-ن
القنوات التلفزيونية العربية .وبخصصوصش سصؤوالكم
ف-ق-د أا‚زت أاغ-ن-ي-ت““ :Úأانت الدا Ëيا رب““ و““حنينا
ا◊ن-ان““ م-ن ت-ل-ح ÚاŸب-دع ا÷زائ-ري اŸوسص-ي-ق-ار
ن-وب-ل-ي ف-اضص-ل ال-ذي أادعو له بالشصفاء العاجل ،كما
ل--دي أاغ--ن-ي-ت ‘ Úم-رح-ل-ة ال-ت-وزي-ع اŸوسص-ي-ق-ي،
وشصرعت ‘ إاعداد عمل متكامل يدور حول القصصيد
‘ أاشصك-ال-ه ا◊دي-ث-ة ‘ ﬁاول-ة م-ن-ي ل-تقدÁه ‘
أا‰اط م-وسص-ي-ق-ي-ة ﬂت-ل-ف-ة ،أانا أادرك جيدا أان هذا
ال-ع-م-ل ب-ق-در م-ا ه-و شص-ي-ق وج-ميل بقدر ما Áثل
مغامرة ،أارجو أان تكلل بالنجاح لتميزها وقطعها مع
السصائد واŸتداول.
@هل من زيارات فنية قادمة
للجزائر؟
^اشص--ت-قت ل-ل-ج-زائ-ر وا÷م-ه-ور ا÷زائ-ري ال-ذي
اسص-ت-ق-ب-لني بحب وإاعجاب واحÎام ‘ كل اأ’ماكن
وال--و’ي--ات ال--ت-ي زرت-ه-ا ،وق-دمت ف-ي-ه-ا ع-روضص-ا
م-وسص-ي-ق-ي-ة ،وأان-ا مسص-ت-ع-دة لتلبية الدعوة ومÓقاة
ا÷مهور ا÷زائري اأ’صصيل ‘ أاي مناسصبة تتاح ‹
مسصتقب.Ó
@كيف تقيم ÚعÓقتك به؟

تونس تمر بتحديات
وكان من الﻼزم
الوقوف معها
وجدانيا وإبداعيا

كانت لقاءاتي با÷مهور ا÷زائري شصيقة و‡تعة،
وكنت دائما ﬁل ترحاب وحفاوة ‘ كل اŸهرجانات
ال--ت--ي شص--اركت ف--ي--ه-ا ب-ا÷زائ-ر ،ول-ع-ل حضص-ور
ا÷زائ--ري Úوم--ت-اب-ع-ت-ه-م ◊فÓ-ت-ي ‘ ا÷زائ-ر
وتونسش والبلدان العربية واأ’وروبية أ’حسصن دليل
على أان العÓقة التي تربطني بهم عÓقة ‡يزة،
وهذا اأ’مر يسصعد Êويشصرفني كثÒا.
@بعيد عن الفن ،ماذا عن
يومياتك؟

^يومي ’ يخلو من ا◊ركية ،فب Úالواجب العائلي
وا’لتزامات اŸهنية والتفك ‘ Òا÷ديد ومتابعة ما هو
بصص--دد اإ’‚از ،وأام--ام ه--وسش اإ’ت-ق-ان و‘ غ-ي-اب
اأ’شص-خ-اصش ال-قادرين على اإ’ضصافة التي تنشصدها
والتي تدفع بك إا ¤اأ’مام أاشصعر بالتعب ‘ متابعة كل
ت-ف-اصص-ي-ل اأ’م-ور ‘ ذات الوقت ،لكن هذا لن يثني
م-ن ع-زÁت-ي ل-ل-ع-ث-ور ع-لى من يؤومن بتوجهاتي
ويقاسصمني ا◊لم ،ويتحلى بالكفاءة Ÿسصاعدتي ‘
–قيق أاهدا‘ وطموحاتي.
@هل تتابع Úالسضياسضة خاصضة ما
يحدث ‘ تونسس ؤا÷زائر
ؤاŸنطقة العربية؟
^أاتابع عن كثب وبكل اهتمام ما يجري ‘ تونسش
وخ-ارج-ه-ا ،ك-م-ا أاح-اول ال-ت-ف-اع-ل م-ا أامكن ذلك مع
اŸسصتجدات والثورات ا◊اصصلة ،فتونسش اليوم “ر
Ãرحلة انتقال دÁقراطي ،وتعيشش حا’ت تغÒات
ب Úالـت-وت-ر وا’سص-ت-ق-رار ،وم-ن الطبيعي أان يرافق
اŸسص-ار ال-دÁق-راط-ي اŸنشص-ود ال-ع-دي-د من الهزات
ل-ي-ؤوسصسش ب-ع-د ذلك Ÿسص-ت-قبل أافضصل لكل شصرائح
اÛتمع .كما أان العا ⁄يعيشش بدوره ‘ نسصق سصريع
من اأ’حداث ب Úدول قوية تسصعى للسصيطرة أاكÌ
فأاك Ìوتبحث عن اŸزيد من ا◊لفاء ،وب Úدول تعاÊ
وأاخرى تنزف ‘ ،ظل الصصراعات اإ’قليمية وتشصكل
عاŸي جديد.
@هل من إاضضافة ،ؤما هي رسضالتك
إا ¤جمهورك ؟
^أاريد أان أاقول بأان تونسش “ر بظروف صصعبة على
أاصص-ع-دة ع-دي-دة سص-ياسصية واقتصصادية واجتماعية،
وهذا أامر طبيعي ،ما دمنا أامام –ديات كبÒة وطنية
وإاق-ل-ي-م-ي-ة ،م-ا ي-ت-طلب الكث Òمن التجند من أاجل
ت-ف-ع-يل عملية التشصغيل وتكريسش اأ’من والعيشش
الكر .Ëوبهذه اŸناسصبة التي أا–تموها ‹ أا“نى أان
تكون ‹ لقاءات جديدة بجمهوري ‘ ا÷زائر خÓل
ه-ذا ال-ع-ام ،وأاوج-ه –ي-ة ﬁب-ة وت-ق-دي-ر ل-ل-جزائر
وشصعبها ا◊بيب.
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نجوم

الممممثثــ ــــ ــــلل

عماد بن شني

شارك بخمسة أدوار رئيسية،
احتل المرتبة الخامسة كأوسم سسبب فشسل
ممثل عربي،عن مسيرته بين الدراما ‘
التمثيل واﻹخراج وجانب من ا÷زائر هو
خفايا حياته الشخصية ،وكذا
تقدË
مشاريعه المستقبلية في
عارضسي
الجزائر وخارجها ،نقف في
األزياء على
مساحة زمنية قصيرة مع
الممثل بطل فيلم “زبانة” عماد اŸمثلÚ
بني شني.
ا◊قيقيÚ

لللششــــ ـــروق العربـ ـــي:

@صالح عزوز@تصسوير:خاد مشري
@أاين أانتم اليوم؟
^بدأات كممثل واليوم أانا ‘ اإ’خراج أاك ،Ìأاهتم كثÒا
ب-اأ’فÓ-م وا◊صصصش ال-وث-ائقية ،لدي فيلم وثائقي
ع-ن ا÷ال-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ فرنسصا مع قناة عربية ‘
ل-ن-دن ،ب-اإ’ضص-اف-ة إا ¤حصص-ة م-وسص-ي-ق-ية أاقوم فيها
باإ’نتاج واإ’خراج ،اليوم أاصصل إا ¤ثÓث سصنوات ‘
اإ’خ-راج واإ’ن-ت-اج ،وأاع-م-ل ك-ت-ق-ن-ي ك-ذلك مونتاج
وتصص--وي--ر وغÒه-ا ،غ Òأان ط-م-وح-ي أاك ‘ Èع-ا⁄
التمثيل ،أاما ‘ السصينما لدي فيلم القديسش ““سصانت
أاغسصت ““ Úللمخرج اŸصصري سصم Òسصيف ،شصاركت
‘ ال-ب-ط-ول-ة رف-ق-ة اŸم-ث-ل-ة ال-تونسصية ““عائشصة بن
احمد““ ،وهو من إانتاج مصصري تونسصي جزائري ،له
عرضش شصر‘ ‘ ا÷زائر نهاية فيفري.
@ما هو تقييمك للتمثيل ‘
ا÷زائر؟
^أاو’ اŸمثل ‘ ا÷زائر ’ Áكنه أان يعيشش من فنه،
يجب أان تكون لديه أاعمال أاخرى موازية للتمثيل،
وال-غ-ريب أان-ه ‘ ا÷زائ-روح-ده-م م-غ-نو الراي هم
الذين يسصتفيدون ‡ا يقدمونه حتى ولو كان غناء
هابطا.
@‘ رأايك Ÿاذا  ⁄نسضتطع تقدË
فيلم تاريخي ضضخم؟
^أاع-ت-ق-د أان اأ’م-ر ي-رج-ع إا ¤السص-ي-ن-اري-و ،ف-ن-حن
م-ق-ي-دون ب-وزارة اÛاه-دي-ن دائ-ما ،أ’نهم يركزون
على قداسصة اأ’بطال بعيدا عن ا◊ياة الشصخصصية
لهم ،وهو ما حدث معي ‘ فيلم ““زبانة““ ح Úحذفت
الك-ث Òم-ن اŸشص-اه-د م-اع-دا ال-ت-ل-م-ي-ح ل-ه-ا ف-ق-ط ،
باإ’ضصافة إا ¤هذا فإان خيال اıرج أاو اŸمثل ‘ هذه
اأ’عمال يبقى مقيدا فتكون هذه اأ’عمال جافة ،وهو
م-ن ب Úا’ن-ت-ق-ادات ال-ت-ي ل-قيناها ‘ فيلم ““زبانة ““
الذي عرضصناه ‘ أاك Ìمن  40مهرجانا.
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@بدأات اŸشضوار بدؤر رئيسضي ؤ‘
فيلم تاريخي ،كيف كان إاحسضاسضك؟
^ ⁄أاقم بأادوار صصغÒة من قبل ،بل باشصرت بدور

زوجتي اŸسستقبلية لن
تكون إاعÓمية ول فنانة

رئ-يسص-ي ‘ ف-ي-ل-م ““زب-ان-ة““ ،كانت عندي Œربة ‘
اŸسصرح واŸوسصيقى اأ’ندلسصية فقط ،لذا Ÿا تتقمصش
دورا رئ-يسص-ي-ا و‘ ع-م-ل ك-ب Òم-ث-ل ““زب-انة ““ –سش
ب--اŸسص-ؤوول-ي-ة واÿوف ،أ’ن الشص-ه-داء م-ق-دسص-ون
عندنا ،ف› Óال للخطأا ،لكن مرت التجربة بدون
صص-ع-وب-ة ،الصص-عب ف-ق-ط ك-ان ‘ تصص-وي-ر مشص-هد
اŸقصصلة من أاربع دقائق ،لكننا صصورناه ‘ يوم ،Úأ’ن
‘ كل مرة نتوقف نتيجة تأاثر وبكاء ا◊اضصرين.
@Ÿاذا ’ ‰لك أاعما’ درامية
كبÒة ،ؤهل حقا اŸمثل ا÷زائري
’ يصضلح إا’ للفكاهة؟
^ل-دي-ن-ا ‘ ا÷زائ-ر مشصك Ó-كبÒا ‘ الدراما ،أ’نه ’
يوجد ““كاسصتينغ““ حقيقي ،ووصصل ا◊ال إا ¤تقدË
ع-ارضص-ات اأ’زي-اء ع-ن اŸمثل Úا◊قيقي ،Úأانا أاحب
ا’حÎاف-ي-ة ،وم-ن ي-دخ-ل ع-ا ⁄السص-ي-نما يجب أان
تك-ون ل-دي-ه ق-اع-دة ف-يه ،وليسش ا’عتماد على ابن
فÓ-ن أاو عÓ-ن أاو م-ق-رب ل-تقد Ëأاعمال ناجحة‘ ،
ال-ت-ل-ف-زة م-ث Ó-لدينا ا’حتكار ،حيث يقصصى اŸمثل
اÎÙف وي-ؤوت-ي ب-اب-ن خال اıرج أاو صصديقه حتى
ولو كان بعيدا عن التمثيل ،وحتى اأ’عمال الفكاهية
ليسصت أاعما’ كبÒة ،أ’ننا نفهمها نحن ا÷زائريÚ
فقط.
’عمال اŸشضÎكة؟
@رأايكم ‘ ا أ
^ا÷زائر ‘ اأ’غلب هي اŸنتجة ،وحتى العرضش ’
يك-ون إا’ ‘ ا÷زائ-ر ،م-ن يشصÎك م-ع-ن-ا يأاتي فقط
أ’خ--ذ اŸال وال--رح--ي--ل ’ أاك Ìو’ أاق-ل ،وف-ي-ل-م ““ب-ن
ب-اديسش““ شص-اه-د ع-ل-ى ه-ذا ،اıرج أات-ى ب-ال-فريق
اÿاصش به ففرضصه هنا وأاكمل الفيلم وذهب.

ندمت على
زواجي ﻷنه
حرمني من
المشاركة في
فيلم شارك
في اﻷوسكار
@قلتم ‘ حوار سضابق زؤاجي
’عمال،
حرمني من الكث Òمن ا أ
هل الزؤاج ‘ حد ذاته أاؤ الشضخصس؟
^ب--ل الشص--خصش ..أاقصص--د اŸرأاة ‘ ا÷زائ--ر م-ه-م-ا
وصص-لت ‘ م-نصص-ب-ه-ا تبقى جزائرية ،الغÒة الكبÒة
م--ن--ع--ت-ن-ي م-ن ع-م-ل ك-ب ‘ Òف-ي-ل-م م-ن إاخ-راج
ف-لسص-ط-ي-ن-ي ،م-ث-لت فيه ““سصعاد ماسصي““ ،صصور ‘
ف-لسص-ط ،Úم-ن أاج-لها  ⁄أاذهب وندمت اليوم ،أ’نه
فيلم شصارك ‘ اأ’وسصكار ،ودوري أاخذه خالد أابو النجا
اŸصصري.
@ثÓث سضنوات زؤاج بدؤن أاؤ’د؟
^قبل التفك ‘ Òإا‚اب اأ’و’د يجب التأاكد من أان
العÓقة مسصتقرة لكي ’ يكون اأ’و’د ضصحية ،وهذا
 ⁄يحصصل معي برغم أان العÓقة بدأات ناجحة.
@هل عندك اسضتعداد للزؤاج؟
^أاك-ي-د ،لك-ن اخ-ت-ي-اري ’ يك-ون م-ن ›ال الفن
واإ’عÓ-م ،ن-ع-م أان-ا م-ق-ب-ل ع-لى هذا اŸشصروع ،ومن
اخÎتها اليوم أاحسش باأ’مان معها.
@أا’ ترى أانك كفنان سضوف تقع ‘
’ؤل؟
نفسس مشضكلة زؤاجك ا أ
^’ ،أ’نني أاؤومن بأان رضصا الوالدين هو اأ’سصاسش ‘
العÓقة الزوجية.
’ؤل اختيار شضخصضي؟
@إاذا زؤاجك ا أ
^نعم ،رÃا ،أ’نني كنت صصغÒا ‘ السصن.
@مشضاريعك اŸسضتقبلية؟
^أاري-د ال-ه-ج-رة وا’سص-ت-ق-رار خ-ارج ا÷زائر ،أ’نه ’
مسصتقبل للتمثيل هنا ‘ ا÷زائر.

الشركة التونسية”نوت
فاون“ تعامل الممثل
الجزائري كسلعة

الظاهرة في انتشار  ..شباب
بحسابات نساء على الفايسبوك
ﻹشباع غرائزهم و نزواتهـــم!
@خالد طيروش@كاريكات:Òفاتح بارة

@يجري التواصصل مع اأ’صصدقاء دون أان يدري اŸرء
مع أاي شصخصش هو يتواصصل ،أاهو فتاة أام ذكر ،أ’نهم
يسص-ت-ع-م-ل-ون غ-ال-ب-ا أاسص-م-اء مسص-تعارة ،و‘ أاغلب
اأ’ح-ي-ان تك-ون شص-خصص-ي-ات وهمية ’ وجود لها ‘
اأ’سص-اسش ،وذلك ب-غ-رضش تك-وي-ن عÓ-قات واسصعة
حتى ولو عن طريق التخفي وراء أاسصماء مسصتعارة
ل-ب-ن-ات ب-ه-دف إاب-ع-اد اŸت-ابعة والرقابة عنهم ،فهذه
ال-ث-ق-اف-ة م-ن-تشص-رة ‘ ›ت-م-عنا و–مل أابعادا غÒ
اي-ج-اب-ي-ة ت-دف-ع ب-الك-ث Òم-ن مسص-ت-خ-دمي مواقع
التواصصل ا’جتماعي إا ¤ا◊ذر من قبول الصصداقات
ال--ت-ي –م-ل أاسص-م-اء م-زي-ف-ة أاو غ Òم-ع-روف-ة ،أ’ن
أاصصحابها يسصتخدمونها للمكر واÿداع والتسصلية ’
ل-ل-ت-واصص-ل وت-بادل اآ’راء ،وهو ما قد يهدد الكث Òمن
الفتيات ،أ’نهن يصصدقن ما يقال لهن بسصرعة ،إا’ أان
ن-ت-ائ-ج م-ث-ل ه-ذه اÿرج-ات ق-د تكون وخيمـــــــة،
تقول سصاŸة من رغاية بأان سصذاجة تفكÒها ‘ بداية
ت-ع-ام-ل-ه-ا م-ع شصبكات التواصصل ا’جتماعي ،وعدم
ت-ع-ام-ل-ه-ا م-ع شصباب ‘ ا◊ياة العامة ،كادا أان يحو’
حياتها إا ¤جحيم ،فقبل ثÓث سصنوات تعرفت على
فتاة عن طريق فايسصبوك كتابًة فقط ،لتطلب منها
تلك الصصديقة إارسصال صصورة لها فامتنعت عن فعل
ذلك ‘ ال--ب--داي--ة ،لك-ن م-ع م-رور ال-وقت أاق-ن-ع-ت-ه-ا
وأارسصلت لها عدة صصور ‘ ﬂتلف الوضصعيات ،ثم
طلبت منها فيما بعد ا◊ديث على الكامÒا ،لتفاجأا
بظهور شصاب أامام الكامÒا ،وكانت صصدمتها كبÒة““،
ت-واصص-ل ق-ائ-ل-ة“““:لك-ن-ي الرعب،
وق----ررت إاغÓ---ق
حسصابي
بشصكل

تحت المجهر w

من أهم موا قع التوا صل اﻻجتماعي ،نجد
الفايسبوك كوسيلة لتبادل اﻵراء حول
موا ضيع مختلفة أو الدردشة مع اﻷصدقاء،
لكن قد يتخذها البعض ﻹشباع الغرائز
المختلفة عبر فتح حسابات بشخصيات
وهمية وغير معروفة أصﻼ ،فضﻼ عن قيام
البعض على الدخول بحسابات لفتيات ،مما
يجعل النساء وا لرجال على حد سوا ء
يقعون ضحية في شراكهم وهو ما قد
يهدد حياتهم.

نهائي““.وقد يتعرضش الرجال لهذا النوع من اÿداع الصص-ف-ح-ات ،وي-رغب م-ع-ظ-م-هم ‘ جذب النسصاء
“امًا كالفتيات ،بغرضش اإ’غواء وا’بتزاز ’حقًا وقد ل-ل-ت-ح-دث إال-ي-ه-ن ب-راحة وصصراحة ،واإ’فصصاح عن
تصصلهم طلبات صصداقة من حسصابات –مل صصورا ً ت-ف-اصص-ي-ل-هن الشصخصصية وإارسصال صصورهن ،وذلك
م-ثÒة ل-ف-ت-ي-ات جميÓت ،وهو ما حصصل مع سصعيد بسصبب التعقيدات التي يواجهها بعضش الشصباب ‘
م-ن ب-وم-رداسش ،ال-ذي يسص-ت-خ-دم حسص-ابًا حقيقيًا إاق-ام-ة عÓ-ق-ات م-ع ال-ف-ت-ي-ات ع-لى أارضش الواقع ،ما
يحمل اسصمه اأ’ول ،ومعلومات حقيقية عن نفسصه ،يدفعهم للبحث عن مسصاحات جديدة للتعارف ،و‘
للبحث عن عÓقات ،وقد وصصله طلب صصداقة من هذا يقول حكيم من الثنية أان سصبب دخوله على
ف-ت-اة ،اك-تشص-ف م-ن خÓل ا◊ديث معها أانها رجل ،ال-ف-ايسص-ب-وك ‘ وقت سصابق باسصم فتاة هو للتعبÒ
خ-اصص-ة أان-ه-ا كانت تطالبه بتعبئة رصصيدها عن كل عن ميوله التي ’ يسصتطيع البوح بها أامام اŸعارف،
أ’ن ا’سص-م ا◊ق-ي-ق-ي يقيد تفكÒه وآاراءه و يعرضصه
صصورة تبعثها له.ويعت Èموقع التواصصل ا’جتماعي
فايسصبوك اأ’ك Ìاسصتعما’ مقارنة باŸواقع اأ’خرى ،لÓسصتهزاء بشصخصصه.
فقد يصصعب إايجاد شصخصش ليسش لديه حسصاب ‘
ال-ف-ايسص-ب-وك حتى وإان كان طف Óيدرسش ‘ الطور زهرة فاسسي ﬁللة اجتماعية'' :من يختفي
ا’ب-ت-دائ-ي ،وه-ذا أ’ن ال-ناسش يجدون ‘ هذا اŸوقع خلف حسساب فايسسبوك لمرأاة إانسسان شساذ
جنسسيا أاومريضس نفسسيا''
إاشصباعا لغرائزهم اŸتنوعة رغم أانه ‘ البداية يكون
اسص-ت-ع-م-ال-ه ب-ح-جة التواصصل مع اأ’صصدقاء ،لذلك ““هي من مسصاوئ الفايسصبوك اÿطÒة جدا ،وهذه
انتشصرت ‘ السصنوات اأ’خÒة الكث Òمن ا◊سصابات ال-ظ-اه-رة ب-دأات تسص-ت-ف-ح-ل ‘ اÛتمع ا÷زائري،
ع-ل-ى اŸوق-ع –م-ل أاسصماء لفتيات ،بعضصها ’ يلفت فالتخفي وراء شصخصصية أانثى خط Òجدا ’ ينتهي
ا’ن-ت-ب-اه ،وب-عضص-ه-ا اآ’خر ترافقه صصور شصبه عارية ،ع-ل-ى بسص-اط أاح-مدي ،ولهذا فهو سصÓح يسصتعمله
Óيقاع بالنسصاء للتحايل والنصصب وÿراب
Óب-اح-ي-ة ،وكأانها تعطي رسصالة أان صصاحبة الرجال ل إ
“ي-ل ل -إ
ا◊سص-اب ت-ب-حث ع-ن اإ’غ-راء واŸت-عة.لكن اŸفاجأاة البيوت ،فأاك ÈاŸشصاكل التي وقعت ‘ اأ’سصر كانت
تكمن ‘ أان أاصصحاب بعضش هذه ا◊سصابات هم ‘ بسصبب هذه ا◊سصابات اÿاطئة أاي الرجال الذين
يتخفون بأاسصماء نسصاء فيؤودي هذا إا ¤عدة مشصاكل،
ا◊ق-ي-ق-ة رج-ال ي-ق-بعون
فهناك فتيات فقدن دراسصتهن بسصبب هذا اŸشصكل
خ---ل---ف ه---ذه
ونسص-اء وصص-ل-ن إا ¤ال-طÓ-ق بسصبب ذلك ،ووقعت
مشص--ادات ب--اأ’سص-ل-ح-ة ال-ب-يضص-اء ل-ذات
السصبب ،وكل ذلك من أاجل جذب
ذلك اإ’نسصان اıتار ،فمن يفتح
حسص-اب ف-ايسص-ب-وك ل-فتاة فهذا
ي-ن-ذر Ãصص-ل-حة من وراء ذلك،
ي--ق--وم ب-ه-ا اŸرضص-ى ن-فسص-ي-ا
والشصواذ جنسصيا ،والرجال
ال-ذي-ن يريدون خراب
بيوت النسصاء““.

17

w

خديجة ..آنيا..واﻷخريــات..
جميﻼت يمثلن الجــــــــزائـــــر
في الفضائيات
موضوع العدد

ن خير خلف وسفيرات الفضاء المرئي الجزائري في العالم
ه ّ

@ب.عيسى

المكان ..مكة المكرمة ،الزمان..
موسم الحج ..وا لحدث تغطية إعﻼمية
للركن الخامس في اﻹسﻼم ،وا لمعنية
بالحدث السيدة خديجة بن قنة.

@ك--ن--ا ›م-وع-ة م-ن اإ’عÓ-م-ي Úا÷زائ-ري،Ú
ال-ت-اب-عّÛ Úم-ع الشص-روق ،ن-قوم بالشصعÒة تارة،
وبالتغطية اإ’عÓمية تارة أاخرى ،لنتفاجأا بسصيدة
م--ت--واضص--ع--ة ج--اءت ت--ب-حث ع-ن اإ’عÓ-م-يÚ
ا÷زائ-ري ،Úل-تسصّ-ل-م ع-ل-ي-ه-م ،وت-ن-قل –ياتها
ل-ل-بÓ-د وال-ع-باد وتتبادل معهم اأ’فكار اإ’عÓمية،
إان-ه-ا ا◊اج-ة خ-دي-ج-ة ب-ن ق-ن-ة التي زارتنا على
اسصتحياء وغادرتنا بتواضصع جمّ ،وب Úهذا وذاك
قدمت مادة إاعÓمية لقناتها ،كانت فيها الكث Òمن
ال-رسص-ائ-ل ،ال-ت-ي خ-دمت دينها اإ’سصÓمي الذي
تفتخر به وتنشصره قدر اسصتطاعتها حيثما حلت.
خديجة بن قنة هي حاملة لواء سصفÒات اإ’عÓم
ا÷زائري ‘ الفضصائيات العربية ،سصيدة من بنات
ا÷زائ-ر ال-ع-م-ي-ق-ة م-ن م-دي-ن-ة بوسصعادة بو’ية
اŸسص--ي--ل--ة ،ح--يث ا◊ي--اة ال--ع-روب-ي-ة اŸم-زوج-ة
ب-الشص-ج-اع-ة والك-رم ‘ ،أاج-مل صصورها“ ،نحك
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فصص-اح-ة ال-لسص-ان وا÷مال الÈيء ،وتط Òبك إا¤
ع--وا ⁄ال-ت-فّ-وق م-ن دون أان ي-ت-زع-زع ال-ت-واضص-ع
وال-بسص-اط-ة ،ال-ت-ي ب-ق-يت م-رسص-وم-ة ع-لى وجه
اإ’عÓمية التي دخلت عا ⁄اإ’ذاعة والتفزيون عام
 ‘ 1986زم-ن الشص-اذ‹ ب-ن ج-دي-د ،و ⁄تكن قد
Œاوزت العشصرين ربيعا ،وحتى –قق التفوق ‘
ي-ت-ي-م-ة ا÷زائ-ر ‘ زم-ن  ⁄تكن فيه الفضصائيات
وال-ه-وائيات اŸقعرة ،تخرجت بشصهادة ليسصانسش
من معهد اإ’عÓم با÷زائر العاصصمة ،وحتى تقفز
إا ¤العاŸية دّعمت دراسصتها با’نتسصاب إا ¤معهد

ال--ل--وف--ر ‘ ب--اريسش ب--ال--ع-اصص-م-ة ال-ف-رنسص-ي-ة
اŸت--خصصصش ‘ تك--وي-ن الصص-ح-اف-ي ÚاÎÙفÚ
ف-اك-ت-م-لت صص-ورت-ه-ا اإ’عÓ-م-ية بشصكلها ا◊ا‹
ي.
البه ّ
وبسص-رع-ة الÈق صص-ارت الصص-غÒة خديجة ،تطل
علينا من على أاهم من ÈإاعÓمي ‘ ا÷زائر وهو
نشص-رة ال-ث-ام-ن-ة التي Œمع كل ا÷زائري ،Úكان
شص-ع-اره-ا ال-داكن السصواد ،يقول بد’ عنها ،وينذر
ب-نشص-رات ح-زي-ن-ة م-ن ح-رب اÿليج اأ’و ¤التي
ه--زت ا÷زائ--ري Úوت-اب-ع-وه-ا ب-ج-وارح-ه-م ،إا¤
ال-عشص-ري-ة السص-وداء ال-ت-ي م-زقت ال-بÓد ،ومرورا
بحادثة اغتيال الرئيسش الراحل ﬁمد بوضصياف،
فظلت إاطÓلة خديجة تصصنع ا◊دث مع اأ’حداث
سصت السصيدة اÿلوق ،بأان راحة
الكÈى ،حتى أاح ّ
ال-ن-فسش م-ط-ل-وب-ة ب-ع-د ه-ذه ال-نشصرات اŸلتهبة،
فاختارت سصويسصرا مقرا لها فنّوعت من Œربتها
وأاث-رت-ه-ا Ÿدة أارب-ع سص-ن-وات ‘ ،إاذاعة برن العاŸية،
وكانت مرتبطة با÷الية العربية القاطنة ‘ بÓد
ا÷ Íوالبنوك واأ’من.

و ⁄يكن لطموح خديجة ،والنجاح يرافقها ‘ أاي
م-ع-رك-ة إاعÓ-م-ي-ة ت-خ-وضص-ه-ا ،أاي حدود ،فكانت
قفزتها نحو الدوحة ‘ منتصصف تسصعينات القرن
اŸاضص-ي ،و“ر ق-راب-ة عشص-ري-ن سصنة مع Œربتها
ا÷ديدة واأ’خÒة ‘ ا÷زيرة ،ويكاد يجزم كل من
يراها اآ’ن بأانه يراها أ’ول مرة ،فالسصيدة احتفظت
ب-أان-اق-ت-ه-ا ووق-اره-ا واجتهادها وبسصاطتها ،وحتى
ا◊جاب الذي اقتنعت بارتدائه منحها مزيدا من
احÎام ال-ن-اسش واŸشص-اه-دي-ن ل-ه-ا ‘ ،ال-عديد من
الÈام--ج م-ث-ل م-ا وراء ا Èÿوالشص-ري-ع-ة وا◊ي-اة،
وآاخ-ره-ا ‚اح-ه-ا ال-ب-اه-ر ‘ تغطية موسصم ا◊ج
اأ’خ ،Òك-م-ا ت-ب-ق-ى لقاءاتها اإ’عÓمية ا◊صصرية
بصص-م-ة إاعÓ-م-ي-ة ج-زائ-ري-ة ن-اج-ح-ة مع الزعيم
ال-ل-ي-ب-ي ال-راحل معمر القذا‘ الذي كاد أان يكتب
عنها إالياذة إاعجاب ،ومع اأ’مÒة موزة زوجة حاكم
قطر ،والرئيسش الÎكي رجب أاردوغان ،والرئيسش
اإ’ي-را Êالسص-اب-ق أاح-م-دي ‚اد ،وزوج-ة ن-يك-و’
سصاركوزي اإ’يطالية ،فهي باıتصصر اŸفيد سصيدة
جمعت اأ’صصالة والعصصرنة وقدمت ا÷زائرية ‘
أاب--ه-ى صص-ورة فك-انت ج-م-ي-ل-ة ال-عصص-ر ا◊ديث
وامتدادا ÷ميلة بوحÒد وجميلة بوباشصا وجميلة
بوعزة ،فقط لكل منهن دورها وزمنها.
◊سص-ن ا◊ظ  ⁄تك-ن خ-دي-ج-ة وحدها ‘ رحلة
ال-ن-ج-اح ،ف-قد كانت لها رفيقات ‘ اآ’م.بي.سصي،
م-ث-ل ف-اط-م-ة ب-ن ح-وح-و اب-ن-ة م-دي-نة ا÷سصور
اŸع--ل--ق-ة ،وفÒوز زي-ا Êزوج-ة اŸذي-ع مÈوك ال-ذي
اشص-ت-غ-ل ‘ إاذاع-ة قطر الناطقة باللغة الفرنسصية،
واب--ن--ة اإ’عÓ--م--ي والك-اتب ا÷زائ-ري اŸع-روف
ﬁمد بوعزارة ،الذي كان مدرسصتها اأ’و ¤فكانت
ابنته اŸتفوقة ،وسصتذكر بالتأاكيد دائما حوارها ‘
سص-نة  2005م-ع ال-راح-ل ﬁم-د حسصن Úهيكل
الذي رفضش دائما الظهور على شصاشصة التلفزيون،
ولكن فÒوز أاعادته بقوة وعاد إاﬂ ¤تلف القنوات
ق-ب-ل أان ي-رح-ل خÓ-ل السص-نة اŸاضصية ،وقد قارب
سصنه القرن ،وقارب سصن فÒوز قمة النجاح.
وأ’ن ال-ن-ج-اح ‘ اإ’عÓ-م اŸرئ-ي ’ ي-ق-تصص-ر على
اأ’ن--اق--ة وحصصصش ا÷م--ال وال--نسص-اء ونشص-رات
اأ’خبار “كنت السصيدة ليلى سصماتي ابنة مدينة
ب-ج-اي-ة و’ع-ب-ة الك-رة الطائرة السصابقة ،من نقل
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ا÷زائ--ري--ات إا ¤ع--ا ⁄ظ-ن ال-ب-عضش ب-أان-ه م-لك
ل-ل-رج-ال ف-ق-ط ،خ-اصص-ة ‘ عاŸنا العربي ،فدخلن
أافواجا عا ⁄الرياضصة ،وصصار للجزائر حاليا ثÓث
صص-ح-اف-ي-ات ‘ ب-ي.آان.سصبورت ،واأ’جمل أانهن
م-ن أاحسص-ن م-ا ه-و م-ت-وف-ر ‘ هذه القناة العاŸية،
ال-ت-ي “ك-نت ‘ ب-ط-ول-ة أا· إاف-ري-قيا اأ’خÒة ‘
ال-غ-اب-ون م-ن خ-ط-ف اهتمام ا÷زائري Úبعد أان
ع-ج-زت ال-ي-ت-ي-م-ة ع-ن ن-ق-ل مباريات كأاسش أا·
إاف-ري-ق-ي-ا ،وك-انت ال-طّ-ل-ة الصص-ب-اح-ي-ة ال-ي-وم-ي-ة
ÓعÓ-م-ية ا÷زائرية ،آانيا اأ’فندي بصصمة ‚اح
ل -إ
أاخرى جمعت ب Úا÷مال والثقافة وخفة الظل ‘
خ-ل-ط-ة بديعة صصاحت ..ا÷زائريات قادمات ،بل
ا÷زائريات ها هنا.
إاطÓ-ل-ة آان-ي-ا اأ’ف-ن-دي ع-ل-ى ال-ق-ن-وات الرياضصية
ال-ق-ط-ري-ة وت-غ-ريداتها التي تقطر وطنية وطرافة
وجّ-دي-ة ‘ ن-فسش ال-وقت ،ع-ل-ى م-واقع التواصصل
ا’ج--ت--م--اع--ي صص-ارت تصص-ن-ع ا◊دث ‘ اأ’ي-ام
اأ’خÒة ،وت-ل-ق-ى ال-ت-ج-اوب والÎح-اب من عموم
ا÷زائ-ري ،Úوت-ب-ق-ى ال-ق-وة الضص-ارب-ة ‘ ل-غ-ت-ه-ا
ال-ع-رب-ي-ة السص-ل-يمة التي –ّبب كل من يسصتمع
إاليها ‘ لغة القرآان الكر ،Ëوترّد آانيا ذلك إا ¤عامل
ال-وراث-ة والÎب-ي-ة اŸك-تسص-ب-ان م-ن وال-ده-ا ال-ذي
ام-ت-ه-ن ت-ع-ليم اللغة العربية ،قبل أان يطرق باب
اÙاماة ،وأايضصا والدتها التي امتهنت تعليم اللغة

ال--ع-رب-ي-ة ‘ اŸدارسش ا÷زائ-ري-ة ،ح-ت-ى صص-ارت
العربية مثل اأ’وكسصج ‘ Úبيت آانيا التي أابهرت
‘ الشصكل واŸضصمون وخاصصة ‘ تواضصعها الذي
ط-ار ب-ه-ا م-ن ال-دوح-ة إا ¤م-وطنها ا÷زائر ،بل إا¤
قلب ا÷زائري Úالذين وقفوا إا ¤جانبها باعÎافها.
قصصة ‚اح آانيا رحلة براءة بكل ما تعنيه الكلمة،
ف-ق-د ب-دأات ب-اŸصصـــــب-اح السص-حــــري ه-اوي-ة مع
ج-ع-ف-ر ق-اسص-م ،ليمنحها اŸصصبــــاح السصحري ما
ت--ري-د م-ن الصص-ح-اف-ة ،ف-ق-دمت ‘ ال-ت-ل-ف-زي-ون
ا÷زائ-ري خ-ل-يك-م م-عانا وبقلب مفتوح ففتحت
ا÷زي-رة ل-ه-ا اأ’ب-واب وه-ا ه-ي اآ’ن بصص-باحياتها
ال-ري-اضص-ي-ة وخ-اصص-ة صص-ب-اح الك-ان ،تقدم أاجمل
إاطÓ-ل-ة ري-اضص-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف ال-ق-نوات العربية،
واŸث ‘ Òحك--اي--ة آان--يـــــا أان-ه-ا ت-وج-هــت إ’ج-راء
تربصش صصغ ‘ Òالدوحة أ’جل صصقل مواهبها ‘
التقد Ëبإامكاناتها اŸالية اÿاصصة ،فوجدت أابواب
القناة الرياضصية مفتوحة أامامها وأاك Ìمن ذلك ”
دف-ع-ه-ا ل-ت-ق-د ËاŸب-اشصر و‚حت من أاول نظرة،
فك-انت بسص-م-ة وم-وعد ولقاء مع اŸتفرج ‘ Úكل
بÓ-د ال-ع-ا ⁄ال-عربي ،وصصارت ﬁبوبة ‘ سصوريا
ومصص-ر وال-ع-راق ول-ب-ن-ان والسص-ع-ودي-ة وط-بعا ‘
ا÷زائر.
لسص--ن وح--ده--ن ب--ال--ت--أاك--ي--د ،ف--ا÷م--يÓ-ت
ن من
ا÷زائريات ‘ ،كل مكان ،و‘ كل زمان ،ه ّ
ت-غ-ن-ى ب-أاسص-م-ائ-هن وبطو’تهن نزار قبا Êوبدر
شص-اك-ر السص-ي-اب و–ّولت شص-ج-اع-تهن إا ¤أاغان
ولوحات زيتية ،وتواصصل عطاء ا÷ميÓت ‘ كل
اÛا’ت ،وأاخ-ذت اإ’عÓ-م-يات الÓئي وصصلن إا¤
ال-وط-ن ال-ع-رب-ي م-ن ﬁيطه إا ¤خليجه مشصعل
ال-ت-ع-ري-ف ب-ا÷زائ-ري-ة و‚ح-ن ب-الرغم من أان
أاخريات فشصلن فذبن ‘ اÛتمعات التي توجهن
إاليها أاو عدن خائبات إا ¤أارضش الوطن.
وع-ن-دم-ا تصص-ب-ح صص-ف-حتا الروائية الكبÒة أاحÓم
مسص-ت-غ-ا‰ي واإ’عÓمية الكبÒة خديجة بن قنة
اأ’ك Ìت--ف-اع Ó-ع-ل-ى اŸسص-ت-وى ال-وط-ن-ي ،ورÃا
ال--ع--رب-ي ،ف-إان ا◊ديث ع-ن ‚اح ه-ؤو’ء ل-يسش
تلميعا لصصورة وإا‰ا حقيقة ،ويبقى الرهان على
ت-واضص-ع ه-ؤو’ء اإ’عÓ-م-يات ومواصصلة دراسصتهن
من دون توقف من أاجل بلوغ القمة.
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م مســـؤولي
محمد بن كروش:اﻹنشـاد آخر ه ّ
الثــــقــــــــــافة
دردشة

منطلق انتمائ ـ ـ ـه لعائلة حيـ ـ ـ ـاتهـ ـ ـا القرآن..

يكشف مُمثل الجزائر في مسابقة “مُنشد
الشارقة ،”9محمد بن كروش ،في أول
حوا ر له بعد اسدال الستار على البرنامج،
عن مشاريعه القادمة ،المنشدين الذين
تأثر بهم ،وصوﻻ لمشروعه اﻷهم حاليا أﻻ
وهو “مُنشد بوسعادة” ..مُعيبا في مقابل
ذلك عدم اهتمام المسؤولين على الثقافة
الجزائرية باﻹنشاد الديني ،في مقابل
اهتمامهم بالُمغنين وبالكﻼم الدنيوي
الهابط على حد تعبيره.

@ حظيت بالعديد من التكرÁات
’مارات ..هل
منذ عودتك من ا إ
كان لزاما اŸرؤر ع Èبرنامج مثل
””منشضد الشضارقة”” ليتم ا’عÎاف
بك؟
^الشص--يء ال--ذي دف--ع--ن-ي ل-ل-ت-فك““ ‘ Òم-نشص-د
ب---وسص--ع--ادة““ ،ه--و أان م--واهب ا÷زائ--ر ‘ ›ال
اإ’نشص-اد ال-دي-ن-ي أاضص-حى ا÷مهور يتعرف عليها
حصص-را م-ن خÓ-ل الÈام-ج ال-ت-ي ت-نتج ‘ اÿارج،
فلو’ ““منشصد الشصارقة““ Ÿا وصصلت أانا أاو كمال رزوق
أاو غÒنا إا ¤العاŸية.

