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المجﻼت المتخصصة وسؤال:
ماذا يريد القارئ؟
حسان زهار

تشهد الصحافة الورقية عموما ،في الجزائر وخارجها ،مرحلة حرجة بسبب
سطوة اﻷنترنيت وموا قع التوا صل اﻹجتماعي ،في حين يقف سوق المجﻼت
المتخصصة ،في قضايا المجتمع وا لفن وا لمرأة تحديدا ،أمام تحديات أكبر،
مرتبطة بكثير من القضايا الشائكة اﻷخرى وا لمعقدة ،كسوق اﻹعﻼنات،
وطبيعة المادة اﻹعﻼمية ،وشريحة القراء ،وا لتوزيع وما إلى ذلك...

@وتقف ›لة ““الششروق العربي““ الرائدة ‘ هذا
اÛال ‘ ا÷زائ - -ر ،ل - -ت - -واج - -ه ذات ال- -ت- -ح- -دي- -ات
ت -ق -ري -ب -ا ‘ ب -اق-ي أان-ح-اء ال-ع-ا ،⁄ك-م-ا ت-ط-رح ذات
لسشئلة الصشعبة على نفسشهاﬁ ‘ ،اولة لتجديد
ا أ
لشش-ك-ال-ي-ات
ح -ل -ت-ه-ا ومضش-م-ون-ه-ا ،ول-ع-ل م-ن أاب-رز ا إ
اŸطروحة هنا القضشايا الششائكة التالية:
وال ال-ك-ب Òال-ذي
 /1م -اذا ي -ري-د ال-ق-ارئ؟ وه-و السش -ؤ
لجابة عنه ملغمة ‘ ،ظل غياب
أاصشبحت ›رد ا إ
اسش -ت -ط Ó-ع -ات رأاي ح -ق -ي-ق-ي-ة ودق-ي-ق-ة ،م-ا ي-دف-ع
اأصش- -ح- -اب ال- -ع- -ن- -اوي- -ن إا ¤الع- -ت- -م -اد ع -ل -ى نسش -ب -ة
لعÓ-م-ية،
اŸب-ي-ع-ات ‘ –دي-د ط-ب-ي-ع-ة اŸادة ا إ
لم -ر ال -ذي ي -ح -دث صش -دام -ا م -ري -ع -ا ب Úأاصش-ح-اب
ا أ
اŸهنية الكÓسشيكية ،والواقعية التجارية ،على
اعتبار أان ﬁاولة الرفع من اŸسشتوى وﬂاطبة
Óسش-ف م-ن اŸاضش-ي،
ال -ع -ق-ل Ãواد دسش-م-ة ،أاصش-ب-ح ل -أ
بدليل أان اŸواضشيع التي –قق أارقاما قياسشية ‘
عدد القراءات ع ÈاŸواقع اللكÎونية جميعها
ت- -ق- -ري- -ب -ا ،ه -ي م -واضش -ع الغ -تصش -اب و‚وم ال -ف -ن
والشش -ع -وذة ب -أان -واع -ه -ا ،ب -ي-ن-م-ا ت-ت-ذي-ل اŸواضش-ي-ع
ال -ف -ك-ري-ة والسش-ي-اسش-ي-ة ق-ائ-م-ة اŸت-اب-ع-ات بشش-ك-ل
دراماتيكي يث Òالششجن.
لث - -ارة والصش - -ورة :وه - -ن - -ا أايضش - -ا ن - -ق - -ف ع- -ل- -ى
 /2ا إ
اإشش -ك-ال-ي-ات كÈى ،ب Úم-ا ت-ف-رضش-ه ف-خ-ام-ة ال-ورق
وج- -م- -ال- -ي- -ة الصش -ورة ،وم -ا تسش -ت -دع -ي -ه ت -ق -ال -ي -د
اÛتمعات اÙافظة ،إال أان اŸدهشش أان ‰طية
الصش- - -ورة اŸثÒة ،اıت- - -زل- - -ة إاج - -م - -ال ‘ اŸرأاة
لن،
بارعة ا÷مال ،ل تكاد Œد منافسشا لها ◊د ا آ
حتى وإان وضشعت ‘ مقابلها ،صشورة لعا ⁄جليل
اأفنى حياته ‘ طلب العلم وهداية الناسش ،فلن
ينتبه إاليه أاحد ،حتى من أاولئك الذين يرفعون
‘ ال - -ع - -ادة شش - -ع - -ار اÙاف - -ظ- -ة ..وق- -د ت- -ب Úذلك
بوضشوح أايضشا حتى ‘ اÛتمعات غ ÒاŸسشلمة،
ح- - -يث الن- - -حÓ- - -ل بضش- - -اع- - -ة رائ- - -ج - -ة ‘ الشش - -ارع
واŸدرسشة ،ومع ذلك ،عندما قررت ›لة ““بÓي
لب -اح -ي -ة ‘ ،ال -ع-ام اŸاضش-ي ،ال-ت-خ-ل-ي ع-ن
ب -وي““ ا إ
الصش-ور ال-ع-اري-ة ع-ل-ى غÓ-ف-ه-ا ،ت-راج-ع سش-حبها من
 5.6مليون نسشخة ،إا ¤حدود  700أالف
نسش- - -خ- - -ة ،م- - -ا اضش- - -ط- - -ره - -ا إا ¤إاع Ó- -ن
““ت - - -وب - - -ت - - -ه- - -ا““ وال- - -ع- - -ودة إا ¤الصش- - -ور

لم-ر ن-فسش-ه ح-دث م-ع الصش-ف-ح-ة
ال -ع -اري-ة ..وه-و ا أ
الثالثة لصشحيفة ““ذا صشان الÈيطانية““ اıصشصشة
للمرأاة العارية ،أاين ” حذفها ،ثم إاعادتها لذات
السشبب.
 /3عقلية اÛتمع :يكون من الصشعوبة Ãكان،
تطوير سشوق اÓÛت ،التي تعتمد على جمالية
الصش- -ورة –دي- -دا ‘ ،ظ -ل ع -ق -ل -ي -ة ›ت -م -ع -ي -ة،
ماتزال ترى ‘ الصشورة ““عارا““ ،يتجنبه ا÷ميع،
Ãا ‘ ذلك اŸرأاة والرجل ،إا ¤درجة تصشبح فيه
ع -م-ل-ي-ة ال-تصش-وي-ر أاو ﬁاول-ة ال-تصش-وي-ر ﬂاط-رة
ح -ق -ي -ق -ي -ة ،ق -د Œر صش -اح -ب -ه -ا إا ¤م -ا ل ي -ح -م-د
عقباه ،وبينما يفرضش السشوق وجوها كالصشاروخ،
ل نكاد ‚د وجها جزائريا ،إال قليÁ ،Óكنه أان
ي -ت -ك -ل -م (ل -يسش م -ن وراء ح -ج-اب) ،أاو أان ي-ل-ب-ي م-ن
ناحية ا÷مال متطلبات ششريحة ““تغربت““ بفعل
لجنبية.
لفÓم ا أ
اŸسشلسشÓت وا أ
لششكاليات التي تواجه
 /4النمطية :وهي أاخطر ا إ
لبداع
هذا النوع من الصشحافة ،من خÓل قلة ا إ
واŸب -ادرة ،والق -تصش -ار ع-ل-ى ك-م-ال-ي-ات ال-ت-ج-م-ي-ل
لح Ó-م -
لزي- -اء وت- -فسش Òا أ
وال- -دي- -ك- -ور وع- -روضش ا أ
لب - -راج والسش - -ح - -ر والشش - -ع - -وذة وا÷ن وع- -روضش
وا أ
لم- -ر ال- -ذي ي -ف -رضش رؤوي -ا
ال- -زواج وم- -ا إا ¤ذلك ..ا أ
ج -دي -دة “ام -ا ،ت -ع-م-ل إا ¤ج-انب ك-ل ذلك ،ع-ل-ى
اقتناصش اŸميزين واŸبدع ،ÚوالÎويج ◊فظة
ال -ق-رآان ال-ك-ر Ëوال-عصش-ام-ي ÚوغÒه-م ،ب-اع-ت-ب-ار
لعÓم
أانهم أايضشا ‚وم تسشتحق أان تكون ‘ سشماء ا إ
والوطن.
لعÓنات ‘ العا ،⁄نتيجة
يبقى أان تراجع سشوق ا إ
لزم- -ة الق -تصش -ادي -ة ال -ع -اŸي -ة ،وظ -ه -ور ب -دائ -ل
ا أ
أاخرى غ Òالصشحافة اŸكتوبة ،يزيد من تعقيد
اŸهمة ،إال أانه مع ذلك يزيد ‘ درجة التحدي،
ونحن ‘ ا÷زائر ،على الرغم ‡ا خلفته أازمة
لشش-ه-ار،
ت -راج -ع اŸداخ-ي-ل ال-بÎول-ي-ة ،وت-راج-ع ا إ
وسشسش - -ات لسش - -ي - -اسش - -ة
واع- - -ت- - -م - -اد ال - -ك - -ث Òم - -ن ا Ÿؤ
““التقششف““ ،سشيكون التحدي الذي نرفعه أاك Èمن
أاي وقت مضشى ،معتمدين ‘ ذلك بعد الله ،على
لوفياء لهذا العنوان ،عÈ
رصشيدنا الكب Òمن ا أ
مسشÒت -ن -ا ا◊اف -ل -ة خ Ó-ل أاك Ìم-ن رب-ع ق-رن م-ن
ا◊ب والعطاء.
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مسلسل «عائﻼت من الشمال»
لن يرى النور هذا رمضان

وسضيم بن سضليمان
يصضفع قناةMBC 4؟

من أاضشخم عمل إا““ ¤فرقعة إاعÓمية““

@ –ّول مسص-لسص-ل ““ع-ائÓ-ت م-ن الشص-م-ال““ ،الذي يجمع
عديد اŸمثل Úمن جنسصيات عربية ﬂتلفة ،من أاضصخم
عمل درامي-عربي إا› ¤رد ““فرقعة““ إاعÓمية..
فالعمل الذي  ⁄يشصهد له مثي÷ Óهة التغطيات اإ’عÓمية،
والذي أاعطيت شصارة انطÓق تصصويره بو’ية بومرداسش ⁄
يتم تصصوير أاي مشصهد منه ◊د اآ’ن ..على الرغم من أانه ⁄
يعد يفصصلنا عن شصهر رمضصان اŸعظم إا’ فÎة زمنية قصصÒة.
م-ا ي-ع-ن-ي أان الضص-ج-ة الك-بÒة التي رافقته بحسصب بعضش
اŸت-اب-ع Úل-لشص-أان ال-ف-ن-ي بأانه ›رد ““بروبوغندا““اعتمدها
ﬂرج العمل أ’جل ضصمان “ويله.
وك-ان ال-ع-دي-د م-ن اŸمثل Úالسصوري ،Úبينهم أاÁن زيدان
وع-ب-اسش ال-ن-وري ،ق-د ن-ف-وا عÓقتهم باŸسصلسصل ،عدا قيام
ك-ات-ب-ة السص-ي-ن-اري-و اأ’ردن-ي-ة فاتن سصكرية بسصحبها نصش
““ات-ه-ام-ات ب-ري-ئ-ة““ ،وه-و ال-نصش اÿاصش ب-ا÷زء اأ’ول من
اŸسصلسصل،اأ’مر الذي سصارعت ا÷هة اŸنتجة لنفيه ..لكن
مع ذلك ’ يزال العمل غ Òجاهزا و ⁄يصصور منه أاي مشصهد،
وه-و م-ن ب-ط-ول-ة :فوزي صصايشصي ،بهية راشصدي ،حسصان
الفهامة و‚مة ““سصتار أاكادÁي ““11سصهيلة بن لشصهب.

حجاب ““خالتي بوعÓم““

يضضاعف من ظهورها ‘ رمضضان

@بعدما جزم الكثÒين أان ““حجاب““ اŸمثلة فريدة كر Ëسشيكون عائقا أامامها ‘
لية وقلبت اŸعادلة التي دفعت
لدوار ..عكسشت ““خالتي بوعÓم““ ا آ
لعب ﬂتلف ا أ
ببعضش اŸمثÓت إا ¤التخلي عن حجابهن آاخرهن نوال زع .Îإاذ سشتظهر ““كر““Ë
‘ أاك Ìمن عمل فني (حوا‹ خمسشة أاعمال أاو أاك..Ì
وامسشكوا اÿششب) ،على رأاسشها سشلسشلة ““ا◊اج وا◊اجة““
بطولة ا◊اج ÿضشر ،والتي سشتعرضش على قنوات
““الششروق ،““TVسشيتكوم ““أانا ومرتي““ بطولة كمال بوعكاز
إاخراج العربي صشابر““ ،كلينيك أانتيك““ بطولة ﬁمد بونوغاز
والعمري كعوان وعبد الرحمان ششني ششني““ ،الصشابر ينال““ بطولة
حسش Úالفيزا““ وياسشم Úفرح وعسشري بن كعكع وغÒها.وكانت
اŸمثلة القديرة فريدة كر ،Ëقد ارتدت ا◊جاب قبل موسشم ا◊ج
لخ Òبأاسشبوع واحد فقط ،وصشرحت ‘ حوار سشابق مع ““الششروق
ا أ
العربي““ أان الرزق على الله وبأانها ل تخششى من عزوف
Óعمال الفنية مثبتة أان ارتدائها
اŸنتج Úعلى ترششيحها ل أ
للحجاب ضشاعف من فرصشة العمل !.

‘ ا◊ادي عششر من ششهر مايو ا÷اري ،تكون
““الششروق العربي““ قد أاطفأات ششمعتها ال  ،26وهي
مسشÒة بعمر الصشحافة ا÷زائرية ،تعت Èهائلة
بالنظر إا ¤حجم النجاحات الكبÒة التي
حققتها ،والتاريخ ا◊افل الذي سشطرته ،بفضشل
أابنائها (القدامى) الذين دافعوا عنها بالدم
أاحيانا ،أاو أابنائها ا÷دد الذين يحملون مششعل
السشتمرارية ليظل هذا اŸن ÈاŸتميز ‘
مسشتوى تلك التضشحيات.
وعلى غ Òما يتصشور البعضش ،من أان الششروق
العربي ،قد يكون ›رد عنوان عابر ،مثله مثل
لخرى ،إال أان التاريخ بكل
باقي العناوين ا أ
تفاصشيله ،يتحدث عن مسشÒة إاعÓمية ،ششكلت
‘ مرحلة ما من تاريخ ا÷زائر ،ثورة حقيقية
لعÓم ،مع بداية التعددية
‘ ›ال حرية ا إ
لعÓمية ،اسشتطاع من خÓلها
السشياسشية وا إ
الطاقم الششاب أان يكسشر جميع الطابوهات

@ب -ع -د إاقصش -ائ -ه م -ن ال -تصش-ف-ي-ات
لو ¤لÈن- - - - -ام - - - -ج ““أاراب غ - - - -وت
ا أ
تالنت ““5اŸذاع على ،MBC 4نششر
بطل ا÷زائر العاŸي ‘ رياضشة
““ال - -ف - -ريسش - -ت - -اي - -ل““ ،وسش - -ي- -م ب- -ن
سش- -ل- -ي- -م- -ان ،صش- -ورة ت- -كشش -ف ع -ن
انضش - - -م - - -ام - - -ه لÈن - - -ام- - -ج ““Ninja
 ““WarriorاŸذاع ع- -ل- -ى ق- -ن -اةTF1
ال -ف -رنسش -ي -ة  ‘ ،رسش-ال-ة مشش-ف-رة
أاراد أان يبعث بها “وسشيم““ للجنة
ح - -ك - -م الÈن- -ام- -ج (‚وى ك- -رم،
ع- -ل- -ي ج- -اب- -ر وأاح -م -د ح -ل -م -ي)،
ب- -خ -اصش -ة ب -ع -د ات -ه -ام -ه ال -ق -ن -اة
العارضشة للÈنامج بالكذب على
ا÷م- -ه -ور ،م -ن خ Ó-ل ““ف -ي -دي -و““
صشّ-وره ب-ع-د بث ا◊ل-ق-ة ال-ث-ال-ث-ة
م -ن ““غ -وت ت -ال-نت““– ،دث ف-ي-ه
ع- -ن تÓ- -عب ‘ اŸون -ت -اج أاوح -ى
ل -ل -مشش -اه -دي -ن أان -ه ق -دم ع -رضش -ا
لسش -اسش
سش- -ي -ئ -ا ،وأان -ه ع -ل -ى ه -ذا ا أ
قامت ÷نة ا◊كم باسشتبعاده..
ل -يضش -ي -ف““ :ح -ج -زون -ا Ÿدة ي-وم-
لداء ،ثم
ك-ام-ل ق-ب-ل اخ-ت-بارات ا أ
ط- -ل- -ب- -وا م- -ن- -ا أان ن -ع -م -ل دع -اي -ة
ل -لشش -رك -ات ال -راع -ي -ة ل-لÈن-ام-ج
م- -ق- -اب- -ل ا◊صش- -ول ع- -ل- -ى ن- -ق -اط
وهلنا للوصشول للنهائيات ،وهو
ت ؤ
م -ا رفضش -ت -ه شش -خصش -ي -ا ،ف -ح -اول-وا
لمر
تششويه مششاركتي لينتهي ا أ
باسشتبعادي من اŸسشابقة““.

«الشروق العربي»  ..أم تسأل عن أبنائها

اÛتمعية ،وأان يرسشم لنفسشه Œربة متميزة،
سشمحت للجريدة أان تÎبع ليسش فقط على عرشش
الصشحافة ا÷زائرية بداية تسشعينيات القرن
اŸاضشي ،بل وعلى عرشش الصشحافة العربية أايضشا،
كانت ثمرة تضشحيات جسشيمة ،تخللتها
ﬁاكمات لبعضش صشحافييها ،ودخول بعضشهم
السشجن بسشبب رأايهم ،وأاحيانا منع صشدورها،
لمر إا ¤حد تقد Ëششهداء سشقطوا فداء
ووصشل ا أ
لهذا الصشرح وهم رحمهم الله :خديجة دحما،Ê
مليكة صشابور ،وحموي مقران.
وإاذ نقف اليوم ‘ هذه الذكرى الغالية علينا،
لنع› Èددا عن تقديرنا وﬁبتنا لقراء
الششروق العربي ،الذين عايششوا معنا كل هذه
السشنوات بحلوها ومرها ،والذين كانوا وما زالوا
هم الرأاسشمال ا◊قيقي لنا ،فإاننا نقف اليوم،
وبكل فخر ،لكي نثني على اسشماء إاعÓمية،
بقدر ما ارتبطوا بالششروق ،ارتبطت الششروق بهم،

رغم كل هذه السشنوات الطويلة ،من أامثال  :خالد
عمر بن ققة ،رششيد فضشيل ،حسشان زهار ،حسشÚ
لقرع ،عياشش يحياوي ،الصشغ ÒسشÓم ،رششيدة
ابراهيمي ،حسشيبة تونسشي (ششفاها الله) ،توفيق
فضشيل ،السشعيد بن سشديرة ،حميد بوحالة،
عمي علي حكار (ششفاه الله) ،عزوي عمار،
ﬁفوظ مصشباح ،بن نونة حديد ،مراد ضشيف،
حياة بن بتقة ،حياة راششدي وغÒهم  ..وكلهم
–ت قيادة اŸايسشÎو صشاحب ا◊سش الصشحفي
العا‹ السشيد علي فضشيل .
إانه التاريخ يتحدث ،النجاح والتميز ،إانه
لم التي من أاحششائها
لول ،بل ا أ
لبهار ،البيت ا أ
ا إ
انبثق صشرح إاعÓمي كب Òهو اليوم ›مع
الششروق ،بكل ما فيه من يومية وقنوات
تلفزيونية وغÒها ،لتظل بروحها –رسش
ا÷ميع و–تويهم بأاحضشانها.

حسان زهار
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سكوب

@رابح  /ع
قبل أسابيع قليلة من
حلول شهر رمضان
المبارك ،تنفرد مجلة
“الشروق العربي” في
هذا العدد ،بتسريب
أولى التفاصيل
الخـاصة بالجزء الثاني
من السلسلة
الفكاهية التي
ينتظرها الكثيرين:
“السلطان عاشور
العاشر .”2
فما الموا ضيع التي
ستعالجها السلسلة؟..
من هم النجوم الذين
انظموا للجزء الثاني؟..
وما الذي سيطرأ على
اﻷحداث  ..كل
التفاصيل في هذا
التقرير.

@ر Ëغزا‹
ّ Œسضد
«السضلطانة
ُهيام»
والسضلطانة عبلة
سضتكون ﬁور
ا◊لقات
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 ١٠سضنوات بعد
«عاشضور العاشضر ..»١

تبدأا أاحداث ““عاشصور العاشصر  ““2بعد
م-رور ن-ح-و  10سص-ن-وات م-ن نهاية
أاح--داث ا÷زء اأ’ول (أاي أاّن ج--م--ي-ع
شص-خصص-ي-ات ال-عمل سصيزيد عمرها
ب-عشص-ر سص-نوات) ،وبخÓف اŸوسصم
اŸاضصي ،فقد اعتمدت الورشصة التي
اشصتغلت على سصيناريو العمل على
ربط كل اأ’حداث ببعضصها البعضش،
بحيث سصتكون اأ’حداث مرتبطة ‘
شصك--ل سص--ي-اق درام-ي م-تسص-لسص-ل
ي-ج-م-ع ب Úال-فك-اه-ة وال-دراما ،وهو
ب-----ذلك عكسش ا÷زء ا’أول ال-----ذي
اعتمد على سصياق ا◊لقات اŸنفصصلة
 اŸتصص-ل-ة ،ف-نشص-اه-د ا’أم ÒالصصغÒل-ق-م-ان (اب-ن السص-لطان عاشصور من
اŸلك--ة رزان) وق--د أاصص-ب-ح م-راه-ق-ا ‘
م-ق-ت-ب-ل الشص-ب-اب -سص-ي-ج ّسص-ده ‘
السصلسصلة اŸمثل أاحمد زيتو ،-Êكما
سصينظم للعمل العديد من الفنانÚ
على غرار ،ر Ëغزا‹ ،التوأام حسصن
وحسص‚ ،Úم السص------لسص------ل------ة
ال-ب-وليسصية ““ ““B73بÓ--ل خ-ت-م-ي،
وأ’ّول مّ--رة سص--ت--نضص--م ل-ل-م-م-لك-ة
العاشصورية شصخصصية جديدة تدعى
““اأ’مÒة ا÷وه-ر““ سص-ت-ج ّسص-د دوره-ا
‡ثلة جديدة.

''عاشور العاشر ''2
في ثوب السياسة
وحلقة ''حريم السلطان''
تصنع المفاجأة!

w

زي-ان ‘ ،ت-ق-د““ Ëج-رع-ات““ ك-بÒة م-ن ال-فك-اهة
Ãع-ي-ة ،صص-ال-ح أاوق-روت ،ل-يكّ-ون-ا ب-ذلك عنصصرا
الضصحك اأ’هم ‘ العمل .كما يحافظ اŸسصلسصل
ع--ل--ى أاه-م شص-خصص-ي-ات-ه اŸع-روف-ة ،م-ع ت-رك-ي-ز
السص--لسص--ل--ة ‘ ج--زئ--ه--ا ال--ث--ا Êع--ل-ى إاضص-ف-اء
شصخصصيات من عامة الشصعب لتمثيل خط قوى
اŸع-ارضص-ة ،وال-ت-ي Áث-ل ج-ن-اح-ه-ا ““جواد““ ،الذي
ُعرف ‘ ا÷زء اأ’ول Ãسصاعد العا ⁄برهان ،فيتم
طرده من القصصر ليعود مكسصورا إا ¤صصفوف عامة
الشصعب ويتحّول أ’برز معارضصي عاشصور.

ماذا يفعل السضلطان سضليمان ‘ اŸملكة
العاشضورية؟

هذه أابرز مواضضيع ا÷زء الثا:Ê

ع-ل-ى غ-رار ا÷زء اأ’ّول ل-ل-ع-م-لُ ،ت-ق-دم السص-لسصلة
إاسص-ق-اط-ات سص-ي-اسص-ي-ة ع-ديدة على الواقع اŸعاشش
ل-ل-جزائري 2017 ‘ Úلك-ن ب-ج-رعة أاك ،Èبحيث
سص--يك--ون سص-ه Ó-ع-ل-ى اŸشص-اه-د فك شص-ف-رة ك-ل
م-وضص-وع .وم-ن اŸواضص-ي-ع ال-ت-ي سصُ-ت-ق-دم ،ه-ن-اك
م-وضص-وع خ-اصش ب-البكالوريا ،زواج السصلطانة عبلة،
اÒŸاث ،ل---ي---ل---ة الشصك ،ا÷Ôال ،ع---ودة ب---ن--يÍ
““ ،““Pnipaneسصيف السصلطان ،اأ’مÒة الهاربة،
اŸرأاة اÙق--ورة ،اأ’ل--ع--اب اأ’وŸب-ي-ة وغÒه-ا ،ه-ذا إا¤
ج-انب ح-ل-ق-ة خ-اصص-ة بـ«ح-ر Ëالسص-ل-ط-ان““ التي
ينتظر أان تكون دسصمة ومليئة باŸفارقات الضصاحكة
والفكاهية.

«النوري» و«صضويلح»
عنصضرا الضضحك األهم

أا‚ز سصيناريو السصلسصلة ‘
ظرف  6أاشصهر واشصÎك ‘
ك--ت-اب-ت-ه ›م-وع-ة م-ن
الكتاب الشصباب ،وهو ما
ي-ع-رف بـ«ورشصة كتابة““
ي--ت--ق--دم--ه-ا ،شص-وق-ي

ع-ام-ري ،ب-ركا Êشصفيق““ ،البودكاسص““Î
أانسش تينا ،واıرج جعفر قاسصم ،فيما
سصيفسصح سصيناريو ا÷زء الثا Êمن
““ع--اشص--ور ال-ع-اشص-ر““ مسص-اح-ة أاكÈ
ل-لسص-ل-ط-ان-ة عبلة التي ّ Œسصدها
اŸم-ث-ل-ة ،سص-ه-ي-ل-ة مّ-ع-ل-م ،حيث
سص---تك--ون ﬁور ال--ع--دي--د م--ن
ا◊ل--ق--ات أاب--رزه--ا ا◊ل--ق-ة الـ26
واأ’خÒة ،ف-ي-م-ا سصيواصصل ““النوري““
ب--غ-ب-ائ-ه وأاخ-ط-ائ-ه الك-ثÒة ،وال-ذي
يج ّسصده اŸمثل الفكاهي ،بÓحة بن

من جهته ،يواصصل ““دحمانوسش““ ،الذي يجسصده،
ع-ث-م-ان ب-ن داوود““ ،م-ت-ال-ب-ة““ ع-اشصور من خÓل
الضص-غ-ط ع-ل-يه بالديون ‘ إاسصقاط للعبة الدول
ال-ع-ظ-م-ة ‘ ال-ت-حك-م Ãصص Òشص-ع-وب بلدان
العا ⁄الثالث ،لكن حيلة وحنكة ““عاشصور““ تنقذ
اŸملكة وشصعبها ‘ كل مرة من ““غطرسصة““
دح-م-ان-وسش .أاّم-ا أاق-وى ا◊لقات
اŸن---ت--ظ--ر أان ت--ث Òإاع--ج--اب
م-ت-اب-ع-ي ““ع-اشص-ور العاشصر““
ف-ه-ي ب-اŸؤوك-د ح-لقة ““حرË
السصلطان““ ،حيث سصيقوم
السص--ل--ط-ان سص-ل-ي-م-ان
ب-زي-ارة م-فاجئة للملكة
ال-ع-اشص-ورية ..وهناك
ي---ح---دث تصص---ادم
وŒاذب ب----ي---ن---ه
وبــ Úع--اشصــــور،
‘ رصص-----------------د
واسصتحـــضصــــار
لـــتــــاريــــــــــخ
العـــــÓقــــــــات
ا÷زائ-----ري-----ة -
ال-ع-ثمانية (الÎكية) قبل
ا’سص--ت-ع-م-ار ال-ف-رنسص-ي،
ع--ل--م--ا أاّن ال--ف-ن-ان-ة ،رË
غ--زا‹ ،سص--ت--ج ّسص--د دور
زوجة السصلطان سصليمان
““ُه---ي---ام““ ،ل--ي--ن--ت--ه--ي
اŸسص-------لسصـــل ال------ذي
صُص--ورت ُج--ل أاح--داث--ه
ب-------ا◊ّم------امــــات ‘
ت-----ونسش Ãف----اج----أاة
سص----ت----خ---ل---ط ك---ل
ا◊سصابات!.
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نجوم ومشاهير w

@رابح  /ع

لطفي دوبل
كانو..
واسضÎاحة
محارب !
ُ

«خسضا »Êينسضب
‚احا ليسس له؟

بعد اسشÎاحة ﬁارب دامت
بضشعة أاششهر ،يدخل فنان الراب
لطفي دوبل كانو قريبا
لسشتوديوهات ““يونايتد مسشلم““
أ
بفرنسشا ،وذلك للبدء ‘
للبومه الغنائي
التحضش Òأ
ا÷ديد اÿاصش بـ  ..2017وفيما
يتكتم صشاحب ““قولوا للحكومة““
لن على جديد اŸواضشيع
حتى ا آ
التي سشيقدمها ،علمت ““الششروق
العربي““ أان دوبل كانو سشيعتمد
على خط موسشيقي جديد
Ÿواكبة التطورات ا◊اصشلة ‘
أاغنية الراب ،والتي تغّيرت
ليقاع
لداء وا إ
كثÒا ÷هة ا أ
لهداف !! ،حيث
وحتى ا أ
سشيعتمد لطفي على
الريتم اÿفيف
الراقصش موسشيقيا،
وب Úاÿطاب
العنيف اÿاصش
لحياء
با أ
الششعبية
والفكر
الواعي الذي
اششتهر به
منذ
بداياته
مع
ششريكه
‘
الفرقة
وهاب
““دوبل
كانو““.

الُمنشد كمال رزوق
يتعاون مع شاعر
كاظم الساهر !

بعد تصشريحاته القوية التي تسشأال فيها«:متى
سشتفهمون أاننا ل نغني ‘ رمضشان فقط؟؟““‘ ..
إاششارة للمؤوسشسشات الثقافية التي تعمد على
اقصشاء اŸنششدين ‘ التظاهرات الفنية ،كششف
كمال رزوق -ا◊ائز على لقب ““منششد
الششارقة -““7لـ ““الششروق العربي““ ،عن عمل
جديد يعكف على –ضشÒه منذ فÎة ،عبارة
عن أاغنية –مل عنوان ““يا بÓدي““ كلمات
الششاعر العراقي كاظم السشعدي،الذي سشبق
وكتب Ûموعة كبÒة من الفنان Úالعرب،
بينهم كاظم السشاهر ،وأا◊ان اŸوسشيقار نوبلي
لغنية للمايسشÎو
فاضشل ،فيما عاد توزيع ا أ
ﬁسشن اŸاطري والتسشجيل بأاسشتوديو الفنان
التونسشي لطفي بوششناق ‘ تونسش .ويأامل
لغنية كفيديو كليب ‘
““رزوق““ ‘ تصشوير ا أ
أاحد اŸدن ا÷زائرية العريقة ‘ ﬁاولة منه
لبراز معا ⁄ا÷زائر ومناظرها اÓÿبة.
إ

أنس تينا يصّور «التجربة »2من عمق الجزائر!
تعرض على قنوات “الشروق” في رمضان..

@يواصشل اŸمثل الفكاهي ﬁمد
خسشا Êإاثارته للجدل ،من خÓل
بعضش اŸنششورات التي يدونها بÚ
لخر ع Èصشفحته اÿاصشة
ا◊ Úوا آ
على ““فايسشبوك““ ،والتي كان آاخرها
منششور جاء فيه““ :أاك Ìمن 10
مÓي Úمششاهد ‘  3أاششهر
فقط..ماششي عام Úماششي
عام..ثÓثة أاششهر يا وسشمك !! ،فخور
بعملي وفخور بالعمل مع الفنان
الرائع الششاب رضشا الوهرا ..Êرغم
اŸيزانية القليلة والقليلة جدا،
لبداع يتفّوق على اŸال..
لكن ا إ
–ية مني ومن الفنان رضشا
الوهرا.““ÊاŸفارقة هنا ،أان ““خسشا““Ê
نسشب ‚اح هو ليسش له ،بل لفنان
آاخر ،حيث اŸعروف أان أاغنية ““كل
ششي معاك سشماط““ هي من أاداء الششاب
رضشا الوهرا ،Êبينما يظهر خسشاÊ
‘ مششهد أاو مششهدين فقط داخل
سشيارة ،وهو اŸششهد نفسشه الذي أاوكل
لعدد من الوجوه غ ÒاŸعروفة،
بينهم أاطفال يقومون بÎديد
لغنية ‘ ،تششابه صشارخ بينها وبÚ
ا أ
فكرة ““فيديو كليب““ الفنان اŸغربي
سشعد اÛرد ““أانا ماششي سشاهل““.

@ل-ل-ع-ام ال-ث-ا Êع-ل-ى التوا‹ ،يطل
““ال--ب--ودك--اسص ““Îأانسش ت--ي--ن-ا ،عÈ
شص-اشص-ة ““الشصروقÃ ““TVوسص--م
ج-دي-د م-ن ب-رن-ا›ه ““ال-ت-جربة““،
والذي حاز العام اŸاضصي على ‚اح
واسصتحسصان الكثÒين ..أانسش أاكد
لـ«الشص--روق ال-ع-رب-ي““ أان تصص-وي-ر
““التجربة  ““2بدأا منذ أاك Ìمن شصهر
Ãشصــــارك---ة عشصــري---ن وج---ه---ا
ج-دي-دا’ ،ف-ت-ا أان م-ع-ظم ا◊لقات
سص--تصص--ور ب--ا÷زائ--ر ال-ع-اصص-م-ة
ب---اإ’ضص---اف--ة ل--ب--عضش ال--و’ي--ات
اÛاورة ..لك---ن و‘ اŸق--اب--ل رفضش
الكشص---ف ع---ن ف---ح---وى أاي م--ن
ا◊لقات خوفا من سصرقتها كما قال:
““ال--ع--ام اŸاضص-ي ف-وج-ئ-ن-ا ب-ب-عضش
ال-ق-ن-وات تسص-رق أافك-ارا أاث-رناها ‘
ال-ت-ج-رب-ة Ûرد أان أاع-ل-ن-ا عنها من

خÓ-ل الÈوم-و الدعائي ..إانه خبث
إاعÓ--م--ي ع--ف--ان--ا ال-ل-ه وإاي-اك-م!!““
(يضصحك).
ا÷دي-ر ذك-ره ،أان السص-لسص-لة عبارة
ع-ن Œرب-ة اج-ت-م-اعية يقوم أانسش
ت-ي-ن-ا وف-ري-ق من اŸمثل Úالشصباب

بتصصويرها ‘ عمق ا÷زائر ،الهدف
م--ن--ه--ا ه--و رصص-د ردة ف-ع-ل ال-ف-رد
ا÷زائ-ري م-ع ﬂت-لف اŸواقف من
ع--نصص-ري-ة وح-ق-رة وسص-رق-ة ..إال-خ،
حيث Áكن اعتبارها كامÒا خفية،
لكن ليسش بهدف الضصحك .
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ذكري

@رابح  /ع

تبث سهرة  17ماي بمناسبة
الذكرى الخامسة لرحيلها
عن التلفزيون الجزائري

يعرض التلفزيون الجزائريُ ،بمناسبة مرور خمس سنوا ت عن رحيل الفنانة القديرة وردة الجزائرية ،وا لذي يصادف يوم  17ماي
الجاري ،سهرة خاصة ،ستحييها خمسة من أجمل اﻷصوا ت العربية في الوطن العربي ويقدمها نجم التلفزيون العمومي المنشط
“محسن بوزرطيط” ،الذي خّص “الشروق العربي” حصريا بصور وكوا ليس وفحوى الحلقة قبل إذاعتها.

@ السهـــرة تحييـــها ندى الريحـــان ،كرزون ،صعب ،مروى ناجي ،محرزية الطويل
@ التلفزيون الجزائري يدخل بسهرة وردة مسابقة مهرجان اﻹذاعـة والتلفزيون
خمسس فنانات وخمسس حكايات

ب--داي-ة ،ي-ق-ول ﬁسص-ن ب-وزرط-ي-ط لـ«الشص-روق
ال-ع-رب-ي» إان-ه-ا ل-يسصت اŸرة اأ’و ¤التي يكّرم فيها
ال-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائري أامÒة الطرب العربي ،فقد
سصبق تكرÁها ‘ ذكرى رحيلها اأ’و ¤ضصمن حلقة
خ-اصص-ة ق-دم-ت-ه-ا اŸذيعة صصبيحة شصاكر بحضصور
الفنان صصابر الرباعي ..مضصيفا““ :وأ’ن ذكراها هذه
السصنة توافق السصنة اÿامسصة وهو رقم خاصش،
ارت-أاى قسص-م اإ’ن-ت-اج ‘ م-ؤوسصسص-ة ال-تلفزيون أان
تكون ا◊لقة خاصصة و‡يزة .ولكون الفنانة وردة
مطربة جزائرية ذات شصهرة عربية ،كان حرصصنا
ع--ل-ى اخ-ت-ي-ار ف-ن-ان-ات ق-ادرات ع-ل-ى أاداء ال-ل-ون
ال-ط-رب-ي ..ك-م-ا أانه لكل بلد تنتمي إاليه الفنانات
اÿمسش ل--ه قصص--ة وذك--رى م--ع اŸرح--وم--ة وردة
سصنكتشصفه ‘ سصياق السصهرة““.
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ا◊لقة تدخل مسضابقة مهرجان اإلذاعة
والتلفزيون

يكشص-ف ّﬁدث ““الشص-روق ال-عربي““ ،أان السصهرة
اÿاصص-ة ب-وردة ،شص-ارك ب-ها التلفزيون ا÷زائري
(بصص--ف--ت--ه ي--ن--ت--م--ي ل--ه--ي-ئ-ة ا–اد اإ’ذاع-ات
وال-ت-ل-ف-زي-ون-ات ال-ع-رب-ي-ة) ‘ اŸسصابقة الرسصمية
Ÿه-رج-ان اإ’ذاع-ة وال-ت-لفزيون الذي ينظم سصنويا
بتونسش.
وع-ن م-غ-زى اخ-ت-ي-ار اأ’سص-م-اء اŸشصاركة ‘ حفل
تكرÁها ،يخÈنا ﬁسصن““ :اختيار كل فنانة كان
مدروسصا ..فندى اخÎناها أ’نها “ثل ا÷زائر -بلد
وردة اأ’صص-ل-ي -ال-ذي ح-م-لت ج-نسص-ي-ت-ه وغنت
لثورته ..اŸصصرية مروة ناجي ،ذلك أ’ن مصصر-كما
هو معروف  -كانـــــت انطÓقتها للوطن العربي..

تصريحات

w

@ مروة ن----اجي:

م--ن ت--ونسش ﬁرزي-ة ال-ط-وي-ل ،أ’ن أاول أاسص-ت-اذ
تّ-ع-ل-مت وردة ع-ل-ى ي-دي-ه اŸوسص-ي-قى كان ““صصادق
ت-وري-ة““ ،ك-م-ا أان أاول أاغ-ن-ي-ة ل-ه-ا ب-ع-ن-وان ““يا مرّوح
ل-بÓ-دي““ ت-ع-ام-لت خÓ-ل-ه-ا مع فنان تونسصي ..أاما
Óنه بلد والدتها ..وأاخÒا
نادين صصعب من لبنان ف أ
دي--ان--ا ك--رزون م--ن اأ’ردن ،أ’ن--ه-ا ك-انت م-ن بÚ
ال-ف-ن-ان-ات ال-ل-وات-ي اخ-ت-ارت-هن وردة للغناء معها ‘
برنامج اŸنوعات ““تاراتاتا““.

وردة'' ..وحشضتينا''!

يلفت ﬁسصن إا ¤أان النقطة اŸشصÎكة أايضصا ’ختيار
ال-ف-ن-ان-ات السص-اب-ق ذك-رهن ،أان لكل واحدة منهن
حكاية مع وردة سصتحكيها خÓل الÈنامج““ :ا◊لقة
اسصتهليناها بأاغنية ““وحشصتو ،““Êثم ““‘ يوم وليلة““
بصصوت مروة ناجي ..فـ«أاوقاتي بتحلو““ التي ’ يعلم
الك-ثÒون أان سص-ي-د مك-اوي ◊نها أ’م كلثوم لغنائها
ق-ب-ل رحيلها سصنة  ،75وأان ه-ذه اأ’غ-ن-ي-ة بقيت ‘
اأ’دراج ح--ت-ى ع-ام  79ل-ت-غ-ن-يها وردة وتطربنا بها

ﬁرزية الطويل .أاما نادين صصعب فسصتؤودي رائعة
““الوداع““ التي اتبعتها بـ«اسصمعو.““Ê

عناوين تصضنع ‚اح واسضتمرار وردة..

وأ’ن وردة غنت للوطن عشصرات الروائع ،فقد كانت
““الوطنيات““ حاضصرة من خÓل صصوت ““الديفا““ ندى
ال-ري-ح-ان ال-ت-ي غ-نت ““أادع-وك ي-ا أاملي““ التي أادتها
ال-ف-ق-ي-دة خÓ-ل عودتها للفن سصنة  72ب-دعوة من
ال-راح-ل ه-واري ب-وم-دين ،لتتبعها بـ«عيد الكرامة““
و–دي-دا م-ق-طع ““عاشصت بلدي ا÷ميلة““ .ومسصك
اÿت-ام م-ع ال-ف-ن-ان-ة دي-ان-ا كرزون بأاغنية ““بتونسش
بيك““ التي ُتعت““ Èنقلة““مهمة ‘ مسصÒة وردة عام 92
مع الثنائي اŸلحن صصÓح الشصرنوبي والشصاعر عمر
بطيشصة ،والتي عرفت انتقال وردة من أاداء اأ’غاÊ
الكÓسصيكية  -الطربية إا ¤اإ’يقاع الشصبابي فكانت
““حّ-رمت أاح-بك““ و«ن-ار ال-غÒة““ ع-ن-وان-ا ل-ن-ج-اح-ه-ا
واسصتمرارها رحمها الله.

تعّرفوا على اﻷصوات التي كّرمت وردة الجزائرية..

لصشوات
@صشدحت خÓل ا◊لقة التكرÁية للمرحومة وردة ا÷زائرية  5من أاجمل ا أ
الطربية ..الصشوت ا÷زائري اÙبوب :ندى الريحان التي سشتّمتع متابعي ا◊لقة
بوطنيات وردة ،الصشوت اŸاسشي :نادين صشعب ،صشاحبة لقب ““سشوبر سشتار العرب““ ‘
لوبرا اŸصشرية :مروة ناجي وأاخÒا ﬁرزية
لول ديانا كرزون ..صشوت دار ا أ
موسشمه ا أ
الطويل مششÎكة وخريجة برنامج ““ذا الفويسش.““3
لصشوات اŸششاركة ‘ إاحياء ذكرى وردة هي أاصشوات طربية بامتياز..
إا ¤جانب أان ا أ
تأاتي رمزية اختيار  5أاصشوات لهذه اŸهمة ،ليوافق عدد سشنوات رحيل الفنانة وردة
( 5سشنوات) ،والتي “ثلها فنانات من  5بلدان عربية لهن حكايات مع ““أامÒة الطرب
العربي““ ،سشنتعرف عليهن ‘ سشياق تغطيتنا للحلقة ..وكذا من خÓل حوارنا مع
مقدم ومُعد الÈنامج ““ﬁسشن بوزرطيط““ الذي كششف لـ«الششروق العربي““ قائ““ :Óأاردنا
لغان إايقاعية طربية““.
أان تكون ا◊لقة فرحة من خÓل اختيارنا أ

تشش - -رفت ب - -ال- -غ- -ن- -اء ‘
ج- - - -م- - - -ي- - - -ع ح- - - -ف Ó- - -ت
لوب-را
ت -ك -رÁه-ا ب-دار ا أ
اŸصش- -ري- -ة ع- -ل -ى م -دار
لرب - - - - -ع
السش- - - - - -ن- - - - - -وات ا أ
اŸاضشية ..لكن غنائي
ال- - - - -ي- - - - -وم ‘ ح- - - - -ف - - - -ل
ت- -ك- -رÁه- -ا وب- -ب- -ل- -ده -ا
ا÷زائ -ر أاك -ي -د ل -ه وق -ع
خ -اصش ..ال-ت-ق-ي-ت-ه-ا م-رة واح-دة ‘ ك-وال-يسش
لوان““ ووجدتها انسشانة قمة ‘
مسشلسشل ““آان ا آ
التواضشع وا◊سش والُرقي.

@ م-حرزية الطويل:

ك -ان ح -ل -م ح -ي-ات-ي أان
التقيها وجها لوجه..
سش - - - -اف - - - -رت إا ¤مصش - - - -ر
لحظى بهذا
خصشيصشا أ
Óسشف
الششرف ..لكن ل أ
 ⁄يسش- -ع- -ف- -ن -ي ا◊ظ.
وع - -ن - -دم - -ا ال - -ت- -ق- -يت
اŸوسش - - -ي- - -ق- - -ار صشÓ- - -ح
الشش - -رن- -وب- -ي ‘ مصش- -ر
ن -ق -لت ل -ه رغ -ب -ت-ي ‘
تسشجيل أاغنية ““أاكذب
عليك““ معها ،لكن القدر  ⁄يكتب ‹ ذلك.

@ نادين صعب ‘ :لبنان نعت Èالسشيدة وردة
لن
ل- -ب- -ن- -ان -ي -ة ..ل -يسش أ
وال - -دت- -ه- -ا م- -ن ل- -ب- -ن- -ان
لن- - -ن- - -ا
ف - - -حسشب ..ب- - -ل أ
ك -ل-ب-ن-ان-ي Úنشش-ع-ر أان-ه-ا
–ب ل -ب -ن -ان ك-م-ا –ب
ا÷زائ - - -ر ..م - - -ن ه- - -ن- - -ا
Œد Êب-ج-ل ح-فÓ-تي
أاح- - - - -رصش ع- - - - -ل - - - -ى أاداء
أاغ -ان -ي-ه-ا وه-ذا م-ن-ذ أان
ت -خ -رجت م -ن ب-رن-ام-ج
““اسشتوديو الفن““.

@ ندى الري-حان :ال -ف-ن-ان ال-راح-ل شش-ري-ف
ق - - -رط - - -ب - - -ي ،وال - - -ذي
اعتÈه Ãثابة والدي
ال - -روح - -ي ،ح - -ك- -ى ‹
ال -ك -ث Òع -ن م -واق -ف
ه- -ذه ال- -ف- -ن -ان -ة Œاه
ا÷زائ- -ر ،ح -يث سش -ب -ق
وت - -ع - -ام - -ل م - -ع- -ه- -ا ‘
أاغ- - - - - - - -ن - - - - - - -ي - - - - - - -ة ““واد
الصش - - -وم - - -ام““ ..ال - - -ل- - -ه
ي -رح-م-ه-ا حّ-ب-ب-ت-ن-ا ‘
ال-ف-ن ف-كانت وسشتبقى
أامÒة الطرب.

@ دي--ان--ا كرزون:

التقيتها مرة واحدة ‘
ب -رن-ام-ج ““ت-ارت-ات-ا““⁄ ..
أاصش- - -دق ن- - -فسش- - -ي أان- - -ه- - -ا
لغني معها
اختارتني أ
وم -ع ال -ف -ن -ان-ة أاصش-ال-ة..
›رد أان خ -ط -رت ع -ل-ى
ب - - -ال - - -ه - - -ا ف- - -ذلك ك- - -ان
Ãث -اب -ة شش -ه -ادة ووسش -ام -
على صشدري.
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نجوم ومشاهير w

@رابح  /ع

محمد عجايمي ''ابن
خلدون'' في ''جحا ''2017
لبرياء»..
إا ¤جانب بطولته لـ«صشمت ا أ

رغم ‚اح أاغنيتهما ““رد
بالك أانا خطر““..

ُ
@للمرة الثانية
على التوا‹،
وجل الفنانة
ت ؤ
اŸغربية زينة
الداودية إاطÓق
مششروع ““الديو““
الغنائي الذي
جمعها Ãغني
الراي ا÷زائري
الششاب كادير
ا÷ابو ،Êوالذي ”
تسشجيله ‘
أاسشتوديوهات ““أاكابي““Ó
با÷زائر العاصشمة.
‘ هذا الصشدد ،كششف
مصشدر قريب من
الداودية ،أان ““سشلطانة
الطرب الششعبي““
كما تلقب ‘ اŸغرب،
–ضشر حاليا لديو مغربي
 مصشري رفقة الفنانعصشام
كاريكا Áزج بÚ
الثقافت ÚاŸغربية
واŸصشرية سشيصشدر قبل
صشيف 2017م.
يذكر أانه سشبق للداودية
أان أاطلقت ““ديو““ رفقة
كادير ا÷ابو Êسشنة 2015
–ت عنوان ““ُرد بالك أانا
خطر““ ،والذي حقق ‚احا
كبÒا.

كادير الجابوني ..خارج
حسابات الزينـة الداودية!

يطل الفنان الكبﬁ Òمد عجاÁي خÓل الشصهر الفضصيل،
ب--أاك Ìم--ن ع--م--ل (م-ا ب Úمسص-لسص-ل درام-ي وسص-لسص-ل-ة
ت-اري-خ-ي-ة) ،ب-اإ’ضصافة لفيلم سصينمائي مطّول سصيدير دفة
إاخ--راج--ه عّ-م-ار ت-ري-ب-اشش ..ق-ال ““وحشش الشص-اشص-ة““ ب-أان-ه
سصيكون عربون تصصا◊ه مع السصينما.
وي-جسص-د ع-ج-اÁي ‘ أاح-د أاعماله الرمضصانية دور العّÓمة
““اب--ن خ--ل-دون““ ‘ سص-لسص-ل-ة ““ج-ح-ا  ““2017إاخ--راج عّ-م-ار
ﬁسصن وبطولة حكيم دّكار ،كما ينهمك ‘ الوقت الراهن
بتصصوير مسصلسصل ““صصمت اأ’برياء““ بطولة سصارة لعÓمة،
جمال عّوان ،إابراهيم شصرقي ،عبد الرحمان بودية.

ليندة ياسمين:
ﻻ تسألوني عن رمضان !
فاطمة بن حوحو

تنشضر رقم حسضن الشضافعي!

@خرجت الصصحفية ،فاطمة بن حوحو ،عن هدوئها اŸعروف ،بعدما
ذاقت ذرع-ا م-ن أاح-د م-ن-ت-ح-ل-ي شص-خصص-ية ،حسصن الشصافعي،
(عضصو ÷نة –كيم برنامج آاراب أايدول) الذي يّدعي أانه اŸوّزع
اŸصص--ري الشص--هÒ؟؟ ،إاذ ي--ق--وم ه--ذا الشص--خصش ب--ا’تصص--ال
بصصحافيات ومذيعات من جنسصيات ﬂتلفة بحجة اإ’عداد
لÈن-ام-ج ف-ن-ي ج-دي-د ..اŸف-ارق-ة أاّن ““بن حوحو““ بعد –ذير
ا÷م---ي--ع م--ن ه--ذا
الشصخصش
نشصرت
رقمه!.

@للعام الرابع على التوا‹ سشتغيب اŸمثلة
ليندة ياسشم Úعن ششاششة رمضشان ،بسشبب
لقصشاء اŸتعّمد لها
ما أاسشمته ﬁدثتنا با إ
و÷يل كامل من ‡ثل Úصشنعوا البهجة من
خÓل ششاششات التلفزيون ا÷زائري .واكتفت
ليندة عندما سشأالناها عن جديدها قائلة:
““لديّ فيلم- Úأاحدهما مبّين ‘ الصشورة-
سشيحمل عنوان ““تضشحية أام““ ..أاما عن رمضشان
ل Êمغيّبة “اما !! ..حيث أان
ف Óتسشأالو Êأ
بعضش اıرج Úيرونني بأا Êل أاصشلح إال
Óدوار الفكاهية ،مع أانهم لو عادوا لعمارة
ل أ
ا◊اج ÿضشر  1وششاهدو ‘ Êدور الصشحفية
سشيكتششفون العكسش “اما““ ..ودعنا ليندة مع
وعدها بأاننا سشنفتح ملف الفنان ÚاŸغيبÚ
عن ششاششة رمضشان هذا العام (وما أاكÌهم)
قريبا.

15

w

زووم

وصفة تمليس سّرية
للرجال تلهب الصالونات

@للغوصس أاك ‘ Ìهذه الظاهرة التي ظاهرها موضصة
وب-اط-ن-ه-ا اسصتخفاف بالعقول ،توجهت إا ¤صصالون
حÓ-ق-ة ‘ ب-ل-دي-ة ب-راقي متحّججا بقصش شصعري،
وك-ان ط-اب-ور اŸن-ت-ظ-ري-ن ط-وي Ó-م-ن-هم من يريد
ت-رت-يب ◊ي-ت-ه وم-ن-ه-م م-ن ينتظر خدمة جديدة
ي-قÎح-ه-ا الصص-الون وهي التمليسش ،وا’ختيار بÚ
اŸواد اŸسص-ت-ع-ملة أادهشصني ب ÚالكÒات Úواÿلطة
وشصتان ب Úا’ثن ‘ Úالسصعر ،فالكÒات ’ Úتزيد
عن  1000دينار أاو  1500دينار ‘ بعضش ا◊ا’ت
ن
حسصب اŸاركة اŸسصتعملة ومكوناتها الكثÒة ،غ Òأا ّ
سص--ع--ر اÿل-ط-ة زاد م-ن دهشص-ت-ي ،ف-حسصب أاح-د
اŸتلهف Úلتجربة اŸادة السصحرية فإان كمية صصغÒة
من اÿلطة قد تكلفك  1000دينار وقد يصصل سصعر
عبوة  250غراما إا 15 ¤أالف دينار وهي تكفي أ’كÌ
من  1٣شصخصصا.
وب-ي-ن-م-ا ن-حن نتجاذب أاطراف ا◊ديث،
أاخ--ذ شص-اب مك-ان-ه ‘ ك-رسص-ي ي-غ-ط-ي-ه
““ب--ارف--ان““ وه--و ح-اج-ز خشص-ب-ي سص-ات-ر
للعيوب ،ليشصهد أاخÒا على تتويجه ملكا
ل--لشص--ع--ر اأ’م--لسش .وضص-ع ا◊Óق اŸادة
ال-غ-ري-بة على شصعره و“رير اŸشصط بÚ
اÿصصÓ-ت ك-ي ت-ع-م ال-ف-ائ-دة على كل
ال-رأاسش ،وق-ب-ل ه-ذا وذاك صصّفف الشصعر
وقصش ال-زائ-د م-ن-ه Ãقصش رأاي-ته لÈهة
م-ن-ج Ó-يحصصد القمح الناضصج ويقطع
دابر كل خصصلة تغرد خارج ا÷ديلة.

سضّر اÿلطة
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ع-ن سصّ-ر اÿل-ط-ة ومك-ون-ات-ها ،سصأالت
صصاحب اÙل ،فأاكد ‹ أانه ’ يعلم “اما

عندما سمعت ﻷّول مّرة كلمة خلطة،
كانت على لسان أحد الشباب في
“الميترو” وأ ّول ما تبادر إلى
ذهني خرافة من وحي
“ألف ليلة وليلة” ،أين يضطر
اﻷمير لخوض مغامرات
خيالية للعثور على خلطة
سحرية تنقذ اﻷميرة من
طﻼسم ساحرة شمطاء،
غير أنّ اﻷسطورة انهارت
لما بدأ يشرح لصديقه أنه
وضع الخلطة على شعره ولم
يغسله منذ شهر تقريبا حتى ﻻ
تزول آثارها في شربة ماء ،وبعدها
بدأت أسمع هذه الكلمة في كل
مكان كصدى صوت في كهف لم تطأه
قدم.

ﬁت--واه--ا م--اع-دا ع-نصص-ر
ال-عسص-ل ال-ب-ادي ل-ل-ع-ي-ان ‘ ال-ل-ون وال-رائحة ،وأانه
اشصÎاه-ا م-ن م-وق-ع ““واد ك-ن-يسش““ ،وأاضصاف أاّن هذه
اÿلطة قوية جدا لدرجة أانه يجب وضصع مرهم على
ا÷ب Úك-ي ’ ت-تسصّ-رب إا ¤ال-عين Úوا◊فاظ على
ﬁيط الشصعر أايضصا بزيت أاو مرهم مرطب.
للتأاكد من كÓمه دخلت على اŸوقع اŸذكور ،ووجدت
إاعÓن Úعن اÿلطة بتسصمية أاخرى وهي ““الَعقدة““
بفتح الع Úيعرضصها صصاحبيها بثمن خيا‹  12أالف
دينار ويعلÓن السصعر بحجم العبوة ،أامّا إاعÓن ثالث
فيّدعي صصاحبه بيع العبوة الصصغÒة بـ 1200دينار
أاّما عبوة كيلوغرام فثمنها  ٣000دينار فقط.

@كداش فاروق

ال-ه-وة الك-بÒة اŸوج-ودة ب Úاأ’سصعار تدل على
دخ---ول ه--ذه اŸادة سص--وق اŸضص--ارب--ة وال--غشش
وا’ح-ت-ي-ال ،وه-ن-ا ن-حّ-ذر القراء من شصرائها بهكذا
طريقة.

اÿلطة والناسس

ال-ب-عضش ‡ن ي-دع-ون أان-ه-م خ-ارج ل-عبة اŸوضصة
والـinوالـ ،outي-وج-ه-ون سصهام ا’تهام للقنوات
و‚وم الك--رة اŸسص--ت--دي--رة ووسص--ائ--ل ال--ت-واصص-ل
ا’ج-ت-م-اع-ي خ-اصص-ة ““ال-ف-ايسش ب-وك““ ،ال-ذي يعج
بصص-ور الشص-ب-اب ب-تسص-ري-ح-ات ﬂت-لفة و’يكات
تفوق عدد اأ’صصدقاء ا’فÎاضصي.Ú
ا÷م--ال أاضص--ح--ى م--ط--ل-ب-ا م-ن م-ط-الب اأ’ن-اق-ة
ال-ت-يسصÎون-ي-ة ،وإان نّ-ع-ت أاح-ده-م بـ«ال-ب-اب-يشش
اıنّ-ث““ ’ ي-ه-م-ه شص-ت-مك ل-ه ،ب-ل ُي-ع-ده ›ام-لة
تسصتحق الشصكر.من جهته ،يقف ا÷يل القد‘ Ë
حÒة من أامره ،فهل ينصصح أاو يÎك النصصيحة Ÿن ’
نصص-ي-ح-ة ل-ه ،م-ث-ل عمي حسصان شصيخ طاعن من
قدامى حي بلكور ،جذبتني ردة فعله عندما دمدم
على حفيده الذي خرج للتو من ا◊Óق بتسصريحة
غريبة ،وراح يهز رأاسصه ‘ حركة ارŒاجية أاسصفا على
ما آال إاليه حال الدنيا.
’سص-تك-م-ال ه-ذا ال-ت-ح-ق-يق الصصغ Òأاو لنقل هذا
السص-ب-ق ال-لصص-وصص-ي ،اقتحمت حصصن ““الفايسش
ب-وك““ ،م-تسص-ل-حا بصصورة حّملتها من النت لشصاب
آاري بتسصريحة مبتكرة ،قزع على ا÷انب Úمتوج
بجديلة فايكنغ ،وÃجرد وضصعها على الÈوفايل
انهالت عليّ أاو باأ’حرى على الصصورة ““الÓيكات
وا÷ام--ات““ وراح أات--ب--اع زوك-رب-رغ اŸصص-ف-دون
ب--ال-ت-ع-ل-ي-ق ب““ Úصص-ورة ج-م-ي-ل-ة خ-و““ و«داÁا
بوڤوصش““ وب““ Úأاعطينا عنوان ا◊Óق““ و«شصحال
اسص-ت-ق-امت اÿل-ط-ة““ وك-ل ه-ذا وأان-ا ‘ ن-وبة صصرع
افÎاضص-ي ...م-اذا ب-عد هذه اÿلطة والكÒاتÚ؟ وأاي
““تقليعة““ جديدة سصُتنسصينا اÿلطة؟.
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@حاوره :رابح  /ع
لم يخف الممثل المصري أحمد فلوكس ،في حـوا ر خّص به “الشروق
العربي” ،أن نجاح دوره فـي مسلسل “اﻷب الروحي” جعله يخشى
دخول السباق الرمضاني القادم .معترفا بأنه مكتفي بنجاح شخصية
“زكريا العطار” في المسلسل ..كما تحدث “فلوكس” عن حبه للشاب
خالد ،اعجابه بالسينما الجزائرية ،وا لده الفنان فاروق فلوكس
وغيرها من الموا ضيع التي تطرق إليها في هذا الحوا ر الشيق.

لقاء الشروق
قال إنه
يحلم
بتجسيد
شخصية
“خالد بن
الوليد”..

لـ “الشروق
العربي”:

نجــــــــــــم
مسلســـل

‚اح عمل Úيغنيني عن
أاي عمل آاخر

@رغم النجاح الكبÒ
الذي حصشدته ‘
لب
مسشلسشل ““ا أ
الروحي““ ،إال أانك
خارج السشباق
الرمضشا Êهذا
العامŸ ،اذا؟
^يضصحك:
تسص-ت-طيع القول
ب-أان-ني اكتفيت
ب--ن--ج-اح-ي ‘
مسصلسصلي
““اأ’ب الروحي““
وأايضص-ا ““ال-دخول
‘ اŸم-نوع““ اللذان
ع--رضص--ا م--ؤوخ-را ‘
““ال-ت-وب .““saison
و‘ ن---فسش ال--وقت ⁄
أا◊ق أ’ج--ه--ز ل--ع--م--ل
م------ن------اسصب خ-----اصش
برمضصان ،فوجدتني أاقول
ب-ي-ن-ي وب Úن-فسص-ي ‚اح
عمل Úيغنيني عن أاي عمل
آاخ--ر ق--د ي--ظ-ل-م إاذا ع-رضش ‘
زحمة موسصم رمضصان.
@بصشراحة ..هل
توقعت كل هذا النجاح
لب الروحي““؟
لـ ““ا أ
^ك---اــــــن ل---دّي ي---قـــــ Úب--أان--ه
سص-ي-ن-ج-ح ،خ-اصص-ة وأانــــه ُع-رضش
خ--ارج السص--ب--اق ال--رمضص--ا ،Êأ’ن
خ--روج-ه م-ن ه-ذا اŸوسص-م م-ن-ح-ه
ف--رصص--ة ا◊صص--ول ع--ل--ى نسص-ب-ة
مشصاهدة أاك ،Èثم إان أاي عمل جيد
ي-ف-رضش ن-فسص-ه ل-و ك-ان مصص-نوعا
ب-ح-رف-ي-ة ،ب-ال-ت-ا‹ يصص-بح توقيت
عرضصه غ Òمهم ،فما بالك لو كان
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موسيقى الراي
ترتبط عندي
بالطفولة
والمراهقة وأحب
خالد ومامي جدا

ال-ع-م-ل ‘ ق-م-ة ال-روع-ة كما كان ‘
““اأ’ب الروحي““.
@ماذا “ثل لك
ششخصشية ““زكريا
العطار““ التي ج ّسشدتها
بالعمل؟
^ ““زكريا العطار““ صصنع ‹ حالة ‚اح
ومسص-ؤوول-ية ﬂتلفة  ⁄أاعشصها من
ق--ب--ل ،وإان ك--ان وضص--ع--ن-ي –ت
ضصغط شصديد و( ..نقاطعه)
@هل تقصشد أان الضشغط
هو نتيجة خوف ‡ا
هو قادم؟
^ه-و ل-يسش خ-وف-ا Ãع-نى خوف..
أ’ Êق-----دمت م-----ن ق-----ب----ل أادوار
وشص-خصص-ي-ات ح-ققت نفسش ‚اح
““زك---ري---ا““ ،م--ث--ل--م--ا ه--و ا◊ال ‘
مسص-لسص-ل ““ال-عّ-راف““ أاو مسص-لسص-ل
““ال-ب-اط-ن-ي-ة““ ،لك-ن شصعبية ““زكريا““
ك-بÒة وغ-ري-ب-ة واÿطوة التي تليها
أاكيد سصتكون مشصكلة.
@ ⁄نرى لك تواجد ‘
اŸسشلسشÓت العربية
لن،
اŸششÎكة حتى ا آ
Ÿاذا؟
^ ي-ف-اج-ئ-نا برده““ :أانا حابب خÒي
يبقى لبلدي بسش““ ،ولعلمك ُعِرضش
على العديد من اŸسصلسصÓت خارج
مصص-ر ،ب-ي-ن-ه-ا مسص-لسصل ““اإ’خوة““،
وك-ان ب-ه-ا ع-دد ك-ب Òم-ن ال-ف-نانÚ
اŸصصري ،Úلكنني رافضش لهذا اŸبدأا
من اأ’سصاسش.

بدأت من الصفر وبتمثيل مشاهد
صامتة رغم أن أبي هو فاروق
فلوكس !