@حاوره :رابح  /ع

@ بداية ،من هو ﬁمد بن
كرؤشس؟ ؤكيف بدأات معك فكرة
’نشضاد الديني؟
ا إ
^ﬁم---د ب---ن ك---روشش م--ن م--وال--ي--د 1989م
Óنشصاد جاء من
حبي ل إ
ببوسصعادة (و’ية اŸسصيلة)ُ ،
م-ن-ط-ل-ق ان-ت-م-ائ-ي لعائلة حياتها القرآان الكر،Ë
حيث كان والدي وإاخوتي يشصجعونني على قراءة
ال-ذك-ر ال-عزيز ا◊كيم ،وتطور اهتمامي باإ’نشصاد
ب-ع-د دخ-و‹ اŸدرسص-ة ،حـيث وأانا أادرسش ‘ السصنة
اأ’و ،¤كنت أاشصارك ‘ اŸسصابقات التي
تنظم ب ÚاŸدارسش ،وكنت أا–صصل على اŸراتب
اأ’ولـى ..و‘ عام 2004م التحقت كعضصو ‘ فرقة
““ال-بشص-ائ-ر““ ال-ف-ن-ي-ة ال-تي –صصلت على أاحسصن
ك--ورال وط--ن--ي ‘ م--ه--رج--ان ““أاح--م--د ي-اسص““Ú
باأ’غواط.
@ لكن حسضب معلوماتنا أان
بدايتك القوية كانت من خÓل
فرقة ””البهاء””؟
^ صص-ح-ي-ح ،لك-ن قبل ذلك ،نشصطت ضصمن فرق
إانشصاديه عدة أاسصسصتها على غرار فرقتي ““النجاح““
و““اإ’شص-راق““ ..و‘ ع-ام  2010انضص-ممت إا ¤فرقة
““ال-ب-ه-اء““ ،ك-م-ا شص-اركت كُ-م-ق-رئ ‘ ع-دة ﬁافل
دول-ي-ة ،و–صص-لت على اŸرتبة اأ’و ¤عن “ثيلي
و’ية اŸسصيلة ‘ برنامج ““تاج القرآان““ و‘ كث Òمن
اŸسص-اب-ق-ات ال-وط-ن-ي-ة م-ث-ل ““ا◊ن-ج-رة الذهبية““
وغÒها.
Ÿنشضدين ا÷زائريÚ
@ أاي من ا ُ
ؤالعرب تأاثرت بهم أاكÌ؟
^‘ ب-داي-ات-ي اأ’و ¤ك-نت م-ت-يما باŸنشصد ﬁمد
ال-ب-اه-ي وف-رق-ة ““ال-ب-هاء““ ،كما كنت أاسصتمع لفرقة
““التبصصرة““ واŸنشصد من Òعقلة.
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@ صضراحة ،هل كنت تتوقع

@ يؤسفني أن
يقتصر التكريم على
أصحاب اﻷغاني
الهابطة ومن
“بخّسوا” بالجزائر

ا◊صضول على لقب ””منشضد
الشضارقة””9؟ ؤهل ترى أان التصضويت
من ا÷زائر كان ضضئي Óؤغ Òكاف
◊صضولك على اللقب؟
^ ‘ رأاي--ي الشص--خصص--ي وبك--ل ت-واضص-ع ،ك-نت
اŸن-افسش ال-ق-وي ‘ الÈن-ام-ج ..حتى ا÷مهور كان
يتوقع أان أاكون صصاحب اللقب ..لكن ‘ اأ’خ⁄ Ò
أاع-رف م-ا السص-بب ال-ذي جعلني أاحوز على اŸرتبة
الرابعة ،مع أا Êكنت اأ’ول ‘ التصصويت!
وخرا عن مشضرؤع
@ أاعلنت م ؤ
برنامج ””منشضد بوسضعادة”” ،حدثنا
عنه؟
^ بالنسصبة Ÿشصروع ““منشصد بوسصعادة““ أاو ““منشصد
ا÷زائر““ ،فهو مبدئيا مشصروع وطني ،الهدف منه
ه-و إاب-راز اŸواهب ا÷زائ-ري-ة ،حيث سصيكون على
غرار برنامج ““منشصد الشصارقة““ سصتتبناه السصلطات
اŸعنية وينظمه أاهل ا’ختصصاصش.

Ÿنشضد ””كمال رزؤق””
@ حلول ا ُ
’ؤل للÈنامج،
ضضيفا على الÈا Ëا أ
هل أاعطاك دفعا معنويا ؤإاضضافيا؟
^ أاك-ي-د حضص-ور اأ’سص-ت-اذ كمال رزوق شصّكل دافعا
م-ع-ن-وي-ا ك-بÒا ‹ ،وب-اŸن-اسص-بة أاسصمح ‹ أان أابعث
ب-ت-ح-ي-اتي له ولكل اŸنشصدين ا÷زائري Úالذين
كانوا دائما معي على تواصصل ،إاما بالدعم اŸعنوي
أاو بالتصصويت.
Ÿنشضدين الذين بلغوا
@ أاغلب ا ُ
’ؤ ¤من الÈنامج،
التصضفيات ا أ
كانوا من مدينة اŸسضيلة ،من
ؤجهة نظرك ما السضر ‘ ذلك؟
^ ’ ي-وج-د سص-ر ..إا‰ا أاه-ل ب-وسصعادة أاو اŸسصيلة
ع-م-وم-ا ي-ه-ت-م-ون ب-اإ’نشص-اد واŸنشص-دي-ن ،وم-ن
منطلق هذا ا’هتمام أاصصبح لبوسصعادة منشصدون
Îﬁفون.
’نشضودة مظلومة
@ هل ترى ا أ
اعÓميا ‘ ا÷زائر ،مقارنة
’خرى؟
بÈامج الغناء ؤالتمثيل ا أ
Óسص-ف ،ح-ال-ي-ا ’ ن-رى اه-تماما باإ’نشصاد من
^ل -أ
ط-رف اŸسص-ؤوول ..Úب-ل ن-رى ا’ه-ت-م-ام ب-اُŸغنيÚ
وبالكÓم الدنيوي الهابط فقط ..فمن اŸؤوسصف أان
خسصوا““
يكرم أاصصحاب الغناء الهابط ويكرم من ““ب ّ
با÷زائر.
@ أاخÒا ما هي مشضاريعك بعد
””منشضد الشضارقة””9؟
^ مشص-اري-ع-ي ك-ثÒة وا◊م-د ل-له ..على رأاسصها
““م--نشص--د ب--وسص-ع-ادة““ ،وك-ذا تسص-ج-ي-ل شص-ري-ط
إانشص-ادي وتصص-وي-ر ف-ي-دي-و ك-ليب ،وا’جتهاد أاكÌ
حتى أاطور نفسصي .
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«الشروق العربي» ترسو فوق المدينة التي
تمشي على المـــــاء  ..من هـــــنا مـــــــّر التجار
العــــــــــرب والمسلمون

حكاية بلد

@فتحي شفيق /الشروق العربي -البندقية ايطاليا
فينسيا البندقية أو المدينة العائمة ..من هنا
مّر التجار العرب ...ملكة البحر اﻷدرياتيكي..
مدينة ماركو بولو التاجر وا لرحالة العالمي
الشهير ،مكتشف طريق الحرير نحو الصين
وا لرجل الذي جلب المعكرونة لﻺيطاليين
وبﻼد الموسيقار أنطونيو فيفالدي وكازنوفا..
مدينة مئات الجسور المائية وا لتحف الفنية في
الفنون وا لعلوم ..مجلة “الشروق العربي” زارت
المدينة العائمة ونقلت للقراء مشاهد وآ راء
حية وحكايات عن سحر المدينة العائمة التي
تحّولت من مدينة الخطر عبر القرون إلى
وا حدة من أجمل مدن العالم.
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@البندقية ..هك-ذا سصّ-م-اه-ا التجار العرب اأ’وائل
الذين اشصتقوا اسصمها من اسصم مأاخوذ من لقب
ب-ون-ودوتشص-ي-ا الدوقية ا÷ميلة ،هي أاشصهر اŸدن
اإ’يطالية وواحدة من أاشصهر سصت مدن أاوروبية ‘
القرون العشصرة اŸاضصية ووجهة سصياحية عاŸية.
ك-انت تسص-م-ى م-لك-ة ال-بحر اأ’درياتيكي نتيجة
–كمها ‘ التجارة البحرية العاŸية قبل اكتشصاف
ال--ع--ا ⁄ا÷دي-د غ-رب-ا م-ن ق-ب-ل ك-ول-وم-ب-وسش،
وال-ط-ري-ق إا ¤آاسص-ي-ا والشص-رق اأ’دن-ى شص-رق-ا عÈ
رأاسش الرجاء الصصالح من قبل ابن ماجة وفاسصكو
دي غاما.
ك-ل مك-ان ه-ن-ا يحكي جزءا من تاريخ البشصرية،
وك-ل زق-اق ف-ي-ه-ا ي-ؤورخ أ’حداث تاريخية مهمة ‘
ا◊رب كما ‘ السصلم ‘ ،العلوم كما ‘ الفنون.
›ل--ة ““الشص--روق ال-ع-رب-ي““ رسصت ف-وق اŸدي-ن-ة
العائمة ،مدينة الرحالة العاŸي ““ماركو بولو““ الذي
عّ-رف ال-غ-رب ع-ل-ى الشص-رق من خÓل رحلته إا¤
Óيطالي ÚاŸعكرونة
الصص Úال-ت-ي ج-لب م-ن-ه-ا ل -إ
ال---ت---ي صص---ارت عÓ---م--ة مسص--ج--ل--ة ب--اسص--م
إايطاليا واŸوسصيقار العاŸي أانطونيو فيفالدي.
ت-تكّ-ون اŸدي-ن-ة ال-ع-ائمة من أازيد من مئة جزيرة

صحفي «الﴩوق العريب»

وه-ي ع-اصص-م-ة إاق-ل-ي-م فينتو ،وتنقسصم اإ ¤سصت اللواتي يتحدثن بلغة شصامية ،ومع ا’قÎاب أاكÌ
بلديات رئيسصة ،حيث يقع مركز اŸدينة التاريخي عرفنا أانهن من لبنان ...إانها اŸرة اأ’و ¤التي تأاتي
‘ وسصط البحÒة وهو أاحد أاك ÈاŸراكز التاريخية ‘ ف-ي-ه-ا ن-يك-ول وزم-يÓ-ت-ها إا ¤فينسصيا تقول““ :لقد
سصم هذا اŸركز التاريخي إا 6 ¤ان--ب-ه-رت َŸا شص-اه-دت-ه م-ن –ف ف-ن-ي-ة وع-م-ارة
أاوروبا وإايطاليا ،ويق ّ
م-ن-اط-ق رئ-يسص-ة ه-ي سص-ان ماركو ودورسصودورو ه--ن-دسص-ي-ة ،ونصص-حت ا÷م-ي-ع ب-زي-ارة اŸدي-ن-ة
وك-انÒاج-و وك-اسص-ت-ي-ل-و وسصانتا كروتشصه وسصان العائمة““.
ت-ع-ج ف-ي-نسص-ي-ا ب-قصص-ور ال-ن-بÓء التي تطل على
باولو.
وت-ق-ع اأ’ح-ي-اء ع-ل-ى ام-ت-داد القناة العظمى وهي سص--اح-ات وشص-وارع وج-داول وق-ن-وات ومسص-اك-ن
الطريق الرئيسش ‘ هذه اŸدينة ،إاذ يتفّرع من هذه قدÁة أ’غنى عائÓت فينسصيا ‘ الفÎة الذهبية
ال--ق-ن-اة م-ا ي-ق-ارب اŸئ-ة وث-م-ا Êوخ-مسص Úق-ن-اة للمدينة.
صص-غÒة ،ك-م-ا أاّن ه-ن-اك العديد من ا÷زر التي ’ ع-ل-يك نسص-ي-ان ا◊اف-ل-ة والسصيارة وحتى سصيارة
يقطنها الناسش ،مثل جزيرة بورانو وجزيرة مورانو اإ’سص-ع-اف وشص-اح-ن-ات ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،ف-الكل
ي-ركب ال-ق-ن-وات اŸائ-ي-ة ل-ل-ح-رك-ة ،وا÷ن-دول أاو
وجزيرة تورشصيللو وجزيرة باللسصÎينا وغÒها.
ونحن نشصق طريقنا Ùنا ›موعة من الشصابات الغوندو’ هي الوسصيلة الوحيدة للتنقل.
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اŸع-م-اري Úال-ب-ارزي-ن ‘ اإ’ق-ب-ال ع-ل-ى تصصميم
الغوندول أاو ا÷ندول القارب الشسهÒ
جسص-ر ري-ال-ت-و ا÷ديدÃ ،ا ‘ ذلك الفنان مايكل
الذي ل بديل عنه
’ يزيد طول ا÷ندول أاو الغوندو’ عن أاحد عشصر أا‚ل-و .ب-دأا ب-ن-اء ا÷سص-ر ب-واسص-ط-ة أان-ط-ونيو دا
مÎا وب-ع-رضش ط-ول-ه م Îونصص-ف ،وي-توارث من ب--ون--ت--ي ‘ ع-ام 1588م واك--ت-م-ل ب-ع-د ثÓ-ث
اأ’ب إا ¤ا’بن ،أاما اآ’ن فيتم منحه برخصصة بعد سصنوات.
تكوين يصصل إا ¤سصنوات ..سصعر ا÷ولة به يصصل جسص--ر ال--ت-ن-ه-دات ،وي-روي حك-اي-ة ت-ن-ه-ي-دات
السص-ج-ن-اء ،وه-م Áرون ف-وق-ه ل-لعبور من قصصر
إا ¤ثمان Úأاورو ÿمسصة أاشصخاصش.
ن--ح-ن ه-ن-ا ‘ م-ي-دان سص-ان م-ارك-و ،إان-ه اأشص-ه-ر العدالة ،الذي ’ يفصصله عن السصجن سصوى هذا
سصاحات اŸدينة العائمة بكنيسصتها الشصهÒة التي ا÷سص-ر الصص-غ ،Òح-يث ك-انوا يقتادون عÈه بعد
تؤورخ أ’زمنة مضصت من تاريخ اŸدينة ..تتوسصط انقضصاء اÙاكمة.
سص-اح-ة سص-ان م-ارك-و فينسصيا وهي –توي على
أاه-م وأاشص-ه-ر اŸط-اع-م وال-ف-ن-ادق وب-ه-ا م-ت-حف اإلسسÓم ‘ البندقية ...من هنا مّر التجار
اŸسسلمون والعرب
““دوك-ا‹““ أاشص-ه-ر م-تاحف فينسصيا ،وقد ” إاخراج
ِ
كانت البْنُدقِ
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الكث Òمن اأ’فÓم العاŸية ‘ هذا اŸكان.
ُ
ُ s
ْ
ْ
ترتبط اŸدينة السصاحرة Ãهرجان عاŸي يأاتي ‘ َم--ك-ان-ة كÈى ‘ ال-عصص-ور ال-وسص-ط-ى ‘ أاوروب-ا،
طَ-رت ُsŸدة زم-نية طويلة على أاجزاء واسصعة
مقدمة كرنفا’ت إايطاليا والعا ⁄الذي –تضصنه وسَصْ-يَ -
ال-ب-ن-دق-ي-ة ك-ل شص-ه-ر فيفري الذي يصصادف عيد م-ن سَص-واح-ل الَ-بْ-ل-قان على البحر اأ’درياتيكي،
وك-ان ل-نشص-اط-ه-ا ال-بحري التجاري دورا كبÒا ‘
ا◊ب عند اأ’وروبي.Ú
أاح-د ال-ت-ج-ار اŸغ-ارب-ة الذين التقيناهم هنا أاطلق ت-لك السص-ي-ط-رة ال-عسصك-ري-ة ال-ت-ي َحs-وَلْ-ت-ها إا¤
ال-ع-ن-ان ل-ل-ح-ديث ع-ن ج-م-ال اŸدي-نة ،وأاعاد لنا إامÈاط--وري--ة ب--ح--ري--ة كÈى ح--ت--ى سَصَ--ح--ب
الشص-ع-ار ال-فرنسصي الذي يقال على اŸدينة ““رؤوية العثمانيون بتوسصعاتهم ‘ الَبْلقان الِبسصاط من
–ت أاقدام البنادقة.
فينسصيا و‡كن أان أاموت فيما بعد““.
تبقى ا÷سصور الرابطة ب Úقنوات اŸدينة أاشصهر وازداد َدورهم اضْصِمح ’ًÓعقب توسصع النشصاط
م-ع-ا ⁄اŸدي-ن-ة وم-ن-ه-ا جسص-ر اأ’كادÁية وجسصر ال-ب-ح-ري اإ’سص-ب-ا ÊوالÈت-غ-ا‹ ،وم-ا َتِ-ب-ع-ه م-ن
ال-ري-ال-ت-و Ãت-اج-ره اأ’رب-عة والعشصرين ،وجسصر اك-تشص-اف-ات ج-غرافية ،وَتَحtول ‘ طرائق التجارة
صصب إامÈاطورية الُبْنُدقِsية
ريالتو هو أاحد أاك Ìا÷سصور شصهرة ‘ البندقية ،البحرية ،التي كانت َع َ
وواحد من أافضصل مناطق ا÷ذب ‘ البندقية ،كما البحرية.
أان-ه أاول ا÷سص-ور اأ’رب-ع-ة ال-ت-ي “ت-د م-ن القناة ﺗﺒﻦﻴ كتب التاريخ أن ﻋﻼﻗات العﺜﺎﻤﻧﻴﻦﻴ ﺑﺒعﺾ
اﳌﺪن اﻹيطالﻴة وﻻ ﺳﻴﺎﻤ جنو√ والﺒنﺪﻗﻴة اﺗﺴﻤﺖ
الكÈى.
وق-د اه-ت-م ال-ع-دي-د م-ن ال-ف-ن-ان ÚواŸه-ندسص Úﺑﻜوﻧﻬا ﻏﺮﻴ ﻣﺴتﻘرة ﻧتﻴﺠة لﻸﺣﺪاث الﺠﺴام التي

ﺗﺨﻠﻠﺖ الﻘرن الﺨاﻣﺲ ﻋﴩ ،وﻤﺑﺠرد ﺗوﱄ الﺴﻠطان
ﺳﻠـﻴـﻢ اﻷول ﻗـام ﺑـتـﺠـــــﺪيـﺪ اﳌعـاﻫـﺪات ﻣـﻊ
الـﺒـنـﺪﻗﻴة ﺳنة 1517م ،وﻧﺼﺖ ﺑــعﺾ ﺑــنـود
اﳌعاﻫﺪة ﻋﲆ:
@ ﻣـﻘـاﺑـﻠـة رﻋـايا الﺒنﺪﻗﻴة ﻣﻦ الﺠﻤﻴﻊ ﺑﱰﺣاب
وﻋﺪالة وﺳﻠوك اجتﺎﻤﻋي ﻣﻤتاز ﰲ جﻤﻴﻊ اﳌواﻧﺊ
التاﺑعة لﻠﺪولة العﺜﺎﻤﻧﻴة ﻤﺑا ﻓﻴﻬا:
^ ﺗــﺠـنب إلـحـاق أي أذى أو ﴐر أو ﻣﻀايـﻘـة
لﻠﺒنادﻗة.
^ الﺴﺎﻤح لـﻘـنﺼﻞ الـﺒـنـﺪﻗـﻴـة ﻤﺑﺰاولة النﺸاط
التﺠاري.
^ يـﺒـاﴍ الـﻘـنﺼﻞ الـﺒـنﺪﻗي الﺸﺆون الﻘاﻧوﻧﻴة
والﻘﻀاﺋﻴة ﳌواﻃنﻴﻪ.
^ ﻋﺪم اﻋﱰاض ﺳفﻦ الﺒنﺪﻗﻴة الراﺳﻴة ﰲ اﳌواﻧﺊ
التاﺑعة لﻠﺪولة العﺜﺎﻤﻧﻴة.
يتﻀﺢ ﻣﻦ ﺑنود ﻫﺬ√ اﳌعاﻫﺪة ﻣﺪى اﻻﺳتفادة التي
ﻋادت ﻋﲆ الﺒنﺪﻗﻴة ،ﻓﺒفﻀﻠﻬا أدﺖ دورا ﺗﺠاريا
ﻣﻬﺎﻤ ﰲ أوروﺑا ،والﺬي ﻤﺗﺜﻞ ﺑالﺨﺼوص ﰲ إﻧﺸاء
وكاﻻت ﺗﺠارية اﻣتﺪت ﺣتﻰ ﺷﺎﻤل ﻏرب أوروﺑا.
وصص-ف اب-ن سص-ع-ي-د ‘ ك-ت-اب ا÷غ-راف-ي-ا عمارة
ال-ب-ن-دق-ي-ة ب-ق-ول-ه““ :ع-مارتها ‘ البحر ،وتخÎق
اŸراكب أاكÌه-----ا ،تÎدد ب Úالt-----دور ،وم-----ركب
اإ’نسص--ان ع--ل--ى ب--اب داره ،ول-يسش ل-ه-م مك-ان
ي--ت-مشص-ون ف-ي-ه إا’ السص-اب-اط ال-ذي ف-ي-ه سص-وق
صصْرف ،صصنعوه لراحتهم إاذا أارادوا التمشصي““.
ال s
ق-د نك-ون ق-د أان-ه-ي-ن-ا جزءا من رحلتنا إا ¤اŸدينة
التي يصصعب حصصرها ‘ كلمات ﬁدودة ،أ’ن ‘
ك-ل ج-دار وك-ل ق-طعة من اŸدينة العائمة يحكي
قصص-ة ت-ف-رضش ع-ل-ي-ن-ا زيارة اŸدينة Ÿعرفتها ...إا¤
اللقاء ‘ مدينة أاخرى.
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وردة الجزائرية

أنثى رسمت بأنامل طفلة صغيرة مسيرة فنية وشخصية عمﻼقة أصبحت فيما بعد سيدة
وأ ميرة الطرب العربي بكل اقتدار ،مثلت فأبدعت وغنت فأطربت ،في مشوا ر كتب بأقﻼم
من ذهب في عالم اﻹحساس مازال براقا متوهجا إلى حد اليوم.
@ صالح عزوز
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@م-ن السس-ه-ل ا◊ديث ع--ن--ه--ا ،لك-ن م-ن
الصص-عب أان ت-وف-ي-ها حقها ‘ حقل الفن ،اسصم
ن-ري-ده ل-ل-ذك-رى ‘ رك-ن أاسص-م-اء م-ن ال-ذاكرة
ول-يسش ل-ل-ت-ع-ري-ف ،ف-قد صصدحت ‘ مشصارق
اأ’رضش ومغاربها ،مسصÒة فنية طويلة “تد إا¤
أاك Ìم--ن نصص-ف ق-رن ،سص-واء ‘ ال-ت-م-ث-ي-ل أاو
ال--غ--ن-اء ،ه-ي ““وردة ف-ت-وك-ي““ اŸع-روف-ة ب-وردة
ا÷زائرية من أاب جزائري وأام لبنانية مولودة
‘ فرنسصا من سصنة 1939م.
كانت مصصر اÙطة اأ’و ¤لصصوتها واسصمها ‘
عا ⁄الفن ح Úرحلت إا ¤القاهرة سصنة ،1960
ح--يث ك--انت ع--ل-ى م-وع-د م-ع أاو ¤خ-ط-وات
شصهرتها ‘ عا ⁄السصينما ،التي تواصصلت تبعا
‘ عدة مسصلسصÓت وأافÓم عديدة اسصتطاعت
م-ن خÓ-ل-ه-ا أان ت-ؤوسصسش لبنات ‚احها التي
بقيت ثابتة حتى بعد وفاتها.
مشصت ب---خ--ط--وات سص--ري--ع--ة ‘ مسص--اره--ا
واسص--ت--ط-اعت أان تصص-ل إا ¤ق-م-ة الشص-ه-رة ‘
عطائها ،وقدمت خÓل مشصوارها أاغان خالدة
إا ¤ال-ي-وم م-ازالت ت-دوي ‘ سص-م-اء الفن ‘ كل
اÛا’ت دون اسصتثناء ،بحنجرة حققت التميز
منذ أان و÷ت هذا العا ⁄الذي أاصصبحت فيه
اسصما وهاجا إا ¤حد السصاعة.

بعد فÎة من الزمن اعتزلت اأ’ضصواء لتبقى ‘
البيت ،لكنها  ⁄تعتزل الغناء ‘ وجدانها ،فقد
ب--ق--يت تصص--دح بصص--وت-ه-ا ح-ت-ى ب Úاأرك-ان
م-ن-زل-ه-ا ،ف-ق-د ف-ط-رت ع-ل-ى حبال صصوتية ’
تتوقف عن ا’هتزاز حتى ولو كانت بعيدة عن
اأ’ضصواء أاو ليسصت فوق ركح اŸسصارح.
عادت إا ¤بهجة اأ’ضصواء وسصحرها بدعوة من
الرئيسش الراحل ““هواري بومدين““ الذي طلبها
إ’ح-ي-اء ع-يد ا’سصتقÓل سصنة 1972م ،كانت
ه-ذه ال-دع-وة Ãث-اب-ة ن-قطة انكسصار ‘ حياتها
العائلية وهو الطÓق من زوجها هنا ‘ ا÷زائر،
غ Òأان هذا ا’نفصصال كان Ãثابة عيد ميÓدها
ال-ث-ا ‘ Êه-ذا ال-ف-ن ،ح-يث وبعد هذه ا◊ادثة
م-ب-اشص-رة رجعت إا ¤مصصر وتزوجت اŸوسصيقار
الكب““ Òبليغ حمدي““ ،زواج كان هو اآ’خر رحلة
طويلة ‘ عا ⁄اإ’حسصاسش والفن اŸتقن حتى
ب-ع-د ان-فصصالها عنه وبقي يجمعهما العمل إا¤
غاية سصنة .1979
غنت وأاطربت وأابدعت ‘ الكث Òمن اأ’غا،Ê
وسص-ب-ق-ت-ه ف-ي-م-ا ق-بل إا ¤التمثيل الذي كانت
ب-ارع-ة ف-ي-ه ،بل أاسصسصت كذلك أ’عمال خالدة
عديدة منها““ :أاŸظ وعبده ا◊امو‹““ مع ““عادل
مأامون““ ،و““أامÒة العرب““ و““حكايتي مع الزمان““

العطر الذي
يفتقــــــــده
الطرب اليوم
مع رشصدي أاباظة ،و““صصوت ا◊ب““ مع حسصن
ي--وسص-ف ،ك-م-ا شص-اركت ‘ مسص-لسص-ل ““أاوراق
ال-ورد““ م-ع ع-م-ر ا◊ري-ري ،ي-ل-ي-ه-ا ف-ي-م-ا ب-عد
مسص-لسص-ل ““آان اأ’وان““ م-ن ت-أال-ي-ف ““ي-وسص-ف
م-ع-اط-ي““ وإاخ-راج ““أاحمد صصقر““ ،جسصدت فيه
شصخصصية سصيدة “لك شصركة إانتاج كاسصيت
تصص--ن--ع أاو ت--ب-حث ع-ن اأ’صص-وات ا÷ي-دة ‘
الغناء.
وح-ت-ى وإان اخ-ت-ل-فت اآ’راء ‘ م-ن أاي-ن ك-انت
ب--داي-ت-ه-ا ‘ ع-ا ⁄اأ’غ-ن-ي-ة ،إا’ أان الك-ث Òم-ن
اŸت-ت-ب-ع Úاسص-ت-قر رأايهم على أان ميÓدها فيه
ك-ان ب-دءا م-ن أاغ-ن-ي-ة ““أاي-ام-ي ب-ت-ح-لو““ سصنة
 ،1979من أا◊ان سصيد مكاوي ‘ حفل فني
مباشصر ،ومن هنا كان سصلم صصعودها إا ¤قمة
هرم الشصهرة والنجاح حتى وافتها اŸنية سصنة
 2012بالقاهرة.
اسص-م أاردن-اه ل-ل-حضص-ور والتكر ’ Ëللتعريف،
وح-ت-ى إان تك-ل-منا ‘ سصÒتها الذاتية ’ نوفيها
ح--ق-ه-ا ف-ي-ه ،أاسص-ط-ر ق-ل-ي-ل-ة ‘ مسصÒة ف-ن-ي-ة
وشص-خصص-ي-ة ع-مÓقة ،مازال صصدى أاعملها إا¤
حد اليوم ،ومازالت ذكراها –ضصر ‘ اأ’نفسش
‘ كل ح Úو◊ظة.

ابتعدي عن العﻼجات الكيماوية التي تزيده ضررا

@اعداد :نسيبة إنتصار عﻼل

شعرك مجعد!

تسعد السيدات ذوا ت الشعر
المجعد ،بمظهرهن بعد
الخضوع لجلسات فرد الشعر
باستعمال موا د كيماوية على
غرار البروتين وا لكيراتين،
لكنهن يصدمن فيما بعد
بالنتائج المريبة لهذه الموا د
الكيماوية ،وا لتي تقضي على
تركيبة الشعر من الجذور إلى
اﻷطراف ،ما يجعل كل وا حدة
منهن تتمنى لو أنها اكتفت
باستعمال أدوا تها الكهربائية
التي تقدم نتائج سريعة ،صحية
وغير مكلفة.

@ح-ذرت دراسص-ة ع-ل-م-ي-ة ط-بية قامت بها دكتورة
مصص-ري-ة م-ن ك Èح-ج-م اأ’خ-ط-ار ال-ن-اج-م-ة ع-ن
اسص-ت-خ-دام اŸواد الك-ي-م-اوي-ة ‘ فرد الشصعر اÛعد،
ع-ل-ى غ-رار م-ادت-ي الÈوت ÚوالكÒات ÚوغÒه-ما،
ه-ذه اأ’خÒة ال-ت-ي ت-وصص-لت ال-دك-ت-ورة إا ¤ن-ت-ائج
مرعبة بخصصوصصها ،تفيد أان منتجات فرد الشصعر
اÛع-د ،خ-اصص-ة اأ’نواع غ Òاأ’صصلية– ،توي على
م-واد تسص-ت-ع-مل ◊فظ جثث اŸوتى ،وهي
سصامة وخطÒة لÓسصتعمال على الشصعر
ال-بشص-ري ،ح-يث أان ل-ه-ا نتائج بعدية
م-دم-رة ك-ف-ق-دان الشص-ع-ر ◊ي-ويته،
تسصاقطه وموته ،كون مصصادرها عبارة
ع-ن م-واد ن-ب-اتية وحيوانية ومعدنية يتم
ت-غ-ي Òشصك-ل-ه-ا وصص-فاتها الفيزيائية والكيميائية
’سص-ت-خ-دام-ه-ا أ’غ-راضش ج-م-ال-ي-ة ،ب-يد أان جهل

صص-اح-ب-ات الشص-ع-ر اÛع-د ل-هذه ا◊قائق اŸرعبة،
ي-ج-ع-لهن يقبلن وبشصدة على اÿضصوع ÷لسصات
اŸع--ا÷ة Ãواد ك--ي--م-ي-ائ-ي-ة ب-ع-د ع-زوف-ه-ن ع-ن
اسص-ت-ع-م-ال اأ’دوات الك-ه-رب-ائ-ي-ة ،ف-ط-م-ع-ه-ن ‘
ا◊صص-ول ع-ل-ى شص-ع-ر أام-لسش وم-نسص-دل ،يغطي

الضصرر الكب Òالذي سصيلحق بهن ،وإاذا علمنا فيما
ت--ت--م-ث-ل ه-ذه اأ’ضص-رار’ ،ح-ت-ف-ظت ك-ل سص-ي-دة
Ãج-ف-ف الشص-ع-ر خ-اصص-تها ،أاو مكواتها أاو مشصطها
ا◊راري ،فما هي أاخطار اŸواد الكيماوية اŸسصتعملة
‘ عÓج الشصعر وفرده؟

أاهم األخطار الناجمة عن فرد الشسعر
باŸواد الكيماوية

ل-لسص-ي-دات صص-اح-ب-ات الشص-عر اÛعد خاصصة ،إاذا
ك-نت ت-ت-وق-ع Úأان العÓجات بتوظيف الÈوتÚ
والكÒات Úسص-ي-ج-ع-لك تسص-ت-ي-قظ ‘ Úالصصباح
دون ا◊اجة إا ¤اسصتعمال مكواة الشصعر أاو اŸشصط
ا◊راري لتمليسش شصعرك ،فأانت من دون شصك
–ل-م ،Úع-دا ذلك صص-ح-ي-ح أان الÈوت-ي-نات هي
اŸكون الرئيسصي واأ’هم ÿصصÓت الشصعر على
اخ-تÓ-ف أان-واع-ه-ا ،ووجودها بكميات مناسصبة ‘
الشص-ع-ر م-ن اأ’م-ور ال-رئ-يسص-ي-ة ل-لمحافظة على
صصحته ومنع تعرضصه للتكسصر وا÷فاف والتلف،
ث-م إان الكÒات Úط-ري-ق-ة ج-ي-دة ل-ل-ت-خ-لصش من
Œع-ي-دات الشص-ع-ر أ’شص-ه-ر عديدة ،ولكن إاذا كان
شصعرك ›عد طبيعيا ،أاو خشصنا فعليك اÿضصوع
لعÓجات مسصتمرة ،باإ’ضصافة إا ¤العناية اليومية
ب-اسص-تخدام حمامات الزيت ،واأ’سصبوعية كذلك
ب-اإ’ضص-اف-ة إا ¤اŸسص-اج وت-ناول فيتامينات الشصعر،
دون ال-ت-خ-ل-ي ع-ن تصص-فيفه جيدا ً ،وهذا حسصب
اأ’خصصائي Úيؤودي إا:¤

اﻹصابة بالحساسية

ليسش كل أانواع الشصعر قابلة للتأاقلم وا’سصتجابة
ل-ل-عÓ-ج-ات الك-ي-م-اوي-ة ،ف-ب-عضش هذه اأ’خÒة ’
ي--تÓ--ءم م-ع أان-واع ك-ثÒة م-ن ف-روات ال-رأاسش ،م-ا
يتسصبب ‘ إايذائها ،وتظهر عÓمات ا◊سصاسصية
ب-ع-د اÿضص-وع ل-عÓ-ج الشص-ع-ر ،على شصكل حكة
وال-ت-ه-اب-ات م-ت-ف-اوتة اÿطورة ،ومظهر غ’ Òئق
ج--راء اح--م--رار ف--روة ال--رأاسش وﬁي--ط الشص-ع-ر،
واح--م--رار ‘ ال--ع--ي--ن ،Úن-ت-ي-ج-ة ت-أاث-ره-ا Ãادة
الفورمالدهيد (الفورمال.)Ú

تضرر مسام الرأس:

ف--روة الشص--ع--ر ه--ي م--ن--ط-ق-ة ج-ل-دي-ة غ-اي-ة ‘
ا◊سص-اسص-ي-ة ،ف-مسص-ام-ه-ا الضصعيفة ،واŸسصتعدة

ل-ل-ت-أاث-ر ب-أاي ع-ام-ل ،تصص-ب-ح جافة بعد العÓجات
الك-ي-م-اوي-ة ل-لشصعر ،وتÎاجع قدرتها ‘ إافراز اŸواد
ال-ده-ن-ي-ة الÓ-زم-ة لÎط-يب ن-فسص-ه-ا وت-رط-يب
الشصعر ،ما يؤودي إا ¤التسصاقط.

تساقط الشعر وتقصفه وتكسره

أاو ¤ال---فÎات ب---ع--د ف--رد الشص--ع--ر ب--الÈوت Úأاو
الكÒات ،Úيبدو الشصعر أاكŸ Ìعانا وناعما ،غ Òأانه
سص--رع--ان م--ا ي--ظ-ه-ر ال-ت-أاث Òال-ق-وي ل-ه-ذه اŸواد
الك-ي-م-اوي-ة على الشصعر ،فيبدأا الشصعر بالسصقوط
وال-ت-قصص-ف ،ك-م-ا ت-ب-دو م-ؤوشص-رات ال-ت-ل-ف على
الشصعر بشصكل واضصح.

تنشيط الخﻼيا السرطانية

ت-ت-ج-ل-ى ﬂاط-ر ف-رد الشصعر بالكÒات ‘ ،Úأاهم
ع--نصص--ر م--ركب ل--ه--ذه اŸادة ،ون--قصص--د ع-نصص-ر
الفورمالدهيد (الفورمال ،)Úوهي مادة مسصرطنة
م--وج--ودة ف--ى مسص--ت-حضص-رات الكÒات Úل-ف-رد
الشصعر ،كما يدخل ‘ تكوين الÈوت ÚاŸسصتخدم
‘ ف-رد الشص-ع-ر ب-عضش م-ن اŸواد الك-يميائية التي
ت--تسص--بب ‘ ازدي--اد ا’ح--ت-م-ال ب-ظ-ه-ور خÓ-ي-ا

سصرطانية ‘ جسصم اŸرأاة اÿاضصعة لهذا النوع من
ال-عÓ-ج ع-ن-د ام-تصص-اصص-ه-ا ب-واسصطة ا÷لد ،كما
ت-ؤودى إا ¤ال-ت-ه-اب-ات ل-ل-ج-ه-از ال-ت-ن-فسص-ي ع-ن-د
اسصتنشصاقها.
إان ظهور منتجات فرد الشصعر اÛعد اÿالية من
ال--ف--ورم-ال-ده-اي-د ’ ،ي-ع-ن-ي ت-وف-ر ا◊ل ،أ’ن-ه-ا
م-ن-ت-ج-ات أاق-ل ف-اعلية ،باŸقابل تضصاف إاليها مادة
السصلفات الشصائعة Ãضصارها العديدة.

العودة إا ¤أادوات تصسفيف الشسعر

ك-ل ه-ذه اأ’ضص-رار اÿطÒة ع-لى صصحة اŸرأاة ،من
اŸفÎضش أان Œع-ل السص-ي-دات صص-اح-بات الشصعر
اÛعد ،يرضص Úبطبيعة شصعرهن ،ويفكرن أالف
م--رة ق--ب--ل اإ’ق--دام ع-ل-ى م-ث-ل ه-ذه ال-عÓ-ج-ات
الكيماوية اÿطÒة ،ثم إان وجود آاليات مبتكرة ‘
تصص--ف-ي-ف الشص-ع-ر ع-ل-ى غ-رار اŸشص-ط ا◊راري،
وأان-واع مك-واة الشص-عر ،والكث Òمن التكنولوجيات
ا◊دي-ث-ة اأ’خ-رى ب-اتت مسص-خ-رة ÷م-ي-ع أانواع
الشص-ع-ر ،دون أاضص-رار صص-ح-ي-ة ت-ذكر ،فقط يجب
ال-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا ب-ع-قÓنية ،واإ’حاطة بتعليمات
اسصتعمالها.

صففي شعرك المجعد على طريقة خبراء الشعر

الهروب من الموا د الكيماوية وأ ضرارها على الشعر المجعد ،وطبيعة هذا النوع من أنوا ع
الشعر ،يضع بعض السيدات في حيرة وقلق مستمر حيال مظهرهن ،فهن ﻻ يملكن أفكار
حول سبل تصفيف الشعر ،ويعتقدن مع ضيق وقتهن ،أن ﻻ أحد يملك الحل دون صالونات
الحﻼقة وا لتجميل ،بينما بإمكان كل سيدة صاحبة الشعر المجعد أن تكون مصففة شعر
محترفة،كيف؟
أاسساليب مبتكرة لتصسفيف الشسعر اÛعد

إان ال--وسص-ائ-ل واأ’دوات الك-ثÒة ال-ت-ي وضص-ع-ت-ه-ا
ال-تك-ن-ول-وج-يا ا◊ديثة ‘ متناول السصيدات ،من
أاج-ل تصص-ف-يف شصعرهن بأاسصاليب عصصرية ومن
دون ع-ن-اء ،اسص-ت-ط-اعت أان ت-زي-ح ع-ق-دة الشص-عر
اÛع-د ال-ت-ي تÓ-زم الك-ثÒات ،وم-ن بÚ
طرق اسصتخدامها Áكنك:
غسص--ل شص--ع--رك ج-ي-دا،
وت--نشص--ي--ف-ه ب-ق-ط-ع-ة
ق-م-اشش ق-ط-ن-ي-ة ،ث-م
ف--رده ب--اسص--ت--ع--م-ال
ف---رشص---اة ،ات---رك--ي--ه
م---نسص---د’ ح--وا‹ 5
دق---ائ---ق ،أاع---ي--دي
تسصريحه بفرشصاة
متقاربة
اأ’سصنان
با÷لب
نحو

اأ’سص-ف-ل ،وك-رري ال-ع-م-ل-ية كلما انقضصت الفÎة،
شص-ري-ط-ة أان ي-ت-ع-رضش شص-ع-رك اÛعد إا ¤الهواء
ح-ت-ى ي-ج-ف “اما ،سصتÓحظ Úأانه قد تخلصش
م-ن أاك Èال-ت-ج-ع-ي-دات اŸق-ل-ق-ة ،يبقى أان “رري
اŸشص--ط ا◊راري م--ن –ت الشص--ع-ر ب-ل-مسص-ات
سصريعة ،للحصصول على شصعر أاملسش.