عﻼقتنا أكبر من مباراة فهي تاريخ وكفاح ودماء
شهداء مصريين وجزائريين

@ ما الدور الذي تتمنى تقدÁه ؟
^ أاح-ل-م ب-ت-جسصيد شصخصصية تاريخية مثل ““خالد
ب-ن ال-ول-ي-د““ ،ول-و ق-دم-تها سصأاقدمها باللغة العامية،
وذلك بعدما ُقدمت باللغة العربية الفصصحى.

دخول ابني Ûال الفن سضيكون
على جثتي !

@يقال أانك دائما ما تتجنب
اŸششاركة ‘ أاعمال البطولة
ا÷ماعية؟
^الكÓم غ Òصصحيح ،فالبطولة اŸطلقة ’ تشصغلني،
والدليل على ذلك أانني شصاركت ‘ مسصلسصل ““اأ’ب
الروحي““ مع نخبة كبÒة من الفنان ،Úعلى رأاسصهم
ال-ف-ن-ان ﬁم-ود حميدة ومي سصليم وسصوسصن بدر
وأاحمد عبدالعزيز.
@ بصشراحة هل أافادك أان تكون ابن
الفنان الكب Òفاروق فلوكسش؟
^م--ا ’ ي--ع--رف--ه الك--ثÒون أان وال--دي ك-ان رافضص-ا
Ÿسصاعدتي ‘ بداية مشصواري الفني ،وطلب مني أان
أاجتهد وأاعتمد على نفسصي ،وقد بدأات من الصصفر
مثله .كما أان اسصم والدي كان من باب ““حتى تتفرج
ي ““ ،لكن لو  ⁄أاكن موهوبا Ÿا اسصتمريت.
الناسش عل ّ

بصراحة وبسرعة..
لعلى ‘ الفن؟
@ من هو مثلك ا أ
^والدي ،لكنني أاحب رشصدي أاباظة والزعيم عادل
إامام.
لدوار التي تسشتهويك أاكÌ؟
@ما ا أ
^ أادوار ““اأ’كشصن““ والكوميديا.
لنك
@ البعضش يقول إانك ‚حت أ
‡ثل وسشيم؟
^ ’ ط-ب-ع-ا ،ف-أان-ا أانتمي إا ¤مدرسصة فنية ’ يشصغلها
سصوى التمثيل فقط.
@كيف تتعامل مع الششائعات عادة؟
^أاŒاهلها ،لكن هناك شصائعة واحدة فقط جعلتني
أافقد هدوئي.
@ما هي؟
^ح Úق-ال-وا أا Êسُص-ج-نت ه-ذه الشصائعة أازعجتني
وكنت حريصصًا على نفيها بنفسصي.

@وهل تسشتششÒه ‘ اختياراتك
الفنية؟
^ والدي يقول رأايه ‘ أاعما‹ من دون أان أاطلب منه
ذلك ،كما أانه ’ يجاملني أ’نه ‘ النهاية يخاف على
مسصتقبلي ويهّمه ‚احي.
@ هل توافق على دخول ابنك
›ال التمثيل؟
^ مسصتحيل ،وسصيكون ذلك على جثتي ،فالتمثيل
أاسصوأا مهنة ‘ العا ،⁄ولذلك لن أاسصمح ’بني بأان
ي-واج-ه الصص-ع-وب-ات واŸشص-اك-ل ال-ت-ي واج-ه-ت-ه-ا ‘
ح-ي-ات-ي ،أاو يشص-عر بالتوتر والقلق واإ’رهاق بسصبب
سصاعات التصصوير الطويلة.
@ماذا تعرف عن السشينما
ا÷زائرية والفن ا÷زائري عموما؟
^ رغم أان انتاجكم السصينمائي قليل إا’ أانه ‡يز،
ب-دل-ي-ل ا÷وائ-ز ال-ت-ي –صصدها اأ’فÓم ا÷زائرية
ب-اŸه-رج-ان-ات ال-ع-اŸي-ة وال-عربية ..وغ Òالسصينما أانا
ب--احب ج--دا الشص--اب خ--ال--د والشص-اب م-ام-ي أ’ن
““مزيكة““ الراي ترتبط عندي بالطفولة واŸراهقة.
@قبل أان نبدأا حوارنا معك ،رفضشت
التحدث ‘ موضشوع ما خلفته
مقابلة أام درمان ،ما سشبب؟
@ما هي نقطة ضشعفك؟
^ ابني.
@ما الذي يجذبك ‘ اŸرأاة؟
^ عقلها وأاكره غبائها.
@لو أاردت أان تلغى مرحلة ‘
حياتك تختار أاي مرحلة؟
^’ أاري-د أان أاح-ذف ي-وم م-ع Úح-تى ولو كان ُمر،
أ’ Êبالتأاكيد تعلمت منه الكث.Ò
@ لو اسشتعرضشنا حياتك ‘
سشطور ماذا تقول عنها؟
^ح-ي-ات-ي مثل حياة أاي شصاب ..بها
أاحÓ--م وط--م--وح-ات وانكسص-ارات
و‚اح وفشص---ل وإاصص---رار وحب وأا⁄
وخيانة.

ما ﻻ تعرفونه عن ضيف
“الشروق العربي“
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@ اسش-م-ه ب-ال-ك-ام-ل أاح-م-د ف-اروق ت-وف-ي-ق
صشالح ،مواليد  22جوان 1981م ،وهو ‚ل
الفنان فاروق فلوكسش ..خريج من كلية
لعÓم -جامعة القاهرة.
ا إ
@ ع-م-ل ““ف-ل-وكسش““ ق-ب-ل اق-ت-ح-ام-ه ›ال
التمثيل ‘ ›ال التنششيط التلفزيو،Ê
و–دي- -دا م- -ن خ Ó-ل ق -ن -اة ““““R Teenz
ال-ت-اب-ع-ة لشش-ب-ك-ة ق-ن-وات ““ ،““ARTإال أان
ال- -ق -ائ -م -ون ع -ل -ى ال -ق -ن -اة رأاوا ب -ع -ده -ا أان
““فلوكسش““ يÓئم الÈامج الدينية.
@ ت -وج -ه أاح-م-د ف-ل-وكسش ب-ع-ده-ا ل-ق-ن-اة
““اق -رأا““ ،ح -يث ع-م-ل ل-فÎة م-ع ال-دك-ت-ورة
ن- -ادي- -ة ع- -م- -ارة ،ل- -ك -ن وخ Ó-ل ت -ق -دÁه
لح - - -دى ا◊ل - - -ق- - -ات ف- - -وج- - -ئ ب- - -إاح- - -دى
إ
لم-ر
اŸتصش Ó-ت ت -ن -ادي -ه ب -ل-قب ““شش-ي-خ““ ،ا أ
لن-ه شش-ع-ر ب-أان
ال -ذي دف -ع-ه لÎك ال-ع-م-ل أ
وول-ي-ة
اك -تسش -اب -ه ه -ذه الصش -ف -ة ف -ي-ه مسش -ؤ
كبÒة !!.
لفراح ،ولعب
@ عمل فلوكسش كـ ““ ‘ ““DJا أ
أادوار صشغÒة وأاحيانا صشامتة ““كومبارسش““
ف -ك -ان ي-ق-ب-ل “ث-ي-ل مشش-ه-د ومشش-ه-دي-ن
ف-ق-ط ،ك-م-ا ل-عب دور ““م-ودي-ل““ ‘ ف-ي-ديو
كليبات وكان هذا ب Úسشنتي  2001و.2005
@ب -ع -ده -ا ج -اءت م -رح -ل -ة الن-تشش-ار (بÚ
 2005و ،)2006و‘  2007ششارك ‘ مسشلسشل
““قضشية رأاي عام““ مع النجمة يسشرا2009 ،
““ال -ب-اط-ن-ي-ة““ م-ع صش-ال-ح السش-ع-د Êول-وسش-ي
وغ -ادة ع-ب-د ال-رازق ““ق-ل-ب-ي دل-ي-ل““ ‘ دور
أان- - -ور وج - -دي““ 2008 ،ب- -اب اÿل -ق““ أام -ام -
ال- -راح- -ل ﬁم- -ود ع- -ب- -د ال -ع -زي -ز وصش -ول
Ÿسش -لسش -ل ““ال-عّ-راف““ سش-ن-ة  2013م-ع ع-ادل
إام -ام ل -ي -ب -ل -غ ب -ع -ده -ا أادوار ال -ب -ط -ول -ة ‘
السشينما واŸسشرح.

^أاك--رر رفضص--ي اÿوضش ‘ ه-ذا اŸوضص-وع ،أاو’ أ’ن
عÓ-ق-ة ا÷زائ-ر ومصص-ر أاك Èم-ن ك-رة ق-دم ت-تقاذفها
اأ’رجل .ثانيا عÓقة البلدين هي تاريخ وكفاح ودماء
شص--ه-داء مصص-ري Úوج-زائ-ري Úج-اه-دوا م-ن أاج-ل
ا◊رية والسصيادة  ..ثم سصأاقول لك شصيئا :الشصعب
ا÷زائري قريب الشصبه جدا من الصصعايدة عندنا وأانا
واح--د م--ن--ه--م ..فك--ي--ف ’ أاح-بك-م؟؟  ..سصÓ-م-ي
ل-ل-جزائري Úوشصكرا على هذه
ا’سصتضصافة.
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TURKISH

TOP

@حصضد كل من النجم Úتوبا بويوكسشانت
والنجم كيفا„ تاتليتوغ على لقبي
النجم Úالك Ìششعبية ‘ الوطن العربي
بعد مسشÒة  10سشنوات من التواجد
اŸسشتمر على الششاششات العربية التي
تزخم بالعمال الÎكية القد Ëمنها
وا÷ديدة .ول يزال الثنائي يغذي خيال
اÓŸي Úمن اŸعجب Úالذين اكتششفوا
ا÷مال الÎكي من خÓلهما.

w

مهند وŸيسس  ‘ ..مشضهد غ ÒأاخÓقي

لكن اŸفاجأاة الكÈى ،كانت ‘ مسشلسشل
توبا ومهند ““جسشور وا÷ميلة““ الذي وقع ‘
 Óالسشيناريو
مطب الخطاء ،فامت أ
بالتناقضشات القانونية التي وضشعت
العدالة الÎكية ‘ قفصش التهام ،والسشبب
اسشتعمال قانون ““تقادم ا÷رÁة““ ‘ غÒ
ﬁله خاصشة بعد اعÎافات اŸتهمة
““عدالة““ بقتل ششخصش Úبدل زوجها الذي
سشجن ثÓث Úسشنة ظلما ،وعدم وجود
اŸدعي العام ‘ جلسشة اÙاكمة .من
جهة أاخرى دفع كاتب السشيناريو اŸسشلسشل
دفعا نحو البتذال وأاك Ìمن اŸششاهد
ا◊ميمية التي لجدوى منها ‘ الكثÒ
من الحيان سشوى اششباع هواجسش اŸراهقÚ
واŸرضشى .واثار مششهد ““قبلة ‘ اŸسشبح““
للف من اŸششاهدين التراك
حفيظة ا آ
Ÿا يحتويه من جرأاة ،وانقسشم هذا الخÒ
ب Úمؤويد باسشم العلمانية ومعارضش باسشم
لخÓق .و◊سشن حظ اŸششاهد
الدين وا أ
العربي أان القنوات العربية ‘ معظمها
–اول قدر المكان حذف هذه اŸششاهد .

Ÿيسس الرقم واحد على فايسضبوك

 ⁄تكتف Ÿيسش بلقب ملكة الششاششة
الÎكية والعربية بل راحت تششحذ همة
معجبيها لتكون ملكة فايسشبوك بأاكÌ
من  5مÓي Úمتابع ومليو Êفالويرز على
اسشتغرام .وتسشتقبل Ÿيسش آالف الÓيكات
يوميا على صشورها وتغريداتها و–رصش
أان تششاطر جمهورها يومياتها ‘ مواقع
التصشوير والسشوق والجازات وتطلب
اŸششورة على انسشتغرام لختيار قصشة
ششعر أاو فسشتان.ورغم أانها اطلت بششعر
طويل ‘ أاول دور لها– ،اول Ÿيسش لفت
النظار اليها دائما بتغي Òاللوك فاحيانا
تلجأا للتجعيد وأاحيانا تÎك جدائلها
حريرية ملسشاء وب ÚفÎة وفÎة تغÒ
قصشة ششعرها كليا.وحصشدت تسشريحة
البيكسشي القصشÒة التي اعتمتدها
Ÿيسش مؤوخرا ،اعجاب الكث Òمن
ا÷زائريات اللواتي قلدنها ‘
القصشة خاصشة ‘ اÿصشلة اŸتمردة
والتي تنسشاب كالششÓل على الصشخور
لتظفي غموضشا على مÓمح وجهها
الطفو‹ وتعدى التقليد إا ¤اŸاكياج
السشموكي الفاقع التي تضشعه النجمة ‘
اŸناسشبات مع Ÿسشة أاحمر ششفاء
هوليوودي.
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جزائريات يسرقن
هوية هاندا
أرتشيل على
فايسبوك

تصشدرت اŸمثلة
الÎكية هاندا ارتششيل
صشور الفنانات الكÌ
تداول ‘
بروفايÓت
فايسشبوك لدى
الفتيات،
وتسشتعمل الكثÒ
من العربيات من
بينهن
ا÷زائريات أايضشا
صشور سشيل Úبطلة
مسشلسشل ““بنات
الششمسش““ كصشورهن
ا◊قيقية ،وهناك
من تضشع عدة
كليششيهات ‘ اŸطعم
والبيت وعند ا◊Óقة،
كي توهم الفايسشبوكيÚ
بأانها صشاحبة الصشورة.
كما أاظهر اسشتطÓع صشغÒ
‘ صشفحتنا التداول الكبÒ
لفيديوهات هاندا مع
بطل مسشلسشل ““ا◊ب ل
يفهم من الكÓم““ ““بوراك
دونيز““ على اليوتيوب،
مقتطفة من اŸسشلسشل
نفسشه ،لكن على وقع
أاغا Êراي وأاغان ششرقية.

إعﻼن يشعل الحرب بين باريش
اردوتش ومهند

لونة
لك Ìرواجا ‘ ا آ
@دخل اŸمثل ا أ
لخÒة ““باريشش اردوتشش““ بطل مسشلسشل
ا أ
Óيجار ‘ ،حرب جديدة من نوعها
حب ل إ
مع كل من النجم““ Úكيفانك تاتليتوغ““
الششه Òباسشم ““مهند““ واŸمثل ““كرم
بورسش ““Úمن أاجل الفوز بعقد ترويج
للبنك الÎكي ““غارانتي““ .ويبدو أان
إادارة البنك “يل لختيار باريشش
لك Ìششهرة
اردوتشش ،كونه ا أ
لمر الذي أاغضشب مهند
حاليا ،ا أ
الذي بدأا يششعر بالغÒة من
اŸوجة ا÷ديدة من
اŸمثل Úالششباب ،خاصشة أان
‚مه أافل ‘ ›رة الفن
بعد إاششعاع دام أاك Ìمن 10
سشنوات ،وأانه  ⁄يعد ذلك
البطل اÙبوب من قبل
لتراك
اÓŸي Úمن ا أ
والعرب.
ومن جهته  ⁄يعلق
كرم بورسش Úعلى ما
يدور ‘ كواليسش
لعÓنات من اختيار
ا إ
باريشش بدل منه،
لنهما صشديقان
أ
مقربان ويتدربان معا
‘ ناد قتا‹ ‘ أانقرة.
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بÒين سضات
تخضضع
للتلقيح
الصضطناعي
سضّرا
بعد عودتها من

رحلة طويلة من
العÓج ‘
الوليات
اŸتحدة
لمريكية،
ا أ
رفضشت اŸمثلة
الÎكية بÒين
سشات الششهÒة
باسشم ““سشمر““
لجابة عن
ا إ
أاسشئلة الصشحفيÚ
حول إاششاعة
خضشوعها
للتلقيح
الصشطناعي
‚Óاب من
ل إ
زوجها كنان
دوغلو ،رغم
ترددها على
عيادة تلقيح
ششهÒة ‘ لوسش
أا‚لسش سشّرا.
وتفادت بÒين
كل التسشاؤولت
عن حياتها
اÿاصشة ماعدا
وال عن حفلة
سش ؤ
كبÒة سشيقيمها
الثنائي
لÓحتفال بعيد
زواجهما الثالث،
وردت ““سشمر““
Ãرح““ :أا“نى أان
يكون قد فكر ‘
ا◊فلة حقا““.
وبعد فششل
مسشلسشلها
““السشلطانة
قوسشم““ ،قررت
بÒين العودة
من جديد ،من
خÓل فيلم
يحمل عنوان
““فرو مادونا““
مقتبسش عن
رواية تركية
قدÁة.
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@صـــــالــح عزوز@تصضوير:خالد مشري

ثقافي

إنعام بيوض

هدد االلععررببيي االلععاالليي للللتتررججم
مععه
ممددييررةة االلم
مةة
االلددككتتووررةة
للــ««االلش
شررووقق االلععررببيي»»::

الرئيس بوتفليقة
أصر على إنشاء
المعهد في
الجزائر وعلى
الدولة مساعدتنا
@ما هو واقع الÎجمة اليوم ‘
ا÷زائر؟
^ كواقع كل ا◊ركات الÎجمية ‘ العا ⁄العربي،
ك--ان م--ن اŸف--روضش أان يك--ون أافضص-ل أ’سص-ب-اب
ع-دي-دة ،م-ن-ه-ا اŸوق-ع ،ال-ت-ع-ددي-ة اللسصانية التي
Óسصف ’ نهتم
نعيشصها ،القرب من أاوروبا ،لكننا ل أ
بالÎجمة على أانها عام Óمن عوامل التنمية بل
طرفا ثقافيا فحسصب.
@كيف نسشتطيع اÙافظة على
هذا اŸكسشب؟
^إاذا  ⁄تكن قادرا على صصنع اŸعرفة باللغة التي
اع-ت-م-دت-ه-ا ل-غة رسصمية ووطنية فيجب أان تأاتي
Ãصص-ادر أاخ-رى لك-ي ت-ن-ق-ل ه-ذه اŸع-رفة ،العا⁄
ي-ت-طّ-ور وال-ع-ل-م ي-ت-طّور وطريقة التفك Òتتطّور،
وأاصص-ب-ح ت-أاث Òال-وسص-ائ-ط ا’جتماعية كبÒا جدا،
وذه-بت ط-رائ-ق ال-ت-ل-ق Úالتقليدية ،لذا نحن ‘
سص-ب-اق م-ع ال-زم-ن وإان  ⁄نصص-ح-وا ف-ق-د ي-ف-وتنا
القطار.
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@أاصشبحت اللغة العربية أاقل
مسشتوى ‘ بلد لغته الرسشمية
العربية؟
^ال-تسص-ي-يسش ال-لسص-ا Êه-و م-ن صص-ن-ع هذا ،و‘
اأ’صصل اللغات تتعايشش و’ تتزاحم ،اŸزاحمة هي

من رحم الصراعات وا لمتاعب التي يشهدها المعهد العربي العالي للترجمة ُتولد
تحديات ،الدكتورة إنعام بيوض ،تضع اليوم حجر أساس للكثير من المشاريع
الكبرى في عالم الترجمة ،وتسير بخطى ثابتة رغم كل المشاكل ،بدءا من التنقل
الدائم وعدم اﻻستقرار في مقرها ،كانت لنا معها هذه المساحة الزمنية للحديث
عن مختلف التحديات وا ﻷفكار الجديدة التي تريد ترجمتها وا قعا في حوا ر
لمجلة “الشروق العربي”.

ن-ت-اج ق-رارات سص-ياسصية ’ غ ،Òومن الطبيعي أان
تكون اللغات قريبة من بضصعها .التسصييسش صصنع
من هذا التزاحم منافسصة وليسش تعايشصا ،بل أاكÌ
م--ن ه-ذا وضص-ع-ه-ا ع-ل-ى أاسص-اسش إاقصص-ائ-ي ،أ’ن
اŸن--افسص--ة الشص--ري--ف--ة تسص-م-ح Ãشص-ارك-ة ك-ل
اأ’طراف.

مشروع الترجمة
اﻷمازيغية لم
يتعاطف معه
المتشّددون لها
@على الرغم من كل هذا يوجد
الكث‡ Òن يعارضش فكرة معهد
عربي للÎجمة؟
^أاكــــي-د ’ ،ت-نــــسص-ى أان-ه ت-وجــــد ‘ ا÷ــزائ-ر
تيارات كثÒة ،منها التيار الفــــرانكفــــو Êالقوي
إا ¤ج-انب ت-ي-ار ال-ت-عريــــب ،وكÓهما على خطأا،
أ’ن لكل واحد منها جانب أاصصو‹ إا ¤حد ما ،كان

م--ن اŸف-روضش أان ’ يك-ون ه-ن-اك “ي-ي-ز ل-غ-وي
ن اللغة وعاء ،وهذا التمييز زاد
ولسصا Êباعتبار أا ّ
من حجم الهوة ،كÌة اللغات بالنسصبة ‹ هي ثروة
ك-بÒة ل-ن-ا ،ل-ذا أاح-ل-م أان يصصبح ا÷زائري يتكلم
عدة لغات.

@كيف نسشتطيع بناء صشرحا للغة
لخرى؟
لم وتعايششها مع اللغات ا أ
ا أ
^’ نسصتطـــيع أان نبنــــي مـــن ’ شصـــيء ،وبناء
ل-غ-ة ق-وي-ة وث-ق-اف-ة يجب أان يكـــــون مؤوسصـــسصا
على مرجعيــــة اللغــــة اأ’م.
ك--ث‡ Òـــــــن ي-ق-ول إان ال-ل-غ-ة اأ’م ع-ن-دن-ا ه-ي
““ال--دارج--ة““ ،ن-ع-م ‡ك-ن لك-ن-هــــا ل-يسصت ل-غ-ة
اŸع-رف-ة ،ي-جب أان ن-فّرق ب Úلغــــة اŸعرفة واللغة
اأ’م ،أاي ه-ن-اك ل-غـــــة ال-ت-واصصـــل وال-ت-خـــاطب
ول-غ-ة ال-ع-ل-م واŸع-رف-ة ،وم-ه-م-ت-ن-ا ه-ي ﬁاول-ة
ال-ت-ق-ريب ب-ي-نــــه-مـــا أ’ن مـــا ي-طّ-ور ال-ل-غ-ة هو
الكÓم.
للية
ن الÎجمة ا آ
@أال ترّون أا ّ
تقصشي الكفاءة البششرية؟
^’ أابدا ،نحن ‘ عصصر السصرعة ،وأاقولها صصراحة
’ Áك-ن أان ن-ح-ل م-عادلة اŸواد الواجب ترجمتها
م-ع ع-دد اÎŸج-م ÚاŸت-وف-رين مهما كان عددهم
وكفاءتهم.

للمغرب العربي ،والغريب أانّ الكث Òمن اŸتشصّددين
Óمازيغية  ⁄يتعاطفوا من هذا اŸشصروع واعتÈوها
ل أ
قضص--ي-ة شص-خصص-ي-ة ،وال-ت-ع-اط-ف ج-اء م-ن ب-عضش
ا÷امعات ‘ أاوروبا مثل مانشصسص ÎواŸغرب.

@ ما هي أاولويتنا ‘ الÎجمة اليوم
‘ رأايكم؟
^م-ن أاول-وي-ات اأ’ول-وي-ات ه-ي الÎج-م-ة ال-علمية
ن اأ’دب مهم جدا أ’ن به
وليسصت اأ’دبية ،صصحيح أا ّ
عرفنا كل ا◊ضصارات ،لكن ترجمته اليوم ليسش من
اأ’ول-وي-ات ،ف-ب-الÎج-م-ة العلمية نسصتطيع أان نقف
ضص-د م-ن ي-ت-ه-م ال-عربية بالعجز ‘ مسصايرة العصصر
ن العجز فينا وليسش ‘ لغتنا.
وأارى أا ّ

@ما هو ا÷ديد ‘ قضشية اŸقر؟
^ه-ي م-ن اŸشصكÓ-ت ال-ع-ويصص-ة ال-ت-ي ت-عÎضصنا
ال-ي-وم ،صص-ح-يح –صصلنا على قطعة أارضش ‘ مكان
راق ج-دا ،لك-ن ’ ‰لك إامك-ان-ي-ة ال-بناء ،قّدمنا طلبا
للجامعة العربية لكي تفتح صصندوقا خاصصا
لك-ن ’ ح-ي-اة Ÿن ت-ن-ادي ،ل-ذا من
الصص---عب أان نسص---ت--غ--ل ه--ذه
القطعة ‘ الوقت الراهن.

@ ⁄نسشتطع التسشويق للغة
العربية Ÿاذا ‘ رأايكم؟
^ن-ع-م ،ف-ب-د’ من أان ‚ادل بالتي هي أاحسصن
من يتهم العربي واŸسصلم بالفسصاد ‘ كل شصيء،
يذهب البعضش ويحرق سصفارة أاو علما ،يجب أان
‚ادل من يتهمنا بهذا حتى ولو كان حجم هذا
ا÷دل ق--ط--رة ‘ ﬁي-ط ،ونسص-ع-ى م-ن خÓ-ل-ه
إ’ظ-ه-ار ق-وة ال-ل-غ-ة ال-عربية والدين اإ’سصÓمي فقد
صصنعا حضصارة منذ  14قرنا.
@ماذا قّدمنا للÎجمة اليوم؟
^  ⁄نقدم لها شصيئا ،أ’ن دعم كتب الÎجمة قليÓ
جدا ،وُدور النشصر ’ تريد الÎجمة أ’نها مكلفة.
@هل Áكن أان نقف منتصشبي
القامة إا ¤جانب مركز التنسشيق
والتعريب باŸغرب ومصشر؟
^ن--ع-م ن-ق-ف بشصك-ل واسص-ع ،ف-ه-ن-اك الك-ث Òم-ن
اأ’شص-ي-اء ح-ق-ق-ن-اه-ا رغم كل الصصعوبات ’ ،يخفى
ع-ل-يك-م أاّن اŸؤوسصسص-ة التي تتÎحل  9مّرات خÓل
11سص-ن-ة بسص-بب غ-ياب
اŸق-ر ،هي Ãثابة حريق
ينشصب ‘ مكان ما ،كما
قيل ‹.

دعم كتب الترجمة
قليـل جدا ودور
النشر تتخوف
منهــــا ﻷنها مكلفة

لرقام؟
@ماذا قّدم اŸعهد با أ
^ت--خّ--رج م--ن-ه  400ط--الب م--اجسص--ت ،Òوه-م
يشصتغلون ‘ الكث Òمن اŸؤوسصسصات ‘ ا÷زائر و‘
الكث Òمن البلدان العربية مثل اإ’مارات وقطر وحتى
‘ كندا.
@Ÿاذا يتنّكر البعضش لهذا النجاح؟
^قصصصش ال-ن-ج-اح ت-رهب الك-ث Òم-ن ال-ناسش أ’نه
يسصلط الضصوء على عجزهم.
@ ماذا عن مششروع الÎجمة
لمازيغية؟
ا أ
^ن-ح-ن ن-نتظره بفارغ الصص ،Èجلبنا
اŸواف-ق-ة وع-رضص-ن-ا اŸشص-روع ع-لى
اÛلسش اأ’ع-ل-ى ال-ذي يضص-م 1٣
شص-خصص-ي-ة عربية ،هم ’ يعرفون
أاهمية اللغة اأ’مازيغية ويعتÈونها
ل-ه-ج-ة ،أاّك-دن-ا ن-حن على كامل
ا◊ق-وق ل-ه-ا ،وأان-ه-ا ج-زء م-ن
اÿري-ط-ة اللغوية واللسصانية

ن الظروف
@نسشتطيع القول إا ّ
السشياسشية هي التي أا ّ
ثرت؟
^ن-ع-م ال-ظ-روف ال-راه-نة ‘ العا ⁄العربي هي من
أاث-رت بشصك-ل سص-ل-ب-ي على الدول التي كانت تدفع
اŸسصتحقات باسصتمرار مثل ليبيا والعراق وغÒهما،
لكن يبقى ح Óواحدا ’سصتغÓل هذه القطعة حتى
يصصبح لدينا مقرا خاصصا بنا.
@ما هو؟
ن الدولة ا÷زائرية هي التي تقدم لنا اŸقر مبنيا
^أا ّ
وهي قادرة على هذا ،لكن بقي فقط أان نثّمن فكرة
أاه-م-ي-ة ه-ذا اŸع-ه-د ‘ ب-ل-دن-ا ،أ’ن ا÷زائ-ر كافحت
ووضص-عت ك-ام-ل ث-ق-ل-ه-ا الدبلوماسصي من أاجل هذا
اŸعهد ،وحتى فخامة الرئيسش أاصصر عليه.
مششاريع اŸعهد على اŸسشتوى
القريب والبعيد؟
Óطفال مع القناة اأ’و¤
لدينا مشصروع برامج إاذاعية ل أ
Ãسص-اع-دة اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-ن-ون ا÷م-يلة،
ب-اإ’ضص-اف-ة إا ¤ه-ذا ت-وصصيف مشصروع ترجمة كتب
ال-ن-اشص-ئ-ة وت-وصص-ي-ف مشص-روع الÎج-م-ة العلمية،
Óطفال
باإ’ضصافة إا ¤ترجمة  ٣0قصصة ل أ
وهي عبارة عن حكايات خرافية من
ال-ع-ا ⁄ن-ب-دأا ب-ط-ب-اع-ة عشصرة منها
قريبا.

رفقة صحفي «الﴩوق العريب»
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تحقيق

جدل ديني

@ليلى مصلوب

علمي عالمي حــــــول “شتـــــــل الجنين”
يعتبر استئجار اﻷرحام
في العالم ،آخر ما
وصل إليه العلم
الحديث من
اكتشافات لحل
مشكلة العقم
المستعصية على
تقنية التلقيح
اﻻصطناعي،
ويحددها اﻷطباء
بالحاﻻت التي ﻻ تملك
فيها المرأة رحما بسبب
اﻻستئصال أو العيب
الخلقي ،كأن تولد بنصف
رحم او بدونه تماما ،لكن
العلم وا لدين اختلفا كثيرا
حول الظاهرة التي يؤكد العلماء
وا لباحثون بما فيهم المسلمون ،على
أنها عملية آمنة خالية من اختﻼط
اﻷنساب ،لكن يختلف علماء
الفقه حولها من جهة أخرى
بين مؤيد ومعارض ،خاصة
في كبرى الدول
اﻹسﻼمية وعلى رأسها
السعودية
و م صر .
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@أاما ‘ ا÷زائر فمعروف عن هيئاتها الدينية ““الغائبة““ ‘
الك-ث Òم-ن ال-قضص-اي-ا الشص-ائكةŒ ،نب اÿوضش ‘ ا÷دل
ال-دي-ن-ي ح-ول م-ا ي-ت-وصص-ل إال-يه العلم من أابحاث ونتائج
ب-خصص-وصش عÓ-ج ال-ع-ق-م ،خاصصة عندما تراها ﬁرمة أاو
–مل شصبهة التحر ،Ëحيث يقول الÈوفيسصور ›طوح
م-ق-ران إاذا ك-ان ال-ق-ان-ون ا÷زائ-ري ’ يسص-م-ح بك-ث Òم-ن
ال-ت-ق-ن-ي-ات ال-ط-ب-ي-ة كزراعة اأ’رحام أاو اسصتئجارها فكيف
نبحث نحن ونعمل وفق ما يقتضصيه القانون ،أاما الشصرع
ف-لسصت ﬂو’ ولسصت ‘ مسص-ت-وى دي-ن-ي يسصمح ‹ بأان
أاعطي رأايي ‘ هذه اŸسصائل ،فهناك هيئات ﬂتصصة دينيا
م--ن شص--أان-ه-ا أان –ل-ل أاو –رم أاو Œي-ز ل-لضص-رورة ،أام-ا إاذا
–دثت عن ا÷انب العلمي فإان كل العمليات التي Œرى
‘ اÿارج ف-ه-ي ت-ق-ن-ي-ات Áك-ن إاج-راؤوه-ا ‘ ا÷زائر بكل
سصهولة ،فهذا ليسش علما خارقا““.
اسصتئجــــــار اأ’رحام أاو إاعـــــارة اأ’رحـــام أاو ما يطلق عليه
بالرحم ““الظئر““ أاو ““شصتل““ ا÷نــــ Úويعني تلقيح بويضصة
الزوجة مع نطف الزوج وزرعها ‘ رحم امرأاة أاخرى Ãقابل
م-ا‹ أاو ب-دون م-ق-اب-ل وه-ي ت-ق-ن-ي-ة ت-وصصل إاليها العلم ‘
ح-ا’ت ال-ع-ق-م ال-ن-ه-ائ-ي للمرأاة التي ولدت بدون رحم أاو
أاصص-ي-بت بسص-ل ال-رح-م أاو اسص-ت-أاصصلت رحمها نتيجة ورم
خبيث أاو إاجهاضش متكرر متبوع بنزيف حاد.
غ Òأان ه-ذه ال-ت-ق-ن-ي-ات ’ اسص-اسش لها ‘ ا÷زائر لعدم وجود
ق--ان--ون ي--ج--ي--زه--ا و’ Œري-ه-ا
ال-ع-ي-ادات اÿاصصة حسصب
م----ا أاك---ده ل---ن---ا ك---ل
اŸسص--ؤوولÃ Úراك--ز
اŸسص--اع--دة ع--ل-ى
اإ’‚اب ،ك--ون-ه-ا
ع-مليات ‡نوعة
Ãوجب ق--ان--ون
اأ’سص--رة وق--ان--ون
الصص-ح-ة ،لكن هذا
Á ⁄ن----ع ب----عضش
ال-----نسص----اء واأ’زواج
ال-ذي-ن ي-ع-ان-ون العقم
اŸت----ق---دم م---ن ا◊ديث ع---ن
اسصتئجار الرحم ومعرفة حكمه الديني مادامت
الهيئات اإ’سصÓمية وهيئات الفتوى  ⁄تفصصل
بشصك--ل ق--اط--ع ‘ –رÁه أاو إاج--ازت--ه بصص-ورة
قطعية.
وب-ق-ي ا÷دل ب Úأاعضص-اء ›م-ع ال-ف-ق-ه ال-تابع
Ÿنظمة اŸؤو“ر اإ’سصÓمي ب Úمن يحرمه وبÚ
م-ن ي-ج-ي-زه ل-لضص-رورة م-ث-ل ال-دكتور عبد اŸعطي
ب-ي-وم-ي ،عضص-و ال-ب-ح-وث اإ’سصÓ-م-ية ،أاعلى هيئة
فتوى باأ’زهر الشصريف ،العميد اأ’سصبق لكلية أاصصول
ال-دي-ن وق-د أاج-ازه ل-لضص-رورة أايضص-ا ،وه-ناك من أاجازه
ب-حك-م ال-ق-ياسش مع اسصتئجار اŸرضصعات وحكم غذاء
ا◊ليب كحكم غذاء الدم داخل الرحم.

القانـــــون الجـــــزائري ﻻ يجيز استئجار اﻷرحـــام والعيادات ﻻ تجريها

وقد أاكد أاشصهر طبيب سصعودي مسصلم يدعى فواز
إادريسش صص-احب ع-ي-ادة ال-ت-ل-ق-ي-ح ا’صص-طناعي ‘
اŸم-لك-ة السص-ع-ودي-ة أان إاع-ارة ال-رح-م عملية آامنة ’
خ-ط-ورة ف-ي-ه-ا ع-لى اأ’نسصاب ،كون الرحم علميا ’
يشصك-ل سص-وى وع-اء ي-ن-بت ف-يه ا÷ن Úو’ يحمل
مورثات تنقل له سصوى مورثات اأ’ب واأ’م أاصصحاب
اأ’جنة فقط ،غ Òأان هذا الرأاي قوبل برفضش حاد من
ط-رف ع-ل-م-اء ال-دي-ن الذين حرموه دون آان يقدموا
دلي Óقاطعا على ذلك حسصب الطبيب.

طريق نيقوسضيا بقÈضس ...أارحام لإÓيجار

تقول مديرة عيادة تيزيري للتخصصيب ا’صصطناعي
أاو اŸسصاعدة على اإ’‚اب الدكتورة أامينة اومزيان أان
ال-ي-أاسش ال-ذي يسصك-ن ق-لب ام-رأاة ’ تنجب يجعلها
ت-فك-ر ‘ أاي شص-يء ح-ت-ى وإان ك-ان غ Òمسصموح به
قانونيا أاو دينيا ،فيما ذكرت إاحدى طبيبات النسصاء
وال-ت-ول-ي-د ل-لشصروق العربي انه قبل سصنت Úتقريبا
قصص-دت-ه-ا ام-رأاة ‘  26م-ن ال-ع-م-ر ،حملت بطفل
وت-ع-رضصت ل-ن-زي-ف ‘ ال-رح-م أاج Èاأ’ط-ب-اء ع-ل-ى
اسص-ت-ئصص-ال-ه ن-هائيا إ’نقاذ حياتها ،وبعد أاشصهر قليلة
ت-و‘ ط-ف-ل-ه-ا ال-ذي ولد ضصعيفا و ⁄يقاوم ،هذه اŸرأاة
ك-انت رف-ق-ة صص-دي-قتها اŸقربة ،وقالت للطبيبة انها
ب-ح-اج-ة إا ¤اسص-ت-ئجار رحم ““أانا مسصتأاصصلة الرحم،
وه-ذه صص-دي-ق-تي مسصتعدة أ’ن –مل جنيني بعد
ت-خصص-ي-ب-ه ‘ ا Èıم-ع زوج-ي““ ،وك-انت منهارة ‘
حالة يأاسش شصديد فأاجابتها الطبيبة بكل رفق ““أانت
تعلم Úأان العملية غ Òمسصموح بها شصرعا وقانونا ‘
ا÷زائر““ ،فأاجابتها اŸرأاة ““أانت برفضصك إاجراء العملية
ك-أانك ت-رفضص Úت-قد Ëمسصاعدة لشصخصش يواجه
خطر اŸوت ““...هكذا ÿصصت لنا الطبيبة حالة نسصاء
يعان Úمن العقم النهائي بسصبب ضصمور الرحم او
اسصتئصصاله و ’ حل أامامهن غ Òاإ’عارة أاو الزرع ،وهي
عمليات مسصموح بها ‘ العديد من الدول.
وذكرت الدكتورة أامينة اومزيان أان امرأاة تعا Êالعقم
ن-ت-ي-جة اسصتئصصال الرحم تقدمت للمركز لتجميد
ب--ويضص--ات-ه-ا ب-ع-د أان
سص-ج-لت نفسصها
ع-ل-ى ق-ائ-م-ة
ا’نتظار

تكلفة استئجار
الرحم في قبرص
تتجاوز  ١٢٠مليون
سنتيم

Ãسصتشصفى بÎكيا لزراعة رحم.
كما التقينا بسصيدة عانت من مرضش غريب يسصمى
““سصل الرحم““ نتج عنه التصصاق جداري الرحم ‡ا ’
ي-ج-ع-ل ل-ل-ج-ن Úمك-ان-ا ي-نشص-أا ف-يه ،وشصخصش لها
ط-ب-ي-ب-ه-ا ح-ال-ت-ه-ا بالعقم غ Òالنهائي ،أ’نها “لك
مبيضص Úوبإامكانها اسصتئجار الرحم ‘ دول اوروبا،
وبعد عشصر سصنوات من الزواج قررا اللجوء إا““ ¤شصتل
ا÷ن ““Úوه-م-ا بصص-دد إاج-راءات ““سصرية““ مع شصركة
ﬂتصصة ‘ السصياحة الطبية تنشصط ع Èا’نÎنت
وتعرضش اك Èخمسش عيادات متخصصصصة ‘ التلقيح
ا’صص-ط-ن-اع-ي م-ن ب-ي-ن-ه-ا ثÓ-ث ف-قط تخصصصش
’سص-ت-ئ-ج-ار ال-رحم ،وقد عرضصت عليهما العÓج ‘
قÈصش ب-ع-ي-ادة ت-ق-ع ‘ م-دي-ن-ة ““ن-يقوسصيا““ أاو عيادة
““روتوندا““ Ãدينة مومباي بالهند ،وقد قررا التوجه
إا ¤قÈصش بعد اسصتكمال إاجراءات الدفع والرد على
اŸل-ف ال-ط-ب-ي ال-ذي ” إارسص-ال-ه ل-لعيادة ،وحسصب
رسص-ال-ة رسص-م-ية من العيادة بتاريخ  8افريل 2017
ت-ل-قت الشص-روق ال-ع-ربي نسصخة منها فإان تكاليف
اسص-ت-ئ-ج-ار ال-رحم بقÈصش حسصب أاسصعار الصصرف
ال-رسصمية قدرت بـ 588690دج إاضص-اف-ة إا 5 ¤آا’ف
ي-ورو ت-دف-ع ل-لشصركة التي تقوم بالسصياحة الطبية،
وتشصÎط ال-ع-ي-ادة ج-لب اŸرأاة ال-ت-ي تÈعت ب-حمل
ا÷ن ‘ Úرحمها بد’ عن اأ’م البيولوجية.

الزراعة بدل اإلعارة...

يقول الدكتور ›طوح مقران رئيسش قسصم النسصاء
وال-ت-ول-ي-د Ãسص-تشصفى
بارÊ

ل-لشص-روق ال-ع-رب-ي أان ال-تطور ا◊اصصل ‘ الطب ‘
›ال عÓج العقم ‘ العا ⁄هو زراعة الرحم التي
بدأات أ’ول مرة ‘ السصعودية وكانت فاشصلة ،ثم ‘
تركيا وأامريكا وغÒها من الدول ،ونتج عنها حمل ⁄
يسص-ت-م-ر بسص-بب رفضش ا÷سص-م ل-ل-عضصو اŸزروع،
وكانت السصويد قد ‚حت مؤوخرا ‘ بعضش عمليات
زراعة رحم ونتج عنها و’دة أاطفال أ’ول مرة ‘ العا⁄
برحم مزروعة وهذا قد يكون ح Óللحا’ت اŸذكورة
سصابقا.
وع-ن إامك-ان-ي-ة إاج-راء زراع-ة رح-م ‘ ا÷زائر ،أاجاب
ال--دك--ت-ور ب-أان ق-ان-ون الصص-ح-ة ا◊ا‹ ’ يسص-م-ح،
ف-مسص-أال-ة ال-تÈع ب-اأ’عضص-اء م-ت-ع-ل-ق-ة Ãا يصص-دره
اÛلسش اإ’سصÓ-م-ي اأ’ع-ل-ى ووزارة الصص-ح-ة ،فغÒ
الكلى ،الكبد ،القرنية ‘ مشصروع القانون ا÷ديد ’
ح-ديث ع-ن زراع-ة اأ’رح-ام ،ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن أان-ها
ج-راح-ة ع-ادي-ة شص-أان-ه-ا شص-أان ب-اق-ي ع-م-ليات زرع
اأ’عضصاء فقط ،فإان الرحم عضصو حسصاسش ،له أاربعة
أاوع-ي-ة دم-وي-ة دق-ي-ق-ة يسص-ت-لزم تدخل فريق طبي
متكامل من ﬂتلف التخصصصصات Ãا فيها جراحة
اأ’وع--ي--ة والشص--راي ،Úلك--ن ك--ع--م--ل-ي-ة ل-يسصت
مسصتحيلة ‘ ا÷زائر إاذا ما سصمح لنا القانون بها.
وتؤوكد الدكتورة اومزيان أان مشصروع قانون الصصحة
ا÷ديد –دث عن توسصيع دائرة التÈع باأ’عضصاء،
لك-ن-ه اسص-ت-ث-ن-ى زراع-ة ال-رح-م ،وÁكن إادراجها ‘
ق-وان Úق-ادم-ة ون-ح-ن مسص-ت-ع-دون ل-ل-ب-حث فيها
وإاجرائها بكل سصهولة ،فما Áلكه الطبيب ا÷زائري
من علم هو نفسصه ما Áلكه باقي أاطباء العا ،⁄فقط
لدينا حاجز القانون الذي ’ Áكن Œاوزه.

w

اÛلسس اإلسضÓمي األعلى ل يرد

بعد ا÷دل حول إاعارة الرحم ‘ العاÃ ⁄ا فيها الدول
اإ’سصÓ-م-ي-ة ،راسص-ل-ن-ا رئ-يسش اÛلسش اإ’سصÓمي
اأ’ع-ل-ى ‘ رسص-ال-ة ط-ل-بنا من خÓلها موقف الهيئة
الرسصمي من عملية اسصتئجار اأ’رحام أاو زراعتها فلم
ي-جب ع-ل-ى ط-ل-ب-ن-ا ،علما أان امرأاة من ب Úخمسش
آا’ف تولد بدون رحم وهو تشصوه خلقي تعا Êمنه
مئات السصيدات ‘ ا÷زائر حسصب اأ’طباء إاضصافة إا¤
آا’ف ا◊ا’ت ال--ت--ي اسص--ت-أاصص-لت ف-ي-ه-ا ال-نسص-اء
أارحامهن بسصبب السصرطان أاو اإ’جهاضش.
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@كداش فاروق

اشواريا راي ترمي
جثة والدها
في النهر

@أاق--امت ال--ن--ج-م-ة ال-ه-ن-دي-ة اشص-واري-ا راي
ﬁب-وب-ة ا÷م-اه Òال-ع-رب-ي-ة وب-ط-ل-ة رائ-عة
““ديفداسش““ آاخر قداسش لدفن رماد جثة والدها
كريشصناج راي الذي وافته اŸنية ‘ نهاية شصهر
مارسش ‘ مسصتشصفى ليÓفاتي Ãومباي.
وأالقت النجمة رماد الفينق ‘ بحÒة تريفيني
سصا‚انا التي يقدسصها الهندوسش ،أامام دموع
وال-دت-ه-ا ف-ري-ن-دا واب-ن-تها آاراديا ،لتنهي هكذا
عشص-رة أاي-ام م-ن اŸراسص-ي-م اŸع-ق-دة ل-تسص-م-ح
لوالدها حسصب العقيدة الهندوسصية للمرور إا¤
العا ⁄اآ’خر.

بريانكا ششوبرا

تتفوق على ميشال
أوبامـا وأنجلينا
@فازت اŸمثلة
اıضشرمة بريانكا
ششوبرا بلقب ثا Êأاجمل
امرأاة ‘ عام  ‘ 2017سشÈ
Óراء أاجراه موقع بوزنات
ل آ
أاك Èموقع للششوبيز
لعÓم ‘ الوليات
وا إ
اŸتحدة ،متفوقة على
الكثÒات من ‚مات
هولييود وششخصشيات
نافدة ‘ بÓد العم سشام.
لول من
وكان اŸركز ا أ
نصشيب اŸغنية السشمراء
بيونسشي ،غ Òأان ششوبرا
Ãركزها التا‹ تفوقت
على أا‚لينا جو‹ وسشيدة
البيت البيضش السشابقة
ميششال أاوباما.
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هيفاء الهنداŸمثلة راخي سشاوانت

تزدري الديانة الهندوسضية
ومطلوبة لÓعتقال

@ ازدرت النجمة ““راخي سشاوانت““ الديانة
الهندوسشّية فوقعت ‘ مششكلة قانونّية
كبÒة ،حيث أاصشدرت ﬁكمة ﬁلّية ‘
مدينة لوديانا الهندية مذكرة اعتقال
لدلء بتصشريحات غÒ
بحّقها ،بتهمة ا إ
مقبولة ضشّد سشاج فاŸيكي ،أاحد رموز
وعبدة آالهة الذكاء سشاراسشواتي ،وجاء ‘
ن سشاوانت دأابت على الحتقار
الششكوى ،أا ّ
والسشتهزاء وإايذاء اŸششاعر الدينيّة
للمجتمع ،من خÓل تعليقاتها اŸتحررة..
ويششبه الكث Òمن اŸعجب Úالعرب راخي
سشاوانت باŸغنية هيفاء وهبي ،ل ‘
لتيكيت
اŸوهبة وا إ
ولكن ‘
لغراء
ا إ
لغواء.
وا إ

w

النجمة اﻷكثر أناقة في المطارات

باديكا باديكون

وخرا ب Úأاك Ìأاششهر ثÓث ‚مات ‘ بوليوود حاليا للفوز بلقب النجمة
@ احتد التنافسش م ؤ
لك Ìأاناقة ‘ اŸطارات .رغم أان اختيار اŸكان يبدو غريبا بالنسشبة لنا ،لكن ليسش غريبا
ا أ
عن هذه النجمات الÓئي يقضش Úثلث وقتهن ‘ اŸطارات ب Úموقع تصشوير وآاخر.
وبعد تصشويت دام أاسشبوعا على صشفحة ›لة ““إانديان اكسشÈسش““ ،تفوقت ا◊سشناء
اŸمششوقة باديكا باديكون التي وصشفها اŸعجبون باŸرأاة التي ل تعرف
اÿطأا ‘ اŸوضشة ،بينما حصشلت اŸمثلة ““سشونام كابور““ على اŸرتبة
الثانية وهذا بفضشل أاسشلوبها العملي والكاجويل.أاما ““عليا
لصشغر ب ÚالثÓثة فقد اكتفت
بهات““ النجمة الصشاعدة وا أ
باŸرتبة الثالثة ،وانصشبت جل التعليقات على
لريحية.
أاسشلوبها بأانه يÎنح ب Úالششياكة وا أ

بطل فيلم “عاشقي” اديتيـ ـا روي كابور يحاول
التفريق بين نجمة وخطيبها

@ا◊ب ال--ثÓ-ث-ي اأ’ب-ع-اد م-ن أاكÌ
السص--ي--ن--اري--وه--ات رواج-ا ‘ أافÓ-م
ال-روم-انسص-ي-ة ،البطلة –ب البطل،
لكن يتدخل طرف ثالث إاما رجل أاو
ام-رأاة ل-ت-ح-ط-ي-م ه-ذا ا◊ب .أاحيانا
ت-ن-ت-ق-ل ال-دراما البولييوودية اŸبالغة
م--ن الشص-اشص-ات إا ¤ال-واق-ع وه-ذا م-ا
ح-دث ف-ع Ó-ب Úال-ن-جم““ Úفرحان
أاخ-ت-ار““ و«شص-رادها كابور““ بط Óفيلم
““روك--ن-درول  ،““2وال--ت--ي كشص--فت
الصص-ح-اف-ة ال-هندية وجود عÓقة
حب تربطهما ،وأاكدت تقارير أان
““شص--راده-ا““ ان-ت-ق-لت دون رضص-ا
والدها شصاكتي كابور للعيشش ‘
منزل

ح-ب-ي-بها الذي هجر زوجته من أاجلها
بعد زواج دام  16سصنة.الطرف الثالث
‘ ال-قصص-ة ه-و اŸم-ث-ل الشصه Òأاديتيا
روي ك--اب-ور ب-ط-ل ال-ف-ي-ل-م الشص-هÒ
““ع--اشص-ق-ي““ وال-ذي ات-ه-م-ه ف-رح-ان
سصابقا بالتقرب من حبيبته شصرادها
أاثناء تصصويرهما الفيلم ،غ Òأان هذا
اأ’خ ⁄ ÒيكÎث ’ت-ه-ام-ات غ-رÁه
وراح ي-ت-ودد ل-ب-نت م-وم-ب-اي ‘ عيد
م-يÓ-د صص-دي-ق-ه-ما اŸمثل
م----اه----يشش ب----ه----ات
ال----ثÓ----ث .Úودخ----ل
ال-ث-ن-ائ-ي ‘ مناوشصات
أام-ام ب-وابة في Óماهيشش
وك--اد اأ’م--ر ي--خ-رج ع-ن
السصيطرة لو’ تدخل
الضصيوف.

Badrinath Ki Dulhania
على قائمة البوكسس أافسس لبوليود

@يتصشدر فيلم  Badrinath Ki Dulhaniaقائمة ““البوكسش اوفسش““
لبولييود ،حيث حقق ‚احا كبÒا منذ ان ” عرضشه ‘ ششهر
مارسش
اŸاضشي بعد
اطÓقه ‘
لمارات
ا إ
العربية
اŸتحدة..
الفيلم من
اخراج
ششاششانك
خيتان
وانتاج كاران
جوهر،
وبطولة
النجم فارون
داوان ‘ دور
بدريناث
بانسشال
وا÷ميلة
عليا بهات ‘
دور فايديان
تريفيدي،
حيث ينتمي
كل منهما إا¤
مدن صشغÒة
ﬂتلفة،
يلتقيان
صشدفة ‘
حفل
زفاف ..يعجب بدريناث بفايديان ويعرضش عليها الزواج ،لكن
فايديان ترفضش عرضشه وتفضشل السشعي من اجل –قيق
احÓمها .وتعت Èششخصشية فايديان العمود الفقري للفيلم،
فقد جسشدت عليا بهات دور الفتاة الششرسشة والواقعية التي ل
تخضشع لعواطفها ول لضشغوطات ›تمعها ،بل –مي احÓمها.
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@اعداد :راضية حجاب

مدرسســــــة

رطﱢبي بشرتك ليﻼ ﻹشراقة جميلة طيلة شهر الصيام

تحتاج بشرة المرأة خﻼل الشهر الفضيل
لعناية خاصة ،بالنظر إلى تغير النمط الغذائي،
وفقدان الجسم للسوا ئل نهارا ،خاصة وأ ن
رمضان هذه السنة سيكون صيفا.

@لتتجنبي اإ’طÓلة الباهتة نهارا ‘ ،ظل كراهية
اسص-ت-ع-م-ال اŸاك-ي-اج ،ت-نصص-حك خ-بÒة ال-ع-ن-اي-ة
Ãدرسص-ة ال-ي-د ال-ذه-ب-ي-ة باŸداومة على ترطيب
بشص-رتك ل-ي ،Ó-ل-ت-حصص-ل-ي على بشصرة مشصرقة
صصباحا ،مقدمة لك بعضش اŸاسصكات اŸرطبة.

من عمر  ٢٠إا٣٠ ¤سضنة:

Áك-نك اسص-ت-خ-دام ج-م-ي-ع اأ’ق-ن-ع-ة ال-طبيعية،
فبشصرتك ‘ هذه اŸرحلة ما زالت تنتج الكو’جÚ
بصصورة سصليمة ،و’ –تاج إا ¤عناصصر تعويضصية،
فقط غذيها.
@اب-دئ-ي ب-ال-ق-ن-اع التحضصÒي فهو يÓئم جميع
أان-واع ال-بشص-رة ،واح-رصص-ي ع-ل-ى اسص-تعماله قبل
اسص-ت-خ-دام ال-ق-ن-اع اŸناسصب لنوع بشصرتك ،وهو
عبارة عن ““ملعقت ÚصصغÒت Úمن بودرة اأ’طفال،
ويضصاف لهما  ٣مÓعق ماء ورد ،ونصصف ليمونة،
ت-خ-ل-ط ج-م-ي-ع اŸقادير جيدا ،وتوضصع ‘ الثÓجة
ح-ت-ى تÈد ،ث-م ُت-طsبْق على البشصرة““ ،هذا القناع
يكسصب الوجه انتعاشصا.
@ل-ذوات ال-بشص-رة ال-ده-نية،
ن-نصص-ح ب-اسص-تخدام قناع
ال--ط--م--اط--م““ :ث--م-رة
ط-م-اط-م م-توسصطة
نشصu--رُب-ه-ا ب-عصصÒ
ل-ي-م-ونة مع بشصر

قشص-رت-ه-ا““ ،ي-وضص-ع ال-ق-ن-اع على البشصرة Ÿدة 15
دق-ي-ق-ة ،ويك-رر م-رت ‘ Úاأ’سص-ب-وع .يحتوي هذا
القناع على عناصصر قابضصة للمسصام.
@ق--ن-اع ““اأ’ف-وك-ادو““ م-ن-اسصب ل-ل-بشص-رة ا÷اف-ة،
ويك-اف-ح ال-ت-ج-اع-ي-د وعÓ-م-ات السصهرُ ،نح uضصُرُه
ب-ه-رسش نصص-ف ث-م-رة م-ن ““اأ’ف-وك-ادو““ مع ملعقة
عسص-ل أاب-يضش و‰زج اÿل-ي-ط ج-ي-دا قبل وضصعه
ع--ل-ى ال-وج-ه Ÿدة  20دق-يقة ،يزال
بعدها Ãاء الورد.
ذوات ال-بشص-رة اÿال-ي-ة منا◊ب-وب ،ن-نصصحهن
ب--ق--ن-اع اÿمÒة
ال-ف-ورية والذي
نحضصره
Ãزج م-لعقة
م---ن--ه--ا م--ع
م-لعقة عسصل
أابيضش،
ي-خ-ل-ط-ان جيدا
م-ع م-ل-ع-ق-ة زبادي،
ومبشصور
ال-ز‚بيل ،يفرد
القناع

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

 ٤٩شارع حسيبة
بن بوعلي الجزائر
العاصمة

الهاتف

على بشصرة نظيفة Ÿدة  20دقيقة للحصصول على
بشصرة صصافية.

‘ عمر الثÓث Úفما فوق:

اللواتي يعان Úمن جفاف البشصرة بسصبب تقلب
ال-ه-رم-ون-ات ،ن-نصص-ح-ه-ن ب-ق-ن-اع ا÷زر ،بعصصر
نصص-ف ج-زرة ك-بÒة ،وم-زج-ه-ا م-ع م-ل-عقة عسصل
أاب-يضش .ي-ده-ن ب-ها الوجه ،ويÎك من 10
إا 15 ¤دقيقة ،ويزال باŸاء الفاتر.
كما ننصصحكن بـ““قناع الÈتقال““
اŸن--عششُ ،ي-ح ّضص-ر ب-تسص-خÚ
رب--ع ك--وب عصص Òب-رت-ق-ال،
وملعقة كبÒة من العسصل
اأ’ب---يضش ،ع---ل--ى ن--ار
ه-ادئ-ة ،مع التقليب
اŸسص--ت--م-ر ح-ت-ى
ي--ذوب ال--عسص-ل،
يÎك ل---يÈد ،ث---م
ي-وضص-ع ع-لى الوجه
Ÿدة  20دقيقة ،ويزال
بقطعة قطن مبللة Ãاء
الورد.

021235349
0775284015
0550831149

دروسس باإلقامة للقاطنات
خارج العاصضمة
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@ليلى مصلوب @تصضوير:خالد مشري

مجانين اللوطو الرياضي

قبائلية فازت بـ٢.٤
مليار فخطبها ١٠٠
شضخصس وآاخرون
يبحثون عن ا◊ظ
منذ زمن بومدين

@ويعÎف م-ن ال-ت-ق-يناهم ‘ سصاحة بـ 25دينارا 15 ،دينارا 40 ،دينارا حسصب ا÷يب““.
اأ’م Òعبد القادر أانهم يجربون حظهم التقينا بعدد كب Òمن موظفي الرهان الرياضصي الذين
ح-ت-ى آاخ-ر ي-وم ل-ه-م ‘ ا◊ياة اغلبهم ع-ايشص-وا ه-وسش ا÷زائ-ري Úباللوطو واللوطو بلوسش
م-ت-ق-اعدون بدأاوا القمار الرياضصي منذ وأال--ع--اب ن--ت--ي--ج--ة والك--رة وك--رة ب-ل-وسش وط-ري-ق-ة
سص-نة  ‘ 1966ع-ه-د ال-رئيسش هواري الـ«ك-وشص-اج““ ،ق-ال ل-نا أاحدهم وهو مسصؤوول نقطة بيع
ب--وم--دي--ن ،ح-يث أاصص-در اŸرسص-وم  66اأ’م Òع-ب-د ال-ق-ادر سص-اب-قا ،إان ‘ سصنوات الثمانينيات
 ٣14إ’نشصاء أاول مؤوسصسصة ذات طابع وب-داي-ة ال-تسصعينيات كان اŸواطنون Ãا فيهم ضصباطŒاري –تك----ره---ا ال---دول---ة ‘ ›ال شص-رط-ة وﬁاف-ظ-ون وجÔا’ت ي-ن-زل-ون إا ¤السصاحة
ال--ره--ان--ات ال--ري--اضص--ي--ة ،م--ه--م-ت-ه-ا ويشصÎون آا’ف القسصيمات ،يكشصطونها ويشصطبونها
اأ’سص-اسص-ي-ة خ-ل-ق مصصدر للمال لصصالح و’ Áل-ون ويÎك-ون خ-ل-ف-ه-م ك-وم-ة أاوراق خاسصرة ‘
اÿزي-ن-ة ال-ع-ام-ة م-ن ج-يوب مواطن ،Úسص-ل-ة اŸه-مÓ-ت ،ك-ان ا÷م-ي-ع ي-ل-عب ح-تى اأ’طفال
يراهنون على مبالغ مالية و’ يفوزون ‘ وال-نسص-اء والشص-ي-وخ ي-ح-ل-م-ون ب-ال-فوز الذي قد يغÒ
أاغ-لب اأ’وق-ات ،لك-ن-ه-م ي-نفقون اÓŸي Òق--دره--م ،لك--ن ب-ع-د سص-ن-وات اإ’ره-اب وال-عشص-ري-ة
السص-وداء ت-راج-ع ال-ره-ان ال-رياضصي،
بشصراء القسصيمات اıتلفة التي
وت--راج--عت م--ع-ه اŸداخ-ي-ل ،وب-ق-ي
تعددت ‘ السصنوات اŸاضصية
لم تعد أكشاك التبغ
وا لجرائد تعج بآﻻف
اŸدم-ن-ون ف-ق-ط م-ن ي-راه-ن-ون على
ب Úل-ع-بة ““الغراطاج““ أاي
المهووسين بألعاب الحظ للرهان الرياضي كما
ن-ت-ائ-ج اŸب-اري-ات ع-ن ط-ري-ق أال-عاب
““حك ت---------رب---------ح““
ة
س
كان في السنوا ت السابقة ،فاﻹفﻼس ضرب المؤس
الكشص-ط ال-ت-ي ت-وق-فت ن-هائيا سصنة
ولعبة ““الكوشصاج““ أاو
 2006بسص-بب أازمة الكرة ا÷زائرية
التي كانت على مدار نصف قرن منجم ذهب للخزينة م------ا ي------ع-----رف
وإال-غ-اء اŸب-اري-ات ال-ت-ي ي-راه-ن على
العمومية ولقطاع وزارة الشباب وا لرياضة ،وا ليوم ﻻ تجد بـ«اللوطو
ن--ت-ائ-ج-ه-ا ،وق-ال ل-ن-ا اح-د اŸوظ-فÚ
حتى من يسيرها ،ولم يعد يقصد نقاط بيع القسيمات الرياضصي
ب--ال--ره--ان أان ا÷زائ-ري Úل-ع-ب-وا ‘
المحدودة بالعاصمة مثﻼ ،في ساحة اﻷمير عبد القادر واÎÙف““،
وا لشراقة وساحة أول ماي وا ﻷبيار سوى المدمنين من الشيوخ
أاسص-ب-وع واحد  ٣مÓ-ي Úورق-ة رهان
وهما نوعان من
المتقاعدين وا لنساء وا لشباب الذين لم يتخلصوا من آفة
ع-ل-ى ﬂت-ل-ف اŸب-اري-ات ،كلها أاوراق
الرهانات
اﻹدمان على القمار الرياضي بكل أنوا عه ،منهم من
خاسصرة كان مصصÒها اŸزبلة.
قضى خمسة عقود يشطب ويكشط دون أن الرياضصية
يربح فلسا ،لكنهم يعودون للعب اŸشص-ه-ورة ‘ ا÷زائ-ر ح-ققا
حوله الرهان إا› ¤نون
م--داخ-ي-ل خ-ي-ال-ي-ة ل-ق-ط-اع
وللخسارة وفي كل مرة
الشص-ب-اب وال-ري-اضصة وللخزينة شصاب ‘ اأ’ربع Úمن العمر ،يعلو فكه ““كومة شصمة““
يصابون بالخيبة بعد
إالتقيناه بسصاحة اأ’م Òعبد القادر بالعاصصمة ،اشصÎى
العمومية كضصرائب ﬂتلفة.
كل سحب.
اقÎب-ن-ا م-ن أاح-د الشص-يوخ وهو ‘  70عشصر أاوراق من فئة الـ 25دينارا وبدأا يشصطب  7أارقام
م-ن ال-ع-م-ر ،م-ن-زله ليسش بعيدا عن وزارة من  ٣5رقما ‘ ورقة كتب عليها ““اÎÙف““ ،وضصع تاريخ
الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة ،وم-ن ن-ق-طة بيع معتمدة م-يــــــÓده وت-اري-خ م-يــــÓد زوج-ته ورقم بيته وجرب
ل-ل-ره-ان ال-ري-اضص-ي ،ب-دأا ال-ل-عب واŸراه-نة منذ رق-م ه-ات-ف-ه وك-ل اأ’رق-ام ال-تـــــــي ي-رى أان-هــا Œلب
السص-ب-ع-ي-ن-ات ⁄ ،يربح ،لكن يشصعر Ãا يشصده ا◊ظ ،ث-م ن-ادى ط-ف Ó-صص-غÒا وق-ال ل-ه أاع-طني رقما
نحو الكشصك الصصغ ،ÒيشصÎي بـ 100دينار وأاحيانا فأاضصافه ،وهذا الشصاب معروف لدى الرهان الرياضصي
 50دي-ن-ارا حسصب ما يحمل ي-ل-عب منذ  20ع-ام-ا ،وم-ن اŸع-روف Úلدى مؤوسصسصة
جيبه يوميا ،ويقول أاحيانا ال-ره-ان رج-ل م-ن و’ي-ة ع“ Úوشص-نت ي-لعب أاوراق
ان--ت--ظ--ر ب-ف-ارغ الصص Èا◊ظ منذ  15سصنة بنفسش اأ’رقام و’ يغÒها ،أاما رجل
م--ع--اشش ال--ت-ق-اع-د ا◊افلة أاو من يسصمى ““›نون اللوطو““ يتنقل يوميا
ف--أال-عب بـ 1000ع-ل-ى م Ïح-اف-ل-ة ت-ي-ب-ازة إاﬁ ¤طة ““تافورة““ ،يحدث
دي--ن--ار ل--ع-ب-ة ن-فسص-ه ،ث-م يسص-حب ح-زم-ة أاوراق ال-ل-وط-و وي-ب-دأا ‘
الشصطب.
اللوطو
متعددة
أانقذها اللوطو من العنوسضة
ا◊ظ وي-بلغ
ف-ت-اة شص-اب-ة ت-بلغ من العمر  ٣5سص-ن-ة ،تعمل موظفة
سصعر
قسص-ي-م-تها  420بو’ية تيزي وزو وهي أاك Èفائزة ◊د اآ’ن بـ 2.4مليار
دي-------ن------ار ،اشصÎي سص-ن-ت-ي-م بسص-ت-ة أارق-ام صصحيحة ‘ ورقة واحدة سصنة
قسص---ي---م---ت Úواشص--طب  ،2006ه-ذا ال-ف-وز غ Òح-ي-ات-ها ،حيث تقدم ÿطبتها
تسص-ع-ة أارق-ام ل-ل-حصصول على أاك Ìم-ن  100شص-خصش دف-ع-ة واحدة ،فقررت أان تغÒ
سص--ت--ة صص--ح--ي-ح-ة ‘ السص-حب مكان إاقامتها بشصراء بيت ‘ العاصصمة بضصواحي بلدية
اأ’سص-ب-وع-ي ،لكن ◊د اليوم  ⁄اربح اأ’ب--ي--ار وب--دأات ح--ي--اة ج--دي-دة حسصب م-ا أاك-ده ل-ن-ا
فرنكا ،هذا أاول الشصهر فقط بعدها أالعب مسصؤوولون ‘ مؤوسصسصة الرهان الرياضصي.