قلب الشسعر
(التوربيون):
اغسصلي

شص----ع---رك اÛع---د،
وق-وم-ي ب-تقسصيمه إا‹ جزئ ،ÚانطÓقا من مركز
الرأاسش ،باسصتعمال اŸشصط ذو اأ’سصنان الواسصعة،
فورا وقبل أان يأاخذ شصعرك ‘ ا÷فاف ،انتقلي ا¤
اŸرحلة الثانية التي تسصتدعي بعضش ا÷هد ،لفي
ا÷زء اأ’Áن وÃج-رد ل-ف-ه ت-ث-ب-ي-ت-ه ب-دبابيسش

““الشصينيوه““ من ا◊جم الكب ،Òلضصمان ا◊صصول
ع-ل-ي ت-أاث Òج-ي-د ح-ت-ى ي-ج-ف الشص-ع-ر ،ان-زعي
ال-دب-اب-يسش ع-ن-ه ،وسص-رح-ي-ه ب-اسص-تعمال مكواة
الشصعر ،إاذا كنت غ Òراضصية عن مسصتوى انفراده.

اسستعمال بكرات الشسعر:

بكرات الشصعر من أاقدم اأ’سصاليب اŸسصتعملة ‘
تصصفيف الشصعر ،وتعد ابتكارا رائعا سصبق اأ’دوات
الك-ه-رب-ائ-ي-ة ،لفي شصعرك اÛعد والذي انتهيت
للتو من غسصله ،حول بكرات من ا◊جم الكب،Ò
وثبتيها بالواسصطة دبابيسش ،حتى يجف الشصعر
“ام--اÁ ،ك--نك ا’سص--ت-ع-ان-ة Ãج-ف-ف الشص-ع-ر
ل--تسص--ري--ع ال--ع--م--ل-ي-ة إاذا ك-نت مسص-ت-ع-ج-ل-ة،
سص-ي-ت-خلصش شصعرك من Œعيداته اŸملة ،ويبدو
وك-أانك خ-رجت ل-ت-وك م-ن صص-ال-ون حÓقة ،فقد
افعلي ذلك بصص Èوبإابداع.
تذكري دائما بأان ا◊لول واأ’دوات الطبيعية ،آامنة
لشص--ع--رك أاك Ìم--ن اŸواد الك-ي-م-ي-ائ-ي-ة ،أام-ا
اÈÿاء ،ف---ي--نصص--ح--ون السص--ي--دات
صص-احبات الشصعر اÛعد ،بالثقة
‘ ال-ن-فسش ،خ-اصص-ة ب-ع-د
النظر إا ¤اŸرآاة ،على
كل سصيدة أان
تدرك
بأانها
اŸصصفف
اÿاصش
لشصعرها،
أ’نه بإامكانها
تسص--يÒه ب-ي-دي-ه-ا إا¤
ا’Œـــــــــــــــــاه الذي تــــرغـــــب بـــه.

نصائح الخبراء للعناية بالشعر المجعد المصبوغ
لﻸسف ..إن خبراء الشعر قد توصلوا منذ
مدة إلى نتيجة تم اﻹعﻼن عنها ،مفادها أن
حصة الشعر المجعد من أضرار الصبغات
أكبر منها لدى أنوا ع الشعر اﻷخرى،
وا لمصاعب تبدأ من اختيار الصبغة إلى
تطبيقها وماعدا ذلك من عناية بالشعر ،في
هذه السطور جمعنا لك بعض أهم نصائح
خبراء الشعر التي تساعدك على تجنب
أضرار الصبغة على الشعر المجعد.

@إاذا ك-نت م-ن ع-اشص-ق-ات اللون اأ’شصقر ،فعليك أان
ت-فك-ري م-ل-ي-ا ق-ب-ل ت-ط-ب-ي-ق-ه على الشصعر اÛعد،
اسص-تشصÒي خ-بÒك ل-ي-م-دك ب-ال-نصص-ائح حول أاي
درجات اأ’شصقر تناسصب كثافة شصعرك ،وتأاكدي أان
اأ’شص-ق-ر ال-بÓ-ت-يني يتطلب اسصتخدام بÒوكسصيد
ال-ه-ي-دروج ،Úوه-و م-ا يÎك الشصعر اÛعد اأ’شصقر
ج-اف-ا ،وق-د ي-ب-دو ﬁروق-ا “اما إاذا  ⁄يتم إاخضصاعه
للعÓجات اŸناسصبة.

ما بعد الصسبغة:
غسل الشعر:

ي-ق-در اÈÿاء اŸدة ال-واجب ان-ت-ظ-اره-ا ق-ب-ل غسصل

الشصعر اŸصصبوغ اÛعد بحوا‹ يوم إا ¤يوم ،Úعلى
أان ي-تك-رر غسص-ل-ه أ’ك Ìم-ن م-رت Úأاسص-ب-وعيا ،كما
يتوجب اسصتعمال مصصل الشصعر أاو اŸرطبات بعد كل
غسصل.
بالنسصبة لغسصول الشصعر (الشصامبو) ،فعليك مراعاة
عنصصرين مهم ،Úأان شصعرك مصصبوغ ،وأان الشصعر
اÛع-د أاك Ìج-ف-اف-ا بسصبب عدم وصصول الدهون إا¤
أاطرافه ،فالدهون التي تنتجها فروة الرأاسش غ Òقادرة

ع-ل-ى ال-وصص-ول إا ¤أاط-راف الشص-ع-ر ل-ط-ب-ي-عته ،لذا
ينبغي اسصتخدام شصامبو ذو رطوبة عالية ،كشصامبو
زيت اللوز أاو زبدة الشصيا ،مع مراعاة اسصتعمال بلسصم
الشصعر الكثيف واÛعد بانتظام ،كون اأ’خ Òيحمي
الشص-ع-ر م-ن ا÷ف-اف ال-ذي تصص-ي-ب-ه ب-ه الصص-ب-غة،
ويسصهل عملية “شصيطه باإ’ضصافة إا ¤أان البلسصم
ي-ع-ي-د ل-لشص-ع-ر Ÿع-ان-ه ال-ذي ي-ن-ط-ف-ئ ك-لما بهتت
الصصبغة.
@ ت-ف-ادي اŸاء السص-اخ-ن ،ك-ون-ه يجعل لون شصعرك
خافتا ،اسصتعملي اŸاء الفاتر ،وحاو‹ أان يكون خاليا
من الكلور.
@ Œنبي العمليات غ Òالطبيعية ،واضصبطي أادوات
تصص-ف-ي-ف الشص-ع-ر الك-ه-رب-ائية على درجات حرارة
مناسصبة (غ Òمرتفعة).
@ تذكري أان الشصعر اŸصصبوغ ،خاصصة اÛعد يحتاج
ج-دا ل-رط-وب-ة إاضص-اف-ي-ة ،ل-ذا اسص-ت-عملي زيت اللوز
وتأاكدي من وصصول الÎطيب إا ¤الفروة.
@أاشصعة الشصمسش القوية Áكن أان تؤودي بشصعرك
اÛعد اŸصصبوغ إا ¤الهÓك ،لهذا عليك حمايته دائما
من الشصمسش ،باسصتعمال مواد واقية وارتداء قبعات.
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جمالك

مدرسســــــة

@اعداد :راضية حجاب

طرق فّعالة لحماية البشرة
من كابوس التجاعيد

تألقي بقّصات الشعر
المناسبة لوجهك
حتى تشضعي جاذبية ؤجما’

ليس من السهل علينا كسيدات إيجاد قصة مناسبة للشعر ،وكلما
أعجبن بقصة ما قد ﻻ تناسبنا ،وحتى ترك الخيار للحﻼقة أو المصففة
ليس باﻷمر اﻹيجابي دائما ،لهذا نحاول في موضوعنا هذا مساعدتك
سيدتي تحت إشراف مدرسة “اليد الذهبية” لتعرفي ما يناسبك
وتطبقينه ،وأهم خطوة في الموضوع هي أن تعرفي شكل وجهك.
الوجه البيضاوي:

ك-ل أان-واع ق ّصص-ات الشص-ع-ر م-ن-اسص-بة
ل-وج-هك سص-ي-دت-ي ،ف-اخ-ت-اري التي
تعجبك.

إاسسدال خصسÓت شسعر الناصسية

هذه القصصة مثالية لصصاحبات ا÷بهة
ال--ع--ريضص-ة والك-بÒة ج-دا ،ب-إاسص-دال
الشصعر على ا÷بهة لتغطيتها.

الوجه المستدير:

إاذا ك--ان شصك--ل وج--هك مسص--ت--دي-را
ف--اأ’فضص--ل اخ--ت--ي--ار ق ّصص-ات شص-ع-ر
منتفخة ،مع Œنب إاسصدال خصصÓت
شصعرك على وجهك.

الوجه المثلث:

يسص-ت-حسص-ن اخ-ت-ي-ار ق ّصص-ات شصعر
نصص-ف ط-وي-ل-ة م-ع ت-فريق الشصعر ‘
ال--وسص--ط ب--ع-م-ل ““ف-رق-ة““ أاو إاسص-دال
خصصÓت على جبينك.

الوجه المربع:

ت--ن--اسص--ب--ه ق ّصص--ات شص-ع-ر قصصÒة،
متدرجة ““ديغرادي““ أاو““ إايفيلي““ .اŸهم
أان ’ تنزل قصصة شصعرك –ت فكك
و’ تتجاوز وجهك.
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يÓحق كابوسس التجاعيد
النسضاء دائما ،لكن هناك فئة
منهن رغم تقدمهن ‘ السضن
إا’ أانه ’ ؤجود للتجاعيد ‘
بشضرتهن .ؤفيما يلي نقدم
لكي سضرهن لتتمتعي بشضباب
بشضرة دائمة:

عصض Òالليمون مع ملعقة
صضغÒة من السضكر ،ضضعي
اÿليط على ؤجهك كام Óمع
تفادي ا’قÎاب من منطقة
العيون .اتركيه Ÿدة 10
دقائق ،ثم اغسضلي باŸاء
البارد.

قناع العسسل وا◊ليب
ِاخلطي جيدا ملعقة كبÒة
من العسضل مع نصضف ملعقة
حليب ،ضضعي اÿليط على
اŸناطق التي من اÙتمل
ظهور التجاعيد فيها
كا÷بهة ؤفوق الشضفة العليا
Ÿدة  10دقائق ،ثم أازيلي
القناع باŸاء الدافئ.

قناع بياضس البيضس
ِاضضربي  2بياضس بيضس جيدا
بواسضطة ضضّراب كهربائي حتى
–صضلي على خليط متجانسس
كالثلج .ضضعيه على بشضرتك
ؤانتظري مدة  20دقيقة ،ثم
اغسضلي ؤجهك باŸاء البارد.
ؤكنصضيحة ،احرصضي دائما على
إاعطاء بشضرتك الراحة
الÓزمة بالنوم اŸبكر فهذا
سضيسضاعدك على تفادي
التجاعيد.

قناع الليمون والسسكر
ِاخلطي ملعقة كبÒة من

ألوان صباغة الشعر:

Áك-ن-ه-ا أان ت-ل-عب دورا م-هما ‘ إابراز
ج-م-ال-ي-ة ق ّصص-ات الشص-ع-ر ،ب-إاع-ط-اء
“وجات للشصعر بخلط لون فا— مع
لون داكن.

تجعيد الشعر:

م--ن--اسصب بشصك--ل خ-اصش ل-ل-وج-وه
اŸربعة واŸسصتديرة.
و’ ت-نسص-ي أان-ه ول-ت-ت-م-ت-عي بق ّصصة
شص--ع--ر م-ذه-ل-ة ’ب-د لك م-ن شص-ع-ر
صصحيح وقوي.

حلول للقضاء على تجاعيد اليدين

تصضاب اليدان بتجاعيد مثلها مثل
الوجه ؤالرقبة ،ؤالتي يكون
اŸتسضبب الرئيسس فيها أاشضعة
الشضمسس اŸفرطة أاؤ التدخÚ
ؤبدرجة أاعلى التغذية غÒ
اŸتوازنة ،ؤفيما يلي تقدم لك
””اليد الذهبية”” حلو’ من
الطبيعة:
@’ تعّرضضي يدي ِ
’شضعة
ك أ
الشضمسس ؤ’ الكيماؤيات ؤ’

 Main d’orمدرسسة اليد الذهبية
دروسس ‘ ا◊Óقة و التجميل

اŸاء كثًÒا ،ؤاجعلي من
ارتداء قفازات مطاطية عادة
لديك.
@ احرصضي على ترطيب يديكِ
طوال النهار ،بعيدا عن أاشضعة
الشضمسس فيما أان ِ
ت تضضعÚ
الكرÁات؛ ﬂافة من تعّرضضك
للحرؤق؛ ’أنها –توي على
نسضبة من الزيوت.
@ اسضتخدمي مسضتحضضرات

 ٤٩شارع حسيبة
بن بوعلي الجزائر
العاصمة

الهاتف

021235349
0775284015
0550831149

الوقاية من الشضمسس لدهن
يدي ِ
ك.
@ تناؤ‹ الغذاء السضليم
ؤاŸتوازن ؤاشضربي كميات
كافية من اŸاء.
Œنبي التدخ Úؤالعادات
الضضارة لصضحتك قدر
اŸسضتطاع.
@ قشّضري بشضرة يديكِ بالسضكر
ؤالليمون مرة أاسضبوعياً.

دروسس باإلقامة للقاطنات
خارج العاصسمة

w

إستطﻼع

نسيبة إنتصار عﻼل

تعاني الكثير من السيدات اليوم ،من نتائج اﻻنفتاح ،متى بلغ اﻷمر ضرورة تقبّل كل أشكال العﻼقات اﻻجتماعية المشبوهة التي يربطها
اﻷزوا ج كونها قاطرة تجر المصالح المهنية وا لشخصية ،حتى أن بعض النساء كدن يقتنعن بصداقة أزوا جهن مع زوجات أصدقائهم ،فقط
ﻷنهم يتبادلون زيارات المجاملة المنزلية وكذا المهنية وا لنزهات الخارجية ،فهل تقبلين هذا اﻷمر؟ .نزلنا بالسؤال إلى الشارع العاصمي،
حيث اﻷطياف المختلطة وا لذهنيات المتباينة.
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ن ال-ط-بيعة ال-بشص-ري-ة “ل-ي ب-غÒة النسصاء
@إا ّ
اŸت-ف-اوت-ة الشص-دة ،وب-ح-ب-ه-ن اÛن-ون ’م-تÓك
ال-رج-ل دون سص-واه-ن ،رÃا ه-ذا م-ا يف ّسصر رفضش
غ--ال--ب--ة السص-ي-دات ل-فك-رة أان يك-ون أ’زواج-ه-ن
صص-دي-ق-ات ،خاصصة من اŸقربات ،حياة من براقي
 36سصنة ،متزوجة منذ ثما Êسصنوات ،تروي لنا
ك-ي-ف ف-ت-حت ال-باب أامام صصديقات زوجها ،وهي
ال-ي-وم ن-ادم-ة أاشص-د ال-ن-دم ورافضص-ة ل-ها ‘““ :بداية
زواج-ن-ا ك-نت أاق-ي-م ال-ع-زوم-ات لشص-رف أاصصدقاء
زوجي وعائÓتهم ،بحكم وظيفته وتعلقه Ãثل
هذه اŸناسصبات ،و ⁄أافق إا’ على زوجي يجلسش
إا ¤زوج-ة صص-دي-ق-ه ‘ اŸط-ع-م أاو ‘ ب-ي-ت-ها يتناول
اأ’ط-ب-اق ال-ت-ق-ل-يدية Ÿنطقتها““ .اأ’مر كان Ãثابة
الصصدمة التي تلقتها حياة بعد نحو أاربع سصنوات
من زواجها““ :مثلما كنت أافعل أاي شصيء ’سصتقدام
معارفه ،أاعمل اليوم جاهدة لقطع عÓقاته اŸقلقة
بزوجات أاصصدقائه““ .أاّما حكاية أامال من ا÷نوب،
ف-م-خ-ت-ل-ف-ة ب-عضش الشص-يء ،وه-ي ب-نت ال-بيئة
اÙاف-ظ-ة““ :ان-ت-ق-لت للعيشش مع زوجي باŸرادية،
اك-تشص-فت ح-ي-اة م-غ-اي-رة “ام-ا Ÿا ت-رب-يت عليه،
وعÓ-ق-ات  ⁄أاشص-هدها ،فزوجي يتنقل باسصتمرار
ل-ت-ل-ب-ي-ة ح-اجات زوجات أاصصدقائه ،يكلمهن عÈ
الهاتف ،ويدردشش معهن حتى ‘ أاوقات متأاخرة
م-ن ال-ل-ي-ل ،ي-زوره-ن ‘ البيت Ÿفرده فقط أ’نهن

زميÓته ،يعملن معه ‘ الشصركة ..اأ’مر ’ يطاق
أاب-دا““ .أام-ال ب-ع-د أاك Ìم-ن سص-نة “ّر على زواجها،
ت-فك-ر ‘ ال-طÓ-ق ،أ’ن-ه-ا ترى أاّن تصصرفات زوجها
منافية للدين واأ’خÓق.

ع Èاإ’نÎنت أ’ن--ه--ا ال-وسص-ي-ل-ة ال-وح-ي-دة ال-ت-ي
ي-ت-واصص-ل-ون ب-ه-ا فقد اشصÎطت عليه أا’ يكلمهن
ع Èالهاتف ،أاّما زيارته اŸنزلية اıتلطة أ’صصدقائه
فيجب أان أاكون دائما حاضصرة بها ،كذلك النزهات
واŸشصاوير““.

ما هو متعارف عليه ،هو أان حواء ’ تتنازل من دون
م-ق-اب-ل ،خ-اصص-ة إاذا ما تعلق اأ’مر بقضصايا الكرامة
وا◊ب والوفاء ،فجميع السصيدات اللواتي يتقّبلن
فك-رة أان يصص-ادق أازواج-ه-ن زوج-ات أاصص-دق-ائ-هم
Áلك-ن شص-روط-ا ’سص-ت-م-رار ه-ذه العÓقة ،ليندة
وه-ي أاسص-ت-اذة ج-ام-ع-ية أاجابتنا بسصخرية عندما
وجهنا لها السصؤوال ،هل تتقبل Úصصداقات زوجك
مع زوجات أاصصدقائه؟““:طبعاŸ ..ا ’ أاتقّبلها ،وغالبية
أاصص-دق-اء زوج-ي ،ه-م أاصص-دق-اء ‹ أايضص-ا ،ن-ت-بادل
الزيارات ،و‚لسش إا ¤بعضصنا نتناقشش بعمق ‘
م-واضص-ي-ع أاك-ادÁي-ة واج-ت-م-اع-ي-ة ،ونسص-افر معا
أايضصا ’ ..أارى ‘ اأ’مر أاي حرج““ ،أاّما سصوسصن 24
سصنة ،مÎبصصة بشصركة أاجنبية ،أاجابتنا ‘““:فÎة
اÿطوبة كنت أاصصر على زوجي أان ينهي جميع
عÓقاته النسصوية Ãا فيها زوجات أاصصدقائه ،لكنه
 ⁄ي-ف-ع-ل ،““..سص-وسص-ن اه-ت-دت إا ¤حل يحد من
شصك-وك-ه-ا وي-ه-دأا من نار الغÒة التي توقدها كلما
قابل زوجها صصديقاته تقول““ :أانا أاراقب حسصاباته

ضسريبة النفتاح

أاتقّبل ..بشسرط!

شص--اعت عÓ--ق-ات مشص-ب-وه-ة ‘ ،زم-ن ال-ت-ف-ت-ح
وا’خ-تÓ-ط ال-ل-ذان ت-فرضصهما الوتÒة اŸتسصارعة
لتغّير اÛتمع ا÷زائري ،فقد خرج أافراده فجأاة من
قوقعة التحّفظ وا’نغÓق ،إا ¤العوŸة والتحضصر ‘
ب-ن-اء ال-عÓ-ق-ات ا’جتماعية على النمط الغربي،
وه-و م-ا أاث-ر ع-ل-ى ت-ركيبته ،حسصب آاراء اÙلل،Ú
وحتى العامة ،إاذ تقول أاحÓم من حي بلوزداد 32
سص-ن-ة ،أاخصص-ائ-ي-ة ن-فسص-ي-ة““ :مثلما تغّيرنا نحن
النسصوة بفعل ما ترّوجه اأ’فÓم ومواقع اإ’نÎنت،
أازواج-ن-ا ه-م أايضص-ا ا‚رف-وا وراء قيم ليسصت لنا““.
Óشص-ارة ،إاّن أاحÓ-م ك-ثÒة الشص-ج-ار م-ع زوج-ه-ا
ل --إ
بسص-بب عÓ-ق-اته اŸشصبوهة مع سصيدات كثÒات،
يتصصلن به ع Èالهاتف ويتواصصلن معا ع Èالنت،
و‘ الغالب يّÈر فعلته بأانهن نسصاء متزوجات ومن
أاصص-دق-ائ-ه ،وأان ›م-ل ح-دي-ث-ه-م الذي ترفضصه
أاحÓ-م ي-دور ح-ول ال-ع-م-ل ومشص-اغل ا◊ياة التي
تربطهم جميعا.

ﻻ يحدث
إﻻ عندنا..

@ خالد طيروش
@وتتولد ل--دى اÿط--ي-ب Úمشص-اع-ر وع-واط-ف
جّياشصة قد يصصعب التحّكم فيها ‘ بعضش اأ’حيان
ن-ت-ي-ج-ة الكÓ-م اŸعسص-ول ال-ذي ي-ق-وله كل طرف
Óخ-ر ،ف-فÎة اÿط-وبة مهمة جدا لكليهما ،فمن
ل -آ
خÓ-ل-ه-ا يسص-ت-ط-ي-ع كل شصخصش أان يبني صصورة
شص--ريك--ه م--ن خÓ--ل ال--ت--عّ--رف ع--ل-ى ج-وانب
شص-خصص-ي-ته ،وهنا تكمن أاهمية ا◊وار والتحّدث
عن أامور مسصتقبلية تهم حياتهما فيما بعد ،لكن
ال-ب-عضش ق-د ي-ت-م-ادون ‘ ا’قÎاب م-ن ب-عضص-هم
ال--ب-عضش وال-دخ-ول ‘ ال-عشص-وائ-ي-ة ‘ اأ’ح-اديث
ال-روم-انسص-ي-ة واإ’غ-ف-ال ع-ن ط-رح اŸواضصيع التي
–تاج إا ¤ا◊سصم أاو أاي أامر مسصتقبلي يخصصهما،
فهناك الكث ÒخÓل هذه الفÎة يؤوجلون قراراتهم
إا ¤م-ا ب-ع-د ال-زواج ح-ت-ى ’ –دث مشصكلة ‘ فÎة
اÿط-وب-ة ال-ت-ي ي-نشص-غ-لون فيها بأاحاديث الهيام
وا◊ب ،مبتعدين كل البعد عن الهدف اأ’سصاسصي
ل-ه-ذه ال-فÎة ،وه-ي اك-تشص-اف بعضصهما لبناء حياة
زوج-ي-ة م-ت-ف-ق Úع-ل-ى أا ُسصسص-ه-ا ،ول-ت-جّ-ن-ب أاي
مشص---اك---ل ف---ي---م---ا ب--ع--د ،ت--ق--ول أاحÓ--م م--ن
ق-ورصص-و““:أاضص-حك ع-ل-ى ح-ال اÿط-ي-ب Úاليوم،
فا◊ب لديهم من أاول نظرة ،بل ‚د ‘ هواتفهم
الكث Òمن رسصائل ا◊ب والعشصق ،فهم يبالغون
كثÒا ‘ أاحاديثهم ،وكأانهم مÓئكة يعدون Ãا ’
يسص-ت-ط-ي-ع-ون أان ي-ن-ف-ذوه ،ويشص-ح-نون أارصصدة
ه--وات--ف-ه-م Ãا ي-ع-ادل مصص-روف أاسص-رة ‘ شص-ه-ر
ك-ام-ل““ ،ن-اصص-حً-ة ب-أان ي-رحموا أانفسصهم من هذه
ال-تصص-رف-ات ال-ت-ي رÃا عّ-ل-ق-ت-ه-م ب-أاشص-ياء أاقرب
للخيال.
ف--غ--ريب م-ا ي-ح-دث ال-ي-وم ..ضص-حك-ات ب-ري-ئ-ة،
م-داع-ب-ات و‡ازحات رومانسصية ‘ الكÓم ،هدايا
وأاحÓ-م وردي-ة ..هك-ذا ت-بدو فÎة اÿطبة Ãنتهى
ا÷م-ال وال-ع-ذوب-ة ،ت-لك ال-فÎة ال-ت-ي ُتعد مرحلة
م-ه-م-ة ك-ون-ه-ا فÎة ا’ت-ف-اق ع-ل-ى ك-ث Òم-ن أامور
ال-زواج ..ال-ت-ع-ارف أاول-ه-ا ،وت-رت-يبات حفل الزفاف
آاخرها ،ولكن كثÒا من اÿطيب Úيقعون ‘ عدد
م-ن السص-ل-ب-ي-ات ال-تي يجب ا’بتعاد عنها ‘ هذه
الفÎة ،ومن أاهمها تلك اŸكاŸات الطويلة واŸتواصصلة
يوميا ،والتي ينجر عنها الغوصش ‘ أادق تفاصصيل

هو وهي w

تتعّدد وسائل التوا صل بين الخطيبين أثناء فترة الّخطوبة ،وا لهاتف من تلك الوسائل،
لكن يبقى اﻷولياء بين القبول وا لرفض خوفا من تغلب اﻷحاديث الرومانسية التي تدوم
لليال طويلة على مشاعرهما ،اﻷمر الذي قد يصل في بعض اﻷحيان ﻹزالة الرسميات
وا لحوا جز بينهما وا لخوض في أدق التفاصيل عن ليلة العمر ،وهو ما يخشى اﻷولياء
حدوثه قبل أوا نه.

مكالمات هاتفية لساعات
طويلة بين المخطوبين
لمناقشة ليلة الدخلة بكﻼم
خادش للحياء!

حياتهما الزوجية وكيف سصيعيشصانها ،و‘ بعضش
اأ’حيان يصصل بهم اأ’مر للحديث عن ليلة الدخلة
بكÓم خادشش للحياء ..يقول سصم Òمن رويبة أان
اÿط--وب-ة م-رح-ل-ة نصص-ل م-ن خÓ-ل-ه-ا إا ¤ح-ي-اة
ا’سصتقرار ،فأاثناء خطوبته كان يتحدث مع زوجته
بشصكل شصبه متواصصل ،موضصحا أانه يعت Èذلك من
أاج-م-ل أاي-ام ح-ي-اته ،بل اسصتطاع وزوجته أان يزيÓ
الك-ث Òم-ن ا◊واج-زوأادق ال-ت-ف-اصصيل ،إا’ أانه وعن
Œرب-ة ي-نصص-ح اÿط-يب Úبعدم التحدث لفÎات
ط-وي-ل-ة ،ف-م-ن اŸه-م عدم ا’سصÎسصال ‘ الكلمات
العاطفية التي تؤودي إا ¤ثورة اŸشصاعر ،أ’نها تلغي
حواجز كثÒة ،خاصصًة مع تزايد نسصبة طول اŸكاŸات
ال-ت-ي ت-دوم إا ¤سص-اع-ات م-ت-أاخ-رة من الليل ،اأ’مر
الذي يقلل من وهج وطعم اللقاء ‘ ليلة الدخلة.
ن فÎة اÿطوبة توصصف بأانها الفÎة اŸاسصية
ورغم أا ّ
لدى الزوج ،Úإا’ أانها قد تشصوبها بعضش اŸشصاكل،
وذلك بسصبب إاصصرار بعضش اآ’باء على منع بناتهم
من ا’تصصال بأازواجهن لفÎات طويلة ،يهمسش كل
Óخر بصصوت خافت ومنخفضش دون أان
م-ن-ه-م-ا ل -آ
ي-ف-ه-م اآ’ب-اء شص-ي-ئ-ا ‡ا ي-ق-و’نه ،وهذا ما يدخل
ال-ري-ب-ة ‘ أاذه-ان-ه-م وي-ج-ع-ل-ه-م ي-رفضص-ون تلك
اŸكاŸات إا ¤ح Úموعد ليلة الدخلة ،و‘ هذا تنصصح
خ-ال-ت-ي أام-ي-نة من بومرداسش كل فتاة مقبلة
ع-ل-ى ال-زواج ب-رفضش التعاطي ‘ اأ’حاديث
م-ع زوج-ه-ا اŸسص-تقبلي ‘ الهاتف ،وأان يتم
تأاجيل التعارف إا ¤ما بعد الزواج فهذا أاسصلم
وأاجمل لهما فيما بعد ،وعن Œربتها تقول
““رفضصنا أانا ووالدها أان يتحدث إاليها خطيبها
ع Èالهاتف ،وذلك بسصبب Œربة ابنة خالها
ال-ت-ي ان-فصص-لت ع-ن خ-ط-ي-بها ‘ منتصصف
ال--ط--ري--ق ’ لشص--يء إا’ بسص-بب ﬁاول-ت-ه
ال-دخ-ول ‘ أام-ور خ-اصص-ة بليلة الدخلة بكÓم
فاضصح““ ،وتضصيف قائلة““:حفاظا على مشصاعر
ال-زوج Úع-ل-ى ح-د سص-واء ف ّضص-ل-ن-ا م-نعها من
ا◊ديث مع زوجها وإارجاء ذلك ◊ Úموعد ليلة
الزفاف ،ليتعرف كل شصريك على شصريكه ‘
ا◊Óل““.

اإلمام أابو يحيـــــى إامــام مسسجـــد
''طارق بن زياد''  -البÒين با÷لفة:
''التحّدث اŸطّول ب Úاÿطيب Úقبل
محّرم شسرعا''
العقد الشسرعي ُ

«الكÓم مع اıطوبة عن طريق الهاتف أاو مباشصرة
مع وجود ﬁرمها ’ حرج فيه إاذا كان ا◊ديث ‘
مصصلحة الزواج ودون ريبة وهذا ما أافتى به الكثÒ
م-ن أاه-ل ال-ع-ل-م ،أاّم-ا ال-تحّدث اŸطّول الذي يفعله
ال-ن-اسش ال-ي-وم ق-ب-ل ال-ع-قد الشصرعي ف Óشصك أانه
ﬁرم شصرعا ،أ’ن اıطوبة مازالت أاجنبية عليه
والنبي -صصلى الله عليه وسصلم -يقول ““ما تركت
ب-ع-دي ف-ت-نة أاضصر على الرجال من النسصاء““ متفق
عليه ،أاّما بعد عقد القران واسصتفاء شصروطه وأاركانه
بينهما ،قد صصارت زوجة له ويحل له منها ما يحل
للزوج من زوجته من الكÓم ع Èالهاتف أاو اÿلوة أاو
غÒه-ا ،لك-ن ن-نصص-ح اŸسص-ل-م بالّÎيث وأان ينتظر
الدخول وإاعÓن الزواج ،وهذا لفسصاد الزمان وأاهله
فكثÒا ما جرت هذه اŸكاŸات للطÓق قبل الدخول
وات-ه-ام ال-ن-اسش ‘ أاع-راضص-هم ،والعلم عند الله و’
حول و’ قوة إا’ به سصبحانه““.
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أنت و طفلك

@راضية حجاب

’ تنسضي مشضاركته
الوجبة لتحببيها إاليه

أغذيــــــــة
طبيعية
تحفز طول
طفـــــــلك
بأمان

’مهات
@تشستكي الكث Òمن ا أ
عدم ‰و أاطفالهن بشضكل كاف
’ؤ،¤
خÓل فÎات النمو ا أ
خاصضة ما يتعلق بقصضر القامة،
ؤ‘ هذا العدد نحاؤل
مسضاعدتك بقائمة أاغذية
غنية بالهرمونات ؤاŸعادن
ؤالفيتامينات التي سضتسضاعد
طفلك ‘ ا◊صضول على طول
جيد ،حسضب ما زّؤدتنا به
أاخصضائية التغذية ””سضليمة
لوماشضي””.

@البيض:

’غذية
يتصضّدر البيضس قائمة ا أ
Óطفال
التي ينصضح بتقدÁها ل أ
للحصضول على القيم الغذائية
العالية التي تسضاعد على زيادة
الطول’ ،حتواء البيضس على
نسضبة عالية من الÈؤت ،Úلكن
بكميات متوازنة لتجّنب أاضضرار

نصائــح

@تهذيب اأ’ط-ف-ال ل-يسش ب-اŸه-م-ة الصصعبة،
ولك-ن-ه-ا ل-يسصت سص-هلة ،وهنا سصنطرح بعضش
اأ’خ-ط-اء الشص-ائ-عة ‘ تهذيب سصلوك الذكور،
وسص---ن---ق--دم لِك ب--عضش ال--نصص--ائ--ح ال--ت--ي
سصتسصاعدك على ضصبط سصلوك طفلكِ:
تناؤله بكميات كبÒة.

@الدجاج:

إادخال الدجاج ‘ الوجبات أامر
ضضرؤري لتغذية جسضم طفلك
بالÈؤت ،Úفالدجاج يسضاعد
على تقوية ا÷هاز اŸناعي
للطفل ؤيعمل على ‰وه بشضكل
صضحي ؤسضليم ؤيزيد من طوله.

@اللفت:

قدمي اللفت لطفلك
بالطريقة التي يف ّ
ضضلها ،كما
عليكِ بتناؤله معه ليتشضجع
على القيام بذلك ،فاللفت
يسضاعد على زيادة الطول ؤذلك
’حتوائه على نسضب مرتفعة
من الفيتامينات ؤاŸعادن
’لياف.
ؤا أ

@السبانخ:

ينصضح بتقدÁها للطفل خÓل
فÎات ‰وه ؤذلك ’حتوائها
على نسضب عالية من ا◊ديد
العضضوي الذي يحتاجه ا÷سضم،
كما –توي السضبانخ على نسضبة
مرتفعة من الكالسضيوم الذي
يعّزز ‰و العظام ؤالتي تضضمن
لطفلك ‰وا سضليما
ؤطو’ أازيد.

@الفواكه:

’طفال نحو
يجنح الكث Òمن ا أ
تناؤل الفواكه ◊Óؤتها،
ؤالنشضاط الذي تزؤدهم به
ب ،كما –توي الفواكه على
لsلِع ْ
نسضبة عالية منفتيام”” Úأا””
’طفال
الذي يزيد من طول ا أ
خاصضة ‘ مرحلة النمو ،لذلك
شضجعي طفلك على تناؤلها
باسضتمرار.

’غذية التي
السضبانخ من ا أ

لتهــدئة آﻻم تسنين الطفل:
@هدئي طفلك عن طريق Œميد العضضاضضة
’قل ،ؤمنحها له
Ÿدة  30دقيقة على ا أ
ليعضضها ،فالـ«ا÷ل”” اّÛمد يريحه ؤيقلل
من توتره ؤيخفف آا’م اللثة.
@دلكي لثة طفلك بأاصضابع نظيفة بضضغط
خفيف مكان برؤز السضن سضيسضاعد على
تهدئته.
@ضضعي طبقة ؤاقية من الفازل Úعلى
ذقن الطفل ◊مايته من
ا’لتهابات نتيجة الرطوبة ‘
هذا اŸكان ،ؤ’ تنسضي مسضح
لعابه.

صحـــــــــتـك فــــــي التـــمــــر
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نصائح لتهذيب
الذكور

@يتميز التمر بقيمة غذائية عالية ،ؤله
فوائد صضحية متعددة ،لغناه با◊ديد
’لياف ،ؤاحتوائه
ؤالبوتاسضيوم ؤالÈؤت Úؤا أ
على الكالسضيوم ؤالفيتامينات اŸتعددة،
ؤهو مقاؤم لÓلتهابات ؤالعدؤى ؤالنزيف،
لذلك ننصضح بتناؤله يومًيا صضباحا ،ؤفيما
يلي أاهميته:
@تناؤل التمر على الريق Áد جسضمكِ بكل
’مÓح التي يحتويها ،من
الفيتامينات ؤا أ
حمضس الفوليك ؤا◊ديد ؤاŸاغنسضيوم
ؤالكالسضيوم ؤالفوسضفور ،ؤفيتامينات B ,K ,A
@مصضدر غني بالسضكريات الطبيعية
البسضيطة التي تزّؤد ا÷سضم بالغلوكوز الذي
يسضاعد على اسضتقرار مسضتوى سضكر الدم ،ما
يحسضن من أاداء اŸخ ؤالÎكيز.
@يسضاعد على زيادة الوزن ؤفقدانه
‘ الوقت نفسضه ،بناء على نوعية الطعام

’خر الذي تتناؤلينه معه ،فهو غني
ا آ
’لياف ؤيحتوي على دهون قليلة ما
با أ
يعطي شضعوًرا بالشضبع ،إاذا تناؤلته مع كوب
من اŸاء الدافئ .ؤ‘ الوقت نفسضه يعمل
على زيادة الوزن عندما يخلط مع ا◊ليب
’نه يحتوي على سضكريات.
أ
@يقلل التمر من الكوليسضÎؤل الضضار ،ؤمن
’مراضس القلبية ،لدؤره
’صضابة با أ
ﬂاطر ا إ
’ؤعية الدموية.
‘ تنظيم ا أ
@يسضاعد على تقوية عظام الفك ،ؤيعمل
على بناء العظام ؤتقوÁها ’حتوائه على
الكالسضيوم ؤاŸاغنسضيوم ؤالفوسضفور.
’مسضاك ،عليكِ
@إان كن ِ
ت تعان Úمن ا إ
’لياف،
تناؤل التمر ‘ الصضباح لغناه با أ
’معاء
ما يسضاعد على حركة ا أ
بطريقة صضحية ،ؤÁكنكِ نقع التمر
‘ اŸاء من الليل إا ¤الصضباح ،ؤشضرب
حا.
تلك اŸياه على الريق صضبا ً

أاوال :ل تكو ÊكثÒة النقد

لشصخصصية قوية ’بنكِŒ ،نبي انتقاده كثًÒا،
وخاصصًة إاذا كان أامام أاحد ،أ’ن ذلك سصيتسصبب
‘ إاخ-ف-اق-ه أاو شص-ع-وره ب-اÿجل من نفسصه ،ما
ي-تسص-بب ‘ ضص-ع-ف شص-خصص-ي-ته ،فيجب أان
“تدحيه أامام اآ’خرين والثناء عليه عند فعل
أامر جيد ،وغ Òذلك من التصصرفات التي ترفع
من روحه اŸعنوية.

ثانيااŒ :نبي القسسوة اŸفرطة
‘ التعامل

ت-ظ-ن Úب-أان ال-قسص-وة م-ع ال-ذك-ر Œعله رجًÓ
متحمً Óللمسصؤوولية عندما يك ،Èوهذا اعتقاد
خ--اط--ئ ،ف--ال--ول-د أاي ًضص-ا ي-ح-ت-اج إا ¤ا◊ن-ان
والعطف واأ’سصلوب الل ،Úحتى يكون مطيًعا.

ثالثاا :احذر الثقة الزائدة

يجب اŸوازنة ب Úا◊رية والثقة ‘ التعامل مع
طفلكِ ،فتقييد ا◊رية غ Òجيد ،وأاي ًضصا الثقة
الزائدة قد تضصر به ،وخاصصًة إاذا كان له أاصصدقاء
غ Òم--ن--اسص--ب ،Úل--ذلك ك--و Êح-ريصص-ة و’
تضصعي ثقة كبÒة ‘ تصصرفات ولدكِ الصصغ.Ò

راباعا :ل تقيّدي حريته

الصص-ب-ي-ة ل-ن ي-ق-ب-ل-وا بتقييد حريتهم ،وذلك
بسص-بب ط-ب-ي-عة تكوينهم وحركتهم الكثÒة،
لذلك يجب علي ِ
ك أان تÎكي لطفلكِ قدًرا من
ا◊رية ،ولكن بشصرط توجيهه ومراقبته دون
ضصغط ،حتى ’ يشصعر بأانه –ت اŸراقبة دائًما.
@ تناؤل التمر ‘ الصضباح يزيد من معدل
طاقة جسضمكِ ،عندما Áتصس ا÷سضم
السضكريات اŸوجودة ‘ التمر ؤيحولها إا¤
غلوكوز.

@اعداد :راضية حجاب

لذكاء طفلك..

احرصي على ج َعل وجبة إفطاره أولوية

يقول المتخصصون في مجال التغذية ،إنّ الطفل الذي ُيف ِّوتْ وجبة اﻹفطار سيشعر باﻹرهاق
وا لعصبية ،ﻷن جسمه يكون قد فقد طاقته كاملة ،اﻷمر الذي سيؤثر سلبا على راحته
ومزاجه وحتى لياقته .لهذا على اﻷم مراعاة هذه الوجبة وتحفيز طفلها على تناولها ،ﻷنه
حينها سيكون أكثر إقباﻻ على ممارسة اللعب وّا لرياضة ،مّما سيساعده على الحفاظ على
صحته ووزنه ويحميه من البدانة التي قد تحفزها اﻷكﻼت عالية السعرات الحرارية.