ا÷زائريون
لعبوا
 ٣مÓي Úورقة
رهان ‘
أاسضبوع واحد
كانت كلها
أاوراقا خاسضرة
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أخطاء فادحة
في سجﻼت الحالة
المدنية

@بدأات م- -ت- -اعب اŸواط- -ن Úم -ن -ذ دخ -ول ق -ان -ون
ا◊ال -ة اŸدن-ي-ة  08-14اŸؤورخ ‘ سش -ب -ت -م2014 È
لق-ب-ال ال-واسش-ع ع-ل-ى اسش-تخراج
حّ-ي-ز ال-ت-ط-ب-ي-ق ،وا إ
شش - - - -ه - - - -ادات اŸيÓ- - - -د اÿاصش- - - -ة ““سش ““12ل- -ل- -وث -ائ -ق
ال -ب-ي-ومÎي-ة ،ف-ك-انت صش-دم-ت-ه-م ك-بÒة ‘ ال-ك-م
لخ -ط -اء ال -ف -ادح -ة ‘
ال -ه -ائ -ل م -ن ا أ
ال -وث -ائ -ق ،ن -ت -ي -ج -ة إاع -ادة ال-ك-ت-اب-ة
لل- -كÎون- -ي- -ة ل- -لسش- -ج- -ل ال- -وط- -ن -ي
ا إ
ل-ل-ح-ال-ة اŸدن-ي-ة أاو ‘ أاصش-ل السش-ج-ل
لخ-ط-اء
اŸدّون ب -خ -ط ال-ي-د ،وه-ي ا أ
التي  ⁄ينتبه إاليها اŸواطنون من
ق -ب -ل ن-ت-ي-ج-ة اسش-ت-خ-دام-ه-م ال-دفÎ
العائلي دون اللجوء إا ¤أاصشل السشجل
ال - -ذي ” مسش - -ح- -ه ضش- -وئ- -ي- -ا وإاع- -ادة
ك-ت-اب-ت-ه إال-كÎون-ي-ا وم-ن-ها اكتششفت
لل-ق-اب ،و‘
لسش -م-اء وا أ
لخ -ط -اء ‘ ا أ
ا أ
لخطاء ‘ الكتابة
لم وا أ
اسشم ولقب ا أ
لشش-عار
Óسش-م-اء وع-دم ا إ
الÓ-ت-ي-ن-ي-ة ل -أ
ب -ال -وف -اة ،وه -و اŸشش -ك-ل ال-ذي خ-ل-ق
لشش -ع -ار
لح -ي -اء““ وك -ذا ع -دم ا إ
لم -وات ““ا أ
ظ -اه -رة ““ا أ
ب-ال-زواج وال-طÓ-ق‡ ،ا ي-ج-ع-ل اŸع-ل-ومات ناقصشة
وتسش -ت -وجب إاضش -اف -ت-ه-ا وتصش-ح-ي-ح-ه-ا ع-ل-ى السش-ج-ل
تصش -ح -ي -ح -ا قضش -ائ -ي-ا ع-ن ط-ري-ق ع-ريضش-ة ل-لسش-ي-د
وكيل ا÷مهورية ،وقرار يصشدره القاضشي اŸكلف
لمر بنقطة أاو
با◊الة اŸدنية حتى إاذا تعلق ا أ
لن السش- -ج- -ل ‡سش- -وح ل- -دى مصش- -ال- -ح وزارة
ح - -رف أ
ال -داخ -ل -ي -ة وي -ع-اقب ع-ل-ى إادخ-ال أاي ت-ع-دي-ل ول-و
بجرة قلم.
لشش -ارة ه -ن -ا إا ¤أان ع-دد ط-ل-ب-ات تصش-ح-ي-ح
وŒدر ا إ
ال -وث -ائ -ق رسش -م -ي -ا ب -ل -غ م -ل -ي -ون ط-لب حسشب وزارة
ال- -ع- -دل خÓ- -ل سش- -ن- -ة م- -ن دخ -ول ال -ق -ان -ون ح ّ-ي -ز
التطبيق ،لكن العدد تضشاعف ليصشل إا 5 ¤مÓيÚ
طلب تصشحيح ،حسشب مصشدر لوزارة الداخلية بÚ
أاخطاء كتابية وأاخطاء ‘ أاصشل السشجل.

ن -ق-ط-ة ل-ك-ن-ه-ا ُت-غّ-ي-ر السش-م “ام-ا وتصش-ب-ح اŸرأاة
م - -ت - -زوج - -ة بشش - -خصش آاخ - -ر م - -ن ع - -ائ - -ل - -ة أاخ - -رى
لثبات
وال-تصش-ح-ي-ح يسش-ت-وجب ال-ك-ث Òمن وثائق ا إ
لخ -ط-اء ال-ت-ي
تصش -ل ح -ت -ى الشش -ه -ود.وم -ن أاغ -رب ا أ
صشادفنها كانت لسشم فتاة تدعى ““بوحافر““ سشجلت
““بوحافز““ ،نتيجة جرة قلم أاو نقطة
غ Òم- - -قصش- - -ودة أاث- - -ن- - -اء تسش- - -ج- - -ي - -ل
م-يÓ-ده-ا ،وت-قّ-دمت ب-ط-لب تصش-حيح
Ÿصشالح ا◊الة اŸدنية و ⁄تسشتطع
تصش -ح -ي-ح اسش-م-ه-ا م-ن-ذ خ-مسش-ة أاشش-ه-ر،
ك- -ذلك شش- -ك- -لت ال -ك -ت -اب -ة ب -ا◊روف
ال Ó-ت -ي -ن -ي-ة م-أاسش-اة ‘ وث-ائ-ق ا◊ال-ة
اŸدن -ي -ة ف -يضش -ط-ر إا ¤ت-غ-ي Òالسش-م
بالعربية ،كاسشم نخلة يصشبح نكلة أاو
ن- -ح- -ل- -ة أاو ن- -ه -ل -ة ،وب -وصش -وف يصش -ب -ح
بوسشوف ،سشÓوي أاصشبحت سشلوي ولقب
ب -و◊ب -ال أاصش -ب -ح ب -و÷ب -ال ،ح -وري-ة
ت -ك -تب ن -وري-ة ل-ت-ق-ارب ب Úح-ر‘ H
 ،.Nوب - -رح- -ال ك- -ت- -بت ب- -ن رح- -ال
وب- -ل- -رح- -ال وغÒه- -ا م- -ن ال- -ك- -وارث ال- -ت -ي ◊قت
اŸواط -ن ‘ Úأال -ق -اب -ه -م وأاسش -م -ائ-ه-م وال-ت-ي ت-فّ-رق
لشش-ق-اء بشش-أان-ه-ا داخ-ل ال-ع-ائ-ل-ة نفسشها بÚ
لخ-وة ا أ
ا إ
م -ع -ارضش وم -ؤوّي -د ل -ل -ت -غ -ي ،Òك -م -ا وج-د أاشش-خ-اصش
أانفسشهم متزوجون بأاك Ìمن زوجة ،كما حدث
Óم ونصش -ف -ه-م
لب -ن -اء ي -نسشب ل  -أ
م -ع ع -ائ -ل -ة نصش -ف ا أ
ينسشب لمرأاة أاخرى.
ومن ب ÚاŸششاكل التي وقفنا عليها خÓل جولة
إاﬂ ¤ت - -ل- -ف ال- -ب- -ل- -دي- -ات م- -ت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -ال- -ب- -حث
لوتوماتيكي ‘ الششبكة الوطنية ،وجدنا تقّدم
ا أ
أاحيانا ششخصش لسشتخراج وثيقة ول يجد نفسشه ‘
الششبكة ،وبالتا‹ يصشطدم بعراقيل بسشبب عدم
كفاءة اŸوظف Úالذين ل يتحكّمون ‘ تقنيات
لوتوماتيكي ‘ سشجÓت اŸيÓد والوفاة
البحث ا أ
وعقود الزواج.

أاخطاء ‘ ا÷نسس وا◊روف والنقطة ...
خمسضة أاشضهر لتصضحيح الوثيقة

«العرف» ‘ اÙكمة هو الفاصضل

ذكور تحّولوا
إلى إناث ..
رجاّل تزّوجوا
وطلقوا دون
علمهم وأشقاء
فّرقتهم الحروف

بين الطوا بير الطويلة لشبابيك
التصحيح بمصالح الحالة المدنية
وقاعات اﻻنتظار في المحاكم
اﻻبتدائية ،تتجّسد معاناة مﻼيين
الجزائريين مع رحلة البحث عن
وثائقهم السليمة وا لصحيحة من
دون أخطاء إمﻼئية أو معلوماتية،
بعضهم يستطيع تصحيحها
بسهولة وبعضهم ينتظر
خمسة أشهر أو أكثر
لتغيير حرف أو نقطة في
اسمه أو لقبه أو جنسه.

أاغ- -لب ح- -الت ال- -تصش- -ح- -ي- -ح م- -ت -ع -ل -ق -ة ب -ا÷نسش،
لن -اث وج -دوا أان -فسش -ه-م
ف -ال -ك -ث Òم -ن اŸوال -ي -د ا إ
ذكورا على السشجل الوطني نتيجة أاخطاء تعود
إا ¤سشنوات ،وقد اسشتغرق التصشحيح ششهرين ب Úمد
وجزر ‘ اÙاكم البتدائية ،كذلك اسشم الزوج،
حيث تفاجأات الكث Òمن النسشاء بأاسشماء غريبة
مقرونة ‘ عقود الزواج ،قد تختلف ‘ حرف أاو

رغ-م أاّن ال-ق-ان-ون ي-وصش-ي ب-أان ي-ك-ون ال-تصش-ح-ي-ح ‘
وث -ائ -ق ا◊ال -ة اŸدن -ي -ة وط-ن-ي-ا ،إال أاّن ال-ب-ل-دي-ات
ت-رم-ي ب-اŸواط-ن Úإا ¤مسش-ق-ط رأاسش-ه-م وت-نصشحهم
لخ-ط-اء ،مّÈرة ذلك ب-بطء
ب-ال-ت-ن-ق-ل ل-تصش-ح-ي-ح ا أ
إاج -راءات ال-تصش-ح-ي-ح ال-ذي ل ي-ت-م إال ب-ع-د شش-ه-ر أاو
ششهرين من إاششعاره ،ما يدفع اŸواطنون للتنقل
مئات الكيلومÎات لتصشحيح وثيقة أاو عقد زواج
أاو شش - -ه - -ادة م - -ي Ó- -د ،وبشش- -ه- -ادة م- -وظ- -ف- -ي ا◊ال- -ة
اŸدنية ،فإان ““العرف““ أاو ““اŸعريفة““ ‘ اÙكمة
هي التي –ّدد متى يتم التصشحيح ،فبعضشهم
يصش ّ-ح -ح وث -ائ-ق-ه ‘ ي-وم واح-د ‘ ،ح Úي-ب-ق-ى
البعضش ينتظر ششهورا دون جدوى ،وهو
أايضش -ا م -ا أاك -دت-ه ل-ن-ا إاح-دى اŸوظ-ف-ات
اŸسش- -ؤوول- -ة ع- -ن شش- -ب- -اك ال- -تصش- -ح- -ي- -ح
واŸك -ل -ف -ة ب -ن -ق-ل اŸراسشÓ-ت
وم -ل-ف-ات اŸواط-ن Úإا¤
اÙكمة.
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ذكرى

@ب.عيسى

بعد أربعين سنة عن رحيل
العندليب اﻷسمر
“الشروق العربي” تكشف:

مّرت قبل أسابيع  ،الذكرى اﻷربعون لرحيل العندليب اﻷسمر عبد الحليم حافظ ،ومع ذلك ما زالت سديهات أغانيه تلقى نفس الروا ج في
كل المدن الجزائرية ،ومازالت أشهر أغانيه مثل موعود وتوبة على ألسنة صبايا الجزائر ،فما بالك كبار الناس ،وقد كان صعبا ،بل مستحيﻼ
أن نفتش في اﻷرشيفات الفنية وا ﻹدارية وا لفندقية الجزائرية ،عن مرور العندليب اﻷسمر بالجزائر ،إذ ﻻ توجد فيديوهات وﻻ صور،
فقد حاولنا في جوﻻت ماراطونية أن نقدم صورا حية ،بكل لقطاتها ،عن جولة عبد الحليم حافظ إلى الجزائر ،لكننا أخذنا حكايات
وروا يات متناقضة ،فضلنا أن نلغي الكثير منها.

@ زار عبد ا◊ليم حافظ ا÷زائر مرت ،Úاأ’و¤
عام  ،196٣والثانية عام  1969عندما كان يصصور
آاخر أافÓمه أابي فوق الشصجرة ،وغنى ‘ ملعب بن
ع--ب--د اŸالك ب--قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،وم-ل-عب ب-ول-وغÚ
ب-ال-ع-اصص-م-ة ،وملعب شصابو بعنابة ،وتبقى أا‚ح
ح-فÓ-ت-ه ع-ل-ى اإ’طÓ-ق ،ال-ت-ي ق-دمها بعنابة ‘
ع-امي  196٣و 1969ب-دل-ي-ل أان شص-ع-بية عبد
ا◊ليم مازالت قائمة ◊د اآ’ن ‘ عنابة ،إاضصافة
إا ¤غنائه ‘ وهران ‘ الذكرى اأ’و ¤لÓسصتقÓل.

مروة جزائرية قتلها زوجها من أاجل
العندليب
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‘ آاخ-ر فصص-ل م-ن م-ذك-رات ال-راح-ل عبد ا◊ليم
ح-اف-ظ ال-ت-ي ك-تبها بقلمه ونشصرتها ›لة صصباح
ا ÒÿاŸصصرية ‘ شصهر أافريل من عام  ،1977أاي
ب-ع-د شص-ه-ر ع-ن رحيله ،خصصصش معظمها لقصصة
غريبة جمعته بسصيدة جزائرية تدعى مروة مدور
كانت تقطن ‘ باريسش.
ف-أاث-ن-اء رح-لة العÓج بباريسش تعرف عبد ا◊ليم
حافظ على مروة وهي سصيدة مغÎبة ،وهو
اسص----م  ⁄تك----ن ا÷زائ----ري---ات
ت-تسص-مى به ‘ ذلك الوقت،
مشص-رق-ي-ة العواطف ،لكن
ظ-روف-ا خ-اصص-ة ج-ع-ل-ت-ها
ت-ع-يشش ح-ي-اة باريسصية
ظ-اه-ري-ا ،فتزوجت من
ف-رنسصي ثري Áتلك

بن بلة وبومدين
دعيا العندليب
اﻷسمر مرتين ﻷنه
غنى للثورة

 Óﬁراق--ي--ا ل--ب--ي--ع ال--ه--داي--ا ‘ ‡ر رشص--ان ‘
الشص-ان-زي-ل-ي-زي ،وت-عّ-ود عبد ا◊ليم حافظ على
زي-ارة اÙل ’ق-ت-ن-اء ه-داي-ا ب-اريسصية أ’صصدقائه،
وك--ل-م-ا حّ-ل ب-اÙل اسص-ت-ق-ب-ل-ت-ه م-روة ب-اأ’غ-اÊ
الشص-رق-ي-ة وم-ن-ها موعود ومداح القمر وسصواح و’
تكذبي ،التي تنطلق من ا’أسصطوانات ،وصصارت
ت-ع-ام-ل-ه م-ث-ل ال-ط-ف-ل الصص-غ Òواليتيم ،وما كان
ي-دهشش ع-ب-د ا◊ل-ي-م _ حسصب ك-ت-اب-اته _ أان
زوج-ه-ا ج-ان ⁄ ،ي-ح-اول أاب-دا أان Áنع زوجته من
التقرب من هذا الفنان اŸشصرقي الغريب ،خاصصة
أان ال-زوج Úل-ه-م-ا ط-ف-ل-ة صصغÒة اسصمها ماريان،
وك-ان ج-ان ي-ق-ول ل-عبد ا◊ليم ،بأان مروة حلمت
دائما برجل عاطفي ومشصرقي ،وعبد ا◊ليم هو
ح-ل-م ب-ال-نسص-ب-ة لها ،ومّرة عندما دعت مروة عبد
ا◊ليم إا ¤بيتها ‘ ،حفلة عشصاء ،ومنها إا ¤حفلة
رقصش ثارت ابنتها الصصغÒة ماريان وصصفعت عبد
ا◊ليم حافظ ،وطلبت مروة الطÓق من زوجها،
ال-ف-رنسص-ي أ’ج-ل ا’رت-ب-اط بعبد ا◊ليم حافظ،
ولك-ن-ه رفضش ونشصب خÓ-ف ك-ب Òبينهما انتهى
ب-إاق-دام ج-ان ع-ل-ى قتل مروة ،ثم انتحر ،و⁄
يعلم عبد ا◊ليم بذلك إا’ ‘ آاخر
ع--م--ره ب--ا◊ادث-ة ع-ن ط-ري-ق
شصقيقة مروة وتدعى عائشصة
م---دور ،وأادت ه---ذه اŸأاسص--اة
ب-ع-ي-د ا◊ل-ي-م حافظ أ’داء
أاغنية م Úغ Òليه التي ⁄
تكتمل حتى غادر ا◊ياة.
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عندما انقطع التيار الكهربائي
‘ قسضنطينة

كان لنزول عبد ا◊ليم حافظ بقسصنطينة ‘ أاحد
أاي-ام السص-بت الصص-ي-ف-ي-ة ،الشص-رارة التي صصنعت
ا◊دث ال-ف-ن-ي ع-ام  ،196٣وع-ن-دم-ا ح-ط رحاله
بفندق سصÒتا ‘ وسصط اŸدينة ،هجم عليه سصكان
اŸدي--ن-ة ،ب-عضص-ه-م ي-ح-م-ل أاط-ب-اق-ا وح-ل-وي-ات،
والبعضش اآ’خر هدايا تقليدية ،لكن عبد ا◊ليم
بقي ‘ غرفته لضصرورة الÎكيز قبل موعد ا◊فلة.
ي-ق-ول ع-م-ي ع-ل-ي وهو عامل متقاعد ‘ الفندق،
دخ-ل ع-ب-د ا◊ل-ي-م غ-رف-ته و ⁄يخرج ،إانه متكÈ
رغ-م أان م-ا يشص-ب-ه اŸظ-اه-رة ك-ان ي-ح-دث حوا‹
الفندق ،لكن عمي سصليمان وكان يشصتغل أايضصا
‘ ال-ف-ن-دق م-ن-ذ ق-راب-ة نصص-ف قرن ،رّد عليه ،إانه
ل-يسش تكÈا ،وإا‰ا ضص-رورات الÎك-ي-ز ،أام-ا السصيد
رحما Êعزيز وهو صصحا‘ سصابق بجريدة الهدف
فقد أاخÈنا قبل وفاته قائ :Óكنت حينها صصحافيا،
م-ب-ت-دئ-ا ‘ ال-ري-اضص-ة ،دخلت مع الوفد الرسصمي
›ان-ا ،و’ح-ظت أان ا÷م-اه Òكسص-رت اأ’ب-واب
اÿارجية ،ودخلت إا ¤ملعب بن عبد اŸالك ،ورافق
ع-ب-د ا◊ل-ي-م ح-افظ الكوميدي الشصه Òشصكوكو
والفنانة الراحلة فايدة كامل واŸطرب ﬁرم فؤواد.
ووصص-ل ع-ب-د ا◊ل-يم إا ¤اŸلعب ‘ حدود التاسصعة
وال-نصص-ف ل-ي ،Ó-حضص-ر ع-ب-د ا◊ل-ي-م ‘ سص-ي-ارة
سص-وداء ال-ل-ون وأان-ي-ق-ة م-ن نوع دي آاسش با’سش،
رف-ق-ة ال-وا‹ وشص-رط-ة اŸرور ب-دراج-ات-ه-ا ال-ن-ارية.
وباشصر أاداء أاغنية على قد الشصوق ،وفجأاة انقطع
التيار الكهربائي ،وعاد بعد دقيقت ،Úفعاد للغناء
وهو مضصطرب ،ثم انقطع التيار مرة ثانية ،وعندما
ع---اد اخ--ت--ف--ى ع--ب--د ا◊ل--ي--م ،و ⁄ي--ت--م--ت--ع
ال--قسص--ن-ط-ي-ن-ي-ون ب-روائ-ع ع-ب-د ا◊ل-ي-م ،إاذ ⁄
يسصتمعوا سصوى أ’غنية على قد الشصوق ،وشصاع
بعد سصنوات بأان وا‹ الو’ية ‘ ذلك الوقت رفقة

ك--ب--ار اŸسص--ؤوول ÚاŸدن--ي Úواأ’م-ن-ي Úه-م م-ن
تسص-ب-ب-وا ‘ ق-طع التيار الكهربائي ،حتى ينفردوا
ب-ال-ع-ن-دل-يب اأ’سص-مر ‘ ،منطقة نصصب اأ’موات
السصياحية ،بعيدا عن ﬁبي العندليب فسصهروا
مع صصوته رفقة عائÓتهم.

أاحلى الذكريات ‘ عنابة

ب-أام-ر م-ن ال-رئ-يسش السص-اب-ق أاحمد بن بلة دخل
سصك-ان ع-ن-ابة ملعب شصابو ،اŸعشصوشصب طبيعيا
ب-اÛانŸ ،شص-اه-دة ال-ن-ج-م ال-ع-رب-ي اأ’ول ع-ب-د
ا◊ليم حافظ عام  ،196٣وقد أا–ف عبد ا◊ليم
ﬁب-ي-ه ب-اأ’غ-ا Êال-قومية ،و‘ جولته الثانية عام
 ،1969راف-ق-ت-ه ال-راقصصة ‚وى فؤواد ،وبدأا حفلته
بأاغنية الوي الوي ،التي أاعادها ثÓث مرات أامام
إا◊اح ا÷ماه.Ò
ثم قدم أاغنيات كامل اأ’وصصاف وسصواح وعلى قد
الشصوق ،وبنفسش الطريقة حضصر عبد ا◊ليم من
ف-ن-دق الشص-رق ‘ وسص-ط م-دي-ن-ة ع-ن-ابة ،ضصمن

سص-ي-ارة ف-خ-م-ة وشص-رطة اŸرور ،وحدثتنا السصيدة
صص-ف-ي-ة ري-زي ،وك-انت ع-ام-ل-ة ‘ أاواخ-ر سصينات
القرن اŸاضصي بالÈيد اŸركزي بعنابة ،عن اŸكاŸات
ال-ه-ات-ف-ي-ة للعندليب الذي كان يرّد بكل تواضصع،
ب-ع-د أان م-ن-ع ال-ن-اسش ع-ن زي-ارته أ’سصباب أامنية
وصصحية.
السص-ي-د السص-ب-ت-ي ي-ق-ول بدوره :لقد بعثت ابني
فقدم لعبد ا◊ليم حافظ باقة ورد وقّبله ،وقد لعب
السص-ي-د زي-ا Êب-وشص-ري-ط وهو هاوي مسصرح دورا
ك-بÒا ‘ ،اسص-ت-ق-دام ع-بد ا◊ليم إا ¤عنابة ،حيث
ك-ان صص-دي-ق-ا خ-اصص-ا ل-ل-ف-نان شصكوكو ،وزار عبد
ا◊ل-ي-م ع-دة م-رات بالقاهرة ،ووقف ا◊اج بشصÒ
سص-وع-و رسص-ام م-ع-روف ‘ ع-ن-اب-ة ،ل-ت-قد Ëعبد
ا◊ل-ي-م وم-راف-ق-ي-ه ‘ م-ل-عب شص-اب-و ،ون-زل عبد
ا◊ليم ‘ فندق الشصرق أاو لوريون ،ونزل ‘ الغرفة
 ‘ 107الطابق اأ’ول للفندق ،بينما نزل حارسصاه
اÿصص-وصص-ي-ان ‘ ال-غ-رف-ة  ،108وكسصب ع--ب--د
ا◊ليم عدة صصداقات مع أابناء عنابة ،ويعت Èعبد
ا◊ل-ي-م ال-ف-ن-ان ال-وح-ي-د ضصمن عمالقة الطرب
ال-ع-رب-ي م-ن أام ك-لثوم إا ¤فريد اأ’طرشش وﬁمد
ع-ب-د ال-وه-اب ،الذي غنى للثورة ا÷زائرية أاغنية
فجر ا÷زائر من كلمات كمال منصصور وموسصيقى
بليغ حمدي قال فيها:
فجر ا÷زائر
قضصبان حديد اتكسصرت والشصمسش طلعت نّورت
أارضش العروبة أارضش البطولة أارضش ا÷زائر
سص-ن Úط-وي-ل-ة ح-رب ونضص-ال ب Úالكهوف فوق
ا÷بال
شصايل ÚسصÓح ..قصصة كفاح ..أاعجب وأاغرب من
اÿيال
ختامها كان ا’نتصصار والفرحة عّمت كل دار
ح-ت-ى الشص-ه-ي-د ق-ام من جديد ‘ ..كل حفنة من
تراب يسصتقبل الفجر ا÷ديد
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حكاية بلد

قد تختلف أنوا عه وأ لوا نه بين
الطري وا للين وا لمذاب ،وبين
اﻷبيض وا ﻷحمر وا ﻷصفر ،ولكنه
في اﻷخير يصنع بمذاقه سعادة
المﻼيين حول العالم ...انه الجبن،
أحد مشتقات الحليب الهامة الذي
نستخدمه في العديد من وجباتنا
وأ طباقنا من السندويتشات إلى
البيتزا وأ طباق المعكرونة وصوﻻ
إلى أطباق التحلية التي أخذت
أصناف التيشس كيك او كعكة
الجبن.
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@Ãجرد ال-ت-فك ‘ Òا÷ Íومشص-ت-ق-اته يط Òبنا
ال-فك-ر إا ¤ه-ول-ن-دا ،ه-ذا البلد الذي يسصمى ايضصا
اأ’راضص-ي اŸن-خ-فضص-ة ن-ت-ي-ج-ة ان-خفاضش سصطح
اأ’رضش عن مسصتوى البحر ،وهو ما دفع اإ’نسصان
الهولندي لكي يقاوم الطبيعة ويصصنع الطواحÚ
ال--ت--ي صص--ن--عت ›ده ل--ق-رون ول-تصص-ب-ح ت-لك
ال-ط-واح Úوال-زه-ور واأ’ح-ذي-ة اÿشص-ب-ي-ة رفقة
ا÷ Íال--عÓ-م-ة اŸم-ي-زة ل-ه-ول-ن-دا ،ه-ذه اŸم-لك-ة
الصص--غÒة ‘ ا÷غ--راف--ي--ة والك--بÒة ‘ ا’ق-تصص-اد
وال--فÓ--ح--ة.ال-قصص-ة ال-ع-ري-ق-ة لصص-ن-اع-ة ا÷Í
الهولندي سصاهمت من طرف العائÓت البسصيطة
لتكوين مصصانع كÈى سصاهمت ‘ بدايات الثورة
الصصناعية ‘ اوروبا.
ي-ق-ول م-ارك دي زي-يو Ûلة الشصروق العربي وهو
ع-ام-ل Ãصص-ان-ع ا÷Ÿ Íدة ف-اقت ااـ 40سص-نة ان

@فتحي شفيق -امستردام  -هولندا

هكذا يصنع الجبن اﻷحمر (ايدام)
والمجوف وجبن حليب الماعز (الروكفور)
اإ’نسص-ان ال-ه-ول-ن-دي بدأا باسصتغÓل ا◊ليب من
اجل الزبدة التي يحتاجونها ‘ فطور الصصباح.
وتقول اÁيلي دو جونغ وهي مرشصدة سصياحية ‘
قرية ارنهام بريف هولندا Ûلة ““الشصروق العربي““
ان-ه اذا ك-انت ف-رنسص-ا تكنى ببلد الـ ٣00نوع من
ا÷ ،Íففي هولندا أازيد من  500نوع.
م-ن ارن-ه-ام ال-ت-ي زرن-ا ف-ي-ه-ا مصص-ن-ع ع-ائ-لة فريا
ال-ه-ول-ن-دي-ة ،زرن-ا ايضص-ا م-دينة خودا او غودا كما
تعرف عاŸيا والتي تقع شصمال هولندا ،هذه اŸدينة
ال-ت-ي تصص-ن-ع أان-واع-ا ع-دي-دة م-ن ا÷ Íكا÷Í
اأ’ح--م--ر واسص--م-ه اي-دام واŸزدام او ا÷ ÍاÛوف
وال-ذي ي-ط-لق عليه البعضش الغريور نسصبة Ÿدينة
غريور السصويسصرية او ا’مونتال بالفرنسصية ،وهو
ا÷ ÍاÛوف بالثقوب باإ’ضصافة إا ¤ج Íحليب
اŸاعز او ما يسصمى بالروكفور باإ’ضصافة إا ¤ا÷Í
الطري الذي تفننت فيه العÓمة الفرنسصية البقرة
الضص--احك--ة دون نسص--ي--ان ن--وع--ي--ة اŸوت--زريÓ-
اإ’يطالية.
ه-ول-ن-دا ف-ت-حت مصص-ان-ع-ها القدÁة أ’زيد من ٣
ق-رون ك-م-ت-اح-ف ل-لسص-ياح وسصط القرى شصديدة
اإ’خضص-رار ،ح-يث ت-ق-ف ع-لى كيفية عمل اآ’’ت
التي كانت تصصنع ا÷ Íوتصصدره للخارج.