@ف-ع-لى األم اخ-تيار وجبة
إاف-ط-ار غ-ن-ي-ة بأاطعمة مليئة
ب----ا◊ب----وب واأ’ل----ي----اف
والÈوت Úوم-ن-خ-فضص-ة من
ح--يث نسص--ب-ة السصك-ري-ات
اŸضصافة ،أ’ن اأ’طفال ّÁرون
Ãرح-ل-ة ال-ن-م-و ع-ل-ى اŸسص-تويÚ
ا÷سصدي واإ’دراكي ،خاصصة أانّ هذه الفÎة هي التي
يبدأا فيها اإ’نسصان اكتسصاب العادات الصصحية.
و‘ السص-ي-اق ذات-ه ،إاّن اأ’ط-فال الذين يتناولون
وج-ب-ة اإ’ف-طار بشصكل يومي يتمّتعون Ãعدل
ذكاء أاعلى ،وكذلك التوافق ب Úاأ’داء ا◊ركي
ل--ل-ي-د وال-ع ،ÚعÓ-وة ع-ل-ى أاّن وج-ب-ة اإ’ف-ط-ار
بشص-ق-ي-ه-ا ال-غذائي وا’جتماعي تؤودي دورا مهما،
أ’ن-ه ب-ع-د فÎة الصص-ي-ام ع-ن الطعام نحو  8سصاعات

(فÎة ال-ن-وم) ت-ق-وم وج-ب-ة اإ’ف-طار Ãا يشصبه الوقود
الÓزم لبدء النشصاط اليومي ،فضص Óعن أانّ التفاعل
ا’جتماعي مع الوالدين أاثناء تناول الطعام يحّفز اŸخ
ويزيد من القدرات اإ’دراكية من خÓل النقاشش ‘
م-واضص-ي-ع ﬂت-ل-ف-ة تزيد من اŸفردات اللغوية لديه
وُتكسِصبُه أايضصا اŸعلومات العامة.
وت-بs-ي-ن أاّن ت-ن-اول اإ’فطار بانتظام يسصاعد ا÷سصم
على التخّلصش من التسصّمم من معدن الرصصاصش
الضصار على خÓيا ا÷سصم ،الذي ينتشصر بكثافة ‘
اŸدن الك-بÒة ن-ت-ي-ج-ة ’ن-تشص-ار اŸصص-ان-ع اıت-ل-فة
وتلوث البيئة.
وتسص-ت-ط-يُ-ع اأ’م تشص-ج-ي-ع الطفل على اإ’فطار من
خÓ-ل سص-ؤوال-ه عّ-م-ا ي-ف ّضصل أان يتناوله على الفطور
وتشص-ج-ي-ع-ه ،وع-ل-ي-ه-ا أان –رصش على
ال-ت-ن-وي-ع للطفل ‘ وجبة اإ’فطار حّتى ’
يشص-ع-ر ب-اŸل-ل م-ن تناول الطعام نفسصه،
ك-م-ا Áك-ن-ها السصماح له Ãسصاعدتها ‘
إاعداد اŸأاكو’ت الÓزمة.

الطفل ‘ سسن ما قبل اŸدرسسة

يحتاج الطفل ‘ هذه اŸرحلة إا ¤وجبتÚ
إاضص--اف--ي--ت Úب Úال--وج--ب--ات ال--ثÓ-ث
الرئيسصة ،ويف ّضصل أان تكون من ا◊ليب
ومشص-ت-ق-ات-ه م-ع وج-بة رقائق ا◊بوب أاو
ال-عصص-ائ-ر ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة وال-ف-واكهŒ .در
اإ’شص-ارة ه-ن-ا إا ¤أاّن ال-ط-فل ‘ هذه اŸرحلة يكتسصب
أاسصسش الÎب-ي-ة ال-غ-ذائ-ي-ة السص-ل-ي-م-ة وآاداب اŸائدة
وت-ن-ظ-ي-م م-واع-ي-د اأ’كل وكمياته ،فالطفل ‘ هذه
اŸرحلة يتطّور ‰وه ا◊ركي ،حيث يسصتطيع القيام
ب-ج-م-ي-ع حركات ا’نتقال كاŸشصي وا÷ري والوثب
وا◊ج-ل وال-ق-ف-ز ،كما تتطّور حركات التحكم لديه
ك-ال-رم-ي واإ’مسصاك والركل وتنطيط الكرة ،ويظهر
اŒاه ال-ط-ف-ل إا ¤ن-وع م-عّ-ي-ن م-ن ال-نشص-اط البدÊ
اŸف ّضصل لديه.

w

أهمية الفطـ ـ ـور
الصباح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
لتﻼمـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذ
المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدارس
لتحصيل أفضل

عدم تناول وجبة اﻹفطار هو أمر شائع بين
الكثير من الناس الذين يعتبرونها وجبة
ثانوية يمكن اﻻستغناء عنها ،وهذا اعتقاد
خاطئ ،فالمخ مبرمج على أخذ وقوده في
أوقات محّددة من اليوم ،وأي خلل في هذا
النظام قد يخلط الموازين ،ولهذا يبقى اﻹفطار
وجبة أساسية يجب على الناس صغارا و كبارا
اﻻلتزام بها وتناولها باكرا لّما لها من أهميّة
بالغة في تزويد الجسم بالطاقة الﻼزمة لممارسة
النشاطات اليوميّة بجد وتركيز .ولصحة جيدة
ولياقة دائمة ،ليس هناك أفضل من رقائق
الحبوب التي ﻻبد أن تكون جزءا قارا من
الفطور الصباحي ،وإدخالها في الوجبات
اﻷخرى إن أمكن لما لها من فائدة عالية.

@ُتصسّنف وحبة اإ’فطار الصصباحية عند جميع الفئات
ال-ع-م-ري-ة ضص-من أاهّم الوجبات اليومّية اأ’سصاسصية
التي يجب ا◊رصش على تناولهاŸ ،ا لها من أاهمية
صص-ح-ي-ة ك-بÒة ع-ل-ى جسص-م اإ’نسص-ان ونشصاطاته
اıتلفة طيلة اليوم.
وك--ثÒات ه--ن اأ’م-ه-ات ال-ل-وات-ي يك-ت-فÃ Úن-ح
أاط-ف-ال-ه-ن ك-وب ح-ل-يب م-رف-قا بقطعة خبز أاو حبة
ح--ل-وى ،وه-ذا خ-ط-أا جسص-ي-م ،ف-اأ’ط-ف-ال ع-م-وم-ا
واŸتمدرسص Úخصصوصصا بحاجة كبÒة للطاقة التي
ُتَ-ت-رج-م ‘ الصصحة ا÷سصدية والذهنّية والعصصبّية
وال-ن-فسصّ-ي-ة وحّتى السصلوكّية ،لذا على اأ’مهات أان
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ي-ح-رصص-ن ع-ل-ى ت-ع-وي-د أاب-ن-ائ-ه-ن ع-ل-ى العادات
الصصحية والسصليمة للحفاظ على صصحّتهم.
Óهمية الفائقة لوجبة الفطور الصصباحية
وبالنظر ل أ
م-ب-اشص-رة قبل التوجه للمدرسصة،
على اأ’م -خاصصة -ا◊رصش على
أان يتناولها أاطفالهاŸ ،ا لها من تأاثÒ
ك-ب Òع-ل-ى ال-ت-حصص-ي-ل ال-علمّي
ا÷ي-د ،ف-ه-ذه ال-وج-بة الصصباحية
“د ا÷سص-م ب-العناصصر الغذائية
وال-ط-اق-ة ال-ت-ي Œع-ل التلميذ ‘
ق-م-ة نشص-اط-ه ال-ب-د Êوال-ذه-ني
وبك-ام-ل وح-ي-وي-ته ،باإ’ضصافة إا¤
ت-زوي-د ا÷سص-م Ãا ي-حتاجه من
ع-ن-اصص-ر غ-ذائية ضصرورّية للنمّو،
ح--يث إاّن اأ’ط-ف-ال واŸراه-ق‘ Ú
اŸراح-ل ال-دراسصّية هم أاك Ìحاجة
للغذاء اŸنتظم واŸتوازن لنمّو أاجسصامهم .وقد أاثبتت
ال--دراسص-ات ال-ع-ل-م-ي-ة ،أاّن طÓ-ب اŸدارسش ال-ذي-ن
ي-ت-ن-اول-ون وج-ب-ة اإ’ف-ط-ار بانتظام هم اأ’فضصل ‘
التحصصيل العلميّ من الطÓب الذين ’ يتناولون
وجبة اإ’فطار بانتظام.
ؤعلى الوالدة ا◊رصس على أان
’فطار على اŸواد
تتوفر ؤجبة ا إ
الغذائية اŸهمة:
النشسويات :يجب أان –توي وجبة اإ’فطار على مواد

نشص-وي-ة ،وذلك أ’ه-م-ي-ت-ه-ا ‘ إام-داد جسصم طÓب
اŸدارسش ب--ال--ط--اق--ة ال-ت-ي “ك-ن-ه-م م-ن ال-ق-ي-ام
ب-نشص-اط-ات-ه-م ا◊ركية والذهنية ‘ اŸدرسصة ،مثل
اÿبز بكافة أاشصكاله أاو حبوب اإلفطار أاو
م--ا ي-ع-رف بـ““السسÒيال““ واأ’ل-ب-ان
كا◊ليب ومشصتقاته.
الفواكه :تعد مصصدرا غنيا باأ’لياف
ال--غ--ذائ-ي-ة واŸاء وال-ف-ي-ت-ام-ي-ن-ات
الضصرورية لبناء ا÷سصم مثل حبة
تفاح أاو موز أاو إاجاصش.
اÿضسراوات’ :حتوائها على نسصبة
ع-ال-ي-ة م-ن اأ’ل-ي-اف ال-غذائية واŸاء
وال-ف-ي-تامينات ،فعلى اأ’م تشصجيع
أاطفالها على تناولها مثل اÿسش أاو
اÿيار أاو ا÷زر.
وŒدر اإ’شص-ارة ه-ن-ا إا ¤أاّن ه-ن-اك ب-عضش اأ’ط-ع-مة
وال-عصص-ائ-ر ال-تي ننصصح بعدم إادراجها ضصمن قائمة
تغذية وإافطار الطفل اŸتمدرسش مثل :العصصائر غÒ
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة واŸشص-روبات الغازية واŸشصروبات التي
–وي الكافي .Úولتشصجيع أابنائنا على تناول وجبة
اإ’ف--ط--ار ،حّ-ب-ذا ل-و شص-ج-ع-ن-اه-م ب-ه-داي-ا رم-زي-ة
لتحفيزهم ومسصابقات عائلية على مائدة اإ’فطار،
ح--ت-ى ي-ت-عّ-ودوا ع-ل-ى ال-ط-ع-ام الصص-ح-ي وح-ت-ى
يك-تسص-ب-وا ال-ط-اق-ة الÓ-زم-ة ل-تح ّسصن –صصيلهم
العلمي.

أهمية وجبة اﻹفطار من الناحية الصحية:
وحيوية ونشصاط.

يزّود ا÷سسم بالطاقة التي
يحتاجها طول اليوم:

إاذ ي-زّود ا÷سص-م بالسصعرات ا◊رارية
الÓ---زم---ة والÈوت Úوالك---السص--ي--وم
الضصروري لنمو العظام والعضصÓت من
خÓ-ل الÎك-ي-ز على شصرب ا◊ليب ‘
الصص--ب--اح ،وي--زّود ا÷سص-م ب-ا◊دي-د
ل--ت--ق--وي-ة ال-دم واأ’ل-ي-اف ل-ت-حسصÚ
الهضصم والعديد من العناصصر الغذائيّة
اأ’خرى ،وهذا أايضصا يؤودي إا ¤ا◊د من
الشصعور باإ’عياء والتّعب.

زيادة القدرة على التعلم والÎكيز
و–سس Úالذاكرة:

ن التÓميذ الذين ’ يتناولون
أاثبتت الدراسصات أا ّ
وج--ب--ة اإ’ف--ط-ار ي-واج-ه-ون مشصك-ل-ة ‘ الÎك-ي-ز
والتعلم ،وقد يصصابون باإ’عياء نتيجة انخفاضش
مسص-ت-وى السصك-ر ‘ ال-دم ،ح-يث يسصاعد اإ’فطار
على سصد النقصش ‘ مسصتوى سصكر الدم صصباحا،
ك-م-ا أاّن اأ’ط-ف-ال ال-ذي-ن ي-ت-ناولون اإ’فطار يكون
–صصيلهم الدراسصي أافضصل ونتائجهم أاحسصن ‘
ال--نشص--اط--ات اŸدرسص-ي-ة وق-درت-ه-م ع-ل-ى إان-ه-اء
الواجبات اŸدرسصية أافضصل.

يعطي الشسعور بالشسبع خاصساة إاذا تضسّمن
الفاكهة واÿضسار ومنتجات ا◊ليب:

إانّ ت--ن-اول اإ’ف-ط-ار ي-زّود ا÷سص-م ب-الÈوت-ي-ن-ات
سص-ع-رات ا◊رارّي-ة ال-تي يحتاجها بالتا‹ يأاكل
وال ّ
باتزان على مدى اليوم وهذا من شصأانه أان يؤوّدي
إا ¤ال--ت-حك-م ب-ال-وزن ،إاذ أاّن اأ’شص-خ-اصش ال-ذي-ن
ُي-ه-م-ل-ون وج-بة اإ’فطار يتناولون الطعام بشصكل
أاك ‘ Èال---غ---داء وال--عشص--اء‡ ،ا ي--ؤوّدي إا ¤زي--ادة
السصعرات ا◊رارية وزيادة الوزن.

يسساعد على –سس ÚاŸزاج:

نتيجة حصصول ا÷سصم على ما يحتاجه من طاقة

خفضس مسستوى الكوليسسÎول:

تناول اŸنتجات اŸصصنوعة من ا◊بوب ‘ الصصباح
ك-الشص-وف-ان والقمح و““السسÒيال““يسص-اهم ‘
خ-فضش مسص-ت-ويات الكوليسصÎول ويسصاعد على
الشص-ع-ور ب-الشص-ب-ع ،ب-ال-ت-ا‹ خ-فضش اسص-ت-هÓ-ك
الك-ول-يسصÎول ‘ ب-قّ-ي-ة ال-وج-بات من ” صصّحة
القلب.

التحّكم بالوزن:

–tد م--ن الشص--ع--ور ب-ا÷وع خÓ-ل فÎة ال-ن-ه-ار،
وŒعُ-ل ال-ط-ف-ل ط-ي-لة اليوم يبتعد عن السصكاكر
وا◊لوّيات غ ÒاŸفيدة.

اِجعلي رقائق حبوب اﻹفطار عنصرا دائما في الوجبة الصباحية
نظرا لفوائدها ا÷مة للصضحة الذهنية ؤا÷سضدية

@أاظ-ه-رت دراسص-ة ح-ديثة أاّن أاحسصن وجبة وأاكملها
هو تناول طبق رقائق حبوب(السسÒيال) ‘ اإ’فطار،
ل-يسش ف-ق-ط ’ح-ت-وائ-ه-ا ع-ل-ى ك-ث Òم-ن اأ’ل-ياف،
ا◊دي-د ،ح-مضش ال-ف-وليك والزنك ،لكن أ’نها –د
م-ن ح-اج-ة ُمَ-تَ-ن-اَوِل-ه-ا ل-ت-ناول الدهون أاو اللحوم أاو
البيضش أاو ا◊لويات والكربوهيدرات طيلة اليوم.
وجاء ‘ نتائج البحث أانّ رقائق ا◊بوب قليلة من
ح-يث ال-ده-ون ،السص-ع-رات ا◊رارية ،اŸلح ،السصكر

والك-ول-يسصÎول‡ ،ا ي-ج-ع-ل-ه-ا م-رت-ف-ع-ة ال-ف-ائ-دة
وتسصاعد من يتناولها على القيام ببعضش اأ’نشصطة
ا◊ركية والرياضصية بسصهولة.
وت-ت-واف-ر رق-ائ-ق ا◊ب-وب ب-أان-واع وأاشصك-ال عديدة،
و–ت-وي ع-ل-ى إاضص-اف-ات ﬂتلفة كالفاكهة اÛففة
والعسصل ،لكن اأ’فضصل صصحيا تناول رقائق ا◊بوب
ال-ع-ادي-ة ال-ت-ي ’ –ت-وي ع-ل-ى أاي إاضص-اف-ات لزيادة
نفعها.

موضة w

@إاشسراف:بثينة فضيل
رصدنا لك في هذا العدد أحدث صيحات
موضة ربيع وصيف  2017وآ خر ابداعات
أشهر المصممين ،وذلك من أسابيع الموضة
العالمية التي شهدتها أبرز عوا صم
العالم..باريس ،ميﻼنو ،نيويورك..

والعودة الـى
الزمــــن
ا÷مــيل
عادت بنا مجموعة
المبدع “ايلي صعب”
لربيع  2017الى زمن
الفن الراقي وذكرتنا
باطﻼﻻت الشحرورة
وليلى مراد وهند
رستم وفاتن حمامة،
عاكسة رونق الثقافة
المصرية
العريقة.مجموعة”ايلي”
استلهمت سحرها من
طبع المرأة العربية التي
تجمع بين القوة والرقة
واﻷناقة ،فهذه
المجموعة تميزت
بطابعها الشرقي
والزخرفات العربية
واﻷشكال الهندسية
واﻷقمشة الشفافة
البراقة وتطريز راق ،وما
َزادها فخامة وسحرا
قّصة “الكاب” والريش
واﻷحجار الملونة.

43

w

44

تجمع بين الحاضر
والماضـــــــــــــــي
في مجموعة عصرية

”شانيل”
بدورها لم
تبتعد أيضا عن
الزمن الجميل،
بداية من
“غﻼمور”
العشرينيات
بمجموعة من
الفساتين
البراقة التي
يتخللها الريش،
مرورا بحقبة
اﻷربعينيات
بمجموعتها
الراقية التي
تميزت باﻷحزمة
العريضة ﻹبراز
اﻷرداف
ورشاقة الخصر،
وصوﻻ الى فترة
الثمانينات مع
مجموعة ساحرة
من البدﻻت
المؤلفة من
التنانير
المنسقة مع
ا ل س تر ا ت
باﻷلوا ن
الموحدة بقصة
الجيب الكبيرة
وا ﻷكتاف
الضخمة.

@إاشسراف:بثينة فضيل

w

البرنس البربري على بساطات أسبوع
الموضة بميﻼنو
حضرت “فيرونكا إيترو” المديرة
اﻹبداعية لدار “ إيترو” ،إلى أسبوع
الموضة لربيع وصيف  2017بميﻼنو
بمجموعة مبهرة من اﻷلبسة
الجاهزة ،الملفت فيها أنها حملت
الطابع التقليدي.المهتمون بمجال
الموضة ،والمتتبع الجزائري ﻷسابيع
الموضة العالمية ،ﻻ يمكنه إﻻ أن يقف
متعجبا أمام بعض تصاميم عﻼمة
“إيترو” ،والتي تبدو للوهلة اﻷولى على
أنها زي أمازيغي بربري من خﻼل اﻷلوان،
التصاميم والخامات المستعملة
وخاصة توظيف البرنس الصوفي
بتصميم عصري فريد ،إنها
المجموعة المذهلة.
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@إاشسراف :نسيبة أنتصار عﻼل

w

مجموعة ”أرماني بريفيه”

@إاشسراف:بثينة فضيل

..إشراقة
ورقي

تميزت مجموعة “أرماني بريفيه”
لربيع وصيف  2017للمبدع
“جورجيو أرماني” باشراقة
خارقة ،من خﻼل سيطرة اللون
البرتقالي عليها وقماش
الترتر ،إل ّى جانب اﻷسود
الذي شكل مع اللون
البرتقالي ثنائي المجموعة
ومنحها اشراقة جد مميزة.
كما تميزت المجموعة
بالقميص الكﻼسيكي
وا لسراويل الحريرية
الوا سعة ،أما السترات فأتت
معظمها مطبّعة ومن” الترتر”
باختﻼف طولها قصيرة أو طويلة،
وأ حيانا ّبطول فوق حد الخصر أو
يصل حد اﻷرداف.
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w

الظهور األول للمحجبات على
بسساط أاسسبوع موضسة نيويورك

سجل أسبوع موضة الربيع والصيف المقام
بمدينة نيويورك اﻷمريكية  ،حدثا مهما هذا العام،
فقد كان الزي اﻹسﻼمي المتمثل في الحجاب
حاضرا ضمن أرقى وأشهر مجموعات اﻷزياء
العصرية اﻷجنبية.
وقعت المصممة اﻹندونيسية الشابة صاحبة
الثﻼثين ربيعا ،أنيسة هازيبان أول ظهور للحجاب
في أسبوع الموضة النيويوركي .إذ ومن خﻼل
ثماني وأربعين إطﻼلة مميزة استطاعت أنيسة
أن تعرض موضة حجاب ربيع وصيف ٢٠1٧من
تصميمها ،تمحورت في اللمسة الميتاليكية،
التطريز ،والجواهر المتﻸلئة.
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@إاشسراف :نسيبة أنتصار عﻼل

موضة w

أهم  3حقائب في أسبوع
الموضة بنيويورك

اشتهرت أكبر ماركات الحقائب عبر العالم على غرار ،ديور،
شانيل ،لويس فينون بالظهور بتصاميم فريدة خﻼل أسابيع
الموضة ،تصاميم الحقائب هذه ،ليست ذاتها التي تخرج بها
إلى السوق ،لكن اﻷمر لم يكن كذلك بالنسبة لماركات
عالمية أخرى في أسبوع الموضة بنيويورك ،وهذه  ٣أشهر
حقائب بتصاميم فريدة وصالحة للشارع.

@إاشسراف :نسيبة أنتصار عﻼل

حقيبة Coach

ذات السﻼسل الحديدية الطويلة ،جاءت في المرتبة
الثانية.
تصميم الغطاء الخارجي للحقيبة من جلد التمساح
جعلها حقيبة تليق بالرسميات.

حقيبة فيكتوريا بيكام
جاءت على رأس قائمة حقائب موضة ربيع
وصيف  ٢٠1٧كونها حملت موضة الموسم
التي تشع حيوية ،نظرا لحجمها الكبير،
وخامة الجلد المطبع باﻷزهار.
حقيبة الكتف منAltuzarra
احتلت المرتبة الثالثة ،ومن
خﻼل العديد من تصاميم
الحقائب واﻷحذية الميتاليكية
التي برزت في أسبوع الموضة
بنيويورك يتبين لنا أن موضة
الميتاليك تأبى الزوال.
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مقرمشات السمك بالخضار
الشساف :عب Òجريبية

@المقادير:
@ 300غ سضمك
أابيضس
@حبة ””قرعة””
مغلية
ؤمهرؤسضة
@حبة بطاطا
مغلية
ؤمهرؤسضة
@ 1فصس ثوم
@حبة بصضل
صضغÒة مقطعة
@ملعقة كبÒة
بقدؤنسس
(معدنوسس)
@100غ خبز
مرحي
@50غ جÍ
مبشضور
@ 2حبات بيضس
@ 100غ فرينة
@ملح ،فلفل
أاسضود ،توا بل
خاصضة بالسضمك
@ملعقتان
كبÒتان زيت
زيتون
@زيت للقلي
@أاؤراق
السضلطة
للتزيÚ

@طريقة
التحضير:

يرف
الطق هذا
بم بق
ش
روبات

‘ مقÓة نقلي
البصضل ثم نضضيف
السضمك اŸقطع
ؤنتبل ؤنقلي جميع
اŸقادير حوا‹ 5
دقائق.
‘ ؤعاء نضضع
البطاطا اŸهرؤسضة
ؤالقرعة اŸهرؤسضة
ؤالسضمك (اŸقلى مع
البصضل) ؤاŸعدنوسس
ؤا÷ Íؤنخلط
جيدا ،ثم نشضكل من
اÿليط ””كويرات””،
ثم نغمسس
””الكويرات”” ‘
الفرينة ثم البيضس
اıفوق ثم اÿبز
اŸرحي ؤنقليها ‘
الزيت السضاخن.
’خ Òنضضع
‘ا أ
’سضياخ
الكريات ‘ ا أ
ثم نضضعها فوق أاؤراق
السضلطة ؤنزينها
بالليمون.

سلطة الكروم و البزﻻء (الجلبانة)

@المقادير:
@ 200غ بز’ء
(جلبانة)
@ 200غ كرؤم
أاحمر
@ 100غ جÍ
طازج
@ملعقة كبÒة
صضلصضة ””البيسضتو””
@ 4مÓعق
كبÒة زيت
الزيتون
@ 3مÓعق
عصض Òالليمون
@ملح ؤفلفل
أاسضود
@زيتون للتزيÚ

يرف
الطق هذا
بم بق
ش
روبات

@طريقة
التحضير:
‘ ؤعاء نخلط ا÷Í
الطازج مع صضلصضة
””البيسضتو”” ؤملعقة
من عصض Òالليمون
ؤاŸلح ؤالفلفل
’سضود،
ا أ
‘ ؤعاء آاخر نخلط
البز’ء (ا÷لبانة)
اŸغلية مع ملعقة
من عصض Òالليمون
ؤملعقتان زيت
زيتون ؤاŸلح
’سضود،
ؤالفلفل ا أ
‘ ؤعاء ثالث نخلط
الكرؤم اŸقطع مع
معلقتان زيت
زيتون ؤملعقة من
عصض Òالليمون
ؤاŸلح ؤالفلفل
’سضود.
ا أ
وؤسس
نأاخذ ك ؤ
التقد ،Ëنضضع كمية
من ا÷ Íالطازج ثم
كمية من الباز’ء
(ا÷لبانة) ؤأاخÒا
كمية من الكرؤم
ثم نزين بالزيتون
كما هو موضضح ‘
الصضورة.

مملحات الباذنجان والفلفل اﻷحمر
@المقادير:

^مقادير العجينة:
@  200غ فرينة
@ 100غ زبدة
@ 60غ ج Íمبشضور
@ 50غ خبز مرحي

اŸقادير:
@ 02حبات باذ‚ان مشضوي
@ 02حبات فلفل أاحمر مشضوي
@ 02فصضوصس ثوم
@ملعقة كبÒة خردل
@ 03مÓعق كبÒة زيت زيتون
@ملعقة كبÒة بقدؤنسس
(معدنوسس)
@ملح ؤفلفل أاسضود
@ملعقة كبÒة عصض Òليمون
@جلجÓن للتزيÚ

@طريقة التحضير:

‘ ؤعاء نخلط الفرينة ؤالزبدة الطرية ؤا÷ Íؤ‚مع باŸاء حتى
نتحصضل على عجينة ؤنÎكها ترتاح مدة ربع سضاعة ،ثم نبسضطها
ؤنقطعها دؤائر ؤنضضعها ‘ صضينية مرشضوشضة بالفرينة ؤندخلها
الفرن على درجة حرارة  ، 160عندما تسضتوي نخرجها ؤنضضعها
جانبا ‘.مقÓة نضضع معلقتان زيت ،نقلي الباذ‚ان اŸشضوي
ؤاŸهرؤسس ؤفصضوصس الثوم اŸهرؤسس
’خ Òالبقدؤنسس
’سضود ؤنضضيف ‘ ا أ
ؤاÿردل ؤاŸلح ؤالفلفل ا أ
ؤنضضعه جانبا أايضضا.
’حمر مع ملعقة زيت زيتون ؤاŸلح
‘ ؤعاء نخلط الفلفل ا أ
’سضود.
ؤالفلفل ا أ
نأاخذ قطع العجينة اŸملحة ،نضضع فوقها الفلفل ثم الباذ‚ان
ؤنزين با÷لجÓن كما هو موضضح ‘ الصضورة.

يرف
الطق هذا
بم بق
ش
روبات

تدابير منزلية w

@ نسيبة أنتصار عﻼل

حيل وتدابير لربح
الوقت
’طعمة ‘ الثÓجة
حفظ ا أ

تخزين الطعام في الثﻼجة هو حيلة ربات
البيوت الماهرات ،فهن يعتبرن أن لديهن
متاجر صغيرة في المطبخ ،يمكن العودة
إليها عند الحاجة وفي أي وقت ،هذه بعض
النصائح التي تساعدك على فعل ذلك:
-عجينة ا◊لويات:

–ت-اج السص-ي-دات خ-اصص-ة ال-ع-امÓ-ت ل-تحضصÒ
ا◊ل-وي-ات ‘ أاقصص-ى سص-رعة ،لذلك عندما يكون
ل-ديك ف-راغ ‘ ال-وقت حضص-ري ع-ج-ائ-ن ب-قاعدة
ده-ن-ي-ة ،غ-ل-ف-ي-ه-ا ب-ورق ال-ط-ع-ام ال-بÓسصتيكي
وضصعيها ‘ اÛمدÁ ،كنك تشصكيلها أايضصا ،وعند
ا◊اج-ة صص-ف-ي-ه-ا ‘ السص-ي-ن-ي-ة واطهيها ،على أا’
تتجاوز مدة Œميدها اأ’سصبوع.Ú

-٠٢اŸرق:

ه--ل خ--ط--ر ب--ب--الك أان-ه ب-إامك-انك –ضص ÒاŸرق

وا’ح-ت-ف-اظ ب-ه أ’طباقك اللذيذة واŸفاجئة؟ نعم،
Áك--نك –ضص Òأاي أان-واع اŸرق ال-ذي ت-فضص-ل:Ú
مرق السصمك ،اللحم ،الدجاج وحتى اÿضصار ،ثم
اسصك-ب-ي-ه ‘ ق-والب ال-ت-ج-م-ي-د ب-ا◊ج-م الذي
ترغب ،Úوبعد Œمد اŸرق أافرغي القطع بسصرعة
داخ-ل أاك-ي-اسش بÓ-سص-ت-يك-ي-ة وأاحكمي إاغÓقها،
وأاعيديها إا ¤اÛمدÁ ،كنك اسصتعمالها حتى بعد
مرور ثÓثة أاشصهر من تاريخ التحضص.Ò

-٠٣الثوم:

ت-ت-وف-ر ال-ث-وم ع-ل-ى خ-واصش غ-ذائ-ي-ة ك-ثÒة ،م-ا
ي-رشص-ح-ه ل-ل-دخول ‘ تركيبة الكث Òمن اأ’طباق
خاصصة التقليدية ،ولكنه أاحيانا يغيب عن قائمة
اŸوجودات ‘ اŸطبخ ،أاو يصصبح تقشصÒه وتقطيعه
‡ ، Óل-ه-ذا ه-ن-اك ط-رق ج-ي-دة لÓ-ح-ت-ف-اظ ب-ه
وح-م-اي-ت-ه م-ن ال-ت-ع-ف-ن أايضص-ا ،وذلك ب-تقشصÒه
وتقطيعه إا ¤قطع صصغÒة أاو بشصره بواسصطة اآ’لة
اıصصصصة له ،أاما إاذا كانت الكمية كبÒة فيمكن
ا’سصتعانة باŸقطع الكهربائي ،ثم يوضصع ‘ علب
بÓسصتيكية ،شصرط أان تغلق بشصكل جيد ،لتفادي
تسص-ل-ل ا÷ل-ي-د ا ¤داخ-ل-ه-ا وتك-ت-ل الثومÁ ،كن

اسصتعماله ‘ الطبخ حتى بعد مرور شصهرين من
Œميده.

-٠٤حفظ الطماطم:

–ف-ظ ال-ط-م-اط-م ب-ع-دة أاشصكال ﬂتلفة ،أاهمها
وأانسصبها هي طهيها على البخار ““تفويرها““ ونزع
القشصرة عنها ثم طحنها ووضصعها ‘ علب زجاجية
ﬂصصصصة للتÈيد ،أاضصيفي إاليها طبقة سصميكة
م-ن ال-زيت ح-ت-ى “ن-ع ت-ع-ف-ن-ه-ا إاذا ط-الت مدة
ت--خ--زي--ن--ه-اÁ ،ك-نك اسص-ت-ع-م-ال-ه-ا كصص-لصص-ة
للمعجنات أاو صصلصصة بيتزا أاو إادخالها ‘ تركيبة
اŸرق اأ’حمر.
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«السباغيتي» بصلصة «البيستو»
الشساف :عب Òجريبية

@طريقة التحضير:

@المقادير:

@500غ عجائن ””السضباغيتي”” من نوع
”” ””MEXICALI
@قطع صضدر دجاج
@ 5مÓعق كبÒة من صضلصضة
””البيسضتو””
@100غ ج Íمبشضور
@30غ زبدة
@ملح ؤفلفل أاسضود
@ملعقة كبÒة زيت
@حبة طماطم
@مرق الدجاج

‘ قدر نفرغ مرق الدجاج ؤالزيت ؤاŸلح ،نضضعه على النار ؤنÎكه حتى
الغليان ،ثم نفرغ عجائن ””السضباغيتي”” ؤنÎكها تنضضج حوا‹  8دقائق ثم
نصضفيها.
‘ مقÓة نضضع الزبدة ثم نضضيف صضلصضة البيسضتو ؤعجائن ””السضباغيتي””
’خ Òنضضيف ا÷ ÍاŸبشضور.
’سضود ؤنخلط ؤ‘ ا أ
اŸسضلوقة ،اŸلح ،الفلفل ا أ
’سضود،
‘ مقÓة نضضع الزيت ؤنقلي قطع الدجاج ؤنرشضها باŸلح ؤالفلفل ا أ
عندما تنضضج نلفها بعجائن ””السضباغيتي”” ؤ نزينها بصضلصضة ””البيسضتو””
ؤالطماطم ؤا÷.Íكما توضضح الصضورة.

«التليتلي» باللحم المحمر
@المقادير:

@500غ عجائن التليتلي من نوع ””””MEXICALI
@قطع ◊م بقر@ 4فصضوصس ثوم@حبة بصضل
@ 2حبات طماطم مرحية
@ملعقة كبÒة ””راسس حانوت””
@ملعقة صضغÒة ””سضكنجب””Ò
@ملعقة صضغÒة فلفل أاحمر
@ 50غ زبدة
@ملعقتان كبÒتان خردل
@ملح ،فلفل أاسضود
@زعيÎة
@ 8مÓعق كبÒة زيت
@ماء مرق البقري
@ 50غ زيتون

@طريقة التحضير:
نأاخذ عجائن ””التليتلي”” ؤنضضيف
لها  04مÓعق كبÒة زيت ؤنضضعها
تفور ،بعد أان تفور نرشضها باŸاء
ؤنضضيف لها قلي Óمن اŸلح،
نÎكها تتشضرب اŸاء ثم نعيد
نفسس عملية التفوير  03مرات
حتى تنضضج ثم ””نفركها””
بالزبدة.
‘ مقÓة نقلي اللحم بعد دهنه

باÿردل من ا÷هت ،Úثم نضضعه
’Ÿنيوم ؤندخله الفرن
‘ ؤرق ا أ
حتى ينضضج.
‘ قدر نضضع الزيت ثم نضضيف
البصضل اŸفرؤم ؤالثوم اŸهرؤسس
مع راسس ا◊انوت ثم نضضيف بقية
التوابل ؤالطماطم ؤالزعيÎة،
نÎك كل اŸقادير تتقلى جيدا
ثم نضضيف نصضف كوب مرق

البقري ؤنÎكها تتقلى ثم نضضيف
كوب ؤنصضف من مرق البقري ،ثم
عندما ينضضج اللحم نأاخذ كمية
من اŸرق نضضيفها للتليتلي الذي
يكون فوق النار ؤنخلطه ؤنÎكه
يتشضرب اŸرق ،نضضعه ‘ صضحن
التقد Ëؤنزينه بالزيتون ؤ
الزعيÎة كما هو موضضح ‘
الصضورة.

«التريدة» بالدجاج
@المقادير:

@ 400غ عجائن الÎيدة من نوع ””””MEXICALI
@قطع دجاج
@200غ ◊م مفرؤم
@حبة بصضل
@ملعقة صضغÒة قرفة
@ملعقة صضغÒة سضكنجبÒ
@ 100غ حمصس
@ملح ،فلفل أاسضود
@ 8مÓعق كبÒة زيت
@ماء مرق الدجاج
@ 60غ زبدة
@بيضس السضمان مغلى

@طريقة التحضير:
ن-أاخ-ذ ع-ج-ائ-ن ””الÎيدة”” ؤنضضيف
ل - -ه- -ا  06مÓ- - -ع- - -ق ك - -بÒة زيت
ؤنضض- -ع- -ه- -ا ت- -ف- -ور ،ب -ع -د أان ت -ف -ور
ن-رشض-ه-ا ب-اŸاء ؤنضض-ي-ف ق-لي Óمن
اŸل -ح ،نÎك -ه -ا ت -تشض-رب اŸاء ث-م
ن-ع-ي-د ن-فسس ع-م-ل-ي-ة ال-ت-فوير 03
م-رات ح-ت-ى ت-نضض-ج ث-م ””ن-ف-رك-ها””
بالزبدة .
‘ ق -در نضض -ع ال -زيت ن -ق -ل-ي ق-ط-ع
ال- - -دج - -اج ث - -م نضض - -ي - -ف ال - -بصض - -ل
اŸفرؤم ثم نضضيف بقية التوابل
ؤاŸل - - - - - -ح ؤ ا◊مصس ،نÎك ك- - - - - -ل
اŸقادير تتقلى جيدا ثم نضضيف
نصضف كوب مرق الدجاج ؤنÎكها
ت- -ت- -ق- -ل- -ى ث- -م نضض -ي -ف م -اء م -رق
ال - -دج- -اج ح- -ت- -ى ن- -غ- -ط- -ي ق- -ط- -ع
الدجاج.
‘ ؤع- -اء نضض -ع ال -ل -ح -م اŸف -رؤم -
ؤال -ت -واب -ل ؤ‚م -ع -ه ب -ق -ل-ي-ل م-ن
ال-ب-يضس ؤنشض-ك-ل-ه ك-ري-ات ؤنضضعها
‘ اŸرق .عندما ينضضج الدجاج
ن-أاخ-ذ ك-م-ي-ة م-ن اŸرق نضض-ي-ف-ه-ا
ل -لÎي -دة ال -ت-ي ت-ك-ون ف-وق ال-ن-ار
ن-خ-ل-ط-ها ؤنÎكها تتشضرب اŸرق،
نضضعها ‘ صضحن التقد Ëؤنزينها
ب -ك-ري-ات ال-ل-ح-م اŸف-رؤم ؤب-يضس
السض - -م - -ان اŸغ - -ل - -ى ك - -م- -ا ت- -وضض- -ح
الصضورة.

تدابير منزلية w

هذه أكثر المواد حساسيـــــة فـــــي مطبخــــك
احفظيها بأسلوب سليم

@ نسيبة أنتصار عﻼل

كثيرا ما تضطر السيدات إلى التخلص من موا د غذائية ظنا منها أنها فاسدة ،خوفا من اﻷمراض وا لتسممات ،بينما ﻻتزال مدة صﻼحية هذه
الموا د سارية ،ومن أهمها البيض وا لحليب ..هذه بعض التدابير وا ﻹرشادات لحفظها.

اÿبز:

’ تÎكي اÿبز ’أك Ìمن يوم ‘ Úحرارة الغرفة،
داخل كيسصه أاو ‘ العلبة اıصصصصة له ،سصيتعفن،
ل-ذا ضص-ع-ي-ه ‘ ك-يسش بÓ-سصتيكي ،أاو لفيه بورق
أاŸن-ي-وم ،وضص-ع-ي-ه ‘ اÛم-د ،فا◊رارة اŸنخفضصة
ت-وق-ف ال-نشص-وي-ات عن التفاعل ،على عكسش ما
ت-ف-ع-ل ال-رط-وب-ة وأاشص-ع-ة الشصمسش ،قطعيه قبل
ال-ت-ج-م-ي-د ل-يسص-ه-ل إاذابة ا÷ليد عند الرغبة ‘
اسصتهÓكه حتى بعد مرور ثÓثة أاسصابيع.

البيضس:

Óخ Òمن
يتخوف الكث Òمن فسصاد البيضشŸ ،ا ل أ
أاخطار على الصصحة ‘ حال تناوله فاسصدا ،لذا فان
حفظه بشصكل صصحيح يسصتدعي تركه ‘ اإ’طار
الكارتو Êاıصصصش له ،أاو وضصعه ‘ سصلة ثم ‘
أاعلى الثÓجة ’ ،يجب تركه ‘ درجة حرارة تفوق
ال-ثÓ-ث Úأ’ك Ìم-ن سص-اع-ت Úدون ط-ه-ي-ه ،أ’ن-ه
سص-ي-فسص-د ،وال-دل-ي-ل ع-ل-ى ذلك –ول الز’ل إا¤
سصائل ،وصصفار البيضش الذي سصيبدو باهتا ،أاما ‘
ح-ال اسص-ت-ع-م-ال ب-ي-اضش ال-ب-يضش ف-ق-ط ،ي-رشش

الصص-ف-ار ب-ق-ل-ي-ل م-ن اŸلح و–ريكه ثم إادخاله إا¤
اÛمد إا ¤أان يح Úاسصتعماله.

ا◊ليب:

يتوانى البعضش عن حفظ ا◊ليب ‘ الثÓجة فور
ج-ل-ب-ه ا ¤اŸن-زل وه-ذا خ-ط-أا ،ف-وضص-ع ا◊ل-يب ‘

قارورات زجاجية خاصصة عند ارتفاع درجة ا◊رارة،
أام-ر م-ه-م ،ك-م-ا يسص-ت-حسص-ن ت-خ-زي-نه ‘ ا÷زء
اÿل-ف-ي م-ن ال-ثÓ-ج-ة ،ب-عيدا عن بابها ليحظى
ب-درج-ة ح-رارة م-ن-خ-فضص-ة وث-ابتة دون التعرضش
اŸتك-رر Ÿوج-ات ال-ه-واء ال-داف-ئ ال-نا œعن فتحها
اŸسصتمر ،والذي يتفاعل أاو’ مع اŸواد اأ’قرب إاليه،
ت-أاك-دي م-ن إاحك-ام غ-ل-ق ق-ارورة ا◊ليب لتجنب
امتصصاصصه لنكهات اأ’طعمة.

البطاطا:

مشصك-ل ت-خ-زي-ن ال-ب-طاطا ‘ بعضش اŸطابخ ،أانها
تأاخذ اللون اأ’زرق سصريعا ،أاو تذبل لتفقد قوامها
الصص-لب ،وه-ذا راج-ع أ’خ-ط-اء ت-خ-زينها ،أاما عن
الطريقة الصصحيحة ،ف Óتتوجب غسصل البطاطا
وإا‰ا ن-فضش اأ’ت-رب-ة ع-ن-ه-ا ب-اسص-ت-ع-مال فرشصاة،
نضص-ع-ه-ا ‘ سص-ل-ة تسص-م-ح Ãرور الهواء ،ونغطيها
ب--ق--ط-ع-ة ق-م-اشش ذات ل-ون داك-ن Áن-ع دخ-ول
الضص-وء ،وت-وضص-ع ‘ مك-ان م-ظ-ل-م رطب وب-ارد ’
ي-ت-ج-اوز ال-عشص-رة درجات لÓحتفاظ بها أاك ÈفÎة
‡كنة ،حسصب النوع.
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حلوى بالتين
الشساف :عب Òجريبية

المقادير:

@ 150غ ت› Úفف
@  250غ فرينة
@ 100غ زبدة
@ 50مل حليب من نوع
””””Lovely
@ 60غ سضكر
@حبة بيضس
@ملعقة صضغÒة خمÒة
كيميائية
@حبيبات الشضكو’طة
السضوداء
@سضكر ناعم للتزيÚ

طريقة التحضير:

‘ ؤع-اء ن-خ-ل-ط ال-ب-يضس ؤال-زبدة
ؤالسض- -ك- -ر ؤال- -ف- -ري -ن -ة ؤاÿمÒة
ح -ت -ى ن -ت -حصض -ل ع -ل -ى ع -ج -ي -ن-ة
متجانسضة نÎكها ترتاح مدة 30
دقيقة .
‘ ذلك ال- -وقت ن- -ق- -وم ب -ت -ف -وي -ر
ح - -ب- -ات ال- -ت ÚاÛف- -ف ن- -بسض- -ط
العجينة حوا‹ 1سضم ثم نقطعها
بقالب تقطيع ا◊لوى على شضكل
‚م- - -ة ث- - -م نضض- - -ع ح - -ب - -ة ال - -تÚ
اÛف- -ف ‘ ال- -وسض- -ط ث- -م ‚م -ع
’ط- -راف ف- -وق ح- -ب- -ة ال- -ت Úث -م
ا أ
نضضع من فوق حبة من حبيبات
الشض - -ك- -و’ط- -ة ،نضض- -ع ا◊ل- -وى ‘
صضينية فرن مرشضوشضة بالفرينة
ث -م ن-دخ-ل-ه-ا ال-ف-رن ع-ل-ى درج-ة
حرارة ، 160
عند اخراجها من الفرن نرشضها
بالسضكر الناعم.

حلوى بالطﻼء
المقادير:

@ 200غ زبدة طرية
@ 80غ سضكر ناعم
@ 100غ ””مايزينة””
@ 80غ فرينة
@ملعقة حليب بودرة من
نوع ””””Lovely
@نصضف ملعقة كبÒة خمÒة
كيميائية
@ملعقة كبÒة كاكاؤ
@ 2صضفار بيضس
@فانيليا

للطﻼء:

@ 50مل حليب من نوع ””””Lovely
@ 240غ سضكر ناعم
@ملون غذائي أاحمر

طريقة التحضير :

‘ ؤعاء نخلط السضكر ؤالزبدة الطرية ثم نضضيف صضفار البيضس ؤالفانيليا
’خ Òالفرينة ؤاÿمÒة الكيميائية ،نخلط كل
ؤالكاكاؤ ؤاŸايزينة ،ؤ‘ ا أ
اŸقادير حتى نتحصضل على عجينة متجانسضة ،ثم نÎكها ترتاح مدة 30
دقيقة.
نبسضط العجينة حوا‹ 1سضم ؤنقطعها بقالب تقطيع ا◊لوى على شضكل قلب،
‘ صضينية فرن مرشضوشضة بالفرينة نضضع حبات ا◊لوى ثم ندخلها الفرن
على درجة حرارة Ÿ 160دة  20دقيقة.
‘ ؤعاء نفرغ ا◊ليب ثم نضضيف السضكر الناعم تدريجيا حتى نتحصضل على
طÓء متماسضك نوعا ما ،نأاخذ كمية من الطÓء ؤنضضيف اŸلون الغذائي
’حمر.
ا أ
’بيضس على السضطح ثم نرسضم
بواسضطة كيسس حلوا Êبقمع رقيق نضضع الطÓء ا أ
’ح-م-ر ث-م ‰رر السض-ك Úع-ل-ى ال-ن-ق-اط ح-ت-ى ن-ت-حصض-ل ع-ل-ى
ن-ق-اط ب-ال-طÓ-ء ا أ
زخرفة ؤنÎكها Œف.

مﻼحظة :تلوين الطÓء
يكون حسضب الرغبة.

حلوى باللوز
المقادير:

@ 500غ فرينة
@ 250غ زبدة طرية
@50غ سضكر ناعم
@ 3مÓعق كبÒة حليب من نوع
””””Lovely
@ 2صضفار بيضس
@ماء الزهر للجمع

الحشو :

@ 250غ لوز
@50غ سضكر
@ملعقة كبÒة زبدة ذائبة
@ماء الزهر

للتزيين:

@عسضل
@رقائق اللوز
@بياضس بيضضة

طريقة التحضير :

‘ ؤعاء نخلط السضكر ؤالزبدة
الطرية ثم نضضيف صضفار
البيضس ؤالفرينة ثم ‚مع Ãاء
الزهر حتى نتحصضل على
عجينة متجانسضة ،ثم نÎكها
ترتاح مدة  30دقيقة.
‘ ؤعاء نضضع اللوز اŸدشضشس
ؤالسضكر ؤملعقة الزبدة الذائبة
ؤماء الزهر ثم نخلط جيدا.
نبسضط العجينة حوا‹  1سضم ثم
نقطعها بقالب تقطيع ا◊لوى
على شضكل دؤائر ثم نضضع ملعقة
صضغÒة من ا◊شضو ثم نغلقها،
بواسضطة النقاشس نقوم بنقشضها من
جانب ؤاحد أاما ا÷انب الثاÊ
فندهنه ببياضس البيضس ؤنلصضق
رقائق اللوز ،ثم نضضعها ‘ صضينية
فرن مرشضوشضة بالفرينة ؤندخلها
الفرن على درجة حرارة  160حتى
تنضضج.
عند اخراجها مباشضرة نضضعها ‘
العسضل.

يرى خبراء الديكور أنّ
الديكور المركز لم يعد
موضة في هذا العصر ،أين
يمكن أن نعتمد فقط على
التنسيق عن طريق قطع
وإ كسسوا رات بسيطة
وأ نيقة تكون مﻼئمة لنوع
اﻹضاءة وأ لوا ن الصباغ في
كل منزل.
@

ألواح خشبية وإطارات لديكور أنيق

زهور غربي

ديكور w

عن طريق بعض
اﻷلواح الخشبية
المصفوفة جيدا
يمكن أن نصنع
رفا أنيقا للكتب.

يمكن اﻵن أن تطلب من
النجار أن يصّمم لك
الشكل الذي تريد ﻷجل
تصفيف الكتب.

حامل المﻼبس الزائد
عن استعمالنا يمكن له
أن يصّفف بطريقة
متناسقة على الجدار
وتعلق عليه الكتب.
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w

ظواهر

قصـــر يسبــــون اللّه علنــــا!
أطفال ينشأون وسط الكﻼم الفاحش..

تحولت الكثير من اﻷسر اليوم إلى مدرسة لتعليم أبنائها الكﻼم الفاحش وا لبذيء عن قصد أو من دون قصد ،وهذا في الكثير من
السلوكيات داخل البيت ،دون مراعاة للعمل الصحيح في كل ما يقال أو يفعل أمام اﻷبناء ،لتجد في اﻷخير أوﻻدا قصر تربوا على فطرة
الكذب وا لفحش وا لسب ،حينها يكون الوقت قد فات ﻻستدراك التربي ـ ـ ـة الصحيحة التي تقوم على مكارم اﻷخﻼق في القول وا لفعل
عند اﻷوﻻد.

@صالح عزوز

بيوت يتخاطب فيها أاهلها بلغة الشسوارع!

يشص--تك--ي الك-ث Òم-ن ال-ن-اسش ال-ي-وم م-ن سص-وء
اأ’خÓ--ق ‘ شص-وارع-ن-ا م-ن سصب وشص-ت-م وع-دم
احÎام الك-ب Òو’ ت-وق Òالصص-غ ،Òلك-ن م-ا يجهله
ال-ب-عضش م-ن-ا أان الك-ث Òم-ن ب-ي-وت-ن-ا –ّولت إا¤
ن الكث Òمن
مدرسصة لتعليم الكÓم القبيح ،أاي أا ّ
اأ’و’د  ⁄يأاخذوا هذا من الشصارع ،بل فطروا عليه
‘ اأ’سصرة وصصقلوه فقط خارج البيت ،فقد تربى
الك-ث Òم-ن اأ’و’د ع-ل-ى سص-ماع الكÓم الفاحشش
ب Úأافراد اأ’سصرة ،والغريب حتى اأ’ب الذي كان
Óسصف
من الواجب أان يكون قدوة‚ ،ده ل أ
م--درسص--ا ل--لكÓ-م ال-ف-احشش والسصب
والشص-ت-م ،ف-م-ن يسصب ال-وال-دة أاو
ا’ب-ن أام-ام أاو’ده ’ ي-ن-ت-ظر أان
يك--ون ا’ب-ن ذو كÓ-م ف-اضص-ل
ومتخلق.

أاولد يعكسسون صسور ما
تعيشسه الكث Òمن
العائÓت ‘ القول
والفعل

ه-و إاسص-ق-اط صصغ◊ Òال
الك--ث Òم-ن اأ’سص-ر ،فÓ-
ن---دع--ي أاّن اأ’ط--ف--ال
اج-ت-ه-دوا ‘ ال-وصصول
إا ¤ه---ذه اأ’خÓ--ق ‘
ال-ق-ول وال-ف-ع-ل ،ب-ل
وج-دوه-ا على طبق
ج--اه--ز م--ن ق--ب-ل
اأ’سص-رة ،ف-م-ا ك-ان
ع-ل-ي-ه-م إا’ نقلها
وح---ف--ظ--ه--ا ‘
اأ’ذهان بحكم
ف-طرتهم ،ثم
اÿروج ب--ه-ا
إا ¤الشصارع،
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وهذا ما يعكسش سصلوك الكث Òمن العائÓت.
نرى اليوم تخاصصم ب Úاأ’طفال ‘ الشصوارع يقوم
على شصتم اأ’مهات واأ’خوات والكث Òمن الكÓم
البذيء ،وهو إاسصقاط صصريح Ÿا لقن لهم ‘ البيت
م-ن قصص-د أاو م-ن غ Òقصص-د ،الشص-ارع ف-قط زاد ما
كان ينقصش من هذا الكÓم ليصصبح لدى أابنائنا
ال-ي-وم ق-ام-وسش كب Òمن فحشش الكÓم والسصب
بكل أانواعه.

..ووصسل ا◊ال إا ¤سسب الّله!

 ⁄تك-ف أاخÓ-ق الك-ث Òم-ن الشصباب ‘ السصباب
والشصتم العلني ‘ كل اأ’ماكن ،بل ووصصلت إا¤
ح-د سصب الّ-ل-ه ال-ذي ت-قشص-ع-ر ل-ه
Óسص--ف ن--ق-ف
اأ’ب--دان ،ول --أ
ع-ل-يها يوميا من دون رادع
و’ نهي ،فكيف Ãن ّŒرأا
ع-ل-ى الّ-ل-ه أان يسصمع
إاﬂ ¤لوق مثله،
وه-و السص-لوك
ال----ذي ورث---ه
اأ’طــــفـــــــــال
ال-يـــــوم ،صصبية
‘ سصن العاشصرة أاو
ال--ث--ال--ث--ة عشص-ر

يسص-ب-ون ويشص-ت-م-ون الّ-ل-ه أام-ام الناسش من غÒ
خوف و’ وجل ،من أاين لهم هذا؟! وكيف وصصل
ا◊ال إا ¤ه--ن--ا ‘ ت-رب-ي-ة ا÷ي-ل ا÷دي-د؟ ،لك-ن
Óسص-ف ل-ق-د ل-ق-ن-وه-ا داخ-ل اأ’سص-رة وم-ن ثم
ل -أ
الشص-ارع وأاصص-ب-حت ضص-م-ن ك-ل-م-ات قاموسصهم
اليومي ،هو ا◊ال الذي نعيشصه اليوم ،صصبية ⁄
يصص-ل-وا سص-ن ال-ب-ل-وغ ،لك-ن-هم وصصلوا ‘ السصب
والشص-ت-م إا ¤اÿال-ق ،وه-و ما يعكسش ا÷و الذي
يÎب-ى ف-ي-ه الك-ث Òم-ن اأ’ب-ناء ،ليأاتي الكث Òمن
اآ’ب-اء ‘ اأ’خ Òوي-ع-ل-ل هذا السصلوك Ãا وصصلت
إال-ي-ه شص-وارع-نا اليوم ،لكن ينسصى العديد منهم
أانه هو اŸلقن لهم الكلمات اÿادشصة للحياء التي
لّوثت ثوب الÈاءة وهم ’ يعرفون آاثارها عليهم
وعلى من حولهم.
’ نحّمل كل اأ’سصر ما وصصلت إاليه أاخÓق العديد
م--ن أاو’دن--ا ‘ ات--ب--اع سص--ل-وك
الشص-------ت-------م والسصب ‘
الشصوارع ،سصواء ‘ اللهو
أاو عند اÿصصام ،فهناك
الشص--ارع ك-ذلك ال-ذي
ربى العديد من اأ’و’د
ع--ل-ى ه-ذا السص-ل-وك،
لك-ن ك-ي-ف يسص-ت-ق-بل
ه----ذا الشص----ارع
اأ’ط-ف-ال؟ ه-ل
ع--ل-ى ف-ط-رة
سصليمة قادرة
ع--ل--ى صص--د
ه-ذا اأ’ذى أام
أان ف-ط-رتهم
ك-انت ع-فنة
مسص-بقا وهو
صصقلــــــــــها
فقط؟!.

w

زووم

@ صالح عزوز

نتج عن الترحيل الجديد للسكان ،وتهديم البيوت القصديرية وفتح أحياء سكنية جديدة تضم الكثير من السكان من مختلف الطبقات
اﻻجتماعية ،بل ومن مختلف اﻷماكن ،أن نشبت العديد من الصراعات وا لتصادمات داخل هذه اﻷحياء حتى تحولت اليوم إلى أماكن خطيرة
قريبة للجريمة أكثر منها ﻷمن وراحة العائﻼت ،وأ صبحت الكثير من اﻷسر تحت رحمة السيوف وا لمقذوفات حين تشتعل نار هذه
الصراعات.
شسرارات تبدأا Ãعاكسسة وتنتهي بجرائم..
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ليسش من الصصعب إاشصعال فتيل هذه الصصراعات،
ف-ه-ي ق-ن-اب-ل م-وقوتة تنتظر سصببا حتى ولو كان
تافها لتنفجر وتأاتي على سصÓمة العائÓت وأامنها
‘ العديد من اأ’حياء السصكنية ،خاصصة ا÷ديدة
م-ن-ه-ا ،ف-ق-د ي-ح-دث أان تشص-ت-ع-ل م-ث Óمن أاجل
م-ع-اكسص-ة ف-ت-اة ح-ي ل-تك-ون السص-بب اŸباشصر ‘
صص-راع-ات دائ-م-ة ودام-ي-ة ’ ت-ن-تهي إا’ بعد وقوع
ال-ع-دي-د م-ن الضص-ح-ايا من ك Óالطرف ،Úوتبيت
الك-ث Òم-ن ال-ع-ائÓ-ت تÎقب ط-لوع الشصمسش ‘
خ-وف ورعب ،ت-ب-دأا ‘ وضص-ح ال-نهار و’ تنتهي إا’
بعد سصاعات طويلة ،بل و“تد ا ¤أاوقات متأاخرة

م-ن ال-ل-ي-ل ،أ’ن إاخ-م-ادها يتطلب على حد تعبÒ
الكث Òمن الشصباب اŸتهور من أابطال هذا الرعب
دما مسصفوكــــــا من أاجـــــل هذا الذي يراه شصرفا،
أام-ا ال-ت-ع-دي ع-ل-ى هـــــدوء وراح-ة ال-عائÓت فÓ
يهمه أامرهم.

وصسل ا◊ال ا ¤الصسراعات بالسسيوف
والقذائف ‘ حي سسكني!

ال--غ-ريب واŸدهشش أان الك-ث Òم-ن الصص-راع-ات ’
تكون إا’ بوسصائل حادة على غرار السصيوف ،وكذا
ب-رم-ي ﬂت-ل-ف ال-قذائف من قارورات وحجارة،
داخ-ل أاح-ي-اء سصك-ن-ي-ة ف-يها عائÓت تضصم أاطفا’

قصصرا ونسصاء ،وهي من اأ’مور الغريبة واŸؤوسصفة
ح-ق-ا ال-ت-ي ن-راه-ا ال-ي-وم ون-حضص-ره-ا ‘ ب-عــضش
اأ’حياء ،حتى وصصل ا◊ال إا ¤التبارز بالسصيوف
ورمي ا◊جارة وإاشصعال النار ‘ حي سصكني ،فإاذا
أاصص-ب-حت ح-ي-اة اأ’فراد قاب قوسص Úمن الهÓك،
ف-م-ن يك-ون مسص-ؤوو’ ع-ن-ه-ا ي-ا ترى لو حدث لها
مك-روه-ا؟ ل-ذا ف-قد وجب الوقوف من أاجل التفكÒ
ا÷دي ف---ي--م--ا ي--ح--دث وخ--ل--ف--يـــــات هــــذه
الصص-راع-ات ال-ت-ي وصص-ل م-داها ا ¤أاحياء سصكنية
ك-انت ب-اأ’مـــــسش أام-اك-ن ل-راح-ة ال-ع-ائÓت ،أاما
ال--ي--وم ف--ق--د –ـــــولت إا ¤مسصـــارح ل-ل-رعب ‘
العديد من اŸرات.

w

فتيل يشستعل بالنهار
وينتهي بإانزالت ‘ الليل!

‘ ال-غ-الب ت-ب-دأا ه-ذه الصص-راع-ات ب Úالشص-باب
Ãن-اوشص-ات ‘ ال-ن-ه-ار ’ تظهر للعيان أانها سصوف
تك-ون ح-رب-ا دام-ي-ة ب-ع-د سص-اع-ات م-ن ح-دوثها،
ت--ن--ت-ه-ي Ãج-رد دخـــــول ب-عضش ال-ع-قÓ-ء م-ن
ال-ن-اسش م-ن أاج-ل فضص-ه-ا بطرق سصلمية من دون
اعتداءات و’ جروح ب Úهذه اأ’طراف ،غ Òأانه ‘
ث-ن-اي-ا ه-ذه الصصراعات اÿفيفة نار تتأاجج وعداوة
ت-ط-ب-خ ف-وق ن-ار ه-ادئ-ة –ضصر إا ¤ما بعد غروب
الشص-مسش تك-ون اأ’ح-يــــــاء السصكنيـــة مسصرحا
Óسص--ف ،ح Úي-خ-ل-د اأ’شص-خـــــاصش إا¤
ل--ه--ا ل --أ
م-ن-ازل-ه-م رف-ق-ة ع-ائÓ-تهم ،تكـــــون الكث Òمن
اأ’سص---ر ع---ل---ى م---وع---د آاخ--ر م--ع ال--تكسصـــــÒ
وا’ع-ت-داءات ‘ ل-ي-ال سص-وداء ب Úشص-ب-اب ا◊ي
واأ’ف--راد ال-ذي-ن أات-وا ع Èاإ’ن-زا’ت ‘ شص-اح-ن-ات
ومقطورات من أاجل إاكمال ما بدأاو ‘ النهار ،وكذا
ل-تصص-ف-ي-ة حسصـــــاب م-فتـــوح ‘ نهار ذلك اليوم
ع-ل-ى ح-د ت-ع-ب Òالك-ث Òم-ن-ه-م ،حتى وإان كانت
أاسص-ب-اب ه-ذه اŸن-اوشص-ات خ-ف-يفة ’ تسصبب مثل
ه--ذه الصص--راع--ات ال--دام-ي-ة ح Úت-ن-ت-ه-ي ه-ذه
اŸشصادات لتجدها ‘ اأ’خ Òأانها من أاجل معاكسصة
مصص-ن-وع-ة ال-فك-رة أاو ن-ظ-رة ع-ف-وية أاو جلوسش ‘
مك-ان ق-ريب م-ن ب-يت أاو ك-لمة طائشصة من دون
قصصد وغÒها من اأ’سصباب التي تكون ‘ أاغلبها
ت-اف-ه-ة وم-فÈك-ة من العديد من الشصباب الذي ’
يليق لشصيء إا’ لزرع الرعب واÿوف ‘ اأ’حياء
السصكنية ،وهم ‘ الغالب من يريدونها أان تكون
ح-رب-ا ’ ت-ن-ت-ه-ي إا’ ع-ل-ى دم-اء و‡تلكات الغ،Ò
مكسصرة عن آاخرها ،خاصصة السصيارات اŸركونة ‘
ا◊ظائر ،بل تصصل إا ¤حد تكسص Òزجاج البيوت
والعمارات.

أامرها ،أ’ن مسصتوى ا÷رÁة وصصل ‘ العديد من
اأ’حياء ا ¤درجة ’ –تمل ،وأاصصبح اÿوف يدب
‘ النفوسش بقوة ،بل فيه من العائÓت من قررت
هجرة العديد من اأ’حياء هروبا بشصرفها وحماية
أ’فرادها ،خاصصة اأ’طفال الصصغار الذين أاصصبحوا
‘ خ-ط-ر دائ-م ج-راء ه-ذه التجاوزات التي –دث
ك-ل ي-وم ‘ ه-ذه اأ’ح-ي-اء م-ن سص-رق-ة واع-تداءات
وصص--راع-ات ل-ي-ل-ي-ة ب Úاıم-وري-ن والسصك-ارى
وسصماع الكÓم الفاحشش منهم لي Óونهارا ،وحÚ
ي-ت-دخ-ل ال-ب-عضش م-ن اأ’فراد من أاجل النهي عن
Óسصف يحصصل ‘ العديد من
ه-ذا اŸنك-ر ف-إان-ه ول -أ
اŸرات أان يعتدى عليه ليكون عÈة لغÒه من أاجل
نشصر الرعب ب Úاأ’فراد فيما بعد.

اŸت--ه--ور م--ن سصك--ارى وﬂم-وري-ن اŸتسص-ب-بÚ
اأ’وائ-ل واŸب-اشص-ري-ن ل-ه-ذه الصصراعات ‘ اأ’حياء
السصك-ن-ي-ة اآ’م-نة ‘ ﬂتلف اأ’ماكن ⁄ ،يكفهم
زرع ال-ف-ت-ن-ة وال-رعب ب Úا’أف-راد ب-ال-تعدي على
حرمات الناسش ليسش ‘ الليل فحسصب ،بل حتى
‘ عز النهار وأامام مرأاى الناسش من دون وجل و’
خ-وف م-ن السصك-ر ع-ل-ن-ا والكÓم البذيء والقبيح
من دون حياء و’ احÎام لشصرف اأ’سصر واأ’ماكن
ال-ع-ام-ة ،ب-ل أاصص-ب-حوا اليوم يغتنمون الفرصصة ‘
م-ث-ل ه-ذه الصص-راع-ات ‘ ا’أح-ياء اآ’منة من أاجل
السص-رق-ة وكسص-ر ‡ت-لك-ات ال-غ Òسص-واء العامة أاو
اÿاصص-ة م-ن-ه-ا ،ب-ل ويكونون السصبب اŸباشصر ‘
إاشصعال فتيلها.

أاحياء سسكنية ل تليق للسسكن بل –ولت
إا ¤أاوكارا للجرÁة Ãختلف أانواعها..

سسكارى وﬂمورون أابطال الرعب
‘ األحياء..

حتى قوات األمن  ⁄تسسلم
من هذه العتداءات!

أاصص-ب-حت الك-ث Òم-ن العائÓت اليوم ‘ حÒة من

Óسص-ف ا◊ث-ال-ة من الشصباب
أاصص-ب-ح ال-ي-وم ول -أ

ن-ت-ي-ج-ة ل-تصصادم الكث Òمن العصصابات ‘ العديد
من اأ’حياء فإانه من الواجب تدخل قوات اأ’من ‘
الكث Òمن اأ’وقات اŸتأاخرة ‘ الليل من أاجل حماية
ال-ع-ائÓ-ت و‡ت-لك-ات-ه-ا ،بل تبقى حارسصة عليها
لسص--اع-ات ط-وي-ل-ة ،غ Òأان الك-ث Òم-ن الشص-ب-اب
أاصص--ب--ح ال-ي-وم ’ ي-ه-اب ال-ق-وات ا◊اف-ظ-ة أ’م-ن
اأ’شصخاصش وحضصروا لهم نصصيبهم من البطشش
وال-ق-ذف ب-ا◊ج-ارة وﬂت-ل-ف اŸقذوفات ،وهو ما
عكسش ما وصصل اليه الكث Òمن الشصباب الذي حل
أاذاهم على اأ’خضصر واليابسش من دون خوف و’
وجل ،وأاصصبحت حياة اأ’فراد عندهم ’ تسصاوي
جناح بعوضصة.
ه-ذا ح-ال الك-ث Òم-ن اأ’ح-ي-اء السصك-ان-ي-ة ال-يوم،
حكاية رعب وخوف أابطالها شصباب متهور ﬂمور
متعاط ıتلف اıدرات ،هلك نفسصه ووصصل أاذاه
إا ¤غÒه ،بل  ⁄تسصلم حتى العائÓت ‘ بيوتها،
وه-و ن-ت-ي-ج-ة ح-ت-م-ي-ة لÓعقاب الذي حل ﬁل
الزجر ‘ ›تمعنا فأاصصبح اıمورون والسصكارى
أابطا’ للفسصاد ‘ اÛتمع عامة.
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من شوارعنا
نسضاء متحجبات ؤمتÈجات ‘ يوم ؤاحد..

@صالح عزوز @كاريكات:Òفاتح بارة
ظاهرة غريبة انتشرت اليوم بين الكثير من
النساء والفتيات وربما هي من الظواهر اﻷكثر
عجبا بين كل السلوكيات التي نراها اليوم ،هي
أن المرأة تخرج من بيتها متحجبة وتصبح
متبّرجة حين وصولها إلى مكان عملها أو
الدراسة ﻷسباب أو ﻷخرى ،كل حسب
ظروفها التي ابتدعتها لنفسها ،حتى وإن لـم
تكن بحاجة ﻷن تسلك هذا السلوك في اليوم
الواحد ،وهو الجمع بين التحجب والتبّرج.

@لعل من اأ’سصباب التي دفعتنا للحديث على
ه-ذا اŸوضص-وع ه-ي ال-قصصصش التي سصمعناها من
أاقرب الناسش إالينا ،ح Úوقعوا ‘ مثل هذه الظاهرة
سصواء مع زميÓت ا÷امعة أاو صصديقات العمل أاو ما
Ÿسص-ن-اه ن-ح-ن ووق-ف-نا عنده ،تظهر اŸرأاة ‘ ◊ظة
متحجبة ،ثم تصصبح بعد ح ÚمتÈجة ،بل حتى
بتÈج صصارخ ،جمعت بذلك ب Úطر‘ النقيضش،
ك-ان واجب ع-ل-ي-نا الوقوف عند بعضش العينات ‘
م-ع-ا÷ة ه-ذه ال-ظ-اه-رة سص-واء مع فتيات معنيات
باŸوضصوع أاو مع من شصهد على وجود هذه الظاهرة
‘ اŸؤوسصسصات التعليمية أاو أاماكن العمل.
 ⁄ي--ب--ق اأ’م-ر ك-م-ا ك-ان ‘ اŸاضص-ي م-ن ف-ت-ي-ات
جامعيات يأات Úمن أاماكن بعيدة للدراسصة وما إان
ت-ط-أا أاق-دام-ه-ن ا÷ام-ع-ة ب-ع-ي-دا عن اأ’هل حتى
ي-ن-ق-لب ح-الهن وينزعن الثوب السصاتر ويلبسصن
الك-اشص-ف بك-ل أان-واع-ه ،ف-ال-ي-وم تعدى هذا اأ’مر
ح-ت-ى إا ¤نسص-اء ع-امÓ-ت و‘ ال-و’ي-ة ن-فسص-ها أاو
طالبة جامعية ليسصت ببعيدة عن سصكناها تتبع
هذا السصلوك يوميا.

ب Úال-تسص Îوال-تّÈج ‘ ي-وم واح-د ‘ ا÷ام-عة وما
أاكÌهن اليوم.

فتيــــات ونساء يجمـــعــــن
بين التحجب والتبّرج!

عاكسستها بحجاب وبعد نصسف سساعة
رجعت ‹ بـ«فيزو»!

ت-خ-رج ك-ل صص-ب-اح بحجاب سصاتر لكل جسصدها،
وح Úتصص--ل إا ¤ا÷ام--ع--ة ت--دخ-ل أاول غ-رف-ة ‘
اإ’قامة ا÷امعية إ’حدى صصديقاتها تنزع السصاتر
ل-ت-ب-قي على الكاشصف لتضصاريسش جسصدها كله،
وم-ن ه-ن-ا ي-ب-دأا ي-وم-ه-ا ‘ ا÷م-ع ب Úال-ت-حجب
والتّÈج ،قصصة ليسصت من نسصج اÿيال كما يظن
ال-ب-عضش ،لك-ن قصص-ة وق-عت م-ع ““ك-م-ال““ ي-ق-ول:
““ع-اكسص-ت-ه-ا م-ت-ح-جبة ﬁتشصمة ،اختفت مني
ب Úحشصد من الفتيات ،لكنها رجعت إا‹ بعد أاقل
من نصصف سصاعة متّÈجة ما يظهر من جسصدها
أاك‡ Ìا هو مسصتور ⁄ ،أاعرفها صصراحة ،و ⁄أاكن
أاع-رف أاّن ف-ي-ه م-ن ال-ف-ت-ي-ات ه-نا من Œمع بÚ
ا◊جاب و““الفيزو““ ‘ يوم واحد““.
ت-ب-دأا ي-وم-ه-ا ب-ح-ج-اب سص-اتر ثم تتحّول إا ¤فتاة
م-تÈج-ة وي-ن-ت-ه-ي ي-ومها عند رجوعها إا ¤البيت
بحجابها ،هي يوميات إاحدى الفتيات من جمعت

«نادية» سسكرتÒة تخرج بحجاب
وتعمل بـ«ميني جيب»!

ليسش من الصصعب الوقوف على هذه العينة ،أ’نها
من النسصاء الوفيات لهذا اŸبدأا ،ويعرفها الكث Òمن
ال-ن-اسش ،ب-ل –دث-ن-ا إال-يها و ⁄يكن من الصصعب
الوصصول إا ¤هذا ‘ سصؤوال واحد ومباشصر ““ماشصي
أانت مو’ت ا◊جاب؟““ ،ابتسصمت وقالت““ :نعم،
أاخ-رج ب-ا◊ج-اب وأارج-ع ب-ه إا ¤ال-ب-يت مسصاء ،أاما
باقي اليوم ‘ عملي وبحكم منصصبي أاقضصيه فيما
ت--راه اآ’ن““ ،م-ا ن-راه ه-و ““م-ي-ن-ي ج-يب““ يكشص-ف
السصاق Úولباسش ضصيق يليق بها بحكم منصصبها
كما ترى هي!..لكن مبدأا اÿروج بحجاب سصاتر
وال-ع-م-ل ‘ ل-ب-اسش ك-اشص-ف ه-و ما أاردنا أان نعرفه
م-ن-ه-ا ’““ :ي-ع-رف إا’ م-ن ي-أات-ي إا ¤ه-ن-ا م-ن أاج-ل
اسص-ت-خ-راج ب-عضش أاوراق-ه ،ح-تى بناتي ’ يعرفن
أانني أاغّير لباسصي Ãجرد الدخول إا ¤العمل““.
ليسش ببعيد من هنا توجد الكثÒات من النسصاء
من Áشص Úبهذا اŸبدأا ،حجاب للخروج ولباسش
ضص-ي-ق وك-اشص-ف عند العمل أاو الدراسصة ’ ،ندري
Ÿاذا؟ ،لك-ن ه-و ا÷م-ع ب Úال-ن-ق-يضص ،Úوال-ظهور
Ãظهرين ‘ اليوم نفسصه ،فيه من تدعي بحكم
ع--م-ل-ه-ا ع-ل-ى غ-رار ““ن-ادي-ة““ ،وف-ي-ه م-ن ت-رى أان
ا◊ج-اب ’ ي-ل-ي-ق ب-ه-ا ،لكنه فرضش عليها ،لذلك
ف-ه-ي تسصÎي-ح م-ن-ه ع-ن-د ا’ب-ت-ع-اد ع-ن أاه-ل-ه-ا
وأاقاربها ،وب Úهذا وذاك تبقى الكث Òمن النسصاء
وال-ف-ت-ي-ات ي-غّ-ي-رن ال-ل-ب-اسش ‘ ال-يوم مّرت،Ú
ي-خ-رج-ن م-ن ال-ب-يت ب-ح-جاب ويقضصÚ
اليوم ‘ لباسش آاخر إا ¤درجة لو التقت
ب--أاق--رب ال-ن-اسش إال-ي-ه-ا رÃا ’
يعرفها.

@نسيبة إنتصار عﻼل @كاريكات:Òفاتح بارة

جزائريون يستهزؤون
بمشيئة اﷲ!

ÓخÓف بالوعود..
يسضتعملون «إان شضاء الله» ل إ

منافقون ‘ ثوب مؤومنÚ

رغ-م أاّن إاخÓ-ف ال-وع-د م-ن سص-مات النفاق التي
عددها الرسصول -صصلى الله عليه وسصلم ،-إا’ أانها
ب--اتت صص--ف--ة الصص-غ Òوالك-ب ،ÒاŸث-ق-ف اŸت-ع-ل-م
واأ’مي ،الغني والفق .Òلقد انتشصرت هذه اآ’فة ‘
أاوسص--اط ا÷زائ--ري Úت--دري--ج-ي-ا ب-ع-د أان ك-انت
شصيمتهم الوفاء ،ولـ““الَكلمة““ قيمة معنوية بالغة،
ح-ت-ى أاّن ال-غ-ال-ب-ية كانت تفتك الوعود وتصصادق
ع-ل-ي-ه-ا با’سصتفسصار ““كلمة رجال؟““ حتى يضصمن
اŸوعود حاجته ويرتاح إاليها ،لقد كانت هذه العبارة
البسصيطة توازي أاغلظ اإ’Áان لدى ا÷زائري،Ú
أاّما اليوم فباتت تردف هي اأ’خرى بعبارة ““إان شصاء
الله““ ،التي وعلى كونها عبارة إاÁانية تفيد بالرضصا
واÿضصوع Ÿشصيئة الله ،كافية ليقطع اŸوعود أامله
‘ الوفاء ،إاذ وعلى حد قول السصي العربي  68سصنة
من العاصصمة““:أاصصبحنا منافق ‘ Úثوب مؤومن،Ú
نسصتعمل مشصيئة الله لتÈير كذبنا وهروبنا من
اŸسص-ؤوول-ي-ة ،ع-ل-ى خÓ-ف اŸاضص-ي ،م-ت-ى ك-انت
تسصقط الرقاب و’ تسصقط الكلمة““ ،أاّما سصم Òمن
ال-بليدة 29 ،سص-ن-ة ،ف-ق-د –ج-ج ب-إاخ-فاء ا◊رج
’سص-ت-ع-م-ال ه-ذه ال-ع-ب-ارة ““:كثÒا ما ُنحرج نحن

الشص-ب-اب ب-عضص-ن-ا بعضش بطلبات ’ Áكن الوفاء
ب-ه-ا ،إاّم-ا لضص-ي-ق ال-وقت أاو ن-قصش اŸال ‘ ،ح’ Ú
Áك--ن ل-ل-واح-د م-ن-ا أان ي-رفضش ط-لب صص-دي-ق-ه
بصص--ري--ح ا’عÎاضش ،ل--ه--ذا ن-ت-وع-د ب-ال-ت-ل-ب-ي-ة
مسص-ت-ع-م-ل Úعبارة إان شصاء الله““ ،يضصيف سصمÒ
ضصاحكا ““عندما يرّد عليك أاحدهم بـ““إان شصاء الله““
ن--ظ Òط-لب ي-ب-دوا صص-ع-ب-ا ،ف-ع-ل-يك أان “““سص-ح
فمك““ ،ويريد بقوله اسصتحالة الوفاء.

..ويسستهزؤوون Ãشسيئة الله!

سص-ار ع-ل-ى لسص-ان-ن-ا نحن ا÷زائريون أان نربط
قضص-اي-ان-ا وأام-ورن-ا Ãشصيئة الله سصبحانه وتعا،¤
فما –دثنا عن رغبة أاو أامنية أاو سصعي إا’ وقلنا ““إان
شص-اء ال-ل-ه““ ،إا ¤ح-د اآ’ن اأ’م-ر ط-ب-ي-عي بالنسصبة
Ûتمع إاسصÓمي مؤومن ،لكن الغريب أان فئة من
الشص--ب--اب وح--ت--ى اŸت-ق-دم Úسص-ن-ا ،أاصص-ب-ح-وا
يسصتعملون هذه العبارة التي ترتبط بأاهم شصعبة
م----ن شص----عب اإ’Áان بـ““ال---قضص---اء وال---ق---در““،
لÓسصتهزاء ،وهذا أامر به من اÿطورة البالغة على
دي-ن-ن-ا ول-غ-ت-ن-ا وق-ي-م-ن-ا ال-دينية وا’جتماعية ما
يضصرب بأاسصسصها ،فÎى أاحدهم يوقف مشصاغل

ّمجتمع w

يبدوا أن القيم النبيلة
تكاد تضمحل لدى عدد
من أفراد المجتمع
الجزائري ،في المقابل
تحل محلها ما يمكن
وصفه باﻵفات اﻻجتماعية
وا ﻷخﻼقية التي
تتفشى بصفة
سريعة وغير
متحكم فيها،
على غرار
اﻹخﻼف
بالوعود،
وا ﻷدهى أ ّ
ن هذه
اﻷخيرة باتت تتخفى
خلف شعارات إيمانية
كقول المخلف سلفا
“إن شاء اﷲ”،
“بربي“ ،”..تفرا إذا
حب ربي.”..

ال-ن-اسش ب-ه-ذه العبارة ،وآاخر يغّير برا›هم ،وآاخر
يعلق أاحÓمهم وطموحاتهم ،يقول عبد الرؤووف،
طالب ماسص Îبكلية العلوم اإ’نسصانية““ :شصاع بÚ
الشصباب إاذا ذكر أاحدهم رغبته ‘ –قيق مشصروع
ما كشصراء منزل مث ،Óأان تضصحك ا÷ماعة قائلة
““إان شص--اء ال--ل--ه إاي-ه““ ،أاو أان ي-ط-لب م-ن صص-دي-ق-ه
اسص-ت-ق-دام م-ب-ل-غ م-ن اŸال أاو ال-ق-ي-ام بسص-ف-ري-ة أاو
اŸسصاعدة ‘ شصأان من شصؤوون ا◊ياة التي ’ يقدر
عليها ،بأان يرد مسصتهزئا ““إان شصاء الله سصأافعل““،
بينما هو مدرك لعدم وفائه““.
م-ن ال-ع-ج-يب ف-ع ،Ó-أان-ن-ا ك-م-جتمع مسصلم بتنا
ن-ت-غ-ط-ى ب-الدين لنمارسش أاخطائنا وانحرافاتنا،
ف-م-ن غ Òاأ’خÓ-ق-ي حسصب م-ا يفيدنا به اإ’مام،
موسصى فرج الله ،أان نرتكب خطيئة وهي الكذب
اÙرم ،ون-ري-د ب-ه-ا إاخÓ-ف ال-وع-د ال-ذي ه-و م-ن
صصفات اŸنافق Úأاصص ،Óفنحن قوم من اŸفروضش
أان نصص--دق مــــــن اسص-ت-حـــــضص-ر ال-ل-ه ‘ ق-ول-ه،
ب-ي-ن-م-ا إاذا تكّ-رر إاخÓ-ف اŸوؤم-ن ل-وعده وهو الذي
أاشص-ه-د ال-ل-ه ع-ل-ي-ه ،ف-إان ه-ذا اأ’م-ر م-ن شصأانه أان
ي-قضص-ي ع-ل-ى ال-ث-ق-ة ب Úأاف-راد اÛت-م-ع وينشصر
الضصغينة والنفاق.
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إسﻼميات

رؤية
وجه اﷲ

@ياسين فضيل

الرسول الكريم يصف حالنا

قال صضلى الله عليه ؤسضلم:
«يأاتي زمان على أامتي يحبون  5ؤينسضون :5
’خرة
يحبون الدنيا ؤينسضون ا آ
يحبون اŸال ؤينسضون ا◊سضاب
يحبون اıلوق ؤينسضون اÿالق
يحبون القصضور ؤينسضون القبور
يحبون اŸعصضية ؤينسضون التوبة
’مر كذلك ،ابتÓهم الله بالغÓء ؤالوباء ؤاŸوت الفجأاة
فإاذا كان ا أ
ؤجور ا◊كام””.
«...ياؤ ...رانا فيها””..