مبعوث «الﴩوق العريب» إﱃ هولندا

ت-ع-ت-م-د ط-ري-ق صص-ن-اع-ة ا÷ Íال-هولندي على
طريقت:Ú
ال-ط-ري-ق-ة اأ’و ¤وت-ع-ت-م-د على الطرق التقليدية
وال-ت-ي ي-ت-م ب-واسص-ط-تها صصناعة ا÷ Íيدويا ‘
ال-ب-ي-وت ال-ع-ائ-ل-ي-ة وال-ت-ي ت-ع-ت-مد على اليدين
والصص-ه-ري-ج اÿشص-ب-ي ال-ذي ي-ت-م ف-ي-ه ت-رويب
ا◊ليب ،ثم ايجاد مكان رطب يكون عادة ‘
قبو اŸنزل من اجل تكاثر البكتÒيا التي
تسص-ه-م ‘ إاب-راز ال-ثقوب وإانضصاجه
أ’شصهر.
اما الطريقة الثانية فهي –تاج
Ÿصصانع كÈى جاءت مصصاحبة
ل-ل-ثورة الصصناعية ،حيث صصار
ا÷ Íمن أاسصاسصيات اŸواطن
ال--ه--ول--ن--دي واأ’وروب-ي م-ن
الغني إا ¤الفق.Ò
ت-ب-دأا ع-م-ل-ية صصناع ا÷‘ Í
هذه اŸصصانع بوصصول صصهاريج
ا◊ل--يب اÿام ب--الشص-اح-ن-ات
ب---ع---د ان ك--ان ب--ال--دراج--ات

الهوائية والنارية بعد ان ” حلب البقر الذي تنزع
منه الشصوائب وتؤوخذ منه عينات إا ¤ا Èıالذي
يؤوكد سصÓمة ا◊ليب من اأ’مراضش’ ،سصيما مع
اسص-ت-ع-م-ال اÿم-ائ-ر ‘ صص-ن-اع-ة ا÷ ،Íوهك-ذا
تصصنف الصصهاريج حسصب كل بقرة ” حلبها.
اŸرحلة التالية هي البسصÎة ،حيث يتم تسصخÚ
ا◊ل-يب ‘ أان-اب-يب ح-ديدية تقتل كل الشصوائب
وال-بك-تÒي-ا ،ث-م ي-ت-م ت-رويب ا◊ل-يب ونزع اŸاء
ويضص-اف ال-ي-ه اŸن-ف-حة التي تسصتخرج من معدة
العجول وهي اŸسصؤوولة عن تخم Òا◊ليب.
يقول مارك دي زييو العاÃ ⁄صصنع اأ’جبان Ûلة
““الشصروق العربي““ انه لصصناعة  1كلغ من ا÷Í
ن-ح-ت-اج ل-عشص-ر لÎات م-ن ا◊ل-يب ،ح-يث ي-ت-م
فصص--ل ا◊ل--يب ال--رائب ع--ن اŸاء وم--ن-ه ت-خ-رج
ح-ب-ي-ب-ات ا÷ Íال-ت-ي توضصع ‘ مصصفاة او قطعة
قماشش كبÒة ويضصغط عليها بواسصطة اثقال ،ثم
ت-وضص-ع ‘ احواشش Ÿدة  20سص-اعة لتجفيفها ،ثم
توضصع ‘ اقراصش وتضصاف اليها مواد التخم.Ò
ث--م--ة عÓ--ق-ة وط-ي-دة ب Úال-رط-وب-ة
وال-وسص-ط ال-ذي تنمو
فيه

البكتÒيا ذات الفائدة لصصناعة ا÷.Í

مرحلة إانزال ا÷ Íللقبو

وه-ي م-رح-ل-ة م-ه-م-ة ي-ت-م ف-يها تخزين أاقراصش
اأ’جبان ‘ مكان رطب ’ تزيد حرارته عن الـ15
درجة مائوية Ÿدة  4او  5أاشصهر وقد تصصل إا ¤اربع او
خ-مسش سص-ن-وات ،وÁك-ن ب-ذلك “ييز القرصش
ال-ق-د Ëع-ن ا÷دي-د ،ح-يث يصصبح لون قشصرته
بنيا وهو نوع الرومبل الهولندي يضصيف مارك دي
زي-ي-و ،و‘ ه-ذه اŸدة ي-ت-م –ريك وقلب اأ’قراصش
 12مرة ‘ اليوم.
وب--ه-ذا ي-خ-رج ق-رصش ا÷ﬁ Íب-وب ا÷م-اهÒ
اأ’وروبية والعاŸية ليوضصع ‘ كل مناسصبات يومية
او شصهرية او سصنوية ليصصنع افراح ا÷ميع ولتقام
اŸهرجانات اÿاصصة با÷ Íوالتي يتف الباعة ‘
حملها ‘ شصوارع امسصÎدام وباقي اŸدن الهولندية
ب-ط-ري-ق-ة ك-وميدية تصصنع افراح مÓي Úالسصياح
الذين يتوافدون على اأ’راضصي اŸنخفضصة.
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علوم وتكنولوجيا

@راضية حجاب /صبيحة سعود

حجب الهواء عن
''حب الشباب''
يقضي عليه

@كشص-ف ب-اح-ث-ون ب-ج-ام-ع-ة ““ك-ال-ي-ف-ورنيا““
بالو’يات اŸتحدة ،أانه عند حصصار بكتÒيا حب
الشصباب ““روبيونيباكتÒيوم““ بعيدا عن الهواء
بجانب خÓيا الشصعر وا÷لد ،تتفاعل الزيوت
ا◊مضص-ي-ة اŸت-واج-دة ‘ ه-ذه اŸن-اط-ق لتعمل
ع-ل-ى ت-نشص-ي-ط خÓيا ا÷لد اÛاورة .وأاضصاف
الباحثون أانه عادة ما يتم إايقاف ظهور ا’لتهاب
ب-واسص-ط-ة إانز Ëيعرف باسصم ““الهسصتونات““،
إا’ أان اأ’حماضش الدهنية اŸفرزة بواسصطة هذه
البكتÒيا تعمل على تنشصيط ظهور ا’لتهابات
مسصببة ظهور البقع ا◊مراء.

التوت الÈي
لقهر البكتÒيا
العدوانية

@أاظهر فريق من الباحث Úالكندي Úأان خÓصشة التوت
الÈي الغنية ،تعمل على تعطيل خلية التصشال
وولة عن
بخÓيا متواجدة ‘ البكتÒيا اŸسش ؤ
اللتهابات التي يصشعب عÓجها .وسشيسشتثمر الباحثون
النتائج اŸتوصشل إاليها لتطوير عÓجات فعالة وإانتاج
عقاق Òتكافح العدوى البكتÒية.ويحتوي التوت
الÈي على مركب طبيعي لوحظت فعاليته ‘ وقف
نششاط بعضش البكتÒيا اŸلتصشقة على جدار اŸثانة
والتي تسشبب التهاب اŸسشالك البولية.

بشرى لعﻼج العقم عند الرجال «كوندور» تطلق شضعارها
@أاظهرت دراسصة أاجراها فريق بحث من جامعة قطر وجامعة كارديف على هاتفها ا÷ديد Allure A 55Plus
اولأاÈج-يرطاىنايل-ة أادنراهسصÁ-ةكاأ’نسمصع-ات-اذ÷اةŸنسوص-عامع-ند ال‘عقع-لمولمدالىكايلذميكاوءرا◊.يوية بكلية أاك Ìقوة ألك Ìحرية..
ال-طب ب-ج-ام-ع-ة قطر الدكتور ميشصيل نوميكوسش بالتعاون مع فريق
بحثي من جامعة كارديف.وأاشصارت الدراسصة إا ¤عدم فعالية الÈوتÚ
اŸن-وي الÓ-زم ‘ ع-م-ل-ي-ة ت-خصص-يب ال-بويضصة ،واŸعروف باسصم ““أايزو
إانز Ëفوسصفولِيبيز -سصي زيتا““ ( )Phospholipase C zetaلدى
الذكور الذين يعانون من العقم.وقام فريق البحث بعملية التخصصيب
‘ اıت Èع Èحقن البويضصات بنسصبة من ““أايزو إانزُ Ëفوسْصُفوِليبيز-
سص-ي زي-ت-ا““ أاع-ل-ى م-ن ت-لك التي توجد ‘ السصائل اŸنوي لدى الذكور
الذين يعانون من العقم .وأاظهرت النتائج أانه Áكن معا÷ة هذا النوع
من العقم من خÓل اŸسصاعدة الطبية.
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@أاطلقت ششركة ““كوندور الكÎونيكسش““ رسشميا هاتفها
ا÷ديد ،Allure A 55Plusوالذي سشبق وأاعلنت عنه خÓل
مششاركتها ‘ اŸؤو“ر العاŸي للموبايل MWC 2017
بÈششلونة السشبانية ،ليكون جوهرة جديدة لتعزيز
سشلسشلة ““أالور““ الراقية ،وللقول وداعا Ÿششاكل البطارية،
وداعا للبقاء على اتصشال دائم Ãصشدر الطاقة.يتميز
لنيق
هاتف Allure A 55Plusبتصشميمه اŸعد Êا أ
وبطاريته القوية جدا ،حتى يرافق مسشتعمله طيلة
اليوم ،فمن منطلق أان الهاتف النقال ل يصشبح كذلك إاذا
لوقات موصشول Ãصشدر الطاقة ،فكرت
كان ‘ أاغلب ا أ
““كوندور““ ‘ توف Òهاتف ببطارية ذات سشعة كبÒة
نزول عند رغبة زبائنها ،للقول وداعا Ÿششاكل
البطارية مع الهاتف ا÷ديد Allure A 55Plusببطارية
بقوة  5000ميلي أامب ،Òوششاحن طاقة ““““Power Bank
مدمج داخل الهاتف ،ف Óحاجة لسشتعمال ششاحن
الطاقة أاو البقاء على اتصشال دائم Ãصشدر الطاقة بفضشل
تزويد الهاتف بتقنية الششحن السشريع .ويصشنف هذا
البتكار ا÷ديد كأاحسشن وأارقى هاتف قدمته
““كوندور““ ‘ الفئة اŸتوسشطة بششاششة رقمية عالية
الدقة Ãقياسش  5.5إانشش بتقنية  ،Amoledمع معالج
ثما Êالنواة من نوع ميدياتيكHelio P 10بÎدد 1.8
جيغاهÒتز ،مع ذاكرة عششوائية تصشل إا 4 ¤جيغابايت
ومسشاحة تخزين داخلية تقدر بـ 64جيغابايت.
أاما من ناحية الكامÒا يأاتي الهاتف ،بكامÒا خلفية
بدقة  13ميغابيكسشل وأاخرى أامامية بدقة  8ميغابيكسشل ،مع
اعتماد نظام تششغيل أاندرويد مارششيملو  ،6.0فضش Óعن توفر الهاتف على
قارئ للبصشمات ،وتزوده بتقنية ا÷يل الرابع للهاتف النقال ،وهو متوفر
بلون Úالذهبي والبني ““اŸوكا““ ،ويعرضش بسشعر اسشتثنائي ل يتجاوز 44000
دينار جزائري.

طفلك فاقد للشهية ..إليك الحل

تعاني الكثير من اﻷمهات من مشكلة
فقدان الشهية لدى الطفل ،ما بين العامين
الثاني وا لسادس .وقد يحاول الجميع إقناعه
أن يأكل أكثرً ،مرة بالترغيب ومرة
بالتهديد ،وأ حيانا بإعطاء الطفل مختلف
أنوا ع اﻷدوية الفاتحة للشهية دون تحقيق
أية نتيجة ،وهذا ما سيجد له لنا حﻼ
الدكتور طوبال.
جح ال-ط-ب-يب ال-ع-امل الفيزيولوجي والذي
@ير ّ
ي-ؤوك-د أان اح-ت-ي-اجات الطفل للسصعرات ا◊رارية
تقل ‘ هذه اŸرحلة عما كانت عنه ‘ عمر السصنة،
لكن إان حدثت مشصكلة ‘ النمو من حيث الطول
والوزن فهنا تكون مشصكلة.
ويشصﬁ Òدث-ن-ا إا ¤إامك-انية فقدان الشصهية عند
الصص-غ Òبسص-بب ال-تهابات فÒوسصية ،فضص Óعن
ت-ق-رح-ات ال-ف-م وال-لسص-ان وب-روز اأ’سص-نان ،وقد
يك-ون السص-بب ال-ت-ه-اب-ات ا÷ه-ات ال-هضص-مي
وال-ت-ن-فسص-ي وأام-راضش الك-لى والكبد اŸزمنة
وكذلك العيوب اÿلقية بالقلب.
وم-ن أاه-م اأ’سص-ب-اب ال-ت-ي ت-قف خلف
فقدان الشصهية ،يذكر اأ’خصصائي““ :قد
يك--ون ن-وع م-ن ا’ح-ت-ج-اج ،رفضش
أاصص-ن-اف ال-ط-عام اŸقدمة ،تشصديد
الوالدة على أان يأاكل حصصة أاك،È
إالزامه بآاداب اŸائدة““.
وŸع-ا÷ة ف-ق-دان الشص-ه-ية،
ي--ق--ولŒ““ :ن--ب-وا إاج-ب-ار
ال-ط-ف-ل ع-لى ا’أكل أاو
ت-ره-ي-ب-ه ،ف-هذا
يصصرفه

ع-ن ال-ط-ع-ام ،وح-اول-وا ت-قد Ëأاصصناف يحبها،
وم-ن ا÷م-ي-ل السص-م-اح ل-ل-طفل باŸسصاعدة ‘
–ضص Òال--ط--ع--ام ،والÎك-ي-ز ع-ل-ى ج-م-ال-ي-ة
ال-ت-ق-د Ëح-ت-ى يأاكل منه .كما أان إاثراء قائمة
ط--ع-ام-ه م-ن-ذ ب-داي-ات-ه م-ع ال-ط-ع-ام الصص-لب
Óكل وزيادة شصهيته““.
يسصاهم ‘ حبه ل أ
وينهي طبيبنا عن ترك الطفل وحيدا أاثناء
ت-ن-اول-ه ل-غ-ذائ-ه ،وÁك-ن للوالدين أاثناء
ت-ن-اول ال-وج-ب-ات ال-ت-ح-دث ع-ن ال-طاقة
وال-ف-ي-ت-امينات واŸعادن اŸقوية للعضصÓت
ال-ت-ي Áدن-ا ب-ه-ا ه-ذا ال-ط-ع-ام وع-ن ل-ون-ه
ا÷م-ي-ل ورائ-حته الشصهية ،وتشصبيهه بغذاء
شصخصصيته الكرتونية اÙببة.
ك-م-ا ي-نصص-ح اأ’م-ه-ات ب-اب-ت-داع ط-رق خ-ي-ال-ي-ة
ل--ل-ت-ق-د ،Ëك-اق-ت-ن-اء صص-ح-ن ب-ه شص-خصص-ي-ت-ه
الكرتونية اŸفضصلة ،اللعب باأ’لوان ،طبخ الطعام
جيدا ’سصيما اÿضصروات وإادخال الفواكه ‘ نظام
ت-غ-ذي-ة الصص-غ ،Òك-ن-وع م-ن اŸوازن-ة م-ن ن-احية
ال-ق-ي-مة الغذائية ،خاصصة الفواكه اÙفزة للطاقة،
Óمهات التحلي بالصص Èقدر
ونصص-ي-ح-ت-ن-ا ل أ
اإ’مك----ان ‘ م---ث---ل ه---ذه ا◊ا’ت،
ف-ب-عضص-ه-ا م-ؤوقت ،و’ سص-بيل
للشصفاء منها باسصتثناء
ال---دع--م ال--ن--فسص--ي
واŸعنوي واŸرافقة.

قائمة غذائية صحية لنمو سليم
لمراضش الفتاكة
بخطوة واحدة جنبي طفلك ا أ

@تقول اأ’خصص--ائ--ي-ة أان
الطفل ‘ بداياته يحتاج
ل-ل-رضصاعة الطبيعية
ال-ت-ي سصتقيه من
ا’لتهابات
اŸعوية،
أامراضش
ا÷هاز
الهضصمي،
أامراضش اأ’ذن.
وب--ال--ت--ق-دم ‘
ال--ع--م--ر تشص--دد
اأ’خصص-ائ-ي-ة ع-ل-ى
ضص-رورة ت-ناول اأ’طفال
ل-وج-ب-ة اإ’ف-طار ،مع مراعاة
التنوع ‘ هذه الوجبة وأايضصا باقي
ال-وج-ب-ات ح-تى ’ يصصاب الطفل باŸلل من تكرار
اأ’ن--واع ،ف--وج-ب-ة اإ’ف-ط-ار ه-ي ب-داي-ة ال-ط-ري-ق
الصص-ح-ي-ح ل-ل-ن-ظ-ام ال-غ-ذائ-ي اأ’م-ثل ،خاصصة ‘
م-رح-ل-ة ال-ط-ف-ول-ة .ك-م-ا ي-جب ا’ب-ت-عاد عن كل
اأ’طعمة غ Òالصصحية وا’هتمام بالغذاء الصصحي
اŸتوازن ‘ عناصصره الغذائية،
وتقول اŸعنية أانه يجب ا’هتمام بتناول كوب كبÒ

تخطئ اﻷمهات أحيانا في تغذية أطفالهن وخاصة الرضع؛ مما
يعود عليهم بالضرر ،اﻷمر الذي جعلنا نحاول إرشادهن
لنظام غذائي سليم يضمن النمو الجسدي والعقلي ﻷطفالهن،
وهذا بمساعدة من أخصائية التغذية “نسيمة جودي”.

م-ن ا◊ل-يب ق-ل-ي-ل الدسصم يوميا،
ح-يث أان ال-ده-ون اŸوجودة ‘
ا◊ل-يب الك-ام-ل ال-دسص-م
ت---ع---ي---ق ام--تصص--اصش
ا÷سص---م ل---ع--نصص--ر
الكالسصيوم.
وأاضص-اف أان-ه Áك-ن
إاع-ط-اء ال-ط-فل قبل
ال-ذهاب إا ¤اŸدرسصة
ب------عضص------ا م------ن
السص-ندويتشصات مثل
ا÷----ﬂ Í-----ف----ضش
ال----ده----ون ،ال----ب---يضش
اŸسص--ل--وق أاو ث--م--رت Úم--ن
ف-اك-ه-ة اŸوسص-م وخ-اصص-ة ال-ت-فاح
واŸوز والÈتقال واإ’جاصش.
ك-م-ا ُتu-ح-ذر من تناول اŸشصروبات واأ’طعمة التي
–توي على اŸواد ا◊افظة واأ’لوان
الصص-ناعية ومكسصبات الطعم
وال--ت--ي ي--ق--ب-ل ع-ل-ي-ه-ا
اأ’طفال ‘ هذه اŸرحلة
ال--ع--م--ري--ة ،أ’ن-ه-ا
ت-ع-م-ل على هدم
ا÷ه--از اŸن-اع-ي
ع--ن--د اأ’ط-ف-ال
ع-----ل----ى اŸدى
القريب والبعيد
حسصب م--ن-اع-ة
ك---ل ط---ف--ل ‡ا
ي--ج--ع--ل--ه--م أاكÌ
Óصص-اب-ة
ع--رضص--ة ل --إ
ب-ال-ع-ديد من اأ’مراضش
القاتلة.
وت---ق---ول ال---دك---ت---ورة إان أاه---م
مشص-روب-ات اأ’طفال هي العصصائر الطازجة،

وخاصصة التي تقوم اأ’م بإاعدادها ‘ اŸنزل ،على أان
يتناول الطفل هذه العصصائر فور –ضصÒها حتى
’ تتأاكسصد الفيتامينات التي بداخلها.
وت-نصص-ح ب-ا’ب-ت-ع-اد ع-ن اŸشصروبات الغازية التي
أاث-بت ال-ع-لم تسصببها ‘ مرضش هشصاشصة العظام،
إاضص-اف-ة إا ¤مشص-روب-ات ال-ط-اقة التي
–ت-----وي ع----ل----ى ب----عضش
اأ’حماضش اأ’مينية التي
تسص-بب ع-ب-ئ-ا ع-لى
الك-------ل-------ى ‡ا
يصصيبها
بالفشصل
الك---ل--وي .و⁄
تسصتثن
الشص--اي ،ف-ه-و
رغ-م م-ن-اف-ع-ه
الك--ثÒة ي--ق-ل-ل
م--ن ام--تصص-اصش
ا◊دي-------د م-------ن
ا÷سصم‡ ،ا يؤودي إا¤
اإ’صص-اب-ة ب-اأ’ن-ي-م-ي-ا ،أام-ا
ال-ق-ه-وة ف-الك-اف-ي ÚاŸوج-ود بها
يسصبب مشصاكل ‘ العظام والكبد.

غذي طفلك جيدا لتحصيل
ﻻ تفصلنا إﻻ فترة وجيزة عن امتحانات آخر
السنة ،وﻷجل تحصيل دراسي جيد عليك
بمرافقة أطفالك وا لحرص على تزويدهم
بغذاء صحي ومتكامل ،وهو ما سنحاول
مساعدتك للوصول إليه.

علمي جيد

@تنصضحك أاخصصائية التغذية بالتنوع ‘ الوجبات
ضص--م--ان--ا ل--ق--در م--تك-ام-ل م-ن ال-ف-ي-ت-ام-ي-ن-ات
والÈوت---ي--ن--ات ،ه--ذه اأ’خÒة ال--ت--ي ت--وج--د ‘
اأ’سص-م-اك ،ال-دواج-ن ،البيضش ،منتجات اأ’لبان،
اÿضصروات الورقية ،ا◊بوب الكاملة ،الفاصصوليا،
اŸكسصرات ،وهي تبقي طفلك مركزا.

اﻷوميغا :3
موجودة ‘ اأ’سصماك الدهنية– ،افظ على صصحة
ال-ق-لب واأ’وع-ي-ة ال-دموية ،و–افظ على وظائف
اŸخ ،الÎكيز ،كما تسصاعد ‘ عÓج نقصش ا’نتباه
وفرط النشصاط لدى اأ’طفال ،وهي متوفرة ‘ زيت
بذرة الكتان وزيت الصصويا وزيت ا÷وز.
مضادات اﻷكسدة:
م-ت-وف-رة ‘ اÿضص-روات والفواكه مثل
ال--ت-وت وا◊مضص-ي-ات والك-ي-وي
والك---ن--ت--ال--و وال--ط--م--اط--م

والسص-ب-ان-خ والÈوك-لي والكرنب وا÷زر .و–مي
ه--ذه اŸضص--ادات جسص--م ط--ف--لك م--ن اأ’م-راضش
وال--ع--دوى ،وت--ل--عب دورا ًه-ام-اً ‘ ا◊ف-اظ ع-ل-ى
وظائف اŸخ وزيادة الÎكيز.

““هـ““ ،وتناول كمية جيدة منها Áنع ضصعف الÎكيز
وت--ع--زز وظ--ائ--ف اŸخ .ك-م-ا ل-دي-ن-ا ه-ن-ا ال-ب-يضش
وال--ب--ق--ول--ي--ات وال--زي--ت-ون وا◊ب-وب الك-ام-ل-ة
واÿضصروات الورقية.

اﻷلياف:
م-ت-وف-رة ‘ ا◊ب-وب الك-ام-لة
م-ث-ل خ-ب-ز ال-ق-م-ح الك-ام-ل
واأ’رز البني واŸكرونة البنية
والشص-وف-ان وال-فشصار .وهي
–ت--وي ع-ل-ى نسص-ب-ة م-ن
فيتامين “ب المركب ،ب ،6ب:”12
اأ’ل----------ي---------اف والÈوتÚ
والك--رب--وه--ي--درات اŸع--ق-دة‚ ،ده ‘ اللحوم اÿالية من الدهون ،اÿضصروات
وب-ط-ي-ئ-ة ال-هضص-م ،ت-أاثÒها ال-ورق-ي-ة وال-ع-دسش وال-ب-ط-اطسش .وف-يتام““ Úب
ج--ي--د ع--ل-ى ح-ف-ظ مسص-ت-وى اŸركب““ يجعل طفلك يقظا ويسصاعده على نشصاط
السصك--ر ب--ال--دم ،وال-ذي إاذا ق-ل ﬂه واسصتمراره ‘ الÎكيز خÓل فÎة ا’متحان.
Áكن أان يؤوثر على قدرة طفلك وأ’نك أام سصتعرف Úما يفضصله طفلك من طعام،
وتأاكدي من أانه يأاخذ قسصطا من النوم ،و’ ضصرر ‘
على الÎكيز.
تشص--ج--ي--ع--ه ع--ل-ى ‡ارسص-ة ب-عضش ال-ري-اضص-ة
لتنشصيط دورته الدموية ومد ﬂه باأ’وكسصج،Ú
فيتامين”هـ”:
اŸكسصرات غنية بفيتام Úحظ وافر أ’طفالنا ‘ ا’متحانات.

الزنك:

م-وج-ود ‘ ال-ل-ح-م ال-ب-قري و◊م الديك الرومي
الداكن والكبدة وصصفار البيضش ومنتجات اأ’لبان
وال-ب-ق-ول-يات ،والزنك مهم لتعزيز الذاكرة ومهارة
التفك.Ò

موضة w

@إاشضراف وتصضوير :خالد مشري

مجموعة “بنات السلطان في دار ﻻلة”

تشكيلة راقية تنطق
بتصاميم البحر اﻷبيض
المتوسط

بالجمع بين التطريزات
العثمانية التي ظلت بصمة
اللباس الجزائري لقرون،
وبين الطربوش الشمال
إفريقي ،وقصات لباس
الفﻼمينكو اﻻسباني ،خرجت
هذه التشكيلة الراقية من
قلب اﻷبيض المتوسط ،وقد
اخترنا لك بعض تصاميمها.

أهم ما يميز هذه
التصاميم ،هو
المهارة في مزج
خامات وطبعات
القماش ،بحيث
تبدو كقطعة واحدة
متدرجة ،دون تكلف
في اختيار اﻷلوان
واﻷشكال.

@المصمم :
راشصد عبد الرفيق
@رقم الهاتف:
055٣027862
@العارضتان:
اÁان وغزالة
@مكان التصوير:
اŸتحف الوطني ““باردو““
با÷زائر العاصصمة

شكر خاص:

@ا ¤اŸصشمم اŸبدع
راشضد عبد الرفيق

@ ا ¤السضيد اŸدير العام Ÿتحف
''باردو'' بالعاصضمة ،وكافة
عماله على حسشن
السشتقبال وتسشهيل اŸهام.
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اللون اﻷحمر
والكشاكش
السوداء التي
تفصل هذه
اﻹطﻼلة إلى
جزئين ،توحي
للحظة بحضور
تصميم فساتين
الفﻼمينكو
اﻻسبانية
متخفية وسط
الكراكو العاصمي
العصري.
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الكثير من التطريزات
المختلفة ،المرصعة
بأحجام متباينة من
اﻷحجار ،باﻹضافة إلى تعدد
خامات اﻷقمشة ،جميع
هذا بلون أخضر موحد
يمكن أن يخرج البدرون
العاصمي على هذا النحو
المبهر
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إذا كان هناك تصميم،
هارب من قصص ألف ليلة
وليلة ،فهو هذا الكاراكو
ذي اللونين اﻷحمر
والزمردي ،وبهذه
التطريزات الذهبية
المرصعة ،يعد التصميم
الحالم الذي يليق بأميرات
القصص.
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أحذية

موضة أحذية الربيع لـ 2017

الخيار صعب في ظل
جودة اﻻبتكار

أجمل ما يميز موضة اﻷحذية لربيع  2017أنها جاءت بالعديد
من الموديﻼت المختلفة التي تضع السيدة أمام خيارات أوسع
بخصوص هذه القطعة المهمة التي يبنى عليها المظهر ،فبين
اﻷحذية المخملية المدببة ،وتلك المصنوعة من الجينز المطرز
بألوا ن وأ شكال الربيع الزاهية ،وا لمرصعة بالمجوهرات وا لزنابر
الملونة ،مرورا بصنادل “الخلية” الراقية وا لمسيطرة على اختﻼف
تصاميمها ،وصوﻻ إلى حذاء الكعب العريض من
 self portraitذي اﻷشرطة
وا لبكل ،وا لقائمة تطول
لتصاميم تؤكد شهرتها
وروا جها لدى النجوم
وا لمشاهير على حسن
اﻻبتكار ،وقد اخترنا لك
بعضا منها.
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@إاشضراف:بثينة فضيل /نسيبة إنتصار عﻼل

بيتزا اﻷطفال
الشضاف :عب Òجريبية

@طريقة التحضير:

‘ وعاء ‚مع حليب البودرة والسشكر
وخمÒة اÿبز والفرينة ،ثم نضشيف
اŸلح والزيت و‚مع با◊ليب حتى
ن -ت -حصش -ل ع -ل -ى ع -ج -ي-ن-ة م-ت-ج-انسش-ة
نÎك- -ه- -ا ت- -ت -خ -م -ر ح -ت -ى ي -تضش -اع -ف
حجمها.
‘ ق-در ن-ف-رغ ال-زيت ون-ق-ل-ي ال-بصش-ل،
ثم نضشيف الطماطم اŸرحية وفصش
ال -ث -وم وال -زع -يÎة واŸل -ح وال -ف -ل-ف-ل
لسشود ونÎكها تنضشج على نار هادئة
ا أ
حتى نتحصشل على صشلصشة الطماطم.
ن-بسش-ط ال-ع-ج-ي-ن-ة ون-ق-ط-ع-ها بواسشطة
لط-ف-ال
ق -والب ال-ت-ق-ط-ي-ع اÿاصش-ة ب-ا أ
ث- -م نضش- -ع -ه -ا ‘ صش -ي -ن -ي -ة م -رشش -وشش -ة
ب- -ال- -ف- -ري- -ن- -ة ،نضش- -ع ف- -وق -ه -ا صش -لصش -ة
ال- -ط -م -اط -م وا÷ Íالصش -لب واŸبشش -ور
ون -زي -ن ب -ال -زي -ت -ون ون-دخ-ل-ه ال-ف-رن
على درجة  170حتى تطهى (أانظري
الصشورة).

@المقادير:

للعجينة:
@ 300غ فرينة
@ 100مل زيت
@ملعقة كبÒة حليب بودرة من نوع
““““Lovely
@ملعقة صشغÒة سشكر
@ملعقة صشغÒة ملح
@ 50غ ج Íصشلب
@ 50غ ج Íمبششور
@حبات زيتون
@ملعقة كبÒة
خمÒة خبز
@حليب من نوع
““““Lovely
للجمع

لصلصة
الطماطم:

@ 02حبات
طماطم
@حبة بصشل
@فصش ثوم مهروسش
@ملح-فلفل أاسشود-زعيÎة

قوالب كريمة الجبن

-على ششكل دعسشوقة-

@المقادير:

@ 250غ فرينة
@ 125غ زبدة طرية
@ملح
@حليب من نوع ““ ““Lovelyللجمع
@ 100غ ج Íأابيضش
@ 100غ صشلصشة ““مايونيز““
@طماطم
@زيتون أاسشود
@أاعراف بقدونسش

@طريقة التحضير:
‘ وع-اء ‚م-ع م-ق-ادي-ر ال-ع-جينة
(الفرينة والزبدة واŸلح و‚مع
ب- -ا◊ل -يب) ح -ت -ى ن -ت -حصش -ل ع -ل -ى
عجينة متجانسشة ،نÎكها ترتاح
م - - - -دة  15دق- -ي- -ق- -ة ،ث- -م ن- -بسش -ط
ال - -ع - -ج - -ي - -ن - -ة ونضش - -ع- -ه- -ا ‘ ق- -والب
وندخلها الفرن تطهى.
‘ هذا الوقت نخفق ا÷ ÍواŸايونيز
ونضش - -ع اÿل - -ي- -ط ‘ ال- -ق- -والب ،ن- -زي- -ن
بالطماطم اŸقطعة على ششكل دائري
وال -زي -ت -ون وأاع-راف ال-ب-ق-دونسش ح-ت-ى
ن-ت-حصش-ل ع-ل-ى شش-ك-ل دعسشوقة (أانظري
الصشورة).

مملحات على شكل أرانب
@المقادير:

@ 250غ فرينة
@ 125غ زبدة
@ 02حبات بيضش
@ 150غ ج Íمبششور ( 100غ للعجينة
و 50غ للتزي)Ú
@ملعقتان كبÒتان حليب بودرة
من نوع ““““Lovely
@ملح وزعيÎة
@ماء للجمع
@ملون غذائي أاخضشر

@طريقة التحضير:

‘ وع -اء نضش -ع ال -ف -ري-ن-ة وب-ودرة ا◊ل-يب واŸل-ح وا÷Í
والبيضش والزعيÎة ونخلط جميع اŸقادير ،ثم نضشيف
لخضش -ر ث -م نضش-ي-ف اŸاء
ق -ل -ي -ل م -ن اŸل -ون ال -غ -ذائ -ي ا أ
تدريجيا حتى نتحصشل على عجينة متجانسشة ونÎكها
ترتاح  15دقيقة ،ثم نبسشط العجينة ونقطعها بالششكل
اŸرغوب فيه ثم نضشع فوقها ا÷ ÍاŸبششور وقطعة من
ال -زي -ت -ون ونضش -ع -ه -ا ‘ صش -ي -ن -ي -ة م -رشش -وشش-ة ب-ال-ف-ري-ن-ة
وندخله الفرن حتى تنضشج (أانظري الصشورة).
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تدابير

احتفظي بالطماطم ،البازﻻء
والفلفل اﻷحمرﻷشهى
اﻷطباق الرمضانية

@ نسيبة إنتصار عﻼل

يعد تعليب وحفظ اﻷطعمة من أهم التحضيرات المطبخية ﻻستقبال شهر رمضان المبارك ،لهذا جمعنا لك طرق تخزين أهم ثﻼث عناصر
غذائية ،تدخل في إعداد أهم اﻷطباق الرمضانية

تخزين الفـــلفــــــــل اﻷحمر

تعليب الطماطم:
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@اخ--تــــــاري ح--ب--ات ط--م-اطـــم م-ت-وسص-طـــة
ال-نضص-ج ،اصص-ن-عـــي عÓ-م-ة  +أاسص-ف-ل ك-ل حبة،
واغ-طسصــــي-ه-ا ‘ م-اء مغلي لدقائق ،ثم افصصلي
ال--قشص-رة ع-ل-ى ال-لب وق-ط-ع-يــــه-ا إا ¤م-رب-ع-ات
صص-غÒة ،أاو اف-رم-ي-ه-ا ب-الشصكل الذي تفضصليـــنه،
بعــــد وضصعها ‘ علب ،أاضصيــفــــي عليـــها عصصÒ
ل-ي-م-ون-ة ح-امضص-ة◊ ،ف-ظ الطماطم مدة أاطول،
ضص-عـــــــي ال-ع-لب ‘ ح-م-ام م-ائي ،لسصاعة وربع
ت-ق-ري-ب-ا ،ث-م اتـــرك-يــــه-ا ت-ب-يـــت ع-ل-ى ح-رارة
ال-غ-رف-ة ،ل-ي-ل-ة ك-ام-ل-ة ق-بــــل ت-خـــزي-نها ،هكذا
Áك-نك ت-ف-ادي ارت-فاع أاسصعــار هذه اŸادة ‘ شصهر
رمضصان.

@يحتاج كل
لحمر إا ¤رأاسش
كيلوغرام من الفلفل ا أ
ثوم متوسشط ا◊جم ليتم هرسشهما معا ،يضشاف
إاليهما عصش Òحبة ليمون ،وملعقة ملح مع ملعقة
كزبرة مطحونة ،يطحن اÿليط جيدا حتى يصشبح عجينة
متماسشكة ،توضشع ‘ علب زجاجية ﬁكمة الغلق ويضشاف على
وجهها ملعقة كبÒة من زيت الزيتون و–فظ ‘ الثÓجة إا ¤حÚ
السشتعمال.

حفظ البازﻻء:

@أاقدم وأا‚ع طريقة ◊فظ
البازلء بششكل يبقي على طعمها
لخضشر اليانع ،هو وضشعها
ولونها ا أ
‘ ماء يغلي مع قرصشة ملح
وملعقة سشكر ،بعد الغليان Ÿدة
ل تتجاوز  5دقائق ،تخرج البازلء
ليتم صشبها مباششرة ‘ ماء مثلج،
ثم الحتفاظ بها ‘ اÛمد،
لعداد ““اŸسشفوف““ الطبق
إ
لصشيل الذي يزين
ا÷زائري ا أ
طاولة السشحور.

كسكس عصري بالخضار

@المقادير:

@ 500غ ◊م م -ف -روم@-م-ل-ع-ق-ة ك-بÒة قصش@Èح-ب-ة بيضش@نصش-ف م-ل-ع-ق-ة صشغÒة
ف-ل-ف-ل عكري@ 500غ كسش- -كسش م- -ت- -وسش- -ط ا◊ج- -م م- -ن ن -وع ““ 100@““MEXICALIغ
حمصش@حبة بصشل متوسشطة ا◊جم مفرومة@ 04فصشوصش ثوم مهروسشة@02
ح -ب -ات ق -رع-ة م-بشش-ورة@ 02ح -ب -ات ج -زر م -بشش-ورة@ح- -ب -ات ل -فت صش -غÒة
ا◊جم@م -ل -ع-ق-ة ك-بÒة ط-م-اط-م مصشÈة@حبة
ط- -م- -اط- -م م- -رح -ي -ة@05م Ó- - -ع- - -ق ك- - -بÒة
زيت@50غ زب - - - -دة ط- - - -ري- - - -ة ل- - - -ده- - - -ن
الكسشكسش@م-ل-ع-ق-تان كبÒتان
قششدة@م- - - - - - - - - - - - -اء م - - - - - - - - - - - -رق
بقري@م- -ل- -ح/ف- -ل- -ف- -ل أاسش -ود/
راسش ا◊انوت

الشضاف :عب Òجريبية

@طريقة التحضير:
‘ وعاء نخلط اللحم اŸفروم مع القصشÈ
لسشود والفلفل
اŸقطع واŸلح والفلفل ا أ
العكري ونخلطه ،ثم نضشيف له حبة
البيضش ونششكله على ششكل حبات بيضشوية،
ثم نقوم بقليها ‘ ملعقة زيت.
‘ مقÓة سشاخنة نضشع ملعقة زيت ونقلي
القرعة اŸبششورة مع فصش ثوم مهروسش
لسشود
اŸتبل بالفلفل ا أ
واŸلح  ،ونÎكه يطهى ثم نضشعه جانبا.
نكرر نفسش الششيء مع ا÷زر اŸبششور،

نÎكه يطهى كذلك ونضشعه جانبا.
‘ قدر نضشع الزيت ونقلي البصشل اŸفروم
وفصشان من الثوم اŸهروسش ،نضشيف
الطماطم اŸرحية
لسشود وراسش
واŸصشÈة ،ثم اŸلح والفلفل ا أ
ا◊انوت ،بعدها نضشيف ا◊مصش وقليل من
ماء مرق البقري ،عند الغليان نضشيف
اللفت اŸقششر ،نÎك اŸقادير تطهى حتى
نتحصشل على صشلصشة.
نضشع كمية من الزيت ‘ ““الكسشكسش““ ثم
نضشعه ‘ ““كسشكاسش““ و«نفوره““ فوق قدر

ونÎكه حتى يخرج البخار ،ثم ننزعه
ونرششه باŸاء ،ونÎكه حتى Áتصش اŸاء،
نكرر العملية مرت ،Úثم نضشيف له الزبدة
لخ Òنضشيف له القششدة.
ونفركه ‘ ،ا أ
‘ صشحن التقد Ëو بواسشطة قالب نضشع
طبقة من الكسشكسش ثم طبقة من ا÷زر ثم
طبقة أاخرى من الكسشكسش ثم طبقة من
القرعة ،ثم ننزع القالب بهدوء لنتحصشل
على طبقات من الكسشكسش واÿضشار ،ونزين
با◊مصش واللفت واللحم اŸفروم (أانظري
الصشورة).

كسكس بنكهة هندية
@المقادير:

@صشدر دجاج مقطع طوليا
@ 500غ كسشكسش متوسشط من نوع ““““MEXICALI
@حبة بصشل متوسشطة ا◊جم مفرومة
@فصش ثوم مهروسش
@ملعقتان كبÒتان زيت
@ماء مرق الدجاج
@فلفل عكري/كركم
/قرنفل/قرفة
/ملح/فلفل أاسشود
/حرور هندي
حبات هيل/ز‚بيل
@ 50غ زبدة
طرية لدهن
الكسشكسش
@ورقات
قصش ÈللتزيÚ

@طريقة التحضير:

‘ قدر خاصش بالكسشكسش نقلي صشدر الدجاج (اŸقطع طوليا)
‘ ملعقت Úزيت ،نضشيف البصشلة اŸفرومة وفصش الثوم مع
ال-ت-واب-ل ونÎك-ه ي-ت-ق-ل-ى ج-ي-دا ،ب-ع-ده-ا نضشيف مرق الدجاج
ونÎكه يطهى.
نضشع كمية من الزيت ‘ ““الكسشكسش““ ثم نضشعه ‘ ““كسشكاسش““
و«نفوره““ فوق قدر ونÎكه حتى يخرج البخار ،ثم ننزعه
ون -رشش -ه ب -اŸاء ،ونÎك -ه ح -ت -ى Áتصش اŸاء ،ن-ك-رر ال-ع-م-ل-ي-ة
لخ Òنضشيف له الزبدة ونفركه.
مرت ،Úو‘ ا أ
نأاخذ الكسشكسش ونضشيف له قليل من مرق الكسشكسش ونخلطه،
نضشعه ‘ صشحن التقد Ëونزينه بقطع الدجاج والقصش Èكما
هو موضشح ‘ الصشورة.

كسكس مغربي
@المقادير:

@ 500غ كسش -كسش م -ت -وسش -ط م -ن ن-وع ““@““MEXICALIق-ط-ع ف-خ-ذ دجاج@ح-ب-ة بصشل
م-ت-وسش-ط-ة ا◊جم@م -ل -ع-ق-ة ك-بÒة زب-دة@ 50غ زب - -يب@ 100غ ““ع -ي-ن-ة““@50غ
مشش - -م- -اشش ›ف- -ف@ 30غ ل - - - - - - -وز ﬁمصش ب - - - - - - -دون قشش- - - - - - -رة@م -ل -ح /ف -ل -ف -ل
أاسش-ود/ز‚ب-ي-ل/كركم/عود قرفة/زعفران@م -اء م -رق ال -دج-اج@ 50غ زب- -دة
طرية لدهن الكسشكسش

@طريقة
التحضير:
‘ قدر خاصش بالكسشكسش
نقلي الدجاج ‘ ملعقة
زبدة ،نضشيف البصشلة
اŸفرومة مع
التوابل ونÎكه يتقلى
جيدا ،بعدها نضشيف
مرق الدجاج ونÎكه
يطهى.
نضشع كمية من
الزيت ‘
““الكسشكسش““ ثم
نضشعه ‘
““كسشكاسش““
و«نفوره““ فوق
قدر ونÎكه حتى
يخرج البخار ،ثم
ننزعه ونرششه
باŸاء ،ونÎكه
حتى Áتصش اŸاء،
نكرر العملية
مرت ،Úو‘
لخ Òنضشيف له
ا أ
الزبدة ونفركه.
نضشع ““العينة““
و«الزبيب““
واŸششماشش ‘ ماء
سشاخن ،ثم نصشفيهم
ونضشعهم داخل مرق
الكسشكسش.
نضشع الكسشكسش ‘ طبق
التقد Ëونزينه بالدجاج
والفواكه ا÷افة واللوز كما هو
موضشح ‘ الصشورة.

“بافاروا” الفراولة
@المقادير:
الشضاف :عب Òجريبية

البسكويت:

@ 04حبات بيضش
@ 125غ سشكر
@ 125غ فرينة

مقادير “البافاروا”:

@ 125غ فراولة
@ 60غ سشكر ناعم
@ 100مل قششدة سشائلة خاصشة
با◊لويات
@ورقة جيÓتÚ
@ششكولطة سشوداء وفراولة للتزيÚ

@طريقة التحضير:

لنجاح الوصضفة ننصضح
باسضتعمال أاجهزة
الكهـرومنزلية

‘ وع- -اء خÓ- -ط ك- -ه- -رب- -ائ- -ي ن- -خ- -ف -ق
ال -ب -يضش ج -ي -دا ونضش-ي-ف السش-ك-ر ح-ت-ى
يصشبح لون اÿليط أابيضش ،ثم نضشيف
تدريجيا الفرينة ونخلط ،نضشع ورق
ال -ط-ه-ي ‘ صش-ي-ن-ي-ة ث-م نضش-ع اÿل-ي-ط
ون-دخ-ل-ه ال-ف-رن ع-ل-ى درجة حرارة
. 180
‘ وع - - -اء وب - - -واسش - - -ط- - -ة خÓ- - -ط
كهربائي نخفق جيدا القششدة
السش -ائ -ل-ة ،نضش-ي-ف ل-ه-ا السش-ك-ر
ال-ن-اع-م ح-ت-ى ن-ت-حصشل على
ك- - -رÁة ““شش - -ان - -ت - -ي - -ي““ ،ث - -م
نضش -ي-ف ال-ف-راول-ة اŸرح-ي-ة
وا÷يÓ- -ت Úال- -ت -ي ن -ك -ون ق -د
غ -مسش -ن -اه -ا ‘ اŸاء ال -ب -ارد ،ث-م
نضشيف ملعقة ماء سشاخن ونخلط
حتى تذوب ونخلط كل اŸقادير.
ن -ف -رغ اÿل -ي -ط ‘ ق-والب سش-ي-ل-ي-ك-ون
دائ- -ري- -ة الشش- -ك- -ل ون- -غ- -ط- -ي سش -ط -ح -ه -ا
ب -ال -بسش -ك-ويت ال-ذي ن-ق-وم ب-ت-ق-ط-ي-ع-ه
حسشب شش- - -ك- - -ل ال - -ق - -والب ث - -م ن - -دخ - -ل
القوالب للثÓجة Ÿدة  06سشاعات.
ن -ن -زع ““ال-ب-اف-اروا““ م-ن ال-ق-والب ون-زي-ن
ب- -الشش- -ك- -ولط- -ة السش -وداء ال -ت -ي ق -م -ن -ا
ب -ت-ذوي-ب-ه-ا م-ن ق-ب-ل ،ل-ل-ت-زي Úك-ذلك
ن - -غ - -مسش ال- -ف- -راول- -ة ‘ الشش- -ك- -ولط- -ة
(أانظري الصشورة).

“ الكلفي” (تحلية هندية)
@المقادير:

@ 03أاكواب حليب
@ 01كوب جوز الهند ﬁمصش
@نصشف كوب لوز
@ 50غ زبيب
@ 03حبات هيل
@ كوب سشكر
@ 02صشفار بيضش
@ 03مÓعق كبÒة مايزينة
@ 03مÓعق كبÒة ماء الورد
@للتزي Úحلوى غزل البنات
@لوز مورق

@طريقة التحضير:

لنجاح الوصضفة ننصضح
باسضتعمال أاجهزة
الكهـرومنزلية

‘ قدر نضشع ا◊ليب يغلي مع الهيل ،و ‘ وعاء
وب-واسش-ط-ة خÓ-ط ك-ه-رب-ائ-ي ن-خ-ف-ق صشفار البيضش
والسش-ك-ر ونضش-ي-ف اŸاي-زي-ن-ة ون-خ-لط ،ثم نضشيف
اللوز وجوز الهند اÙمصش والزبيب وماء الورد،
نأاخذ كمية من ا◊ليب اŸغلى ونضشيفها ÿليط
ج -وز ال -ه -ن -د ،ث -م ن -أاخ -ذ ه -ذا اÿل -ي-ط ونضش-ي-ف-ه
للحليب اŸتبقي ،و نعيد وضشعه على نار هادئة
ح-ت-ى ت-ت-م-اسشك ال-ك-رÁة ،ث-م ن-ف-رغ ال-ك-رÁة ‘
ك -ؤووسش ال-ت-ح-ل-ي-ة ونضش-ع-ه-ا ‘ ال-ثÓ-ج-ة تÈد ،ث-م
نزينها بحلوى غزل البنات واللوز اŸورق (انظري
الصشورة).

حلوى معسلة بجوز الهند
@المقادير:

@ 300غ فرينة
@ 130غ زبدة
@ 02حبات بيضش
@ 60غ سشكر ناعم
@ماء الورد للجمع
@عسشل
@جوز الهند اŸلون

لنجاح الوصضفة ننصضح
باسضتعمال أاجهزة
الكهـرومنزلية

@طريقة التحضير:

‘ وعاء وبواسشطة خÓط كهربائي نخفق البيضش ونضشيف له
السشكر ثم الزبدة ونخلط جيدا ،ثم نضشيف الفرينة و‚مع
Ãاء الورد حتى نتحصشل على عجينة متجانسشة.
نبسشط العجينة ونقطعها على ششكل معينات (الششكل حسشب
الرغبة) ،وندخلها الفرن ‘ صشينية مرششوششة بالفرينة على
درج -ة ح -رارة  ، 160ع-ن-دم-ا ن-خ-رج-ه-ا م-ن ال-ف-رن ن-غ-مسش-ها ‘
العسشل ثم نزينها بجوز الهند اŸلون (أانظري الصشورة).

عصي اللوز
@المقادير:

@ 250غ زبدة طرية
@ 03حبات بيضش
@ 100غ سشكر
@كيسش خمÒة كيميائية
@ 100غ لوز مدشششش
@نصشف ملعقة صشغÒة
فانيليا
@فرينة للجمع
@لوز مورق للتزيÚ
@عسشل

لنجاح الوصضفة ننصضح
باسضتعمال أاجهزة
الكهـرومنزلية

@طريقة التحضير:

‘ وعاء خÓط كهربائي نضشع صشفار البيضش
(ن-ح-ت-ف-ظ ب-ال-ب-ي-اضش) ونضش-ي-ف السش-كر ونخلط جيدا
باسشتعمال اÓÿط الكهربائي ،ثم نضشيف الزبدة واللوز
اŸدشششش والفانيليا ونخلط اŸقادير جيدا باÓÿط الكهربائي
دائما ،ثم نضشيف اÿمÒة الكيميائية و‚مع بالفرينة حتى نتحصشل
على عجينة متجانسشة وطرية نوعا ما.
نقوم بتششكيل العجينة على ششكل عصشي صشغÒة ،ثم نغمسشها ‘ بياضش البيضش ثم اللوز
اŸورق ،ثم نضشعها ‘ صشينية مرششوششة بالفرينة وندخلها ‘ الفرن على درجة حرارة
 ، 160عندما تطهى نخرجها من الفرن ونضشيف فوق كل قطعة حلوى ملعقة عسشل
صشغÒة.

@اعداد :صبيحة سعود

أعيدي الحياة لبشرتك مع عناصر الجينسنغ المنعشة

يزيد اﻻستحمام من نضارة البشرة ويبرز
جمالها ولكن أي خطأ قد ينعكس سلبا
عليها ،خاصة عند اﻹخفاق في اختيار
مستحضرات اﻻستحمام المناسبة لطبيعة البشرة
أو في طريقة استعمالها ،وأحسن اختيار
يكون مبنيا على طبيعة ونوع البشرة ،ثم يأتي
الذوق الشخصي فيما يخص الروائح والعطور
المفضلة.

وج-ال ا’سص-ت-ح-م-ام ي-ع-د م-ن أاسص-اسص-ي-ات ال-عناية
با÷سصم ومنحه الشصعور با’نتعاشش ،لكونه يعمل
ع-ل-ى ت-رط-يب ا÷ل-د وإاكسص-اب-ه اŸرون-ة وال-رائ-ح-ة
اŸميزة ،باعتبار ا’سصتحمام من أاهم خطوات العناية
بالبشصرة وتخليصصها من الرواسصب العالقة والروائح
غ ÒاŸرغوبةŸ ،نحها الشصعور با’نتعاشش ’سصتعادة
ال-نشص-اط ،واسص-ت-ع-م-ال ج-ال خ-اصش ب-ا’سصتحمام
يك-ون آام-ن-ا ع-ل-ى ال-بشص-رة أاثناء تنظيفها وا’عتناء
ال-ي-وم-ي ب-ه-ا ،حيث ’ يتسصبب ‘ أاي شصكل من
أاشصكال العدوى ا÷لدية ب Úأافراد العائلة إاذا كان
ا’سص-ت-ع-م-ال ج-ماعيا للمسصتحضصر ،خاصصة إاذا
كان أاحد اأ’فراد مصصابا بفطر أاو مرضش جلدي ،ما
ي-----ؤوك-----د أان ج-----ال
ا’سصتحمام
Áكن
مشصاركة
اسصتعماله
ب--أام--ان م--ع
أافراد العائلة أاو
اأ’صصدقاء ‘
فÎات
العطل

ب-عكسش الصص-اب-ون الصص-لب ال-ذي يكون اسصتعماله
فرديا ويجب مراعاة عدة شصروط عند اختياره.
وم--ن ›م--وع--ة تشصك--يÓ--ت مسص--ت--حضص--رات
ا’سصتحمام سصواء
ال---غ---اسص--ول أاو
كرÁات
ا’سصتحمام
اŸع-روضصة ‘
الصصيدليات
وÓﬁت ب-ي-ع
م-واد التجميل،
تنصصح

خ-بÒة ال-ع-ن-اي-ة ب-ال-بشصرة Ãدرسصة ““اليد الذهبية““
باعتماد اأ’نواع التي تتو ¤عملية تنظيف ا÷سصم
بشصكل ناعم وفّعال ‘ القضصاء على كل الرواسصب،
وتعمل كذلك على Œدد خÓيا البشصرة وانتعاشصها
‘ آان واح-د ،ك-ج-ال ا’سص-ت-ح-م-ام ب-نسص-ي-م ال-بحر
اŸن--عشش ،خ--اصص--ة إاذا ك--ان م--ع-ززا Ãسص-ت-خ-لصش
ا÷ينسصنغ اŸعروف بفوائده اŸنعشصة.

تأاخ Òالشضيخوخة من أابرز فوائد
ا÷ينسضنغ على البشضرة

ا÷نسص-ي-ن-غ م-ن اأ’عشصاب اŸغذية
ال-ت-ي ت-ن-ت-مي إا ¤النباتات اŸعمرة
وال-ب-ط-ي-ئ-ة ال-ن-م-و ،ي-وجد هذا
النوع من النباتات بشصكل كبÒ
‘ سص--ي--بÒي-ا وك-وري-ا وشص-م-ال
الصص ،Úوللجينسصنغ أانواع ﬂتلفة،
م--ن أاه--م--ه--ا ا÷ي-نسص-ن-غ اأ’م-ريك-ي
وا÷ينسصنغ اآ’سصيوي .ويعرف هذا النبات
ب--أان--ه م--ن--عشش ،يسص--اع--د ع-ل-ى مك-اف-ح-ة
الشص-ي-خ-وخ-ة وم-ه-دئ ،يفيد ‘ عÓج ﬂتلف
مشص--اك--ل الشص--ب-اب ،ك-اأ’ك-زÁا ومشص-اك-ل حب
الشصباب ،وذلك لسصهولة امتصصاصش ا÷ينسصنغ من
طرف البشصرة.
ون-ب-ات ا÷ي-نسص-ن-غ ي-حتوي على نسصبة كبÒة من
اŸع-ادن وال-ف-ي-ت-امينات ومضصادات اأ’كسصدة ،وهي
عناصصر مهمة ومفيدة لصصحة البشصرة.
ي-ح-ف-ز وي-نشص-ط ع-م-ل-ي-ة التمثيل الغذائي
ل-ل-ج-ل-د ‡ا ي-ج-ع-ل-ه ي-ؤوخر ظهور عÓمات
التقدم ‘ السصن ،كونه يزيد من إانتاج مادة
الكو’ج ‘ Úا÷لد ،التي تسصاعد بدورها
ع-ل-ى م-ن-ح م-رون-ة أاك Ìون-ع-وم-ة ل-لبشصرة
وت--خ--ل--يصص--ه-ا م-ن اÿط-وط ال-رق-ي-ق-ة
ل-ل-ت-ج-اع-ي-د ،كما يسصاعد ‘ إانتاج الطاقة
وﬁارب-ة الكسص-ل واÿم-ول ب-ت-نشصيط
ا÷سصم وإاضصفاء طابع ا◊يوية عليه.

أعيدي بناء بشرتك
بنعومة مع بروتين
القمح

هل تبادر إلى ذهنكم يوما اﻻستفسار عن
العﻼقة الموجودة بين مستحضر ما وبشرة
الجسم ،ولماذا تقام الدراسات وا ﻷبحاث،
وتعمل كبرى الشركات المنتجة لموا د
العناية بالبشرة على تطوير تركيبات
مستحضراتها ،وا بتكار تشكيﻼت منوعة
لتغذية البشرة وا لعناية بها حسب طبيعتها
وتقدم سنها ،ليس هذا فحسب ،بل توصلت
اﻷبحاث الحديثة إلى ابتكار تركيبات
مطورة ،تعمل على ترميم البشرة وإ عادة بناء
أنسجتها وخﻼياها ﻻسترجاع شبابها.

ت-نصص-ح خ-بÒة ال-ع-ناية بالبشصرة ‘ مدرسصة ““اليد
ال-ذه-ب-ي-ة““ ب-حسص-ن اخ-ت-ي-ار اأ’ن-واع اŸغ-ذية من
مسص-ت-حضص-رات ال-ع-ن-اي-ة ا÷سص-دية ،حتى تعيد
ا◊ي-وي-ة ل-ل-بشص-رة اŸره-ق-ة والباهتة ،أ’ن اأ’نواع
اŸغذية تكون عادة مزودة بجزيئات صصغÒة تعمل
ع-ل-ى ف-رك ال-بشصرة برفق Ÿنحها اŸلمسش الناعم،
كونها –توي على مواد مرطبة.
إاذا ك-انت ال-بشص-رة جافة يجب اختيار مسصتحضصر
ا’سص-ت-ح-م-ام م-ن الÎك-ي-ب-ات ال-غ-نية باŸرطبات
بشصك-ل أاسص-اسص-ي’ ،سصيما وعا ⁄مسصتحضصرات
ال--ع--ن--اي--ة ا÷سص--دي-ة

يشصهد ثورة من التطورات التي تصصب ‘ ›ال
ال-ع-ن-اي-ة وإاع-ادة ا◊ي-اة ل-لبشصرة ،حيث أاصصبحت
الشص-رك-ات ال-رائ-دة ع-اŸيا اليوم تتنافسش من أاجل
تقد Ëاأ’فضصل ،فلم تعد ابتكاراتها ﬁصصورة ‘
ا’سص--ت-ج-اب-ة أ’ن-واع ال-بشص-رة ،ب-ل Œاوزت-ه-ا إا¤
ت-ق-د Ëمسص-تحضصرات اسصتحمام واقية ومعا÷ة
Ÿشصاكل البشصرة ،بنتائج تظهر جليا خÓل أاسصابيع
قليلة فقط من اسصتخدام اŸسصتحضصر ،لهذا Œتهد
ال-عÓ-م-ات ال-ت-ج-اري-ة اŸت-واج-دة ‘ السص-وق Ÿن-ح
زبائنها تشصكيÓت فريدة للعناية اŸتجددة ببشصرة
ا÷سص-م ،بÎك-ي-ب-ات دق-ي-قة لÓسصتجابة ÷ميع
أانواع البشصرة وبعضش اŸشصاكل التي تؤورقها.

فوائد بروت Úالقمح:

ت-ظ-ه-ر ف-وائ-د ب-روت Úال-ق-مح ‘ العناية بالبشصرة
ا÷افة كونه غنيا بالفيتامينات والÈوتينات مثل
ف-ي-ت-امE Úو ‡ ،Bا ي-ج-ع-ل-ه م-ن اŸكونات
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ال-فّ-ع-ال-ة ل-ل-ع-ناية بهذا النوع من
ال-بشص-رة ،وŒنب تشص-ققاتها ،وبالتا‹ فهو
يسص--اع-د ع-ل-ى ا◊ف-اظ ع-ل-ى بشص-رة
ناعمة وسصلسصة.
وم--ن ف--وائ-ده ت-ذك-ر

““سص--ع--اد ق-اسص-م““ مسص-ؤوول-ة ع-ن قسص-م ال-ب-حث
وال-ت-ط-وي-ر بشص-رك-ة ج-زائ-ري-ة ﬂتصصة ‘ إانتاج
مسصتحضصرات العناية ا÷سصدية:
@ي-ح-اف-ظ ع-ل-ى ت-رط-يب ا÷ل-د وب-ال-ت-ا‹ يعتÈ
مرطبا.
@ يضص-ف-ي Ÿسص-ة ن-اع-مة على
ا÷لد.
@ ي-ع-ي-د ب-ن-اء ال-بشص-رة
اÎŸه-ل-ة واŸتمددة بفعل
ا◊مل وزيادة الوزن.
@ Áنع شصيخوخة
ا÷لد.

تركيبات معّززة بالفيتامينات
ﻹيقاظ نضارة البشرة

استخدام تركيبات قاسية على البشرة أثناء
اﻻستحمام كبعض أنوا ع الصوا بين الصلبة،
يؤثر سلبا على صحة ونضارة البشرة
ويفقدها الملمس الناعم ،لذلك ينصح خبراء
العناية بالبشرة وأ طباء الجلد بضرورة اختيار
اﻷنوا ع الناعمة من مستحضرات العناية
بالجسم ،لحماية البشرة من كل المؤثرات.

اﻻستحمام بالصابون العادي
يحمل خطورة على البشرة

بشص-رة ا÷سص-م ك-بشص-رة ال-وج-ه –تاج إا ¤عناية
وح-م-اي-ة مسص-ت-م-رة ،وم-ه-مة جال ا’سصتحمام ’
ت-ق-تصص-ر ع-ل-ى ال-تنظيف فقط ،وإا‰ا تعمل على
ت--رط-يب ال-بشص-رة وم-ن-ح-ه-ا ال-ن-ع-وم-ة الÓ-زم-ة
وح-م-اي-ت-ه-ا ،لك-ن أاح-ي-ان-ا ق-د ي-ل-ج-أا ال-بعضش إا¤
اسص-ت-خ-دام الصص-اب-ون ال-ع-ادي أاث-ناء ا’سصتحمام
وت-ه-م-يشش مسص-ت-حضص-رات ال-ع-ن-اي-ة ب-ا÷سصم
اÿاصص-ة ب-ا’سص-ت-ح-م-ام ،والسص-ؤوال اŸطروح :هل
ي--درك مسص--ت--ع--م--ل--و الصص-اب-ون ال-ع-ادي أاث-ن-اء
ا’سص-ت-ح-م-ام خ-طورة
ب--------عضش أان--------واع
الصص---اب--ون ع--ل--ى
البشصرة ،خاصصة إاذا
ك-انت حسص-اسصة
أاو جافة؟
ه-ذا ال-تسص-اؤول
Œيب ع---ن--ه
خبÒة
العناية
بالبشصرة

Ãدرسص--ة ““ال-ي-د ال-ذه-ب-ي-ة““ ،ال-ت-ي كشص-فت أان
اسص-ت-ع-م-ال الصصابون العادي أاثناء ا’سصتحمام أاو
تنظيف البشصرة يجعل ا÷لد أاك Ìجفافا وخشصنا
ل-ت-أاثÒه ع-ل-ى ت-وازن م-ع-ام-ل حموضصة البشصرة،
ل-ذلك ت-ب-دو ال-بشص-رة ب-ع-د غسص-ل-ه-ا ب-الصصابون
العادي باهتة وسصريعة التأاثر بالعوامل اÿارجية
ال--ت-ي ت-ت-ل-ف خÓ-ي-ا ال-بشص-رة ،ك-ون الصص-اب-ون
مصصنوع بقاعدة قلوية معروفة بـ«التصص ““Íتؤودي
إا ¤جفاف البشصرة والتسصبب ‘ ا◊كة والتشصقق.
بينما مسصتحضصرات العناية كجال ا’سصتحمام،
ت--ؤوك--د اÿبÒة أان--ه--ا “ن--ح ال-بشص-رة ال-ن-ع-وم-ة
والÎط-يب الك-ا‘ إ’ع-ادة ا◊ي-اة للبشصرة لتصصبح
حريرية اŸلمسش ،لوجود تركيبات مطورة ÷ميع
أانواع البشصرة Ãا فيها ا◊سصاسصة بهدف حمايتها
من كامل اأ’ضصرار التي يحتمل أان تلحق بها.

المستحضرات بخﻼصة الزيوت
الطبيعية والفيتامينات تحمي
البشرة وتحافظ على شبابها
وحيويتها

جال ا’سصتحمام اŸعزز بالفيتامينات كفيتامE Ú
Áن--ح ا’ن--ت--ع--اشش ال--ي-وم-ي ل-بشص-رة ا÷سص-م
’حتوائه على عناصصر غنية باŸرطبات اŸسصاعدة
ع--ل--ى –ق--ي--ق ن-ع-وم-ة ال-بشص-رة‡ ،ا ي-ج-ع-ل-ه
مسصتحضصرا مثاليا للبشصرة ا÷افة ،والبشصرة التي
ت-ف-ق-د م-رون-ت-ه-ا م-ع م-رور الوقت ،تتطلب عناية
ع-م-ي-ق-ة وت-غذية مناسصبة ،و‘ هذا الصصدد خبÒة
ال-ع-ن-اي-ة ب-ال-بشص-رة ‘ مدرسصة ““اليد الذهبية““ أان
Óصص-اب-ة بالقشصور
ال-بشص-رة ال-هشص-ة ت-ت-ع-رضش ل -إ
وتصص-ب-ح ف-اق-دة ل-لÎط-يب ،اأ’م-ر ال-ذي ي-ج-ع-لها
–ت-اج إا ¤ع-ن-اي-ة مك-ث-ف-ة ي-ؤوم-ن-ه-ا ف-ي-ت-امE Ú
اŸسصؤوول عن التخلصش من آاثار شصيخوخة البشصرة
بشصكل فّعال Ãسصاعدتها على التمدد والتخلصش
من اÿطوط الدقيقة.