دعاء لكل من نحبهم

اللهم خذ همي وهم من أحب ،وذنبي وذنب من أحب ،وتعبي وتعب
من أحب ،وأسعد قلبي وقلب من أحب.
اللهم اجعلنا ممن تغيرت أقدارهم لﻸحسن ،وﻻ تحرمنا مما
نطمح إليه ،وﻻ تصعب علينا أمره ،وارزقنا حظ الدنيا ونعم اﻵخرة.
اللهم احفظ لي أهلي ،وأحبابي وأصحابي ،وأولئك
القريبون إلي والبعيدون عني ،وﻻ تفجعني بفقدان
أحد منهم..إنك خير الحافظين.
عندما سضخرت نسضوة اŸدينة من امرأاة
العزيز..دعتهن ؤأاعطت لكل ؤاحدة منهن
سضكينا ؤتفاحة لتقطعها ،ؤعندما خرج
عليهن يوسضف عليه السضÓم ،أاصضابهن الذهول
لدرجة أانهن قطعن أايديهن دؤن شضعور
’...⁄أالهذا ا◊د كان يوسضف
با أ
جميÓ؟!
أايها القارئ الكر◊..Ëظة من
فضضلك..اسضتشضعرها جيدا..عيون
شضاخصضة..يد Œرح..دم ينزف..ؤ’
أا !⁄لشضدة ا÷مال الذي يرؤنه
أامامهن..إانه أامر مدهشس حقا.
تفسض Òما حصضل أان أاعينهن عندما تلذذت
’حسضاسس
Ãنظر جمال يوسضف تعطل ا إ
و.⁄
عندهن بكل شضيء ي ؤ
’هم..كيف سضتكون اللذة عند
وال ا أ
بقي السض ؤ
رؤؤية رب ا÷مال ؤمن خلق ا÷مال كله؟
إان أاعظم لذة خلقها الله هي رؤؤية ؤجهه
الكر.Ë
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هذا الصصحابي ا÷ليل  ⁄تفته الركعة اأ’و ¤خلف
رسص-ول ال-ل-ه ي-وم-ا ،ولكن ‘ أاحد اأ’يام تأاخر قليÓ
وك-ادت أان ت-ف-وت-ه ال-رك-عة اأ’و ¤ولكنه أادركها ‘
ال-رك-وع ،وب-ي-ن-ما هو راكع إاذ حمد الله أانه أادركها،
و‘ ت-لك ال-ل-ح-ظ-ة ن-زل الوحي على
رسص-ول ال-له عن طريق جÈيل
ع-ل-ي-ه السصÓ-م وأاخÈه ب-أان
الله تعا ¤قد سصمع حمد أابا
بك-ر ف-رف-ع رسص-ول ال-ل-ه من
ال-رك-وع ق-ائ““: Ó-سص-م-ع الله Ÿن
ح-م-ده““ ف-اح-ت-ار الصص-ح-ابة ولكن
سص-ي-دن-ا أاب-و بك-ر علم أانه هو اŸعني
ف------ردد ق-----ائ““ :Ó-----رب-----ن-----ا ولك
ا◊م-د““...ف-أاصص-ب-حت سص-ن-ة إا ¤يوم
القيامة.
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ملف الساعة

الجزائريون بصوت واحد:
ﻻ نريدك يا محرز بطﻼ في
ليستر وخروفا في إفريقيا”

لدينا أاحسضن منتخب ‘ إافريقيا على الورق ؤأاضضعف فريق ‘ العا ⁄فوق اŸيدان!

@ ب.عيسى

ما حدث في الغابون مع بداية السنة الحالية ،بخروج المنتخب الجزائري من الدور اﻷول بالضربة الفنية القاضية ،هو زلزال عنيف مازالت
ارتداداته ترّج اﻷركان وا ﻷسس ،فما بالك عامة الناس ،فقد اتضح بأن المحاربين الذين صنع منهم البسطاء وا لبسيطات من الجزائريين
وا لجزائريات ،أبطاﻻ على الفايس بوك ،وفي الوا قع ،إنما مجرد دمى أو خرفان يسقطون أمام مختلف الوحوش اﻹفريقية من فيلة وأ سود
وفهود ،وحتى أمام نسور قرطاج ،وأ صبح من الضروري حسب تغريدات الجزائريين وا لجزائريات المعلنة عبر موا قع التوا صل اﻻجتماعي ،أو
في الحارات وا لمقاهي تغيير أسلوب الحياة وا لتعامل مع هؤﻻء اﻷبطال المصنوعين من الورق ،حيث نجدهم أسودا مع أنديتهم اﻷوروبية،
ويحصلون على البطوﻻت ويقاتلون على الميدان ،وفي الحروب الحقيقية التي يخوضونها مع المنتخب الجزائري في القارة السمراء مجّرد نعام
أو خرفان أو ما دون ذلك.

جزائريون ﻻ يصّدقون غيابـن ـا عن مونديال روسيا فمـا بالك عيش الحدث بدون الخضر!
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@وإاذا تواصسل اأ’داء على نفسش النسصق اأ’ليف ،فإان
بصص--يصش اأ’م-ل ‘ اŸشص-ارك-ة ‘ م-ون-دي-ال روسص-ي-ا
 2018سصيتبخر ،وقد يتبخر أايضصا أامل اŸشصاركة ‘
أا· إافريقيا ‘ الكامرون عام .2019
فلم يعد يفصصلنا عن موعد روسصيا إا’ سصنة ونصصف،
ب-ت-وق-يت ““ل-هفة ا÷زائريŸ ““Úتابعة هذه التظاهرة،
التي سصتكون إان حدثت بنكهة جزائرية Ãنتخب
بلغ الدور ثمن النهائي من كأاسش العا ‘ ⁄الÈازيل..
وه---و اŸوع---د ال---ذي
ُي------ربك ا◊ي-----اة
ال-ع-م-ل-ي-ة وال-دراسصية
وا’جتماعية والتجارية
والسص-ي-احية وحتى النفسصية،
فإان عامة الناسش ’ يفكرون أابدا ‘ إامكانية الغياب
عن اŸوعد العاŸي ،فما بالك أان يعيشصوه ومنتخب
بÓدهم غائب بعد أان ترك مكانه Ÿنتخبات إافريقية
وع-رب-ي-ة أاخ-رى أاقل إامكانيات منه وتركيبة بشصرية،
وك-ان ق-د م-ث-ل ل-وح-ده ال-ع-رب ‘ م-ونديا‹ جنوب
إافريقيا والÈازيل عامي  2010و.2014
ا÷زائ-ري-ون ال-ذي-ن ي-تنفسصون كرة القدم ،ويرونها
اŸل-ج-أا ال-وح-ي-د ‘ غ-ي-اب م-ا ي-جعلهم يبحثون عن
وط-ن-ي-ت-ه-م ،وع-ن ف-رصش Œم-عهم ‘ مكان واحد

وزم--ان واح-د وصص-وت واح-د ب Úال-ع-ل-م ال-وط-ن-ي
ونشص-ي-د قسص-م-ا ،ب-ل-غ غضصبهم أاقصصى
درج-ات-ه ع-ن-دم-ا اك-تسص-بوا ’عبÚ
سصجلوا أامام برشصلونة ،وقهروا أاندية
كÈى ‘ صص------ورة ب------ن ط-----الب
وبراهيمي وﬁرز ،وتأاكدوا بأان مع
ال-ن-ج-وم ب-إامك-ان-هم بصصم
مشصاركة خامسصة
‘

اŸون-دي-ال ،وال-ث-ال-ث-ة ع-لى التوا‹ ،وانتزاع أاول لقب
ق-اري م-ن ق-لب ال-ق-ارة السصمراء ،وليسش على أارضش
ال-وط-ن ،ك-م-ا ح-دث ‘ ك-أاسش أا· إافريقيا ‘ سصنة
 1990مع الراحل عبد ا◊ميد كرما‹ ،و ⁄يعطوا
Óداء ا÷م-اع-ي أاي أاه-م-ية ،ومّرت الدقائق ،ثم
ل -أ
اŸب-اري-ات ،وب-دا ب-أان الك-رة ›موعة وروح قتالية،
وهما العامÓن اللذان غابا عن التشصكيلة الوطنية
ال-ت-ي ب-دأات مشصاركتهم Ãهزلة الدفاع ،الذي
ك-ان ه-و م-ن سصّ-ج-ل ع-ل-ى م-بو◊ي
وعسص-ل-ة وت-واصص-ل بسص-وء التفاهم
ب ÚالÓ-ع-ب Úف-ي-ما بينهم ،وبÚ
الÓ-ع-ب ÚواŸدرب Úوح-ت-ى بÚ
الÓ--ع--ب Úواأ’نصص-ار ،ل-ي-خ-رج
اÿضص---ر ب---فضص--ي--ح--ة بك--ل
اŸق--اي--يسش ،ان-ت-هت ب-ت-ق-دË
اŸدرب ال-ب-ل-ج-يكي كبشش فداء،
واقÎاح ت-ق-د Ëح-ت-ى رئيسش
ا’–اد كك-----بشش سص----مÚ
ل-ل-فداء’ ،متصصاصش غضصب
اŸن-اصص-رين الذي  ⁄يسصبق
وأان حدث مثي Óله ‘ تاريخ
ا÷زائر.
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«الفايسسبوكيون» ‘ حداد إا ¤غاية
اŸونديال

م-ن سص-وء ح-ظ ‚وم اŸن-تخب ا÷زائري ا◊ا‹،
أان وسص-ائ-ل ال-ت-واصصل ا’جتماعي ،صصارت تعلن
ع-ن أاي صص-رخ-ة ،وت-ط Òم-ن ق-ارة إا ¤أاخ-رى ،كما
ح-دث م-ع سص-ليما Êالذي سصمع ع Èالفايسصبوك
بك-ل ا’ن-ت-ق-ادات ال-ت-ي ط-ال-ت-ه ،أ’جل ذلك ،فقد
علموا بأان ما بعد الثورة على اأ’داء الباهت ،قّرر
ال-ف-ايسص-ب-وكيون إاعÓن ما يشصبه ا◊داد اأ’زرق،
إا ¤غ-اي-ة ن-ه-اي-ة شص-ه-ر أاوت ال-ق-ادم ،موعد العودة
للتباري على ورقة التأاهل إا ¤كأاسش العا ،⁄حيث
’ خيار لرفقاء براهيمي سصوى الفوز ‘ زامبيا ‘
م-ب-ارات Úم-تتاليت Úوالعودة بفوز من الكامرون،
واسصتقبال نيجÒيا من أاجل الفوز عليها ،وانتظار
تعÌها ‘ مباراتيها أامام الكامرون من أاجل كسصب
ورق-ة ال-ت-أاه-ل إا ¤ك-أاسش ال-عا ،⁄حيث سصينسصى
ا÷زائ-ري-ون م-ا ح-دث ‘ ال-غ-اب-ون ك-ما نسصوا ‘
الÈازيل عام  2014خيبة أاشصبال خاليلوزيتشش ‘
““كان““ جنوب إافريقيا ‘ شصتاء .2013
غ-ال-ب-ي-ة ا÷زائ-ري Úسص-يصص-وم-ون ع-ن متابعة
اŸب-اري-ات إا ¤غ-اي-ة أاواخ-ر شص-ه-ر أاوت ،وح-ت-ى ل-و
وصص-ل ن-ادي ب-ورت-و ال-ذي ي-ل-عب له ياسصÚ
ب-راه-ي-مي أاو ليسص Îسصيتي الذي يلعب
ل-ه ال-ث-ن-ائي إاسصÓم سصليما Êورياضش
ﬁرز ،أاو ن--اب--و‹ ال--ذي ي-ل-عب ل-ه
فوزي غÓم إا ¤الدور النهائي ،من
راب--ط--ة أاب--ط-ال أاوروب-ا ،ح-يث
م-ازالت أان-ديتهم متأاهلة للدور
الثا ،Êما هّمهم ا÷زائريون أامر
ذلك ،وح-ت-ى ل-و وصص-ل ل-ي-ون الذي
يلعب له رشصيد غزال أاو أاندرÿت الذي
ي--ل--عب ل--ه سص-ف-ي-ان هّ-ن-ي إا ¤ال-دور

ال--ن--ه-ائ-ي م-ن أاوروب-ا ل-ي-غ م-ا أاث-ل-ج ذلك صص-دور
ا÷زائ--ري ،Úال--ذي--ن يصصّ--رون ع-ل-ى أان تك-ون
ف-رح-ت-ه-م ب-ال-ل-ون اأ’خضص-ر واأ’ب-يضش واأ’ح-مر
ومرفوقة بنشصيد قسصما وليسش بأالوان أاوروبية.

حسص--رة ا÷زائ--ري’ Úح--ظ--ن--اه--ا ‘ اإ’ق-ام-ات
ا÷ام-ع-ي-ة ال-ت-ي ك-انت ن-وادي-ها تعرف ما يشصبه
التجمعات الطÓبية ،أ’جل مشصاهدة اŸباريات ‘
أاك Ìم----ن  330إاق-ام-ة ج-ام-ع-ي-ة على اŸسصتوى
ال-وط-ن-ي Ãا ف-ي-ه-ا اإ’ق-ام-ات اÿاصص-ة ب-اإ’ناث،
اŸزّودة ب-اأ’ج-ه-زة ال-رق-م-ي-ة ال-ت-ي “ك-ن الطلبة
اŸق-ي-م Úوع-دده-م على مسصتوى الوطن يقارب
اŸل-ي-ون ونصص-ف اŸل-ي-ون ط-الب م-ن م-ت-ابعة كل
اŸباريات،وكان الطلبة يتابعون بحماسش منقطع
ال-ن-ظ Òيصص-ل إا ¤الشص-وفينية كل اŸباريات وعلى
رأاسصها كأاسش رابطة أابطال أاوروبا ولكن حماسصهم
ف وكاد ينقرضش بعد اÿيبة التي صصدمتهم إاثر
خ ّ
اÿروج اŸؤوسص--ف م--ن ال--دور اأ’ول ل-ل-م-ن-ت-خب
ا÷زائري.
الزلزال الذي عرفه عا ⁄الفايسصبوك ‘ ا÷زائر،
حّ--ول ا’ف-ت-خ-ار ب-ال-ن-ج-وم ا÷زائ-ري ،Úونشص-ر
أاخ-ب-اره-م وصص-وره-م وف-ي-دي-وه-ات ت-أال-قهم إا¤
ال--ن-ق-يضش ،م-ن نكت ع-ن اŸن-ت-خب ا÷زائ-ري،
وحتى تأالق الÓعب عيسصى ماندي أامام العمÓق
ال-ع-اŸي ب-رشص-ل-ون-ة و‚ومه الثÓثة من ميسصي
وناÁار وسصواريز ،انقلب ضصد الÓعب ا÷زائري
ل ،حركة الÓعب Úالكبار ولكنه
الشصاب ،الذي شص ّ
 ⁄يشصّ-ل ح-رك-ة أالسص-نة ا÷زائري ،Úوتعاليقهم
ا÷ارحة التي طلبت من الÓعب عدم التسصجيل
‘ مرمى مليك عسصلة ،ولن يتمكن ماندي من
ب ا÷زائري Úله سصوى بالطÒان إا¤
اسصÎجاع ح ّ
روسصيا ،وإاعادة ملحمة الÈازيل التي  ⁄تÈد بعد
ف--رح--ت-ه-ا ،وه-ي ن-فسش اÓŸح-ظ-ة ع-ل-ى ب-ق-ي-ة
الÓ-ع-ب ÚاÎÙف ‘ Úأاورب-ا ،وي-خشصى عشصاق
الكرة أان تنتقل حسصرة ا÷زائري Úإا ¤الدوري
ا÷زائري من Îﬁف وهاو ،فيكون العزوف
ع-ن م-ت-اب-ع-ة م-ا ي-جري ‘ ا÷زائر وتصصبح
اÓŸعب شص-اغ-رة ع-ل-ى ع-روشص-ه-ا ،ف-ي-زداد
ضص-ع-ف اŸسص-ت-وى ال-ع-ام ل-لك-رة ا÷زائ-رية
ضصعفا ‘ غياب فاكهة اÓŸعب ا÷زائرية وهو
ا÷مهور الكروي الذي مÓأ اÓŸعب من شصرق
البÓد إا ¤غربها.

79

w

حوار رياضي

علي فرقاني
رئيس
جمعية
ودادية
الﻼعبين
القدامى
لـ«الشروق
العربي»:

إبعاد مجاني من المنتخب
يطرح عﻼمة استفهام كبيرة!

هو رمز من رموز الكرة الجزائرية ،ومفخرة العرب وا لقارة في الروح الرياضية،
هو وا حد من أحسن جنراﻻت وسط ميدان في البطولة الجزائرية في سنوا ت
السبعينيات وا لثمانينيات وأ حد المشاركين في ملحمة “خيخون  ،”82هو علي
فرقاني كان لنا هذا الحوا ر معه.
@حاوره :خالد طيروش
غ Òمعقول ،بداية بغوركوف ثم راييفاتسش وبعدها
ليكنسش ،وهنا أاتسصاءل من يختار اŸدربÚ؟ رغم أان
الكل يعرف من يفعل ذلك ،فمث Óغوركوف قالوا أان
لديه اÈÿة مع نادي لوريون ،وهذا يختلف كليا عن
ت-دريب م-ن-ت-خب وط-ن-ي ،ف-ل-م يكن متعّودا على
ضص-غ-وط-ات ب-لد بأاكمله ،فلما تخسصر مباراة واحدة،
 40م-ل-ي-ون-ا ي-عطون رأايهم ،وبعده جاء راييفاتسش
ك-ان أاسص-وأا ،ف-ل-م يÎك ل-ل-ج-م-اه Òال-وقت ◊ف-ظ
اسصمه ،فكان يجب أان ’ يتم انتدابه ،أ’نه ’ يتكلم
ال-ل-غ-ة ال-ف-رنسص-ي-ة ،واأ’سص-وأا أاّن الÓ-عب Úهم من
أاب-ع-دوا راي-ي-ف-اتسش ،ف-ه-ذا غ Òم-ع-قول حتى على
مسصتوى ناد ،فما بالك Ãنتخب وطني ،وليكنسش
الذي اسصتقدم مؤوخرا كان ‘ اŸنتخب قبل عودته،
لكنه ’ يعرف الÓعب Úجيدا ،وŸا ترى الغيابات عن
الفريق ،خاصصة ›ا Êالذي يبقى نقطة اسصتفهام
كبÒة ،فهل هو من أابعده أاو كانت له أاوامر بإابعاده؟،
ن ›ا Êيسصاعد الفريق
هذا ما ’ نعرفه ،خاصصة أا ّ
كثÒا ،أ’ننا نعا Êمشصك ‘ Óالدفاع إا’ إاذا كان معاقبا
وهنا يجب أان يقولوا ذلك ،وكذلك اأ’مر بالنسصبة
لفيغو‹.

@أاين علي فرقا Êاليوم؟
^ع--ل-ي ف-رق-ا Êم-ع ودادي-ة الÓ-ع-ب Úال-ق-دام-ى،
ن--ب--حث ع--ن ع--م--ل ا Òÿب-ق-در م-ا تسص-م-ح ب-ه
إامك-ان-ي-ات-ن-ا ،وا◊مد لله زرنا العديد من الÓعبÚ
ال-ق-دام-ى وسصاعدناهم منذ  ،2009بصص-ف-ة عامة
سصاعدنا ’ 300عب دو‹ سصابق ،أاما ‘ كرة القدم
فلم يعد لنا مكان ‘ الوسصط الرياضصي ،وذلك رÃا
أ’ن-ن-ا ق-د ن-قلق البعضش بسصبب مبادئنا ،فالوسصط
الرياضصي تغيّر كثÒا ،فهناك من ’ Áلك مكانا ‘
الك--رة ا÷زائ-ري-ة ويسص Òف-ي-ه-ا وه-و م-ا أاّث-ر ع-ل-ى
مسصتواها.
@كان هناك حديث عن انقسضامات
‘ أاؤسضاط الÓعب Úالقدامى حول
الودادية خاصضة فيما تعلق
Ãبادراتها التي  ⁄ترق للبعضس؟
^ن-ح-ن ن-ع-مل بكل شصفافية ‘ إاطار جمعية عامة
ولدينا اعتماد من وزارة الداخلية ،ومن  ⁄يعجبه
شص-يء ف-ل-ي-أات إا ¤ا÷م-ع-ية العامة ويتكلم ،نحن
نكّ--رم الÓ--ع--ب ‘ Úرمضص-ان ،ون-ق-وم Ãب-اري-ات
تضص-ام-ن-ي-ة Ÿسص-اعدة الÓعب Úالقدامى ،كما قمنا
ب--دف--ع تك--ال-ي-ف ت-ربصص-ات ال-ت-دريب لÓ-ع-بÚ
الدولي Úالقدامى ،ومن يسصتطيع القيام بأاحسصن
من هذا فمرحبا به وليÎشصح للجمعية العامة.
@ كنت من اŸسضاندين للجنة إانقاذ
الشضبيبة التي طالبت برحيل
حناشضي ..هل مازلت عند رأايك؟
^ب-ال-ف-ع-ل ،ل-قد شصاركت ‘ اŸسصÒة التي نظمتها
÷ن-ة إان-ق-اذ الشصبيبة ،وذلك أ’ظهر سصياسصتي إازاء
ال-وضص-ع ،أ’ن-ن-ي ك-نت م-ع ت-غ-ي Òرئ-يسش شصبيبة
ال-ق-ب-ائ-ل ،ف-رئ-يسش ن-ادي ك-رة قدم يجب عليه أان
يÎك شص-ي-ئ-ا خ-لفه ليسش اأ’لقاب فقط ،مثل مركز
ل--ل--تك-وي-ن ،م-ي-ادي-ن ل-ل-ت-دريب ،ف-ن-دق خ-اصش
بالفريق ،لكن مع اأ’سصف ’ شصيء من هذا حدث،
فسص-ي-اسص-ت-ي واضص-ح-ة ‘ هذه النقطة ،فيجب أان
يكون هناك تغي Òجذري ‘ الفريق ،وهذا لفائدة
ال--ن-ادي ،ف-ال-ن-ادي ال-ذي ’ Áلك م-ي-دان ت-دريب
خاصش به ليسش فريقا ‘ اعتقادي.
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@بعد اعتزالك اللعب ..هل
’سضبق
صضحيح أانّ رئيسس ا’–ادية ا أ

عمر كزال كّلفك بتدريب
اŸنتخب موازاة مع كأاسس إافريقيا
 1990لكنك رفضضت؟
^ه-ذا صص-ح-ي-ح ،ف-ع-مر كزال -رحمه الله -كّلمني
’سص-تÓ-م زم-ام ال-عارضصة الفنية للمنتخب ‘ ذلك
الوقت ،لكني رفضصت وأاخÈته أا ’ Êأاملك اÈÿة
الÓ-زم-ة ل-ذلك ،وشصك-رت-ه ل-ت-فكÒه ‘ شصخصصي،
لك-ن ال-وقت  ⁄ي-ح-ن ب-ع-د Ÿثل تلك التجربة ،و‘
ال-وقت ن-فسص-ه رح-بت ب-فك-رة ال-ع-م-ل ك-مسصاعد
م-درب ‘ ال-تشصك-يلة الوطنية ،وبالفعل عملت مع
عبد ا◊ميد كرما‹ ونور الدين سصعدي ومراد عبد
ال-وه-اب -رح-م-ه ال-ل-ه ،-ك-ن-ا ح-ق-ي-ق-ة ط-اقما فنيا
متوازنا.
@اŸنتخب الوطني تراجع مسضتواه
وخرا ‘ ..رأايك هل
بشضكل كب Òم ؤ
تغي ÒاŸدرب ‘ ÚفÎة ؤجيزة
ؤراء هذا الÎاجع؟
^بالفعل ،هذا ’ يسصاعد ،فيجب أان يكون اسصتقرار
‘ العارضصة الفنية للمنتخب الوطني ،فمنذ مغادرة
وحيد حليلوزيشش اسصتقدمنا ثÓثة مدرب ،Úفهذا

@بعد إاقالة راييفاتسس انتقدت
’مر الذي ⁄
سضياسضة ﬁمد رؤراؤة ا أ
’خÒ؟
يعجب هذا ا أ
^نحن لنا حق ‘ إابداء رأاينا ،خاصصة أاننا ’عبون
ق-دام-ى ‘ اŸن-ت-خب ،ف-ن-حن كودادية لنا ا◊ق ‘
ذلك ،فممكن ’ يعجب بعضش الناسش ،لكن هذا
ه--و رأاي--ن-ا و’ ي-جب أان ي-ت-واف-ق م-ع رأاي رئ-يسش
ا’–ادية ،أ’ننا نعيشش ‘ الدÁقراطية ولنا ا◊ق
‘ ذلك.
@يك Ìا◊ديث عن جيلكم
ؤمقارنته با÷يل ا◊ا‹؟
^أاظن أان كل واحد ودوره ‘ الكرة ا÷زائرية ،ففي
الثمانينيات قمنا بأاشصياء ،وهذا ا÷يل قام بأاشصياء
أاخرى ،فاŸشصكل أانه ‘ الوقت ا◊ا‹  ‘ 80اŸئة من
الÓ-ع-ب Úمك-ون-ون ‘ ف-رنسصا ،نحن ’ نقول إانهم
ليسصوا جزائري ،Úلكن كان من اأ’حسصن تشصكيل
م-ن-ت-خب بÓ-ع-ب Úيخرجون من البطولة اÙلية
وذلك بشص-رط أان ت-ع-ود ال-ب-ط-ول-ة إاﬁ ¤لها وتعود
اأ’ندية للتكوين وهنا يكمن دور الفاف ‘ إالزامهم
بذلك.

في الواجهة w

سادس أغلى راتب
سنوي في العالم
 ..يتفوق أروبيا
و يفشل مع
''الخضر''!

إسﻼم سليماني..

يبدو أن الﻼعب الدولي الجزائري إسﻼم سليماني قد دخل
تاريخ الكرة الجزائرية من بابه الواسع ،حيث حطم أرقاما قياسية
يصعب على أي ﻻعب تحطيمها ،حيث أصبح في سنوات قصيرة
أغلى ﻻعب جزائري على مر العصور ،حيث تلقى عرضا من ناد
صيني يفوق  500مليار سنتيم ،وأجرة شهرية تصل إلى
 200مليار سنتيم ،وأصبح رابع أفضل هدافي الخضر بعد بلومي
وماجر وتسفاوت ،وسادس أغلى راتب سنوي في العالم.
@م.وليد

أجرة سنوية تفوق  200مليار سنتيم ومزايا خيالية!

@مباشسرة ب-ع-د ن-هاية كأاسش افريقيا اأ’خÒة التي
ل-ع-بت ‘ ال-غابون تلقى ’عب ليسص Îا’‚ليزي
ا÷زائري اسصÓم سصليما Êعرضصا مغريا من إادارة
ن-ادي ت-ي-ا‚ Úك-وا‚ي-ان الصص-ي-ن-ي Ãب-لغ 40
م-ل-ي-ون ج-ن-ي-ه اسصÎل-ي-ني (أازيد من  500مليار
سص-ن-ت-يم) لÓسصتفادة من خدمات الÓعب الدو‹
ا÷زائ--ري إاسصÓ--م سص--ل-ي-م-ا ،Êال-ذي انضص-م ا¤
ال-ن-ادي ا’‚ل-ي-زي ق-ادم-ا م-ن ف-ري-ق سصبورتينغ
لشص-ب-ونة الÈتغا‹ Ãبلغ  35م-ليون أاورو ،وبعقد
Áتد ا ¤غاية جوان  ،2020غ Òان موقف ناديه
ا’‚ل-ي-زي ك-ان صص-ارم-ا ،ح-يث رفضش ال-ت-ق-ن-ي
اإ’ي-ط-ا‹ كÓ-ودي-و ران-يÒي ا◊ديث ع-ن مغادرة
سص-ل-ي-م-ا Êال-ف-ريق الذي يصصارع من أاجل البقاء،
ول-ن يك-ون ذلك إا’ ‘ ح-ال-ة ت-ع-ويضص-ه Ãه-اج-م
Áلك م-واصص-ف-ات ال-نجم ا÷زائري ،الذي حالفه
ا◊ظ ‘ مشصواره من التنقل من نادي الشصراقة،
إا ¤شص-ب-اب ب-ل-وزداد ،ث-م إا ¤الÈت-غال ،ليسصتقر ‘
البطولة ا’‚ليزية ،وهو مشصوار يصصعب على أاي
’عب –قيقه.
و‘ ح-ال-ة ق-ب-ول-ه ع-قد الصصيني Úفإان ابن مدينة
الشصراقة سصيتحصصل على مزايا كبÒة ،فباإ’ضصافة
إا ¤اإ’قامة ‘ في Óفاخرة ،ويتحصصل على أاي نوع
من سصيارة يطلبه ،فإان ادارة الفريق سصتخصصصش
ل-ه ““ب-ودي ق-ارد““ ◊م-اي-ت-ه ،وأام-ور أاخرى خيالية،

رفضصت إادارة النادي الكشصف عنها.

اإليطا‹ فابيو كانافارو يلح على سسليماÊ

واسصتناد إا ¤مصصادر صصحفية صصينية ،فإان اŸدرب
اإ’يطا‹ للنادي الصصيني اإ’يطا‹ ““فابيو كانافارو““
اŸت--وج بك--أاسش ال--ع--ا ⁄أاع--جب ك--ثÒا ب--إاسصÓ-م
سص-ل-ي-م-ا ،Êوط-لب م-ن اŸسصÒين تقد Ëعرضش
لضصم سصليما ،ÊواعتÈه أاحد أاحسصن الÓعب‘ Ú
العا ،⁄و›يئه إا ¤الصص Úقد يعطي دفعة للفريق
ال--ذي ه-و ‘ أامسش ا◊اج-ة ا ¤خ-دم-ات-ه ‘ ،وقت
انزعجت السصلطات الصصينية من اأ’موال الطائلة
ال-ت-ى ت-ن-ف-ق-ها اأ’ندية ‘ جلب الÓعب Úوخاصصة
م--ن أاوروب--ا وأام--رت ب--الشص-روع ‘ ضص-ب-ط صص-ارم
Óنفاق ““غ Òالعق ““ÊÓمن قبل أاندية كرة القدم
ل إ
على الÓعب ‘ ،Úأاعقاب صصفقات ضصخمة خÓل
اأ’شصهر اŸاضصية.

سسادسس أاغلى راتب سسنوي ‘ العا⁄

ال-ع-رضش اŸق-دم لÓ-عب السص-ابق لشصباب بلوزداد
ي-ع-ت Èاأ’ع-ل-ى الذي يتلقاه ’عب جزائري ،حيث
ع-رضصت ع-ل-ي-ه إادارة ن-ادي ““ت-يا‚ Úجوا‚يان““
الصص-ي-ن-ي رات-ب-ا سصنويا قدره  19م-ل-يون يورو ما
يقارب  200مليار سصنتيم شصهريا ،وهو ما يجعله
سصادسش أاغلى ’عب ‘ العا ،⁄بعد ““وينال تيفيز““،

ال--ذي ع--رضش ع--ل--ي--ه  40م--ل-ي-ون ي-ورو ،ث-م
““ك-ريسصتيانو رونالدو““ بـ 24م-ليون يورو ،متقدًما
ع-ل-ى ““م-يسصي““  22م-ل-ي-ون ي-ورو ،ث-م ““غاريت
بايل““ ،والÈازيلي ““هالك““ براتب  20مليون يورو
سصنوًيا.

سسليما Êيتأالق أاوروبيا...
ويفشسل مع اÿضسر

واذا ك-ان إاسصـــÓم سص-ل-ي-م-ا Êق-د ت-أالق منذ تنقله
ل--ل-عب ‘ أاوروب-ا سص-واء م-ع ف-ري-ق ““سص-ب-ورت-ي-ن-غ
ل-يشص-ب-ون-ة““ ،أاو م-ع ف-ري-ق ““ل-يسص ““Îا’‚ل-ي-زي،
وأاصص--ب--ح ح-ديث ك-ل وسص-ائ-ل اإ’عÓ-م ال-ع-اŸي-ة،
وم--ط--ل--وب ‘ أاك Èاأ’ن-دي-ة اأ’وروب-ي-ة ،إا’ أان-ه ⁄
يتمكن من السص ÒباŸنتخب إا ¤القمة وخاصصة ‘
اŸن-افسص-ة ال-ق-اري-ة السص-اب-ق-ة ،إا ¤درجة أانه أاصصبح
يحدث مشصاكل عديدة ،حيث وصصل به اأ’مر إا¤
ح-د ا’شص-ت-ب-اك ب-اأ’ي-دي م-ع زم-ي-ل-ه ‘ اŸنتخب
““ك-ادام-ورو““ ،وخÓ-ف ح-اد مع زميله أايضصا ““غÓم““،
ووصصفه بعضش اأ’نصصار باŸنافق‡ ،Úا جعله يفكر
ح-ت-ى ‘ اع-ت-زال ع-ا ⁄الك-رة ،ورغ-م ذلك ي-ب-ق-ى
سص-ل-ي-ما Êأاحد أاحسصن الÓعب Úالذين أا‚بتهم
ك--رت-ن-ا و’ ي-ن-قصص-ه سص-وى ““ال-ع-ودة إا ¤ح-ق-ي-ق-ة
اŸيادين““ وإاعطاء صصورة جيدة لÓعب الذي يدافع
عن أالوان اÿضصر.
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قضية رياضية

@م.وليد
ما يحدث أسبوعيا في بطولتنا الجزائرية “المنحرفة” من عنف ورشوة ومنشطات وحتى الزطلة وا لكيف وأ مور أخرى خطيرة ،أثرت كثيرا
في المحيط الكروي وخاصة اﻷنصار الذين أصبحوا يتباهون في حياتهم اليومية بهذه “التفاهات” ،ويحاولون اﻻقتداء بالذين يصنعون لهم
الفرجة في المﻼعب ،لكن ربما ما يجهله هؤﻻء المحبين هو أن هؤﻻء الﻼعبين وا لمسؤولين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء وأ صبحوا
يتنقلون إلى المشعوذين وا لسحرة ،في سرية كبيرة ودون علم من محيطهم ،وهو ما أردنا كشفه في هذا اﻻستطﻼع الذي قامت به الشروق
العربي ،رغم أن الجميع رفض الخوض في هذا الموضوع إﻻ البعض ،ورفضوا رفضا قاطعا التشهير بهم وهو ما حاولنا اﻻلتزام به.

ماء البحر في غرف تغيير المﻼبس ...وآخرون يجلبون “الحروز”!
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@خÓل هذا ا’سصتطÓع الذي قامت به ““الشصروق
ال-ع-رب-ي““ ‘ ال-وسص-ط الك-روي ،ت-أاك-دن-ا أان هناك
ظاهرة ⁄ ،يسصبق أ’ي وسصيلة إاعÓمية التطرق لها
وه--ي رÃا أاشص--د خ--ط--ورة م-ن ال-ظ-واه-ر ال-ت-ي
ان-تشص-رت ‘ اÙي-ط الك-روي ،وه-ي ÷وء بعضش
الÓ----ع----ب ÚواŸدرب Úورؤوسص----اء اأ’ن----دي---ة إا¤
““الشصوافات““ والسصحرة بغية منهم ‘ تغي‰ Òط
حياتهم ،والبقاء ‘ مناصصبهم أاطول مدة ‡كنة،
وا◊صصول على اأ’موال ،وهم يتجاهلون القضصاء
وال-ق-در ،وك-ل إانسص-ان ل-ن ي-أاخ-ذ إا’ نصص-ي-ب-ه من
الدنيا.
 ⁄أافكر أابدا بالتطرق لهذا اŸوضصوع بتاتا ،لو’ أاحد
الÓ--ع--ب Úال--دول--ي Úال-ذي سص-رد ع-ل-ي قصص-ة،
جعلتني ،أا–مسش لهذا اŸوضصوع وأاحاول البحث
فيه ،أ’كشصف النقاب على أامور خطÒة –دث ‘
ب-ط-ول-ت-ن-ا اŸسصك-ينة ،حيث أاكد ‹ أانه كان يلعب

أ’ح--د اأ’ن--دي--ة وت--وج م--رات ع--دي--دة ،بك--أاسش
ا÷زائر،وحتى البطولة الوطنية ،كان له مهاجما
يسصجل كل أاسصبوع على اأ’قل هدفا واحدا ‘ كل
مباراة ،غ Òأان الطريف ‘ اŸوضصوع هو أان مدرب
ال-ف-ري-ق سص-اﬁه الله كان يأاخذ قميصش مهاجمه
ال-ذي ي-ح-م-ل ال-رق-م ““تسصعة““ أاسصبوعيا إا ¤دجال
ل-يضص-ع ل-ه خ-لطته السصحرية ،وكان اŸهاجم الذي
اعتزل حاليا الكرة ،يهز الشصباك أاسصبوعيا ،لكن ‘
م-ن-تصص-ف ال-ب-ط-ول-ة واج-ه ه-ذا الفريق ناديا أاخر
ي--ت--واج--د ‘ ذي--ل الÎت--يب ،ف--ل-م ي-أاخ-ذ اŸدرب
القميصش إا ¤الدجال و ⁄يشصرك مهاجمه وانهزم
ف-ري-ق-ه ب-ثÓ-ث-ة أاهداف لصصفر ،وهنا غضصب عليه
رئ-يسص-ه غضص-ب-ا شص-ديدا ،وكاد يقيله ،لكنه عاد إا¤
ف--ع-ل-ت-ه م-رات ع-دي-دة ،غ Òأان ا◊ق-ي-ق-ة أان ه-ذا
الÓعب كان يسصجل بإامكانياته وليسش Ãا كان
يقوم به شصيخنا اŸدرب.

هذه القصصة جعلتني ،أاحاول معرفة أاسصرار أانديتنا،
ف-تصص-وروا أان أاح-د اŸدرب Úالك-ب-ار ال-ذين أاشصرفوا
حتى على اŸنتخب الوطني ،كان يتنقل ليلة كل
م-ب-اراة ي-ل-ع-بها فريقه إا ¤البحر ويجلب كمية من
م-ي-اه ال-ب-ح-ر ،وي-رشش ب-ه-ا غرف تغي ÒاÓŸبسش،
ﬁاو’ ط-رد ال-ن-حسش ال-ذي ’زم ف-ريقه ÷و’ت
ع-دي-دة ،ف-ت-حسص-نت ن-ت-ائ-ج ف-ري-قه الذي أاصصبح
ي-ح-ت-ل ح-ت-ى مقدمة الÎتيب ،وما زاد من إاÁانه
Ãا ي-ق-وم ب-ه ،ه-و –سص-ن أاداء ونتائج فريقه ،و‘
مرة من اŸرات تنقل ناديه للعب ‘ و’ية بعيدة عن
ال-ب-ح-ر ،ف-ل-م يسص-ت-ط-ع ج-لب مياه البحر وخسصر
ف-ري-ق-ه ب-ن-ت-ي-ج-ة ع-ريضص-ة ،ف-ه-نا غضصب غضصبا
شص-دي-دا ،وأاصص-ب-ح ِيؤومن بهذه الطقوسش ،رغم أان
ا÷ميع كان متأاكدا أان النتائج التي كان يتحصصل
ع-ل-ي-ه-ا ك-انت ب-ج-ه-د ’ع-ب-يه واÿطة التي كان
يضصعها زائر البحر وليسش ماء البحر.

@فتــــــيات عنــــــد السحــــــرة ﻻصطياد “مشاهير الكرة”
@ﻻعب يتنقل الى المغرب ليجلب “سحره”
@عصام الحضري يستخدم الجن والعفاريت والسحر لحماية مرماه
لعبون يلجأاون إا““ ¤الشسوافة““
للبقاء ‘ مناصسبهم

ا◊ديث ع-ن ت-ن-قل ’عبي البطولة الوطنية إا¤
السص-ح-رة واŸشص-ع-وذي-ن ي-ع-ت Èط-اب-وها يرفضش
ا÷م-ي-ع ا◊ديث ع-نه ،لكن أاحد الÓعب Úالذي
ال-ت-ق-ت-ه ““الشص-روق ال-ع-رب-ي““ صص-دفة ،بدأا يسصرد
ع-ل-ي-ن-ا قصص-ة زم-ي-ل ل-ه سص-اﬁه الله ،حيث قال
ل--لشص--روق ال-ع-رب-ي““ :تصص-وروا أان ه-ذا الÓ-عب
يختار الذهاب إا ¤الشصوافة ،كلما اختلطت عليه
اأ’مور ،ويجلب معه أامورا غريبة يضصعها ‘ غرف
تغي ÒاÓŸبسش ،ليتغ Òوضصعه ويصصبح هو اآ’مر
الناهي ،غ Òأا Êمتأاكد  -يقول هذا الÓعب  -أان
زم-ي-ل-ه ل-ه إامك-انيات كبÒة ،وكم من مرة نصصحه
ب--ا’ب-ت-ع-اد ع-ن ه-ذه اأ’ف-ع-ال ،لك-ن ’ ح-ي-اة Ÿن
ت-ن-ادي““ ،وأاضص-اف ق-ائ’““ :Óعب آاخر يتنقل حتى
إا ¤اŸغ-رب ل-قضص-اء عطلته السصنوية ويجلب معه
بعضش العقاق ÒواŸواد على شصكل ““حروز““ ليبقى
‘ منصصبه ،أ’نه يعتقد أان ذلك Áكنه من البقاء
‘ م-نصص-ب-ه أ’ط-ول فÎة ‡كنة ،وا◊صصول على
اأ’موال قبل زمÓئه ‘ الفريق““.

فتيات يلجأان إا ¤السسحر للزواج من
الÓعبÚ

ق-د ’ يصص-دق ال-ب-عضش أان بعضش الفتيات يلجأان
إا ¤اسص--ت-ع-م-ال ““السص-ح-ور““ ل-ل-زواج م-ن ’ع-بÚ

قميص مهاجم
كبير أسبوعيا عند
الشوافة

ي-تصص-درون ي-وميا صصفحات ا÷رائد ،وشصاشصات
التلفزيون ،فقصصة حقيقية وقعت أ’حد الÓعبÚ
الذين كان يجلسش يوميا بعد التدريبات ‘ ““قاعة
شصاي““ فكان يتعرف يوميا على فتيات يردن أاخذ
صصورة معه ،لكن ““الشصاطرة““ هي من “كنت من
الزواج به ،فكيف ذلك؟ لقد كانت وبطريقتها على
حد تعب Òأاحد أاصصدقائه Œلب له ما لذ وطاب من
م-أاك-و’ت ب-اع-ت-ب-ار أان-ه ك-ان ي-ق-ط-ن ب-عيدا عن
مسصقط رأاسصه ،فكان لها ما أارادت ،وعندما سصأالنا
صصديقه ،أانه يعرف إاحدى صصديقاتها التي أاكدت
ل-ه أان-ه-ا ك-انت ت-ت-نقل معها إا ¤إاحدى الشصوافات
والنتيجة معروفة.

حارسس مرمى جزائري
على طريقة عصسام ا◊ضسري

لكن ما يقوم به أاحد حراسش اŸرمى ا÷زائري،Ú
والذي يعرفه العام واÿاصش ،قد ’ يصصدقه العقل،
حيث “كن من ا◊فاظ على شصباكه رÃا أ’كÌ
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من سصت جو’ت ،وحسصب معلومات ““الشصروق
ال-ع-رب-ي““ ،ف-إان-ه ك-ان أاسصبوعيا يدفع أاموا’ كبÒة
إ’ح-دى الشص-واف-ات ،ال-تي “نح له شصيئا يضصعه
خفية ‘ ،اŸرمى لتبقى شصباكه عذراء ،وهو رÃا
نفسش النهج الذي يسص Òعليه ا◊ارسش اŸصصري
عصصام ا◊ضصري الذي ’زال ‘ اÓŸعب وسصنه قد
وصص-ل إا ¤أارب-ع وأارب-ع Úسص-ن-ة ،و’زال ي-ل-عب مع
اŸنتخب اŸصصري ،وعلى حد تعب Òرئيسش نادي
ال-زم-الك اŸصص-ري م-رتضص-ى م-نصص-ور أان ال-دو‹
اŸصص-ري يسص-ت-ع-م-ل السصحر والشصعوذة ““:عصصام
ا◊ضص-ري ي-تصص-دى للكرات بالسصحر والشصعوذة
وأان-ا ع-ارف (الشص-ي-خ) ال-ل-ى بÒوح ل-ي-ه بÒوح ليه
عشص-ان ي-ظ-ه-ر ب-ه-ذا اŸسصتوى ،حيث يسصتخدم
ا÷ن والعفاريت والسصحر ◊ماية مرماه وأاعرف
اسص-م الشص-ي-خ وج-نسص-ي-ت-ه ال-ذي يحضصر له هذا
السصحر من أايام اŸنتخب““.

السسحر والشسعوذة شسعور بالنقصس
والفشسل

ق-ال أاح-د ع-ل-م-اء ا’ج-تماع اأ’وروبي Úأان اللجوء
ل-لسص-ح-ر والشص-ع-وذة م-ا ه-و إا’ شصعور بالنقصش،
حيث أاكد أان وراء ‡ارسصة السصحر والشصعوذة ما
هو إا’ ضصغينة من ‚اح اآ’خرين الذين “كنوا
Ãج-ه-ودات-ه-م اÿاصص-ة وإارادت-هم أان يحققوا ما
يعجز عنه آاخرون ،وأاضصاف““:الذين يسصتسصلمون
ل-لسص-ح-ر والشص-عوذة ’ يريدون ا’عÎاف بنجاح
اآ’خر ،وعوضش أان يجتهدوا يلجأاون إا ¤السصحرة
واŸشصعوذين““.

الفيفا تعتÈه ثقافة والكاف ترفضسه

يرفضش ا’–اد الدو‹ لكرة القدم التطرق لظاهرة
السصحر والشصعوذة اŸتواجدة بكÌة ،خصصوصصا ‘
كرة القدم اإ’فريقية ،وسصن قوان Úأاو بنود ُتجّرم
وت-ع-اقب ه-ذه ال-ظ-اه-رة ب-ح-ج-ة أان ذلك ي-دخل
ضص-م-ن اŸوروث ال-ث-قا‘ لبعضش البلدان  ‘..حÚ
ي-ب-دو م-وق-ف ا’–اد اإ’ف-ري-ق-ي لك-رة القدم أاكÌ
تشصددا Œاه هذه الظاهرة ،حيث Áنعها منعا باتا
ل-درج-ة أان-ه-ا تسص-ل-ط ع-ق-وب-ات م-ال-ي-ة ع-لى أاي
منتخب أاو فريق يسصتعمل هذه الظواهر علنا.
و‘ ن-ه-اي-ة ا’سص-ت-طÓ-ع ،ن-ؤوك-د أان-ه ‘ شصريعتنا
اإ’سصÓ--م-ي-ة ’ ي-ج-وز اسص-ت-خ-دام السص-ح-ر أ’ي
غرضش من اأ’غراضش فإان السصحر باطل ،والباطل
ب-أان-واع-ه من الكفر والفسصوق واŸعاصصي ’ يكون
طريقا إا ¤ا ،Òÿوالواجب طلب اأ’غراضش النافعة
ب-ال-ط-رق الشص-رعية التي ’ إاثم فيها ،واللجوء إا¤
ال-رق-ي-ة الشص-رع-ي-ة ه-و أاسص-ل-م ط-ري-ق يسص-لك-ه
ال-ري-اضص-ي اŸسص-ل-م ‘ ح-ال-ة م-ا واج-ه مصص-اعب
ومشصاكل ‘ ا◊ياة.
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حال الكرة

أزمة خطيرة في بيت المنتخب الجزائري لكرة القدم

هواتف نقالة ..صراعــــــات..
زعامة ..تشــــــابك باﻷيـــــدي
في بيت «الخضر»
خـــــﻼفات بيـــــــن الﻼعبين ..مبـولحــــــي اللغـــــز..
نفاق على الطريقة الجزائرية
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@ل-قد عاشس اŸن-ت-خب ال-وطني فÎة صصعبة أادخلت
الشصك ‘ ’ع-ب-ي-ه وأادخ-ل-تهم ‘ دوامة من اŸشصاكل
ب-ع-د ح-ادث-ة ا’ن-فÓ-ت ا’نضصباطي خÓل اŸواجهة
الودية أامام اŸنتخب اŸوريتا Êعلى ملعب ““مصصطفى
تشص-اك-ر““ ب-البليدة ،عندما ظهر الÓعبون اÎÙفون
كمحرز وسصليما Êومبو◊ي منشصغل Úبهواتفهم
ال-ن-ق-ال-ة و““’يك-ات““ ال-ف-ايسص-ب-وك ،ع-ل-ى ك-رسص-ي
ا’ح-ت-ي-اط ،و‘ وقت ك-ان ف-ي-ه زمÓ-ؤوه-م ي-ل-عبون
م-واج-ه-ة –ضصÒي-ة م-ه-م-ة اسص-ت-عدادا لكأاسش أا·
إافريقيا  ،2017ما يدل على أان منتخبنا الوطني فقد
ا’نضص-ب-اط ال-ذي ك-ان سص-ائدا ‘ السصنوات اأ’خÒة،
خ-اصص-ة ‘ ال-تصص-ف-ي-ات اŸؤوه-لة إا ¤مونديال جنوب
إافريقيا –ت قيادة رابح سصعدان ،وتصصفيات كأاسش
ال-ع-ا ⁄ب-الÈازيل مع البوسصني وحيد حليلوزيتشش،
إاضصافة إا ¤صصراع على زعامة وقيادة اŸنتخب ،خاصصة
ب-ع-د إاقصص-اء ال-ث-ن-ائ-ي ›ا Êوف-يغو‹ ،إا ¤درجة أاّن
’ع---ب Úم---ث--ل ﬁرز وم--ان--دي وغÓ--م ،أارادوا أان
Áسصكوا بزمام اأ’مور ،فحدثت خÓفات ‘ صصمت
راح ضص-ح-ي-ت-ه-ا اŸنتخب الذي فقد مكانته اإ’فريقية
وأاصص--ب--ح ي--قصص--ى م--ن ال-دور اأ’ول م-ن اŸن-افسص-ة
اإ’فريقية.

لم يسبق للمنتخب الوطني أن عاش كارثة
كروية كتلك التي حدثت في الكأس
اﻹفريقية اﻷخيرة التي لعبت بالغابون ،ﻻ زالت
آثارها تضرب استقرار الكرة الجزائرية ،فﻼ
أحد كان ينتظر إقصاء مرا للتشكيلة الوطنية
في الدور اﻷول ،بانهزام “مذل” أمام تونس
وتعادلين بطعم الخسارة أمام زيمبابوي
وا لسنيغال ،ما عجل بإقالة المدرب البلجيكي
ليكنس وطاقمه ،وأ حدث خﻼفا كرويا من
الصعب أن يجد له مسؤولو الكرة الجزائرية
حﻼ ،ما لم تتضافر جهود الجميع ،ووضع
الحسابات الضيقة جانبا ،وا لعودة إلى السكة
قبل فوا ت اﻷوا ن.
@م.وليد
وب-عضش الÓ-ع-ب Úاآ’خ-رين ،يدل على أان منتخبنا
الوطني الذي وصصل إا ¤القمة ‘ السصنوات اأ’خÒة
عاد إا ¤نقطة الصصفر على حد تعب ÒالÓعب الدو‹
السص-اب-ق صص-ال-ح عصص-اد لـ““الشص-روق ال-ع-رب-ي““““:أان
تصص--ل اأ’م--ور إا ¤ح--د ال--تشص--ابك ب-اأ’ي-دي داخ-ل
اŸنتخب هذا أامر غ Òمعقول وغ Òمقبول ’ ،أاتذكر أان
ح-ادث-ة ‡اث-ل-ة وق-عت Ÿا ك-ن-ا ن-ل-عب ‘ اŸن-ت-خب““،
وأاضصاف““ :ا’نفÓت الذي حدث مؤوخرا سصببه بعضش
اŸسص-ؤوول Úال-ذي-ن ““فشصشص-وا““ ودللوا الÓعب Úرغم
أان مسصتواهم ﬁدود مقارنة بجيلنا الذهبي““.
الÓعب الدو‹ السصابق بطل ملحمة خيخون ،أاكد
ن اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي م-ن-ح-وه قيمة فريق صصغ،Ò
أا ّ
ع-ل-ي-ه-م بتدارك اأ’مور قبل فوات اأ’وان ،أ’ن هناك
اسصتحقاقات أاخرى يجب الدفاع عنها بشصرف““ ،دون
نسصيان تبادل التهم ب Úبعضش اأ’نصصار الذين قالوا
بأان سصليما Êمنافق أ’نه رفضش –يتهم ،وعلى حد
ت-ع-ل-ي-ق أاح-د اŸت-ت-ب-ع Úأان-ه ال-ن-ف-اق على الطريقة
ا÷زائرية.

اللغز اÙيّر

منتخب بقيمة فريق صسغÒ

م--ا ح--دث ‘ اŸن--ت--خب ال--وط-ن-ي م-ن صص-راع-ات
وخÓ-ف-ات ،وصص-ل إا ¤ح-د ال-تشص-ابك ب-اأ’ي-دي بÚ
الÓعب Úسصليما Êوكادامور ،وحتى ب ÚسصليماÊ

يبقى ا◊ارسش مبو◊ي الذي انضصم إا ¤نادي ران
ال-ف-رنسص-ي ل-غ-زا ّﬁي-را لك-ل م-ت-ت-ب-ع-ي اŸن-تخب
الوطني ،كيف ’ وهو يحرسش مرمى اŸنتخب منذ
سصنة  ،2010حتى ‘ الفÎة الذي كان فيها من دون
فريق أاعد له ا’–اد ا÷زائري لكرة القدمﬁ ،ضصرا
خ-اصص-ا ،ل-ي-بقى ‘ اŸسصتوى ،وŒاهل كل ا◊راسش
اآ’خ-ري-ن ،وه-و م-ا ج-ع-ل ا◊ارسش الدو‹ السصابق،
مهدي سصرباح ،يخرج عن صصمته ويؤوكد لـ““الشصروق
ي ““““:ا÷زائر لديها حراسش عديدين بإامكانهم
العرب ّ
اللعب للمنتخب الوطني ،عائقهم الوحيد أانهم ’
ي--ت--درب-ون ك-ثÒا““ ،وأاضص-اف““:م-ت-أاك-د أان-ه ل-و عّ-ي-ن
ﬂتصش ‘ ح--راسص-ة اŸرم-ى وع-م-ل وف-ق ب-رن-ام-ج
تدريبي ،فإان ا÷زائر تصصبح خزانا ◊راسش اŸرمى،
وأاث-ن-ى ع-ل-ى ا◊ارسش م-ب-و◊ي ،وق-ال بأانه Áلك
إامك-ان-ات ك-بÒة ،اسص-ت-ط-اع أان ي-تأالق مرات عديدة،
خاصصة ‘ كأاسش العا ⁄اأ’خÒة و‘ جل اللقاءات التي
لعبها مع اŸنتخب الوطني““.

طرائف رياضية w

@ رصسدها :س.م @كاريكات : Òفاتح

لم يتحصﻼ على غرفة نوم إلى يومنا هذا!
@وع--د أاح--د اŸسص--ؤوول Úالك--رويÚ
ال-ن-افذين ’عب Úدولي ÚجزائريÚ
سص-اب-قÃ Úن-حهما غرف نوم نظÒ
أادائهما اŸتميز مع اŸنتخب الوطني،
وك-ان م-ن اŸن-ت-ظ-ر أان ي-تحصصÓ
ع-ل-ى ه-ذه ال-ه-دية أاياما قبل
دخولهما القفصش الذهبي...
ه-ذه ا◊ادث-ة م-ر عليها أاكÌ
م--ن ثÓ-ث Úسص-ن-ة ،ك-ل-م-ا
ت--ذك-ره-ا ه-ذان الÓ-ع-ب-ان
يضص--حك--ان ك--ثÒا ،أ’ن--ه--ا
بقيت ›رد ذكرى فقط.

فندق تونسسي
يحتجز حافلة
جزائرية!

@أاقدمت إادارة فندق تونسضي على احتجاز حافلة
’ؤل ؤالسضبب
لفريق كان ينشضط ‘ القسضم اÎÙف ا أ
هو عجز إادارة النادي ””اŸتيجي”” عن دفع فاتورة
إاقامة الفريق الذي أاجرى تربصضا Ãدينة تونسضية
سضاحلية ،ؤلو’ تدخل بعضس اÙب ،Úؤبعضس
النزهاء الذين دفعوا من جيوبهم أاموال
الÎبصس لبقي النادي ﬁتجزا ،ؤهي سضابقة
خطÒة لفريق كب Òؤيتباهى مسضؤوؤلوه
أامام كامÒات
التلفزيونات.

رئيسس كروي
ل يعرف الكرة!

@أاسضندت منذ سضنوات رئاسضة ناد
عاصضمي إا ¤أاحد الدخÓء على
الكرة ،ؤمباشضرة بعد تعيينه ،أامضضى
لفريقه ثÓثة ’عب Úمن غرب
ا÷زائر Ãبلغ ثÓث Úمليون سضنتيم
لÓعب الواحد ،ؤبعد أايام اتفق
اŸسضÒؤن مع ’عب آاخر دؤ‹ من
شضرق البÓد Ãبلغ مائة مليون ،فقال
لهم الرئيسس ا÷ديد ””أاظن أان السضلعة
بالغرب ا÷زائري أارخصس بكث Òمن
الشضرق ا÷زائري ،أانصضحكم بثÓثة
آاخرين من الغرب ،...ؤهنا أادرك
اŸسضÒؤن أانه ’ أامل ‘ إاقناع
رئيسضهم ؤدفعوا اŸبلغ
من جيوبهم
اÿاصس ؤطالبوه
بالعودة إا¤
أارضضه ،اŸهنة
التي يتقنها
جيدا.

قف ..هذا
ما يعيشه
ناخب وطني

@يعيشس أاحد اŸدرب Úا÷زائري Úالذين
تركوا بصضمات كبÒة ‘ كرتنا ،ؤحقق
نتائج ايجابية ،أادهشضت حتى كبار التقنيÚ
‘ العا ،⁄مشضاكل جمة مع ﬁيطه الذي
أاصضبح هذا اŸدرب شضغله الشضاغل إا ¤درجة
حرمانه من التدريب ‘ ؤطنه ؤحتى
خارجه ،إاضضافة إا¤
منعه بطريقة
شضيطانية حتى
من التحليل ‘
القنوات ،حيث
أان اسضمه شضطب ‘
آاخر ◊ظة من
إاحدى القنوات
الكبÒة لتحليل
منافسضات كرؤية،
بعد تدخل أاحد
النافذين فيها
Ÿنعه بقرار
جزائري
””فوقي””.

زيـــــــت الزيتــــون

@أاقدمت إادارة ناد جزائري ولسصنوات على اسصتعمال زيت الزيتون ‘ الكرة
التي يلعب بها الفريق وهذا طيلة سصنوات ،حيث  ⁄يخسصر النادي ‘ عقر
داره إا’ نادرا ،والطريف أان كل حراسش مرمى اأ’ندية الزائرة كانوا يعانون من
الكرة التي كانت ““تزلق““ من
أايديهم وتسصمح
للمهاجمÚ
بتسصجيل
اأ’هداف...
غ Òأان هذه
الظاهرة زالت
حاليا وبقيت سصوى ذكريات
يسصردها ﬁبو هذا الفريق.
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روبورتاج إشهاري

@ صالح عزوز@تصسوير :خالد مشري

86

تسعى شركة أليانس للتأمينات
لتقديم خدمات جديدة لسوق
التأمينات تخص بها كل الشرائح
وا لتي بموجبها يتم تحسين هذه
السوق في كل سنة ،ولعل ما
وصلت إليه اليوم هو تجديد
العديد من الخدمات التي خصت
بها المرأة التي تقود السيارة من
خﻼل عروض جديدة لهذه
السنة ،باﻹضافة إلى عدة خدمات
أخرى لكل المؤمنين على
مستوى الشركة ،ضمن أفكار
جديدة متجددة تدخل في
إطار السير الحسن لسوق
التأمينات في الجزائر الذي يتطلب
اليوم معايير عالمية وهو ما وصلت
إليه شركة أليانس من خﻼل
عروضها.

@عن اŸنتجات ا÷ديدة لهذه السصنة التي خصصت
بها شصركة ““أاليانسش““ اŸرأاة اŸؤومنة ‘ الشصركة ،يقول
السص--ي--د م--اح--ي ع--ب-د ا◊م-ي-د م-دي-ر اŸن-ت-ج-ات
والدراسصات وإاعادة التأام““ :Úالعمل على الوصصول إا¤
م-ن-ت-وج ﬂصصصش ل-ل-م-رأاة ل-يسش فكرة جديدة ،بل
ط-رحناه سصنة  ،2012ث-م ج-ددن-ا اŸن-توج ‘ 2013
و 2014أاي ‘ كل مرة نقدم ا÷ديد فيما يخصش هذا
اإ’نتاج اŸوجه للمرأاة اŸؤومنة على مسصتوى الشصركة،
وه-و م-ن-ت-وج ي-خصش اŸرأاة التي تقود السصيارة سصواء
سص-ي-ارة خ-اصص-ة ب-ه-ا أاو ت-ق-وده-ا فقط ،أاما عن كيفية
التفك ‘ Òطرح مثل هذا اŸنتوج فنحن نقوم ‘ كل
م-رة ب-ت-ق-ييم ا◊وادث وإاعطاء إاحصصاء لها ،و’حظنا
أان-ه ‘ ك-ل م-رة ‚د أان اŸرأاة ’ ت-ق-وم ب-حوادث كثÒة
ل-ع-دة اع-ت-ب-ارات ك-ون-ه-ا ’ ت-ق-ود بسص-رع-ة مفرطة،
باإ’ضصافة إا ¤أانها تكون مركزة خÓل القيادة ،ولهذا
ف-ق-د ت-وصص-ل-ن-ا إا ¤فك-رة أان السص-ائ-ق Úال-ذي-ن لهم
سصلوك حسصن أاثناء السصياقة و’ يقومون بحوادث

ك--بÒة ’ Áك-ن أان ‚ع-ل-ه-م م-ع ال-ذي-ن ي-ق-وم-ون
بحوادث كثÒة أاثناء السصياقة سصواء بتقليصش ثمن
ال-ت-أام Úل-ه-م أاو ب-ت-خصص-يصش م-ن-تجات لهم على
حسص-ن السص-ل-وك أاث-ن-اء ال-ق-ي-ادة على غرار ما يكون
سص--اري اŸف--ع-ول م-ع اŸرأاة اب-ت-داء م-ن م-ارسش ل-ه-ذه
السصنة““.
ع-ل-ى م-اه-يـــــــة ال-ع-رضش ل-ل-خدمات التي قدمتها
الشصركة للمرأاة اŸؤومنـــــة منذ فÎة وما هو التجديد
ال-ذي أادخ-ل-ت-ه ع-ل-ى ه-ذه اÿدم-ات لسص-ن-ة 2017
يضصيف السصيد ماحي عبد ا◊ميد مدير اŸنتجات
وال-دراسص-ات وإاع-ادة ال-ت-أام““ :Úت-خصص-يصش ع-رضش
ل-ل-ذي-ن ’ ي-ق-وم-ون ب-ح-وادث كثÒة على غرار اŸرأاة
يك-ون ت-أام-ي-ن-هم أاقل من غÒهم ،باإ’ضصافة إا ¤هذا
هناك خدمات اŸسصاعدة ،هذه اأ’خÒة تقوم بالتنقل
إا ¤اŸرأاة ح Úيكون لديها عطب ‘ السصيارة و–ملها
إا ¤اŸصصلح اŸتعاقـــــد مع الشصركـــــة وهـــو ‘ التأامÚ
العادي موجود لديـــــنا ونطبـــــقـــــــه منـــذ مــــــدة

لك-ن م-ا ه-و ج-دي-د ‘ م-ا ن-ع-رضص-ه ال-يوم وما هو
ﬂصصصش للمرأاة أانه حتى ولو يكون هناك عطب
العجÓت تقوم الشصركة اÿاصصة باإ’صصÓح بهذه
العملية بنفسصها ،باإ’ضصافة إا ¤أانه حتى ’ تضصيع
اŸرأاة م-ف-ت-اح السص-ي-ارة ،ال-ق-ائمون باŸسصاعدة هم
الذين يتولون مهمة تقد ËاŸفتاح الثا Êاÿاصش
بها حتى ولو كانت ‘ البيت ،وهي عروضش عملنا
بها منذ مدة ،و‘ هذه السصنة  2017مع عيد اŸرأاة
نقدم منتوجا خاصصا بها وهو أان اŸسصاعدة واÿدمة
اÿاصص-ة ب-اŸرأاة ح-ت-ى وه-ي م-ازالت ‘ ب-ي-تها أاي
ن-ق-وم ب-اŸسص-اع-دة على إاصصÓح العطب ‘ اŸرآاب،
وهذا ما  ⁄يكن موجودا ‘ شصروط التأام Úسصابقا
ال-ذي يشصÎط اŸسص-اع-دة ب-ع-د ع-دة ك-ي-ل-ومÎات
تصصل إا 05 ¤أاو  10بعيدا عن البيت حسصب بنود
ال--ع-ق-د ،أام-ا م-ا خصصصص-ن-اه ل-ل-م-رأاة ف-ه-و ت-ق-دË
اŸسص-اع-دة م-ن ط-رف الشص-رك-ة ح-ت-ى ‘ ال-بيت،
ب--اإ’ضص-اف-ة إا ¤ه-ذا ف-إان ه-ذه اÿدم-ة تك-ون غÒ
ﬁدودة ،أاي أاي--ن--م-ا يك-ون مك-ان ال-ع-طب ع-ل-ى
مسصتوى الÎاب الوطني و‘ البيت أاعيد التذك،Ò
وهذا العرضش سصيكون سصاري اŸفعول ابتداء من 8
مارسش  2017وهو خاصش باŸرأاة““.
أام-ا ع-ن ك-ي-فية تقد ËاŸسصاعدة والقائم Úعليها
يضصيف السصيد ماحي عبد ا◊ميد مدير اŸنتجات
وال-دراسص-ات وإاع-ادة ال-ت-أام ‘ Úشص-رك-ة أال-يانسش
ل-ل-ت-أام““ :Úل-دي-ن-ا شص-ركة تابعة لشصركة أاليانسش
وهي الشصركة ا÷زائرية للمسصاعدة ،عندما يأاخذ
اŸؤومن بصصفة عامة العقد تكون له وثيقة فيها رقم
الهاتف اÿاصش بشصركة اŸسصاعدة ،عند ا’تصصال
ب-ه-م ي-ع-رف-ون أان ه-ذا اŸؤومن موجود ‘ الشصركة
وينظرون إا ¤نوعية اŸسصاعدة اŸتفق عليها ،ومنها
أان ه-ذه الشص-رك-ة ت-ق-وم ب-ا’تصص-ال ب-اŸصص-ل-حÚ
اŸوج--ودي--ن ‘ اÙي--ط ال--ذي ي-وج-د ف-ي-ه ط-لب
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اŸسصاعدة ويتوجهون مباشصرة إاليه من أاجل تقدË
اŸسصاعدة““.
تطرح الشصركة إا ¤جانب هذا اŸنتوج الذي سصوف
يك-ون سص-اري اŸف-ع-ول ابتداء من مارسش ا÷اري،
أافك-ارا أاخ-رى م-ن أاج-ل –سص Úوت-ن-ظ-يم سصوق
التأامينات ‘ ا÷زائر ،وهو ما سصعت إاليه الشصركة
‘ كل مرة ،وعنها يقول السصيد عبد ا◊ميد ماحي
م-دي-ر اŸن-ت-ج-ات وال-دراسص-ات وإاع-ادة ال-ت-أام‘ Ú
شص--رك--ة أال-ي-انسش““ :م-ن أاج-ل ت-ن-ظ-ي-م السص-وق
و–سص Úظ--روف ال--ت--أام Úنسص--ع--ى إ’حصص--اء
ا◊وادث ‘ ا÷زائ--ر ،وي--جب أان ن-ف-رق ب Úم-ن
يقوم بهذه ا◊وادث كثÒا ومع من يكون سصلوكه
حسص-ن-ا أاث-ن-اء ال-ق-ي-ادة ،وه-ذا م-ن خÓ-ل ن-وع-ي-ة
اÿدم-ات وت-ق-ل-يصش ث-م-ن ال-ت-أامŸ Úن ’ ي-ق-وم
با◊وادث كثÒا وآاخر يقوم بحوادث كثÒة خÓل
السصنة ،وما يسصاعدنا ‘ هذا هو الÎقيم ا÷ديد

ل-لسص-ي-ارات ،أاي أان ك-ل سص-ي-ارة سص-وف يك-ون لها
ب-ط-اق-ة ت-ع-رضش م-ن خÓ-ل-ه-ا كل ا◊وادث التي
حدثت معها حتى ولو غ ÒاŸوؤمن ‘ وكالة التأام،Ú
أاي م-ث-ل ب-ط-اق-ة وط-نية تظهر سصلوك السصائق ‘
القيادة ،ومن هنا نقوم بعرضش تأام Úنفرق به بÚ
م--ن ي--ق-وم ب-ا◊وادث ك-ثÒا وغÒه ،وÃث-ل ه-ذه
ال-ط-ري-ق-ة ك-ذلك نسص-ت-ط-يع أان نخفف من كÌة
ا◊وادث ،خاصصة أان من يقوم بهذه ا◊وادث كثÒا
سصوف يكون ثمن التأام Úباهظا جدا له““.
هو جديد شصركة أاليانسش للتأامينات الذي خصصت
ب-ه ه-ذه اŸرة اŸرأاة ال-ت-ي ت-قود السصيارة ،هو عرضش
م-ن ط-رف الشص-رك-ة و‘ ن-فسش ال-وقت مكافأاة لها
ع-ل-ى حسص-ن سص-ل-وك-ه-ا أاث-ن-اء ال-ق-يادة من خÓل
اإ’حصص-ائ-ي-ات ال-ت-ي تقوم بها الشصركة ‘ كل مرة
وال-ت-ي أاظ-ه-رت أان اŸرأاة ’ ت-ق-وم ب-ح-وادث ك-ثÒة
مقارنة بالرجل.
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أخبار الموبايل

في خطوة أولى ''ستار ﻻيت'' تقتحم سوق الهواتف
الذكية بهاتفي UMI ROME X Starlight
@ صبيحة سعود

@بعد Œربتها الواسصعة ‘ اŸنتوجات الكهرومنزلية ،دخلت عÓمة ““سصتار’يت““
ا÷زائرية ميدان تكنولوجيا وسصائل ا’تصصال ا◊ديثة من باب الهواتف الذكية
ب-ط-رح ه-ات-ف Úم-ن اأ’ن-واع اŸتوسصطة ‘
السص-وق ا÷زائ-ري-ة– ،مل هذه الهواتف
ال-ت-ي ت-ع-ت Èأاول Œرب-ة للشصركة ‘ هذا
اÛال ب----ع---د ‚اح تشصك---يÓ---ت---ه---ا
الك--ه--روم--ن--زل--ي--ة تسص--م-ي-ة UMI
ROME X.
*خصص------ائصش وم------واصص-----ف-----ات
Starlight UMI ROME X
يشصمل هاتف Starlight UMI
 ROME Xا÷ديد ميزات من
ح-----يث الشصك-----ل اÿارج----ي أاو
ا’سص--ت--خ--دام-ات ال-ت-ي ت-واكب
ال-ت-ط-ورات ال-تك-ن-ولوجية ،ومن
أاب--رز م--واصص-ف-ات-ه شص-اشص-ة 5.5
ب--وصص--ة مصص-ن-وع-ة ب-ت-ق-ن-ي-ة
بحواف
AMOLED
منحنية قلي .Óصصمم الهاتف
ب--إاط--ار م--ع--د ،Êوم--ع--ال--ج
م---دي---ات--يك 6780MTK

رب-اع-ي النواةبÎدد يصصل حتى  1.3ج-ي-غاهÒتز ،وذاكرة الوصصول العشصوائي1
جيغابايت ومسصاحة تخزين داخلية  8جيغابايت قابلة للتمدد ،مدعوم بتقنية
ا÷يل الثالث ،وفيما يلي باقي اŸواصصفات التقنية للهاتف:
@النظام :أاندرويد  5.1لوليبوب.
@ األبعاد 7.9 77 153.8 :ميليم.Î
@ الوزن 177 :غراما.
@ الشساشسة :من نوع  LTPSمقاسصها  5.5إانشش
بدقة  720 1280بيكسصل
@ اŸعالج :ميدياتيك 6780MTKرباعي النواة
بÎدد يصصل حتى  1.3جيغاهÒتز
@ ذاكرة الوصسول العشسوائي 1 :جيغابايت
@ مسساحة التخزين 8 :جيغابايت قابلة للتمدد عÈ
شصريحة  Micro SDحتى  32جيغا
@ ال-كامÒا اÿلفية :ب-دقة  8م-يغابيكسصل مزودة
Ãسص-تشصعر  179Sony IMXم-ع فÓشش
 LEDمزدوج
@ الكامÒا األمامية :بدقة  2ميغابيكسصل
شصريحتي اتصصال
4.0 Bluetooth، b/g/n802.11 Wifi
G3،
@البطارية 2,600 :ميلي أامبÒ

''أاوبو'' تصسدر نسسخة ﬁدودة من '' ''s1Fباللون الرمادي لتأاكيد
‚اح ''خب Òالسسيلفي''
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@أاعلنت شضركة ””أاؤبو”” للهواتف الذكية،
إاصضدارها نسضخة ﬁدؤدة من هاتف ””””s1F
’قبال الكب Òالذي
باللون الرمادي ،بعد ا إ
عرفه ا’بتكار ا÷ديد اŸلقب بخبÒ
السضيلفي من ””أاؤبو”” الصضينية التي تعتÈ
ثا Êأاك Èشضركة مصضنعة للهواتف الذكية
‘ شضرق آاسضيا.
ؤتتميز النسضخة اÙدؤدة من هاتف ””””s1F
’نيق ،بكامÒا السضيلفي بدقة
بتصضميمها ا أ
 16ميغا بيكسضل ’لتقاط صضور بأارقى درجات
ا÷ودة ؤالوضضوح تلبية لرغبات اŸسضتعملÚ
من عشضاق السضيلفي .يشضار إا ¤أان هاتف
”” ””s1Fعرف إاقبا’ كبÒا من قبل الزبائن،
لكن بأالوان أاخرى هي الذهبي ؤالذهبي
الوردي ،لذلك ” إاصضدار نسضخة ﬁدؤدة
باللون الرمادي.
ؤمن أابرز ‡يزات النسضخة ا÷ديدة
من هاتف ”” ””s1Fهي
توفره على قارئ
بصضمات فائق السضرعة،
ؤالتصضميم أاؤنبودي
معد Êصضاف ،ؤكل
‡يزات الهاتف
متوفرة ‘ الكمية
اÙدؤدة ؤبنفسس
السضعر اÙدد بـ34900
دج.
ؤتركز شضركة ””أاؤبو”” ‘
سضلسضلة هواتفها التي
ينتمي إاليها s1F
ا÷ديد على تقدË

Œربة التقاط صضور سضيلفي فريدة ،حيث
يتميز ””أاؤبو””  s1Fبوجود كامÒا أامامية
بدقة  16ميغابكسضل بفتحة عدسضة ؤاسضعة
ؤهو ما يوفر صضور سضيلفي ‡تازة حتى ‘
حال ؤجود إاضضاءة منخفضضة ،مع دعم ميزة
 4.0 Beautifyإا ¤جانب إامكانية تطبيق
تأاثÒات ””فÓتر”” على الصضور ،كما Áكن
للمسضتخدم التقاط صضور سضيلفي بانورامية
مع دعم اسضتخدام إاضضاءة الشضاشضة كفÓشس
لتحسض Úالصضور ،ؤ””أاؤبو””  s1Fمزؤد كذلك
بكامÒا خلفية بدقة  13ميغابكسضل مع
ؤجود فÓشس  ،LEDفضض Óعن مزايا جديدة
’صضابع .ؤيأاتي s1F
Ÿسضتشضعر بصضمات ا أ
ا÷ديد بتصضميم من اŸعدن باللون

الذهبي ؤاللون الذهبي الوردي ؤاللون
الرمادي ‘ نسضخة ﬁدؤدة ،بسضمك 7.38
ميلم Îؤؤزن  160غراما ،ؤيحمل شضاشضة IPS
 LCDقياسضها  5.5بوصضة بدقة 720 1280
بكسضل مغطاة بطبقة من زجاج Gorilla
Œ 4 Glassعلها مقاؤمة جدا للصضدمات
ؤاÿدؤشس ،ؤتشضغل الشضاشضة حوا‹  %71من
حجم الهاتف ؤهو ما يجعل اسضتخدام
الهاتف بيد ؤاحدة أاسضهل .ؤيحمل ””أاؤبو””
 s1Fمعالج  6750Mediatek MTثماÊ
النواة مع ذاكرة ؤصضول عشضوائي بسضعة 3
جيغابايت ،ؤمسضاحة تخزينية قدرها 32
جيغابايت Áكن “ديدها حتى 128
جيغابايت من خÓل بطاقات Micro SD.
ؤيدعم هاتف ””أاؤبو”” ا÷ديد تشضغيل
بطاقتي  SIMمعا إا ¤جانب بطاقة
الذاكرة اÿارجية ،ؤزؤدت ””أاؤبو””
هاتفها  s1Fببطارية
قدرتها  3075ميللي
أامب/Òسضاعة ،ؤيدعم
الهاتف تقنية ””بلوتوث””
’ضضافة لدعم
 4.0با إ
تقنية ””ؤيفي”” ؤدعم
الشضحن من خÓل منفذ
 Micro USBالتقليدي،
’ضضافة إا ¤ؤجود
با إ
ميكرؤفون Ÿنع
الضضوضضاء.
ؤيعمل ””أاؤبو””  s1Fبنظام
التشضغيل أاندرؤيد 5.1
لو‹ بوب.

«داي» للتطوير الفﻼحي تمول
مشاريع مﻼك اﻷراضي الزراعية

اŸسضتثمر الفÓحي ””زعيم عبد الباسضط”” انتظرؤنا قريبا..

كشف المستثمر
الفﻼحي “زعم عبد
الباسط” عن بلوغ
مراحل جد
متقدمة بخصوص
مشروعه المتعلق بإطﻼق مؤسسة
التطوير الفﻼحي ياسمينة “داي”،
الهادف إلى تطوير اﻻستثمار الفﻼحي
الوطني القائم على تشجيع الشراكة
المحلية بين أصحاب المال ومﻼك
اﻷراضي الفﻼحية الذين يفتقدون
لرأس المال لتجسيد مشاريعهم
اﻻستثمارية وتشجيعهم على العودة
إلى خدمة اﻷرض وتطوير القطاع
الفﻼحي.
@ صبيحة سعود
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@أاك-د صساحب ›م-وع-ة ““اأ’مراء الثÓثة““ السصيد
““زع--ي--م ع-ب-د ال-ب-اسص-ط““ ع-ن دخ-ول م-ؤوسصسص-ة
““التطوير الفÓحي ياسصمينة““ ““EURL DAYوهي
أاح-د ف-روع اÛم-وع-ة ق-ري-ب-ا ح-ي-ز النشصاط ،بكل
اŸع--دات ال--فÓ-ح-ي-ة م-ن آا’ت ال-غ-رسش وا÷ن-ي
وا÷رارات وم-ع-دات السص-ق-ي اŸت-ط-ورة ،وك-ذلك
اŸشص-ت-ل-ة الكÈى التي تنتج  60م-ليون نبتة من
الطماطم الصصناعية ‘ ظرف شصهرين .مؤوسصسصة
التطوير الفÓحي التي دعت وزارة الفÓحة مؤوخرا
إا ¤ضصرورة اسصتحداثها ،وهنا يشصار أان مسصتثمرة
““اأ’مراء الثÓثة““ بادرت بهذه الفكرة سصنة ،2013
ح Úت-ق-دمت Ãشص-روع خلق مؤوسصسصة التطوير
ال-فÓ-ح-ي ““داي ي-اسص-م-ي-نة““ ،لتدعيم الفÓحÚ
أاصصحاب اأ’راضصي الزراعية اŸكتسصبة عن طريق
عقود اŸلكية ،أاو اإ’يجار أاو اŸكتسصبة ‘ إاطار عقود
ا’متياز الفÓحي ،وذلك ‘ إاطار شصراكة متسصاوية
الفÓح Áلك اأ’رضش ،ومؤوسصسصة ““داي ياسصمية““

ت-زوده بك-ام-ل ال-ع-ت-اد ومسص-ت-ل-زم-ات اإ’نتاج من
ا◊رث إا ¤البذر والقطف ،وعتاد السصقي بتقنياته
ال--عصص--ري-ة واأ’سص-م-دة واأ’دوي-ة ومسص-ت-ل-زم-ات
الصص-ح-ة ال-ن-ب-اتية وكل تفاصصيل اإ’نتاج ،على أان
ت-ت-ل-ق-ى م-ؤوسصسص-ة ال-ت-ط-وير الفÓحي دعما من
ال-دول-ة ب-خصص-وصش ال-ع-ت-اد كما هو معمول به ‘
الدول الفÓحية الرائدة ،كإايطاليا وتونسش واŸغرب
والدول اأ’ك Ìإانتاجا ‘ اÛال الفÓحي.
وب-ع-د اسص-تÓ-م كافة الÎاخيصش ’نطÓق نشصاط
مؤوسصسصة التطوير الفÓحي ،يكون التعامل بÚ
م-ؤوسصسص-ة ““داي ي-اسصمينة““ والفÓح مالك اأ’رضش
وف-ق شص-راك-ة م-ب-نية على النصصف بالنصصف ،أاي
 50ب-اŸائ-ة للمؤوسصسصة و 50ب-اŸائ-ة للفÓح حتى
يسصتفيد ا÷ميع.
وا’ن-طÓ-ق-ة حسصب تصص-ريحات السصيد ““زعيم““
سص-ت-ق-تصص-ر خÓ-ل اŸرح-ل-ة اأ’و ¤ع-ل-ى ت-ط-وي-ر
شص-ع-ب-ت-ي الطماطم والقمح ،وبعدها يتم التوجه

نحو ﬁاصصيل أاخرى تسصتورد حاليا بنسصبة مائة
ب-اŸائ-ة ،وذلك ل-ع-دة اع-تبارات أابرزها يرجع لكون
اختصصاصش اŸؤوسصسصة اأ’م ““ا’أمراء الثÓثة““ ،يرتكز
على إانتاج الطماطم الصصناعية كمنتوج أاسصاسصي
ل-ت-زوي-د مصصÈة ““ازده-ار““ ،ك-م-ا ت-ع-مل اŸؤوسصسصة
ع-ل-ى إاطÓ-ق مشص-روع آاخ-ر خÓل السصنة ا÷ارية
ل-ت-ح-وي-ل ال-طماطم الصصناعية إا ¤مركز معجون
الطماطم يحمل عÓمة ““’لة صصا◊ة““.
وب-خصص-وصش م-راف-قة الدولة ‘ هذا اŸشصروع ،أاكد
السص-ي-د ““زع-ي-م““ أان-ه ’ ينتظر دعما بأاغلفة مالية،
وإا‰ا ي-ط-الب ال-وزارة ال-وصص-ي-ة ب-دع-م-ه ب-ال-عتاد
ال--فÓ--ح--ي ،وم--ن--ح-ه رخصش اسص-تÒاد اŸع-دات
الفÓحية وŒهيزات خدمة اأ’رضش ،كما يدعو ‘
ذات السص-ي-اق ا◊ك-وم-ة ‡ث-ل-ة ‘ وزارة ال-فÓحة
بالتخلي عن تدعيم اŸنتجات النهائية ،وتوجيه
الدعم لرفع اإ’نتاج من خÓل دعم العتاد وتطوير
سصبل اإ’نتاج كأان تزود الفÓح بالشصتلة ،مع وقف
ت-ق-د Ëأاغ-ل-ف-ة م-ال-ي-ة لدعم الطماطم بالنسصبة
أ’صصحاب مصصانع اŸصصÈات ،وتوجيه تلك اأ’غلفة
إاŒ ¤ه-ي-ز ال-ه-ياكل والبنى التحتية ،كون الفÓح
ه-و م-ن ي-ح-ت-اج الدعم ،أاما الصصناعي فيحتاج إا¤
توف Òمواد أاولية بأاسصعار معقولة ،مردفا أان تدعيم
ال-فÓ-ح ي-ؤودي إا ¤وف-رة اإ’ن-ت-اج ‡ا يعني القضصاء
على عملية اسصتÒاد الÈاميل التي تعود بالفائدة
ع-ل-ى الصص-ن-اع-ي بتوف Òتكاليف العملة الصصعبة
وال-قضص-اء ع-ل-ى ال-رسص-وم ا÷ب-ائ-ي-ة اŸطبقة على
ا’سصتÒاد.

وب--خصص--وصش دواف-ع ت-فكÒه ‘ إاق-ام-ة م-ؤوسصسص-ة
التطوير الفÓحي ،قال السصيد ““زعيم““““ :فكرت ‘
ع-ق-د شص-راك-ة ‘ ›ال ا’سص-ت-ث-م-ار الفÓحي مع
ال-فÓ-ح ÚمÓ-ك اأ’راضصي الزراعية ،للتقليل من
ح-دة مشصك-ل ال-ع-قار الفÓحي من جهة ،وÿدمة
اأ’راضص--ي ال-فÓ-ح-ي-ة ال-ب-ور ،ف-ه-ن-اك م-ن Áلك
اأ’رضش و’ Áلك اŸال والعكسش ،لذلك فكرت ‘
مشصروع قائم على تشصجيع الشصراكة اÙلية ،من
ج-ه-ة ،ال-فÓ-ح ي-خ-دم أارضص-ه ،وم-ن ج-ه-ة موازية
صص-احب اŸال يسص-ت-ث-م-ر أام-وال-ه ،ل-تعود الشصراكة
بالفائدة على القطاع الفÓحي ،مثلما هو معمول
به ‘ الدول الفÓحية الرائدة عاŸيا““.
يضص-اف إا ¤ذلك حسصب ﬁدث-ن-ا ارت-ف-اع أاسص-عار
ال-ط-ماطم الصصناعية إا 15 ¤دج ل-لكلغ ،واŸشصاتل
اŸوج-ودة ح-ال-ي-ا ’ ت-غ-ط-ي كافة ا’حتياجات ،كما
ي-ع-ا Êأاغ-لب اŸسص-ت-ث-م-ري-ن ‘ اÛال م-ن غ-ياب
اŸسصاحات الفÓحية ،واأ’راضصي الصصا◊ة للزراعة
Áلك-ه-ا فÓ-ح-ون وأاصصحاب تعاونيات ’ Áلكون

وزارة
الفÓحــــة
تبــــــارك
خطـــــوة
الشسراكة بÚ
أاصسحاب
اŸـــــال
ومÓك
األراضسي
لتجاوز أازمة
العقار
الفÓحي

رؤووسش أام-وال ÿدم-ت-ه-ا ‘ ،ال-وقت ال-ذي ت-وج-ه
ا◊ك-وم-ة ال-دع-م Ãخ-ت-ل-ف أاشصك-ال-ه ،لك-ن م-ع
اأ’سص-ف ’ ي-وج-ه ‘ ﬁل-ه ،ل-ذلك ي-ق-ول السص-يد
““زع--ي--م““““ :ي--جب ت--خصص-يصش ت-لك اأ’م-وال إا¤
تدعيم مؤوسصسصات التطوير الفÓحي ،بعتاد الري
‘ ن--ظــــام السص--قــــي ب--ال--ت--ق-طــــ Òوإانشصـــــاء
سصدود فÓحيــــة لتفادي أاي نقـــــصش أاو انقطـــاع
‘ م--ي-اه السص-قـــــي ل-ت-حسصــــ Úم-ردود اإ’ن-ت-اج
الفÓحي““.
أاما عن أاهمية إاقامة مؤوسصسصات التطوير الفÓحي
‘ اŸرح--ل--ة ا◊ال--ي--ة ال--ت--ي Áر ب-ه-ا ا’ق-تصص-اد
ا÷زائ--ري ،ي--ؤوك--د السص--ي-د ““زع-ي-م““ أان ال-ه-دف
اأ’سصاسصي من إاقامة مؤوسصسصة التطوير الفÓحي،
ه--و ت--زوي--د مصص--ان--ع ال--ت-ح-ويÓ-ت ال-غ-ذائ-ي-ة
ب--اŸن-ت-وج-ات ال-فÓ-ح-ي-ة ب-ه-دف ال-قضص-اء ع-ل-ى
ا’سص-تÒاد ،م-ث ‘ Ó-إان-تاج مركز الطماطم “وين
اŸصص-ان-ع ب-اŸن-ت-وج ،للقضصاء على اسصتÒاد براميل
ثÓ--ث-ي ت-رك-ي-ز ال-ط-م-اط-م م-ن أاوروب-ا والصصÚ

ومسص--اع--دة ال--فÓ--ح ،وخ--ل--ق م-ن-اصصب شص-غ-ل
واŸسصاهمة ‘ إانعاشش ا’قتصصاد الوطني.
كما تسصاهم ‘ فتح اÛال لصصناعات غذائية كبÒة
ك-ال-عصص-ائ-ر ومعجون الفواكه وغÒهاÃ ،سصاعدة
ال-فÓ-ح ع-ل-ى زي-ادة اإ’ن-ت-اج وت-طويره بعد توجيه
أام-وال ال-دعم ’سصتصصÓح ا’أراضصي وتسصطيحها
ل-ب-ن-اء سص-دود فÓ-ح-ي-ة ،خ-اصصة وبعضش ا÷هات
م-ت-مسصك-ة ب-اأ’راضص-ي دون اسص-ت-غÓ-ل-ه-ا ،لذلك
ي-جب ف-ت-ح اÛال ل-لعمل ‘ إاطار شصراكة مربحة،
’سصيما ووزير الفÓحة –دث عن زيادة الدعم ‘
الشصق اŸتعلق باŸكننة.
ك-م-ا ي-ه-دف مشص-روع إاطÓق مؤوسصسصة التطوير
ال-فÓ-ح-ي إا ¤اإ’ن-ت-اج ع-ل-ى م-دار ال-عام طيلة 12
شص-ه-را ،م-ث-ل م-ا ه-و م-ع-م-ول ب-ه ‘ أاوروب-ا يكون
اإ’نتاج على مواسصم ‘ السصنة بدل موسصم واحد
‘ السص-ن-ة ،م-ن أاج-ل –ق-ي-ق رب-ح ك-ب Òل-ل-فÓ-ح
واŸصص-ن-ع واŸسص-ت-ه-لك ،واقتحام نشصاط التصصدير
بنسصب عالية.

@قال السصيد ““زعيم““ أان وزارة الفÓحة تبنت فكرة مشصروعه
اŸتعلق بإاقامة مؤوسصسصة التطوير الفÓحي بعد سصنت Úمن
ع--رضش مشص--روع-ه اÿاصش ب-خ-ل-ق م-ؤوسصسص-ة ال-ت-ط-وي-ر
الفÓحي ياسصمينة ““داي““ سصنة  ،2013لتدعيم الفÓحÚ
أاصصحاب اأ’راضصي الزراعية الذين ’ Áلكون رؤووسش أاموال
ÿدم--ة أاراضص--ي-ه-م ،مشصÒا أان-ه ‘ سص-ن-ة  2015دع-ا وزير
الفÓحة أانذاك ““سصيد أاحمد فروخي““ من و’ية ع Úالدفلى
إا ¤ضص-رورة اسص-ت-ح-داث سص-ب-ل شص-راك-ة ﬁلية ب ÚالفÓح
صص-احب اأ’رضش واŸسص-ت-ث-م-رين من أاصصحاب اŸال الذين ’
Áلكون أاراضش فÓحية .وقال وزير الفÓحة وقتها أان وزارته
بصص-دد وضص-ع تصص-ور ل-ت-طوير ا’سصتثمار الفÓحي الوطني
ب--تشص--ج-ي-ع الشص-راك-ة اÙل-ي-ة ب Úأاصص-ح-اب اŸال ومÓ-ك
اأ’راضصي الفÓحية الذين يفتقدون رأاسش اŸال ،فهناك من
Áلك اأ’رضش و’ Áلك اŸال والعكسش ،فما اŸانع من إاقامة
شص-راك-ة ب-ي-ن-ه-م-ا ‘ ›ال ا’سص-ت-ث-م-ار الفÓحي ،وبذلك
يسصاهم الطرفان ‘ تخطي أازمة العقار الفÓحي من جهة،
وب-عث ال-ق-ط-اع ال-فÓ-حي بتطوير اإ’نتاج و–سص ÚاŸردود
مثل ما هو معمول به ‘ أاك Èالدول الفÓحية ‘ العا.⁄

ألك Ìتفاصسيل زوروا اŸوقع
اÿاصس باŸسستثمرة

www.les3princes-dz.com

أو اتصلوا على اﻷرقام التالية:

+0213 0 38 86 02 88 /+213 0 38 86 02 50
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إقتصاد

مازالت عﻼمة نقاوس اﻷكثر طلبا من
المستهلك الجزائري ،وذلك بفضل جودة
منتوجاتها التي تنوعت بين الموا د
المصبرة بمختلف أنوا عها ،وكذا
المشروبات وا لعصائر وصوﻻ إلى الماء،
الذي تهدف المؤسسة إلى تصديره
للخارج وهو ما جعلها من العﻼمات الرائدة
في السوق الوطنية وتنافس المنتوج
اﻷجنبي بقوة في الخارج.
@ حوار :خالد طيروش
@تصسوير :خالد مشري
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@هل لك اأن تقدم لنا Ùة عن
مصضنع نقاؤسس؟
^شصركة نقاوسش كانت فرعا ‘ ›مع سصوجيديا
وب-ع-ده-ا –ولت إا› ¤مع – ،ENAJUCتوي
على  14وحدة ،أاسصسصت ‘ عام 1979 - 1978
ليتم خصصخصصتها ‘  2007 - 2006من طرف
›م-ع م-ع-زوز ،ح-يث ب-دأان-ا اسصتثمارنا ‘ 2010
وقمنا بتشصييد مصصنع ،Úاأ’ول ‘ نقاوسش الذي
ي-خ-تصش ‘ إان-ت-اج اŸشص-روب-ات والعصصائر واŸربى
واŸن--ت-وج نصص-ف ال-ن-ه-ائ-ي ،أاي أال-ب-اب ال-ف-واك-ه

اŸسص-ت-ع-م-ل-ة ‘ تصص-ن-ي-ع ال-عصص-ائر باإ’ضصافة إا¤
مصصنع منعة اıصصصش للمنتوجات اŸصصÈة على
غ-رار اŸرب-ى ،ك-م-ا ب-دأان-ا ‘ إان-ت-اج نك-هات جديدة
ب-اإ’ضص-اف-ة إا ¤م-اء ن-قاوسش ‘ بسصكرة ،زيادة على
إان-ت-اج م-ادة السصك-ر ‘ م-ن-ط-ق-ة اأ’ربعطاشش ،كما
اف-ت-ت-ح-ن-ا منذ سصنة تقريبا وحدة للتعليب وأايضصا
نعمل على إانشصاء وحدة كبÒة إ’نتاج اŸواد اŸعلبة
‘ سصطيف.
@كانت نقاؤسس تركز على عصضائر
فقط قبل اسضتثمار ›مع معزؤز
‘ اŸصضنع؟
^ليسش العصصائر فقط ،بل حتى لب الفواكه ،وهو
اŸنتوج نصصف النهائي ،وكنا نركز عليهما ،أ’نهما
أاسص-اسش ه-ذه الشص-رك-ة ،وأ’ن اŸشص-مشش ه-و رمز
م--ن--ط--ق-ة ن-ق-اوسش ،وه-و السص-بب ال-ذي أادى إا¤
تأاسصيسش الشصركة ،واآ’ن ا◊مد لله نحتل الريادة

ع-ل-ى اŸسص-ت-وى ال-وط-ن-ي ‘ ه-ذا اÛال سصواء ‘
العصص Òأاو التوزيع أاو حتى ‘ جودة هذه اŸنتوجات.
@منتوجات نقاؤسس أاصضبحت أاكÌ
تنوعا من العصضائر إا ¤اŸصضÈات
ؤصضو’ إا ¤اŸاء ،ماذا تقول عن
ذلك؟
^ن-ح-ن ن-حسص-ن م-ن ن-وع-ي-ة م-نتوجاتنا وذلك
حسصب طلبات اŸسصتهلك ا÷زائري ،فهذا اأ’خÒ
ل-و أاراد نك-ه-ة م-ع-ي-ن-ة ن-قوم نحن بإانتاجها ونركز
عليها للوصصول إا– ¤سص Úجودتها ،حيث بدأانا
بأاربعة وخمسصة أانواع من العصصائر ،ووصصلنا اليوم
إا ¤ما يقارب عشصرين نوعا ،وبشصكل عام عÓمة
نقاوسش –توي على  80نوعا ،أاما فيما يخصش اŸاء
اÿاصش ب-ن-ا ف-ن-ع-م-ل ع-ل-ى –سص-ينه وتصصديره
ل--ل--خ-ارج ع-ل-ى غ-رار اŸن-ت-وج-ات اأ’خ-رى ال-ت-ي
نصصدرها إا ¤أاوروبا وأامريكا والبلدان اإ’فريقية.

@هل لك أان تطلعنا حول سضياسضة
شضركة نقاؤسس ‘ القضضاء على
ا’حتكار الذي كان يسضود هذا
النوع من اŸواد ا’سضتهÓكية؟
^سص--ي--اسص--ت-ن-ا ‘ ›م-ع م-ع-زوز م-رتك-زة ع-ل-ى
اŸنتوجات الطبيعية ،أ’ن اإ’نسصان يجب أان يأاكل
ويشص-رب ك-ل م-ا ه-و ط-ب-ي-ع-ي وذلك ق-ياسصا أايضصا
بصصورة عÓمة نقاوسش ،فنحن ‰لك منبعا للمياه
ي-بعد  4ك-ل-م ف-ق-ط ع-ن اŸصص-ن-ع ،واŸنتوج نصصف
ال-ن-ه-ائ-ي نحن من ننتجه واŸنتوج اŸركز نحضصره
ط-ب-ي-ع-ي-ا ،وزي-ادة ع-ل-ى ه-ذا فمنتوجاتنا مبسصÎة
““ ‘ ““pasteuriséدرج---ة ح---رارة Ãع--دل 87
درج-ة م-ئ-وي-ة ’ تسص-ت-ط-ي-ع أاي بكتÒيا مقاومتها،
وه--ذه اŸن--ت--وج-ات ن-خضص-ع-ه-ا Ÿراق-ب-ة ا÷ودة ‘
ا÷زائ-ر ،أ’ن-ن-ا ‰لك Èﬂي-ن ك-بÒي-ن ،واح-د ‘
خ--م--يسش اÿشص--ن-ة ،واآ’خ-ر ‘ ن-ق-اوسش ،ح-يث
ن-خضص-ع-ه-ا Ÿع-اي Òا÷ودة واŸراق-بة على مسصتوى
الشص-رك-ة ،ك-م-ا ت-خضص-ع ’خ-تبار ا÷ودة والنوعية
ع-ل-ى مسص-ت-وى  Èﬂب-اب ال-زوار ،ح-يث ي-ع-م-ل
اÈÿاء ‘ ه----ذا ا Èıع----ل---ى أاخ---ذ ‰اذج ع---ن
منتوجاتنا ’ختبارها وإاخضصاعها Ÿعاي Òا÷ودة ،ثم
ي-ق-وم-ون ب-ع-د ذلك ب-تقد Ëشصهادة تأاكيد ا÷ودة
وال-ن-وع-ي-ة ،ك-ما “ر على مركز ا÷ودة واŸراقبة ‘
اÿارج عندما نقوم بتصصديرها.
@كنتم من السضباق Úللتصضدير إا¤
اÿارج ،ما الهدف من ؤراء ذلك؟
^التصصدير للخارج لديه عدة د’’ت ،أاولها عرضش
صص-ورة عÓ-م-ة اŸؤوسصسص-ة ،ف-ب-يع حاوية واحدة من
م-ن-ت-وجاتنا يعادل بيع  100شص-اح-نة من ا◊جم
الكب ‘ Òا÷زائر ،وذلك إ’ظهار جودة منتوجاتنا ‘
اÿارج وليسش من أاجل ربح اأ’موال فقط ،فنحن ‘
›م-ع م-ع-زوز ن-ع-م-ل ع-ل-ى م-ن-افسصة اŸنتوجات
Óشصهار Ãؤوسصسصة
اأ’ج-ن-ب-ية ‘ اÿارج ،وكذلك ل إ
نقاوسش ‘ العا.⁄
وخرا سضياسضة
@تبنت ا◊كومة م ؤ
تشضجيع اŸنتوج الوطني لوقف
ا’سضتÒاد ،ما رأايكم؟
^ن--ح--ن م--ع--ت-ادون ع-ل-ى ذلك م-ن-ذ ت-أاسص-يسش
الشصركة ،فمنتوجاتنا  %100منتوج وطني ،فنحن
نعمل على –سص ÚاŸنتوج رغم أان هناك بعضش
اŸواد التي نسصتوردها من اÿارج ،وأانا موافق على
هذه السصياسصة لتشصجيع اإ’نتاج اÙلي ،أ’نه لو ⁄
ت-ت-خ-ذ هك-ذا سصياسصة فاŸنتج ا÷زائري لن يعمل
أابدا ،بل سصيبقى يسصتورد فقط ولن يكون هناك
إانتاج.
@حصضلت منتوجات نقاؤسس على
اعÎافات دؤلية بسضبب جودة
منتوجاتها؟
^ن-ل-ن-ا ع-دة م-يداليات حول ا÷ودة العالية ،حيث
ق-ام-وا ب-ت-ج-ريب منتوجاتنا ،أ’ننا نصصدر Ÿا يقارب
 14دولة ،و‘ كل مرة نصصدر فيها نقوم بإايداع ملف
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@ماذا عن إاسضÎاتيجيتكم ‘
التوزيع ،ؤما هي القاعدة التي
اتبعتها الشضركة ‘ هذا اÛال؟
^قمنا بإانشصاء قاعدة للتوزيع ‘  2009وأانهيناها ‘
 ،2011وذلك ع Èتعي Úسصفراء لتوزيع منتوجاتنا
‘ ك--ل و’ي--ة ،ح--يث ن--ع--م--ل ع-ل-ى ت-زوي-ده-م
Ãنتوجاتنا مع ترك اÛال لهم ‘ دفع أاسصعار هذه
اŸنتوجات بالتقسصيط ،وذلك حتى يكون اŸنتوج ‘
كامل الÎاب الوطني ويصصل إا ¤أابعد نقطة ،أاي إا¤
“Ôاسصت وع Úق--زام ،ت--ن--دوف وبشص-ار ،واŸوزع
يعمل مع Œار ا÷ملة لضصمان وصصول اŸنتوج إا¤
اŸسص-ت-ه-لك ال-بسص-ي-ط ،أام-ا ال-ن-ق-ل فنقوم بإايصصال
م-ن-ت-وج-ات-نا إا ¤اŸوزع اŸسصؤوول عن كل و’ية وهذا
اأ’خ Òيقوم بالتوزيع بوسصائله اÿاصصة.

من أاجل مراقبة نوعية وجودة منتوجاتنا ،وهو ما
جعلهم يتأاكدون أان منتوجاتنا ذات نوعية وجودة
ع-ال-ي-ة ،خ-اصص-ة أان اŸشصمشش والÈتقال ا÷زائري
معروف عاŸيا ،باإ’ضصافة إا ¤أاننا ‰تلك منبعا للماء
معالج من طرف خÈاء.

@أانتم تنشضطون بكÌة ‘
اŸعارضس سضواء اÙلية أام
’جنبية ،فيما يخدمكم ذلك؟
ا أ
^نشص-ارك سص-ن-وي-ا ‘ أارب-ع من أاك Èالتظاهرات ‘
ال-ع-ا ⁄ل-ع-رضش منتوجاتنا ‘ كل من دبي و«أالوقا““
ب-أاŸان-ي-ا و«سص-يال““ بباريسش ،وأايضصا هناك معرضش
بالو’يات اŸتحدة اأ’مريكية Ãيامي ،حيث نعمل
ع--ل--ى ت--زوي--د اŸوزع Úاÿاصص Úب--ن--ا ل-ع-رضش
منتوجات عÓمة نقاوسش وتوزيعها ‘ هذه الدول
بنفسش الطريقة التي نقوم بها ‘ ا÷زائر.

@معرؤف عن الزبون ا÷زائري
حسضاسضيته من اŸنتوج اÙلي،
هل من إاسضÎاتيجية ’سضتعادة
ثقته ؤ إارضضائه؟
^بالفعل فاŸسصتهلك ا÷زائري اعتاد على اŸنتوج
اŸسصتورد ،لكن نحن ‘ نقاوسش ’ نواجه مشصكÓ
من هذا القبيل ،أ’نها شصركة قدÁة برهنت على
ن-فسص-ه-ا ‘ اŸاضص-ي ،ف-ب-ع-دم-ا ك-انت م-ن-ت-وج-ات
ن--ق--اوسش م-وج-ودة ‘ ب-عضش اŸن-اط-ق ف-ق-ط ،ث-م
أاصص-ب-حت ‘ ك-ام-ل الÎاب ال-وط-ن-ي ،نعمل حاليا
ع-ل-ى ج-ع-ل-ها منتوجات تطرق معظم دول العا،⁄
حيث أاعطينا اليوم صصورة أاخرى وأاحسصن لنقاوسش
ع-ن ت-لك ال-ت-ي ك-ان يعرفها اŸسصتهلك ا÷زائري،
ون-ح-ن ن-ت-ق-دم إا ¤اأ’م-ام واأ’فضص-ل ب-فضصل جودة
ون-وع-ي-ة م-ن-ت-وج-ات-ن-ا التي ’ تتعارضش مع ثمنها
اŸعقول لنكسصب الزبون ،فأاهمية حجم أارباحنا ’
تهمنا بقدر ما يهمنا رضصا وموافقة زبائننا على ما
نقوم به.

@هل تظنون أان منتجات نقاؤسس
أاخذت مكانتها ‘ السضوق أام مازال
أامامكم عم ÓكبÒا؟
^م-ازل-ن-ا ن-عمل أاك Ìونكثف من إانتاجنا ،فمصصدر
‚اح--ن--ا ه-و ال-ت-ق-دم إا ¤اأ’م-ام ح-ت-ى ن-رى ح-ال
السص--وق ،وذلك ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ط-ل-ب-ات اŸسص-ت-ه-لك
Ÿن-ت-وج-ات-ن-ا ،رغ-م أان-ن-ا ن-رك-ز بشصك-ل ك-ب Òع-لى
ال-تصص-دي-ر وذلك ‘ إاط-ار مشصروعنا الكب Òلتصصبح
ن-ق-اوسش اŸن-ت-وج اأ’ك Ìاسص-تهÓكا دوليا وليسش ‘
ا÷زائ--ر ف--ق-ط ،ل-ذلك ن-رغب ‘ اف-ت-ت-اح مصص-ن-ع
ل-ل-ت-ع-ل-يب ب-إا‚لÎا وآاخ-ر ‘ م-ون-ريال بكندا ،كما
ن-ع-م-ل أايضص-ا على وضصع قواعد للتوزيع ‘ اÿارج،
وسص-يصص-ب-ح اŸن-ت-ج ا÷زائ-ري يسص-تثمر ‘ اÿارج
وذلك من خÓل كراء قاعات للعرضش ومسصتودعات
ل-ت-وزي-ع اŸن-ت-وجات ا÷زائرية ،ونحن نعمل على
ذلك ‘ م-وسصك-و ال-ت-ي سص-تكون سصارية اŸفعول ‘
ظرف شصهرين أاو ثÓثة.

@هناك حديث عن زيادة ‘ أاسضعار
اŸشضرؤبات ؤالعصضائر؟
^‘  2017ك-انت ه-ن-اك زي-ادات ‘ أاسص-ع-ار اŸواد
اأ’ول-ي-ة ،ف-ب-عضش اŸواد  ⁄ت-ع-د م-دعمة من طرف
ال--دول--ة م--ث--ل م--ادة السصك-ر ال-ت-ي زاد سص-ع-ره-ا،
فالزيادات  ⁄تشصمل أاسصعار اŸشصروبات فقط ،بل ‘
كل اÛا’ت ،فهدفنا العمل على اسصتقرار وضصعيتنا
اŸالية ،أ’ننا من أاول وأاك ÈاŸصصانع التي تسصاهم ‘
خزينة الدولة من خÓل دفع الضصرائب.

@ما هي أاهم اŸشضاريع اŸسضتقبلية
اŸسضطرة؟
^نحن نعمل على تصصنيع اŸواد اŸعلبة ‘ اŸصصنع
ا÷دي-د ‘ سص-ط-ي-ف ،وإا‚از مصص-ن-ع آاخ-ر إ’ن-ت-اج
السصكر ،فمنذ ما يقارب العام ونصصف قدمت الدولة
ا÷زائ-ري-ة ثÓ-ث-ة اع-ت-م-ادات لشصركات من بينها
›م--ع م--ع-زوز ،وذلك إ’ع-ادة ال-ت-وازن ل-ه-ذه اŸادة
والقضصاء على ا’حتكار ،فيجب فتح باب اŸنافسصة
‘ كل اŸواد.
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كاريكاتير

@ فاتح بارة
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@ عمار يزلي @كاريكات : Òفاتح بارة

صبــــــيـــطارنــــا خيـــــر مــــن صبــيـــطــــارهـــــــم!

تواتي..
تي توا!

@أاطلق موسضى تواتي ،على ا’نتخابات
التشضريعية اŸقبلة تسضمية ””انتخابات اŸال
الفاسضد”” ‘ إاشضارة منه إا ¤من قال إانهم
أاصضحاب اŸال ؤ«الشضكارة”” الذين سضيتقدمون
حسضبه القوائم ا’نتخابية ،ؤلكن برغم ذلك
فإان حزبه سضيشضارك ‘  39ؤ’ية( .إاذا
الشضكارة كاين منها ؤأانت عارف بأان الشضكارة
كاينة ..عÓشس –لسس أانت شضكارة على
ؤجهك ؤتقول
سضأاشضارك ‘
انتخابات
الشضكارة..
أا’ تكون
عبدا
شضكورا!).

@عندما زار عبد اŸالك
بوضضياف ،مدينة غريسس
Ãعسضكر ،طالبه السضكان بضضرؤرة
إا‚از مسضتشضفى جديد
باŸنطقة ،بعد أان غمرت مياه
’مطار مسضتشضفى اŸدينة...
ا أ
لكن الرد كان دؤن اŸسضتوى ،بل
أان رد الوزير زاد الط Úبلة
عندما أاعاد التأاكيد أان بعضس
مسضتشضفياتنا أاحسضن من بعضس
مسضتشضفيات أامريكا ؤفرنسضا!
(فاشس؟ ‘ سضوء التسضيÒ؟ نعم!
‘ العتاد؟ نعم لكن من يتمتع
’دؤية..
به! ‘ الغشس ؤسضرقة ا أ
ؤيي! ‘ نوم اŸرضضى على
الكار’ج ...يااااسس ‘ !..اŸوت
عند دخول اŸريضس ؤاŸرضس بعد
خرؤج الزائر اŸعافى؟؟ كاين
منها!).

مادلين؟ ..إلى أين؟

’مريكية السضابقة ،مادل ÚأاؤلÈايت،
@تعهدت ؤزيرة اÿارجية ا أ
بتسضجيل نفسضها كمسضلمة إاذا قام ،ترامب ،بإانشضاء سضجل ؤقاعدة
بيانات خاصضة للمسضلم ‘ Úأامريكا .كما أاؤضضحت من جهة أاخرى
أانها ””نشضأات كاثوليكية ؤ–ولت إا ¤الÈؤتسضتانتية ،ؤاكتشضفت
’حقا أان عائلتها كانت يهودية””( .ؤتريد اليوم أان تسضجل نفسضها
””مسضلمة”” ؤغدا! بوذية! ؤ’ َ⁄؟ ‘
ؤقت صضار فيه الدين لبوسضا
ؤكوسضتيم موضضة ..يلبسس
صضباحا ؤينزع مسضاء
ؤيوزع كالهدايا ‘
نويل!).

نحن اﻷولون..
واﻵِخرون!

@تصص--درت ا÷زائ-ر اŸرت-ب-ة اأ’و¤
إافريقيا ‘ كأاسش العا ⁄لفن –ضصÒ
ا◊ل-وي-ات لسص-نة Ã 2017دينة
ل-ي-ون ال-ف-رنسص-ي-ة ،ب-ع-د ما “كن
ال--وف--د اŸشص--ارك م--ن إاب--ه--ار ÷ن-ة
التحكيم والضصيوف بأانواع ﬂتلفة من
ا◊ل-وي-ات ال-ت-قليدية بلمسصة عصصرية وأاصصناف
أاخ-رى م-ن أاشص-ه-ى ا◊ل-وي-ات العاŸية( .ولهذا عندنا
نسصبة السصكر ‘ الدم عالية جدا ‘ ا÷زائر رÃا اأ’و¤
إافريقيا!..عليها ““رحمة ربي““ ما بغاوهاشش تنزل علينا!).
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”باد مورنينع أمريكا”!
@ عمــــار يزلي
@أامريكا ““ترامب““ ،لن تكون ““أامريكا سصابقا““! كل
اŸؤوشصرات تنبئ بأان ““ربيعا أامريكيا““ قد يغرق هذا
ال--ب--ل-د ‘ ف-وضص-ى ال-ت-ن-ازع والصص-راع! مشص-روع
ان-فصص-ال ““ك-ال-ي-ف-ورن-يا““ سصيؤوجج كثÒا من ردود
ال-ف-ع-ل ،وق-د يصص-ل اأ’م-ر بعد سصنت Úإا ¤إاعÓن
ح-ال-ة طÓ-ق! ا’سص-ت-فتاء بشصأان ا’سصتقÓل عن
ال--و’ي--ات اŸت--ح-دة ،سص-ي-ج-ع-ل م-ن ““ال-و’ي-ات
اŸت-ح-دة ..ن-اقصش واح-د““ دسص-ت-وري-ا! هذا اŸطلب
الذي بدأا يحضصر له ‘ جمع توقيع لنحو  600أالف
سص--اك--ن ،م--ن أاج--ل ال--دف--ع ب-ا’نسص-ح-اب م-ن
““الو’يات اŸتحدة““ سصتظهر نتائجه مع !2019
ك--ل ه--ذا ،ي-نــدرج ضص-مـــن –و’ت إاق-ل-ي-م-ي-ة
وعاŸية قد يسصرع بها ““ترامب““ إاما على اŸسصتوى
ال-داخ-ل-ي أاو اÿارجـــي! وق-د ب-دأا م-ن-ذ اأ’سصبوع
اأ’ول م-ن ت-ول-يـــــت-ه ‘ ،ات-خــــاذ قـــرارات كÈى
غ Òمسصبــــــوقة من أاجــــل دعم اŸال اأ’مريكي

@كاريكات : Òفاتح بارة
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وف--رضش ق--يـــــود ع--ل--ى اأ’ج--انب وا’ق--تصص--اد
اأ’ج-ن-ب-ي واŸهاجرين واŸسصلم ÚواŸكسصيكي!Ú
بل ورفضش اسصتقبال الرئيسش اŸكسصيكي بعد أان
رفضش هذا اأ’خ Òعرضصا مهينا من ترامب يتمثل
‘ ب-ن-اء سص-ي-اج ح-دي-دي ب Úال-ب-ل-دي-ن بتمويل
مكسصيكي! تقاربه مع بوت Úوبعضش دكتاتوريات
اŸنطقة وخاصصة الكيان الصصهيو ،Êسصيجعل من
أام-ريك-ا ت-ع-يشش ح-ال-ة غ-ليان يضصاف إا ¤الغليان
الداخلي!
‰ت أ’ج-د ن-فسص-ي أاع-يشش ن-هاية الو’ية اأ’و¤
لÎامب! اŸسص-ل-م-ون ق-د نهضصوا من سصود وعبيد
ومهاجرين ،سصاندهم الليÈاليون وعلى رأاسصهم
أاولÈايت ال-ت-ي أاع-ل-نت أان-ه-ا ‘ صص-ف اŸسص-لمÚ
ح-ت-ى ول-و ك-انت مسص-ي-حية من أاصصول يهودية!
انضص-م إال-ي-ه-م اŸكسصيكيون والصصينيون ،وفقراء
أامريكا الذين كانوا يرون حلمها ينمو مع خطاب

ت-رامب ح-ول اأ’م-رك-ة و«أام-ريكا أاو’““! كاليفورنيا
ت--ط--الب ب--ا’سص--ت--قÓ--ل وا’ن-فصص-ال! أام-ريك-ا
الشص--م--ال--ي--ة تضص--غ--ط وت-رامب ي-أام-ر بضص-رب
ا’ن-فصص-ال-ي Úب-ال-طÒان! أامريكا تضصرب أامريكا!
عودة ا◊رب ب Úالشصمال وا÷نوب التي أاطفأاها
أاب--راه-ام ل-ي-نك-ول-ن وأاع-اد إاشص-ع-ال-ه-ا ت-رامب! ‘
اÿارج ،أامريكا مذمومة من أاوروبا والعا ⁄تقريبا!
اŸسصلمون يتحركون واليهود أايضصا! لكن هذه اŸرة
ل-يسش كسص-اب-ق-ات-ه-ا بعد أان نقل ترامب عاصصمة
الك-ي-ان اÙت-ل إا ¤ال-قدسش وأاجج الشصارع العاŸي
واإ’سصÓ--م-ي واÙل-ي! ي-ه-ود الك-ي-ان اŸغ-تصصب
ل-يسص-وا ‘ أاحسص-ن اأ’ح-وال! إان-ه-م يبحثون عن
ال-ه-ج-رة من جديد ..على الشصتات! أاوروبا يقتلها
الصص-ق-ي-ع وال-ث-ل-ج وي-فك-رون ‘ ال-ه-ج-رة ج-نوبا!
وا÷نوب به اإ’رهاب! فأاين اŸفر؟
وأافيق :أاين هاتفي يا بقر!

w

^ما رأايك ‘ –ضض Òبن
غÈيط لتجر ËالتÓميذ
الغشّضاشض ‘ Úالبكالوريا؟

^سضمعنا بأان الثلوج
حاصضرتك ‘ بيتك؟

سيد علي.و/البويرة
@جدك فضولي ساكن
في قصر مشّيد ﻻ
تصله ﻻ ثلوج وﻻ حتى
العلوج.

ولي تلميذ/العاصمة
@اﻷولى لها أن تجّرم
محاولي إلغاء التربية
اﻹسﻼمية وفرنسة
مدرسة ابن باديس واﻷمير
عبد القادر الجزائري.

^غÓم الله تكلم عن
بوضضياف ،ثم تراجع ؤقال
إانّ الصضحافة أاّؤلت كÓمه؟

سعيد.ف/بني سليمان
@إيه ..الخوف يجري
الشيوَخ.

^حتى أاسضعار اللوبيا
ؤاŸاقارؤن ارتفعت؟

رابح.ج/القلّ
@واش تحبّ يا ّسي رابح
راهم غﻼو علينا الشربة
وأعطاونا بضربة ..اﷲ
يعطيهم ندبة وفي
ظهورهم حدبة.

^الوا‹ زؤخ راهو متهلي
فيكم ‘ العاصضمة بالنوار
ؤالصضبيغة ؤالتزؤاق؟

ل
^ؤماذا بعد ا إ
’قصضاء اŸذ ّ
للمحارب Úمن كان
الغابون؟

فاتح.ج/الكاليتوس
@اﷲ يرحم والديك ما
تكفرنيش ..القاز راها
طالعة للراس.

عيسى.و/المسيلة
@ إذا تحبو يا سي عيسى
نسلفوهلكم أيجي
يزوقلكم المسيلة
خلصونا وهاوليكم.

^متى تنتهي أازمة السضكن
‘ ا÷زائر؟

رميسة.و/وﻻد موسى
@عندما تتوقف
“البابيشات” عن طرح مثل
هذا السؤال!

^بن غÈيط نصضحت
’سضاتذة باسضتغÓل عرائسس
ا أ
القراقوز لرفع مسضتوى
تÓميذ ا’بتدائي ،ما
رأايك؟

^ماذا تقول عن
تخصضيصس نحو 4300
مليار ’سضتÒاد العلك
ؤاŸايونيز ؤالسضردين
اّÛمد؟

زوالي من الق ّ
ل
@اﷲ ﻻ تربحهم..
هكذا ويقولوا زّيروا
السانتورة.

فتيحة.و/وهران
@واﷲ غير الواحد رايح يخنق
روحو بشﻼغم القط ..هذه
تغبية وإﻻّ بطل.

^اŸاريكان قال :أاهÓ
ؤسضه Óبا÷زائري ،Úبعدما
أاعفاهم من قائمة
اŸغضضوب عليهم؟

علي.م/براقي
@ألـي جابوه رجليه الحديد
ّ
ليه.
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تسلية

@ إاعداد :إلياس نجيمي

الكلمات المتقاطعة

أفقيا:
 -1من اÙيطات  -حرف جر
 -٢من اÓŸئكة (م)
 -٣نزل ومرقد (م)  -من العلمات
(ن)(م)
 -٤فريق إاسسبا Êعريق.
 -٥وقت  -أاشسكر وأاعÎف
 -٦دمشسق بالÓتينية  -موضسع
يسسقط فيه النهر من األعلى (ن)
 -٧من أالفاظ الطÓق (ن)  -جمع
قبيلة (م)
 -٨الطور (مبعÌة)
 -٩لعب كرة قدم إاسسباÊ
 -1٠حرف عطف  -علة ومرضس (م) -
يلي الÈق (ن).

1
2
3
4
5
6

الكلمة الضائعة

عموديا
 -1شساعر أاموي  -والد
 -٢عكسس اÿائن (م)
 -٣دولة أاوروبية
 -٤ولد ملقى ‘ الطريق (ن)(م) -
جزيرة إايطالية (م)
 -٥للنهي  -حجر كر( Ëن) -حصسة
ونصسيب (م)
 -٦مدينة هندية (م)  -عاصسمة
أاسسياوية (م)
 -٧ينتمي إا ¤الشسÎاكية (م)
 -٨من أاسسماء اللون األزرق (م)  -ل
يشسفى (ن)
 -٩يقوم عليه البيت (ن)  -والدي
 -1٠فؤواد (م)  -طرف الشسيء (ن)

7 6 5 4 3 2 1

’تية ؤ‘ كل ا’Œاهات ،ليتبقى لديك  07أاحرف تكون بها اسضم
أاشضطب الكلمات ا آ
مدينة جزائرية عريقة تقع شضرق البÓد معرؤفة بجسضورها اŸعلقة.
أاوتارا  -ليما  -السسكندرية  -ميÓنو  -بانكوك  -اŸدينة  -جوهانسسبورغ -سسيد - Êطوكيو  -كشسم- Ò
دمشسق  -كيتو  -موناكو  -برن  -جدة  -صسيدا  -قم  -نيسس.

10 9 8

7

8
9
10

شخصيات
ومشاهير

1

«إياك ومصاحبة المغرور،
فإنه إن رأى منك حسنة
نسبها إليه وإن بدت منه
سيئة نسبها إليك”.

«يستفزونك ليخرجوا أسوأ
ما فيك ،ثم يقــولون هذا
أنت ،ﻻ يا عزيــــزي هذا ليس
أنا ،هذا ما تريده أنت”.
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جورج برنارد شسو.

SUDOKU

مصسطفى السسباعي.
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زعيم صسيني شسيوعي،
كان قائدا أاسساسسيا وعسسكريا ذا ثقافة
واسسعة

ســـودوكــــــو

حكم

من هو:
٢

Ilyas_nedjimi@hotmail.fr

@ تتأالف لعبة
سضودؤكو من 9
مربعات كبÒة،
داخل كل ؤاحد
منها  9مربعات
صضغÒة لتشضكل
الشضبكة من 81
مربعا صضغÒا.
ؤعليه:
 Óهذه
إام أ
اŸربعات
الصضغÒة بأارقام
من  1إا9 ¤
بشضرط:
 1ـ أان ’ يتكرر
الرقم داخل
الشضبكة أافقيا
ؤعموديا
 2ـ أان ’ يتكرر أاي
رقم داخل أاي
مربع من
اŸربعات
التسضعة الكبÒة

٧

1٠ ٩

٨

@دولة إفريقية عاصمتها
كوناكري٢ + ٦ + ٩ + ٦ + 1٠ :
@دولة عربية شقيقة٥ + ٩ + ٨ + ٤ :
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