أهم فوائد الفيتامين E

ذكرت ““سصعاد قاسصم““ اŸسصؤوولة عن قسصم البحث
وال-ت-ط-وي-ر بشص-رك-ة ج-زائ-ري-ة ﬂتصصة ‘ إانتاج
مسص-ت-حضص-رات ال-ع-ن-اية ا÷سصدية ،أان فيتامÚ
(هـ) ،أاو كما يعرف بفيتام )E( Úيشصتهر بقيمته
ا÷م-ال-ي-ة والصصحية الفائقة على البشصرة بصصفة
ع-ام-ة ،إاذ ي-ع-ت Èمن أاهم الفيتامينات التي تعمل
على Œديد خÓيا البشصرة ،وهو معروف بتهدئة
ال-بشص-رة اŸت-ه-ي-ج-ة وت-خ-ل-يصص-ه-ا م-ن ا’ح-مرار
ل-يكسص-ب-ه-ا ال-نضص-ارة ،كما يعت Èمن الفيتامينات
اأ’ك Ìت-أاثÒا ع-ل-ى ال-بشص-رة التي يبدو عليها تأاثÒ
ت--ع--اقب السص-ن-وات واإ’صص-اب-ة ب-الشص-ي-خ-وخ-ة،
ل-ي-م-ن-حها مظهرا أاك Ìشصبابا ونقاء ،ويحميها من
عÓ--م--ات ال--ت-ق-دم ‘ ال-ع-م-ر وي-ع-ال-ج اÿط-وط
وال-ت-ج-اع-ي-د ال-رف-ي-ع-ة التي تظهر على البشصرة،
فضص Óعن عديد الفوائد ا÷مالية كمنح النضصارة
ل-ل-بشص-رة وح-م-اي-ت-ها من أاخطار أاشصعة الشصمسش
فوق البنفسصجية ،ومن كافة مصصادر التلوث التي
تسصبب تلف اÓÿيا.

امنحي بشرتك الصحة
واﻻسترخاء

بعد ما كانت أاغلب مسصتحضصرات العناية كغاسصول
ا’سص-ت-ح-م-ام م-وج-ه-ة ل-ل-ع-ناية بالبشصرة ا÷افة أاو
شص-دي-دة ا÷ف-اف أاو ال-بشص-رة ال-ده-ن-ي-ة ” ،اب-تكار
ب-عضش اأ’ن-واع اŸع-ا÷ة واŸه-دئ-ة ،كتلك التي تعمل
على تهدئة اأ’عصصاب وا’سصÎخاء بعد ا’سصتحمام
فضص Ó-ع-ن م-ن-ح النعومة والنظارة للبشصرة ،وتعمل
ع-ل-ى ت-غ-ذي-ة ال-بشص-رة وشص-د ترهÓت ا÷سصم مع
ا’سصتخدام اŸنتظم و“نح ا’سصÎخاء.

الفيتام B٥ Úوالليمون والشضاي األخضضر
هي أافضضل الÎكيبات للعناية بالبشضرة
الدهنية

تتوفر اليوم أنوا ع متطورة من مستحضرات العناية اليومية بالبشرة التي لم
تعد تقتصر على وظيفة التنظيف وا لتقشير وا لترطيب ،بل تجاوزتها إلى
العﻼج وا لتهدئة وا ﻻسترخاء ،خاصة التركيبات التي تحتوي على زيوت
أساسية وفيتامينات وزيوت عطرية ،وعناصر مهدئة تساعد جدا على
اﻻسترخاء وتكون ألطف على البشرة بما فيها الحساسة ،خاصة في الصيف.

ال-ذي ي-تمتع
ب-ال-ف-ي-ت-امينات كالفيتام،B٥ Ú
ب-خصص-ائصش م-ه-دئ-ة وم-ل-ط-ف-ة وت-ؤوم-ن الÎطيب
للبشصرة ،ويدعم عملية ّŒدد البشصرة ،وهو مناسصب
ج-دا ل-ل-ع-ن-اي-ة ال-ليلية للبشصرة ،أاما إاذا اجتمعت كافة
ال-ع-ن-اصص-ر اŸذك-ورة ‘ مسص-تحضصر واحد Œعل منه
جوهرا فريدا لتنظيف البشصرة وتغذيتها لتسصتعيد
حيويتها بعد تقشصÒها برفق للتخلصش من طبقات
ا÷ل--د اŸيت وا◊صص--ول ع-ل-ى م-ل-مسش ب-ن-ع-وم-ة
ا◊رير .والفيتام B٥ Úمعروف Ãيزاته اŸفيدة جدا
‘ ت--خ--ف-ي-ف آاث-ار ا◊سص-اسص-ي-ة واŸسص-اع-دة ع-ل-ى
ا’سصÎخاء والشصعور باللياقة البدنية والتخلصش من
تعب ا÷سصم لتبدو بشصرته جذابة ومشصرقة.

ل-ل-بشص-رة ال-ده-ن-ي-ة ت-نصص-ح خ-بÒة م-درسص-ة ““اليد
ال-ذه-ب-ي-ة““ ب-اخ-ت-يار اأ’نواع اŸقشصرة للجلد بلطف،
فوائد الفيتامB٥ Ú
وال--ت-ي ت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-ف
يسصاعد على ا◊فاظ على بشصرة صصحية وجذابة ‘
ال--بشص--رة م--ن اأ’وسص-اخ
اŸظ-ه-ر ،وا◊ف-اظ ع-لى رطوبة البشصرة ومظهرها
وت---قضص--ي ع--ل--ى
ا÷ذاب ،ويسص--اع--د ك--ثÒا ‘ ت--أاخ Òظ-ه-ور
ال------روائ-----ح غÒ
ال-ت-ج-اع-ي-د وب-ق-ع ال-ت-قدم ‘ العمر ،كما
اÙببة وتخلصش
يخفف من ظهور البثور على ا÷لد
ا÷سص---م م---ن
ويسص--اع-د ع-ل-ى ال-ت-ئ-ام ا÷روح
اÓÿي--ا اŸي-ت-ة،
وي-ع-رف ب-ال-ف-ي-تام ÚاŸتعدد
خاصصة
الفوائد واأ’ك Ìمرونة.
اŸسصتحضصرات
ب-ق-اع-دة الليمون
فوائد األلونتوي:Ú
والشصاي
ع-------ن ف------وائ------د
ع
ا
و
ن
’
أ
ا
و
اأ’خضصر
اأ’ل-ون-ت-وي Úقالت
اŸعززة
““سص-عاد قاسصم““

مسص-ؤوول-ة ع-ن قسص-م ال-ب-حث وال-ت-ط-وي-ر بشصركة
ج-زائ-ري-ة ﬂتصص-ة ‘ إان-تاج مسصتحضصرات العناية
ا÷سصدية ،أانه مركب موجود ‘ ا◊الة الطبيعية ‘
جذور نبتة السصنفيتون ،وهو مكون يسصتعمل كثÒا
‘ اŸنتجات لعÓج ا◊سصاسصية أاو حب الشصباب ،من
أاهم خاصصياته:
@ مرطب وملين :فهو معروف بتحسص Úقدرة
ا÷ل-د ع-ل-ى ا’ح-ت-ف-اظ ب-اŸاء ،وي-جعل البشصرة أاكÌ
مرونة وليونة.
@ مهدئ ومضاد للتوتر :حيث ينظم العملية
ا’لتهابية ويسصتعمل لتضصميد ا÷راح.
@ مـرمـم :ك-ونه يحفز
Œدي---د ال---بشص---رة،
ويسصاعد على إازالة
اÓÿي--ا اŸي--ت--ة
إ’عادة
اإ’شصراق
والنعومة
للبشصرة.

@ راضية حجاب

للبنات فقط w

مراهقات يبحثن عن نصفهن الثاني
في مواقع التواصل اﻻجتماعي
فتياتنا اليوم على شصفا حفرة من النار ،ينضصممن ıتلف
ا÷روبات دون رقيب أاو حسصيب ،ويجهدن أانفسصهن ويبعن
‘ التعليقات ’ لشصيء إا’ للظفر بزوج مسصتقبلي إان
سصمحت الظروف.
فتيات ينشصرن خÈاتهن وŒاربهن بدون خجل ،و‘ مرات
كثÒة يرفقنها بصصور ،مسصتعمÓت التكنولوجيا دون رقابة،
اأ’مر الذي يؤودي لفضصحهن وابتزازهن ،وما أاك Ìا◊وادث
من هذا القبيل.
نقول لك يا أامÒتنا ’ تتعجلي ،فالزواج سصيأاتي ’ ﬁالة يوما
ما ،كو Êأامينة على اسصمك وعلى شصرفك وعلى أاهلك’ ،
Œعلي من نفسصك لقمة سصهلة لضصعيفي النفوسش ،و’
تخاطري بشصرفك وتفتحي لغÒك بابا نحو ا◊رام.

مقاطع
على اليوتوب

–بذ الفتيات الرقصش ‘ حفÓت الزفاف ،لكن على
لعراسش مششكلة كبÒة ،إاياك
أايامنا بات الذهاب إا ¤ا أ
ولبسش القصش Òوالتمايل أامام أاجهزة الهواتف
اÙمولة ،اليوم تبتهج Úوترقصش Úوغدا سشتجدين
الفيديو كام Óمنزل على صشفحة اليوتوب بتعليق
يندى له ا÷ب ،Úوما أاكÌهن الفتيات اللواتي
لعراسش ..انتبهي جيدا.
وقعن ضشحايا حفÓت ا أ

جزائريات يقعن ‘ فخ
''تفج Òالفيديو''على اِحذري مواقع التواصل اﻻجتماعي
لولياء ،راقبوا بناتكن ول تÎكوهن
نصشيحة لكل الفتيات ،ولكل ا أ
لنفسشهن الضشعيفة ،فالفتاة تقول على صشفحتها ‘
لعبة أ
سضناب شضات
الفايسشبوك والتوي Îأاريده هكذا وهكذا ..ل يا آانسشة ،ل داعي
@تسشارع بعضش الفتيات اŸراهقات
لنششر فيديوهات وصشور لهن على
فضشاء ““السشناب ششات““ ،غÒ
مباليات باÿطر الذي
يواجههن ،فالفيديوهات التي
تدمر تلقائيا بعد دقيقة
ونصشف Áكن تخزينها
بسشهولة تامة ،بنقرة واحدة
على ا÷هاز لهذا احذرن
ول داعي لنششر
الفيديوهات ،فهذا
الفضشاء خط Òجدا
قد يؤودي بكن إا ¤ما
ل يحمد عقباه،
سشتجدن صشوركن
وفيديوهاتكن
كلها على
الششبكة
العنكبوتية.

Óسشماء اŸسشتعارة ول للصشور اŸسشتعارة ،هذه اŸواقع مفخخة
ل أ
بقدر ما هي سشهلة ،فمواقع التواصشل وضشعت
أاسشاسشا للÎبية والتواصشل والدراسشة ،لكننا
نسشتغلها بالعكسش ،ل تنششري حياتك
اÿاصشة أابدا على اŸواقع الفÎاضشية،
فهذا قد يتحول إا ¤سشÓح ضشدك ،ل تعطي
بياناتك ا◊قيقية فهذا يضشرك.احذ‘
لصشدقاء ،ف Óوجود
كل الششبان من قائمة ا أ
لصشداقة ب Úالفتاة والرجلﬁ ،ال .ل
تقو‹ زميل دراسشة ،فأاي ششيء تقوم Úبه
خلف ظهر أابويك هو خاطئ.

كوني أمينة

إاياك عزيزتي والنسشياق خلف أاولئك الذين ينادون بحرية التصشرف والتحرر،
هذا عكسش ما يوصشي به ديننا ،الناسش ‘ مواقع التواصشل الجتماعي يعيششون حياة
ودي بك
افÎاضشية أافÓطونية ،غ Òأان الواقع عكسش هذا “اما ،ل للحرية التي ت ؤ
إا ¤التهلكة وا◊رية التي تقلل من ششأانك وŒعلك ‘ مصشاف بنات الششوارع.كوÊ
وولية ،و–رري
لم ،Úكو Êعلى قدر الثقة واŸسش ؤ
دوما أامÒة أابويك ومÓكهما ا أ
لنك بلغت سشن الثامنة عششر ،مهما كÈت تبقÚ
من أاي صشديقات يدعينك للتحرر ،أ
طفلة ،وحريتك موجودة ‘ ،التواصشل ا◊قيقي مع أاهلك ومع صشديقاتك اللواتي
هن من طينتك ،ا◊رية موجودة مادمت تدرسش Úوتتنفسش ،Úومادمت تتفسشحÚ
مع والديك ،ومادام والداك صشديق Úمعك على مواقعك الفÎاضشية ،ومادمت ل
تخجل Úمن ششيء وتخفينه ولو افÎاضشيا.
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معارج المشتهى

ك بــالـ ِ
ذي وَهـَبـا
وطــِنـي رجــوُتـ َ
مـتِي شَشــَفـًة
أانْ تـسشـتـعـيَد لـقـا َ

َقـْد ُكـْن ُ
ك َو َها
ل ِفي َ
ت أاْبـِغي الـَقْو َ
ك َوَقــْد
ن أالـَتـِقي َ
َكـــمْ أاششـتـِهي أا ْ
حـَكـَتـَها
أانْ َتـ ْسشـتَـِعـيْـَد ا أ
لرضُش ضِشـ ْ
مـتَِطي سشـفًرا
كـمْ أاششـتِهي أا ْ
ن أا ْ

قصضيدة الشضاعر :
جمال رميلي

لقـَفاصَش ِ
أانْ أا ْ
مـ ْ
صشِبي
طــُرَد ا أ
ن َعـ َ
َكـــمْ أاششـتـِهى ِلـلـsرْفضش َبـْوصَشـَلًة
خـ ْ
ِلـلْـ ُ
مـ ْسشـلَـَكـَها
طـَوِة الـُمـْلـَقـاِة َ
كــمْ أاشْشـتَـِهى َيـا سَشـادِتي َوطـًنا

ن َدٍم
َتــْهــُفـو ِبــــه ا أ
حــا ُ
ن ُدو َ
لْلــ َ
صشـُفو ِفــي َدَواِخـِلـهِ
صشـُد َيـ ْ
و الـَقـ ْ
لشْشـَعاِر ِفـي َكـِب ِ
دي
حـ ْسشـَرَة ا أ
َيــا َ

حرفُ َداَعـَبِني
حـ ْسشـَرِتي و الـ َ
َيــا َ
مـَلـ ْ
مـُدِنـي
ِحـْيـ َ
ت ُ
صشـحَاَرى ر s
ن الـ s
م ْ
ضش َ
ما
ن ِفـي ا أ
مـا َكـا َ
لَْعـَما ِ
ط ِ
ر ً
ق ُ
َ
لشْشـَعـاِر إانَ sد ِ
مــى
حـ ْسشـَرَة ا أ
ا
ـ
ـ
ـ
َي
َ
ر اْلــَبـَهـارِ َيــــًدا
جـ ِ
مـــــsد ِلــْلـَفـ ْ
وأا َ

مــَهــَلـ ُ
ه
لــكــsنـَمـا ذا الــُعــْقــ ُ
م أا ْ
غـم ِ ِ
لـكـsنـَمـا بــالـtر ْ
مــــ ْ
ن َتـَعـِبـي

الـجـمُر مــ ْ
مـاِد أاَتــى
ن َكــْوْم الـsر َ
صشِهيلِ َكَفى
و الـخي ُ
ل َقالتْ ِفي ال s

ري َعـْيـَنْي ِ
ك َيــا ُلـَغـِتي
فـاسْشـَتْمِط ِ
جَل ِ
و ْلـتُْفصِشِحي ِفي الtنوِر َع ْ
دي
ن َ
ش أانَ sيـ ِ
دي
و ْلـتُـْعلِني ِفــي الـsناس ِ
خـَر ْ
ل سَشــ s
حـتَـَهـا
جـْم ِ
َبـــ ْ
ت لـْلـ َ
ر َرا َ

م ُكـْن ِ
حـُلًما
ت ِلـي ُ
م َكـ ْ
ُقـولِي َلـُه ْ
ف اششتََه ْ
ت سُشُفِني
م كْي َ
ُقـولِي َلُه ْ

ء َدَنـتْ
م َكـْي َ
ُقـولِـي لَـُه ْ
ف الـ sسشَما ُ
َيــا َهــ ِ
لشْشـَعـاُر ِفــي مُـَقِلي
ذِه ا أ

َفـَلـَقْد َتــَواَرى الـشuشـعُر ِ
مـنٍ
مـنْ َز َ
ب الـحَـْر ِ
مـجْـَمَرةً
صِشـيـرِي ِبـَقـلْ ِ
ف َ
ء ِفــي َدَعـةٍ
ُهــuزي إالـْيـكِ الـ s
ضشـْو َ

إلى كل
المبدعين

م أارْدُتـ ِ
ء َفــــــِمي
ك للuنــَدا ِ
َفـَلـَكـ ْ

تفتح ““الشضروق العربي““ صضفحاتها ،لنشضر إابداعات اŸبدع› ‘ Úال
(الشضعر ،القصضة القصضÒة واÿاطرة) ..فعلى الراغب ‘ Úنشضر إابداعاتهم
مرفقة بصضورهم إارسضالها إا ¤العنوان اللكÎو Êالتا‹ :
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لـــكَ صُشـــورًة كـيـَمـا أاَرى الـَعـجَبا
و َتـ ُ
ك اْقـَتَرَبا
مــنْ ِفــي ُبـْعـدِ َ
ضشـ s
م َ

جـَمِلي َتـ ُ
خونُ و َهـا َفـِمي ا ْ
غَتَرَبا
ُ
ٍ
ِ
ِ
أاْعــَدْد َ
ت لــي فــي روضَشــة لُـَعـبَا
لشْشــَرا ُ
حـتَجبَا
حا إ
صشـاِف َ
ق مــا ا ْ
و ُيـ َ
صَشـْوَب الـَمَدى صَشـْوَب اvلـذِي صَشُعبا
صشـاَر و الـ tسشـحُـَبا
قا إ
و أاَُعــاِنــ َ
لعــ َ

مــا قـُرَبـا
ي َ
ِلـلـمـبتَغى الـَمـْنـ َسش u
مـنْـَقـَلـَبـا
مــاِة ُ
لــلْــَعـثْـَرِة الــُمــْد َ

ن مُـْنـتَسِشَبا
أالــَقــــــى ِبــه ا إ
لْن َسشا َ
ن َ
غـضِشـَبـا
صشــtدُه ا أ
لْنــ َسشــاُم إا ْ
و َتــ ُ

حـَبـا
حـُلو ِبـَمـا َر ُ
و الـُمـشْشـَتَهى َيـ ْ
م أا ْ
غــَواِنـي َو َهـــا َلـِعـَبا
و الـ ُ
حـْلـ ُ

ِحــْيـنَ الـَقـَواِفـي جَــsمـَد ْ
ت لَـَهـبَا
َو َتـَراَكَم ْ
ي َتَهَبا
حْل ِ
ت ِفـي الـ َ
ق َكـ ْ
ء واْلـَتَهبَا
مــا ضَشــجِ sفــي ا أ
لحْـشَشا ِ
َ
صَشــَبـ َ
خ الـِعـَنَبا
غ الــُمـُروَج وضَشــsمـ َ

َو أاََزاَح َعــنْ َزْيــ ِ
جَبا
ح ُ
ف الـَهَوى الـ ُ
ل ِبــهِ الـ sسشـَبَبا
م ُيـْهـِم ْ
ِحـيـًنـا ولَــ ْ
ي َل أاظــِهـَر الـsتـَعـَبا
أا ْ
حــَيــا ِلــَكــ ْ
حشِشُد الـحَـطَبا
و الـنsـاُر َهــا َتـ ْسشـَت ْ

ف َهــا أاْرَخـى وَهـا جَـَذَبا
و الـزحـ ُ
ت اsلــ ِ
ري لـ ْسشـ ُ
ذي سَشـَلَبا
و َتـَفـاَخ ِ
ة تـْنـَتـاُبِني َكــ ِ
ن َبـ ْسشـَمـ ٍ
عــــ ْ
ذَبـا
م َتـْمـسِشـ ِ
لْقــََÓم و الـُكـُتَبا
كا أ
لـــ ْ

ت ِحـْيـنََما َخـ َ
و الـsرْفـضَش ضَشـsمـ ْ
طـَبا
ن الـَهـَرَبا
مــ َ
جـــاءَ َ
مـــا َ
حـsتـى أاْد َ
َ
ط الـ sسشـ ْ
مــا َ
ح واصْشـطَ َ
خَبا
ط َ
بـحْـًرا أا َ
مـتْ َدْعـَوِتـي شُشـُهـَبا
لــsمـا َتـ َسشـا َ

ما َيِفي الُهُدَبا؟
هلْ ِفي الَقواِفي َ
حـَبـا
جــsعــد ا إ
لْبـــِحــاُر و اْنــَتـ َ
و َتــ َ

ُتـْد ِ
وي الـَكربَا
حَت ِ
صشِقيعَ َو َتـ ْ
مـي الـ s
َتـ sسشـاَقـط الــجَـْدَوى ُهــنَـا ُر َ
طــَبـا
م أاَرْدًت ِ
ك ِفي َد ِ
مي النَ sسشَبا
ولَــَكــ ْ

mobdi3oon@outlook.fr
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روبورتاج إشهاري

سعيا منها لتقديم منتجات
وخدمات ذات نوعية رفيعة
للفئة النسوية ،تطرح شركة
“اليانس” اليوم منتوجا خداماتيا
خاصا بالمرأة ،متوفر في السوق
حاليا ،وهو نتيجة للبحث
وا لتطوير الذي تقوم به الشركة
في كل مرة من أجل تقديم
اﻷجود لسوق التأمينات في
الجزائر ،وخدمة للزبون بكل
أنوا عه وكذا حرصها على
المحافظة على ما وصلت إليه من
حيث النوعية فيما تقدمه من
مختلف الخدمات وا لمنتجات التي
أصبحت ذات معايير عالمية.

@ صالح عزوز@تصضوير :خالد مشري
@هي خدمة ““أاتو بليسش لك““ طرحتها الشصركة ‘ سصوق
التأامينات و هي سصارية اŸفعول اليوم  ،منتوج موجه و
ﬂصصصش ل--ل--م--رأاة ول--ه الك-ث Òم-ن اŸم-ي-زات سص-وف
تسص-ت-ف-ي-د م-نها الفئة النسصوية مقارنة بالفئات اأ’خرى
لعدة اعتبارات ،وعنها يقول السصيد عبد ا◊ميد ماحي
مدير اŸنتجات والدراسصات وإاعادة التأام ‘ Úشصركـــــة«:
ه-ي خــــدم-ة خصصصص-ن-اه-ا ل-لمرأاة ،وŸا أاقول اŸرأاة سصواء
كانت مؤومنة على مسصتوى شصركة ““أاليانسش““ أاي “لك
سصيارة خاصصة بها أاو تقوم بقيادة السصيارة بصصفة دائمة ،
أاي ‘ ك Ó-ا◊ال-ت Úسص-وف تسص-ت-ف-يــــد اŸرأاة م-ن ه-ذه
اÿدمة التي تقدمها الشصركة ،و من أاهم ‡يزات هذه
اÿدمة أان التسصعــــÒة التــــي خصصصصــــتهــا الشصركة
ل--ه--ا سص--وف تك-ون تسص-عÒة ‡ي-زة ع-ل-ى غÒه-ا م-ن
اŸنتجات العادية اأ’خرى التي نعرضصها ،وهذا انطÓقا
من عدة اعتبارات أاهمها أاننا و بعد الدراسصات التي قمنا
بها ‘ اŸيدان توصصلنا إا ¤أان اŸرأاة ‘ ا÷زائر ’ تتسصبب ‘
ح-وادث ك-ثÒة م-ق-ارن-ة بالرجل  ،لذا وجدنا أانه ’ Áكن

بحال من اأ’حوال أان نضصع لهما نفسش تسصعÒة التأامÚ
ع-ل-ى مسص-ت-وى الشص-رك-ة فيجب أان ‰يز بينهما ،وهو
الهدف من طرح هذا اŸنتوج يعني أاقل حوادث يسصتفيد
من أاقل تسصعÒة على غرار اŸرأاة  ،وهو أاصصل اŸرأاة عامة ‘
اÛت--م--ع ب--ح--يث ‚ده-ا دائ-م-ا ت-ب-حث ع-ن اأ’م-ن
والسصÓ-م-ة،ل-ذا م-ن خÓ-ل ه-ذا اÿدمة التي تسصتفيد
م-ن-ه-ا سص-وف تك-ون Ãث-اب-ة مك-اف-أاة ل-ه-ا ع-لى حسصن
سصÒتها عند قيادة السصيارة““

سضليمة سضواكري سضفÒة هذه اÿدمة

أاما عن كيفية عرضش هذا اŸنتوج ‘ سصوق التأامينات
من أاجل إايصصاله إا ¤أابعد النقاط يضصيف السصيد عبد
ا◊م-ي-د م-اح-ي م-دي-ر اŸن-ت-جات والدراسصات وإاعادة
ال--ت--أام ‘ Úالشصـــــرك--ة  «:ن-ع-مـــل ع-ل-ى ت-وسص-ي-ع
ا’تصص--ال بك--ل ال--ط--رائ-ق م-ن أاج-ل نشص-ر اÿدم-ة
ا÷ديدة على مسصتوى كل الوكÓت اÿاصصة بنا لكي
تسصتطيع كل النسصاء مÓمسصة هــــــــذه اÿدمــــــة ،

و منها أاننا نقوم بتمريرها ‘ أاسصلوب إاشصهاري من
قبل الوجه اŸعروف ‘ السصاحة ا÷زائرية السصيدة
سصليمة سصواكري بطلة ‘ ا÷يدو ووجه تلفزيوÊ
ومقدمة عدة حصصصش ،اختارتها الشصركة كسصفÒة
لعرضش هذه اÿدمة اıصصصصة للمرأاة ا÷زائرية
‘ ك-ل ن-ق-اط و وكÓ-ت شص-رك-ة ““أال-ي-انسش““ ‘ ك-ل
ال-ق-ط-ر ا÷زائ-ري  ،باإ’ضصافة إا ¤هذا ولتجنب أان
تأاتي اŸعلومة من خارج الوكالة ومن طرف الزبون
ن-فسص-ه ،ن-ق-وم ال-ي-وم ب-ت-ق-د Ëتكوينا خاصصا Ÿدة
شص--ه-ر ك-ام-ل وŸدة سص-اع-ة لك-ل ال-ع-ام-ل Úع-ل-ى
مسص-ت-وى ال-وك-ا’ت اÿاصص-ة بنا من أاجل عرضش
اŸنتجات التي تقدمها الشصركة بأاحسصن الطرائق
و‘ صص-ور ج-ي-دة ع-ل-ى غ-رار هذه اÿدمة اŸوجهة
للمرأاة ،وكذا من أاجل إايصصال فوائد و‡يزات هذا
العرضش لكل أانواع الزبائن بشصرح دقيق وسصهل““.

خدمة غﬁ Òدودة حتى ‘ البيت

أام-ا ع-ن ا÷دي-د واŸم-ي-ز ‘ ه-ذا ال-ع-رضش ي-ق-ول
السص--ي-د ع-ب-د ا◊م-ي-د م-اح-ي م-دي-ر اŸن-ت-ج-ات

وال-دراسص-ات وإاع-ادة التأام ‘ Úالشصركة «:ا÷ديد
واŸم-ي-ز ‘ م-ا ن-ع-رضص-ه ال-ي-وم وم-ا ه-و ﬂصصصش
ل--ل--م--رأاة ،أان-ه ح-ت-ى ول-و يك-ون ه-ن-اك ع-طب ‘
العجÓت تقوم الشصركة اÿاصصة باإ’صصÓح بهذه
العملية بنفسصها ،بل أاك Ìمن هذا أانه عندما مثÓ
تضص--ي--ع اŸرأاة م--ف-ت-اح السص-ي-ارة ف-إان ال-ق-ائ-م-ون
باŸسصاعدة هم الذين يتولون مهمة تقد ËاŸفتاح
ال--ث--ا Êاÿاصش ب-ه-ا ول-و ك-انت ‘ ب-ي-ت-ه-ا ،وه-ي
ع-روضش ع-م-ل-ن-ا ب-ه-ا م-ن-ذ م-دة  ،وسص-ع-ن-ا عملية

اŸسص-اع-دة واÿدم-ة اÿاصص-ة ب-اŸرأاة ح-ت-ى وه-ي
مازالت ‘ بيتها أاي نقوم باŸسصاعدة على إاصصÓح
ال--ع--طب ‘ اŸرآاب  ،وه--ذا م-ا  ⁄يك-ن م-وج-ودا ‘
شص-روط ال-ت-أام Úسص-اب-ق-ا الذي يشصÎط اŸسصاعدة
ب-ع-د ع-دة ك-ي-ل-ومÎات تصص-ل م-ا ب Úخ-مسص-ة أاو
عشصرة بعيدا عن البيت حسصب بنود العقد ،أاما ما
خصصصص-ن-اه ل-ل-م-رأاة فهو تقد ËاŸسصاعدة من قبل
الشص--رك--ة ح--ت--ى وه--ي  ⁄ت--خ--رج م-ن اŸن-زل،
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
مسص-ت-وى الÎاب ال-وطني تكون الشصركة حاضصرة
إا ¤ج-انب ال-زب-ون ‘ أاب-ع-د ن-ق-ط-ة ،ك-م-ا فكرنا ‘
ك-ي-ف-ي-ة ت-ق-د Ëال-ت-دخ-ل واŸسص-اع-دة السص-ريعة
للزبون لهذا فقد خصصصصنا شصركة تابعة لشصركة
““أال-ي-انسش““ وه-ي الشصركة ا÷زائرية للمسصاعدة،
ع-ن-دم-ا ي-أاخ-ذ اŸؤوم-ن بصصفة عامة العقد تكون له
وث-ي-ق-ة ف-ي-ها رقم الهاتف اÿاصش بهذه الشصركة ،
وعند ا’تصصال بها يعرفون أان هذا اŸؤومن موجود
‘ الشص-رك-ة وي-ن-ظرون إا ¤نوعية اŸسصاعدة اŸتفق
عليها ،ومنها تقوم الشصركة با’تصصال باŸصصلحÚ
اŸوج--ودي--ن ‘ اÙي--ط ال--ذي ي-وج-د ف-ي-ه ط-لب
اŸسص-اع-دة ف-ي-ت-وج-ه-ون م-ب-اشص-رة إال-ي-ه من أاجل
ال-ت-دخ-ل،وال-ذي يصصل اليوم إا ¤أاقصصى تقدير٣0
دقيقة وهو اإ’يجابي ‘ التدخل من قبل الشصركة
‘ خ-دم-ة ال-زب-ون ‘ أاي مك-ان ك-ان ،ك-م-ا أان هذه
اÿدم--ة تك--ون ‘ ك-ل اأ’وق-ات وط-ي-ل-ة ك-ل أاي-ام
اأ’سصبوع ““.
ه---ي اÿدم---ة ا÷دي--دة لشص--رك--ة ““أال--ي--انسش““
للتأامينات والتي تطرحها ‘ شصكل مكافأاة للمرأاة
ا÷زائرية على حسصن السصÒة أاثناء القيادة وهذا
من خÓل اإ’حصصائيات التي تقوم بها الشصركة ‘
ك-ل م-رة وال-ت-ي أاظ-ه-رت أان اŸرأاة ’ تقوم بحوادث
ك--ثÒة م-ق-ارن-ة ب-ال-رج-ل،و‘ اŸق-اب-ل ه-و سص-ع-ي
ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى الشص-رك-ة لطرح أافكار جديدة ‘
سصوق التأامينات ‘ ا÷زائر لكل الزبائن وتقدË
اÿدمات ‘ كل وقت و‘ كل مكان حتى ‘ أابعد
نقطة ‘ القطر ا÷زائري.

w
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حينما يحول هورمون ''البروﻻكتين''
دون تحقيق
حلم اﻷمومة

أنت وطفلك

@ راضية حجاب

@كثÒات هن النسشاء اللواتي يعجزن عن ا◊مل ،بالرغم من أانهن ل يعان Úمن أاي مرضش
لن ارتفاع نسشبة هورمون ا◊ليب عند الكثÒات وراء اŸششكل،
عضشوي يعيق ا◊لم ،و أ
قررنا اÿوضش فيه.
تقول الدكتورة ““كركارين فريدة““ ،أاخصشائية نسشاء وتوليد أان ارتفاع هذا
الهرمون هو السشبب““ :ارتفاع نسشبة هورمون ““الÈولكت ““Úيقف حاجزا
لم -وم -ة ع-ن-د ال-ك-ثÒات ،وب-ال-رغ-م م-ن بسش-اط-ة
أام -ام –ق -ي -ق ح -ل -م ا أ
اŸوضش -وع م -ن ال -ظ -اه -ر إال أان اŸوضش -وع م-ع-ق-د ك-ل-م-ا ارت-ف-عت نسش-ب-ة
الهورمون ‘ الدم .فاŸعدل الطبيعي لهرمون ا◊ليب أاقل من 20
ن -ان -وج -م/م -ل ل -دى ال -نسش -اء ،وي -رت -ف -ع إا 40 ¤ن-ان-وج-م/م-ل عند
لم التي ترضشع طبيعًيا““.
ا◊امل وا أ
لع -راضش اŸصش -اح -ب -ة ل -ل -خ -ل -ل ت -ق -ول““ :يصش-احب ارت-ف-اع
وح -ول ا أ
ه -رم -ون ا◊ل -يب غ -ي -اب ال -دورة الشش-ه-ري-ة ،م-ث-ل ح-الت ا◊م-ل
وبعضش حالت الرضشاعة الطبيعية ،لذلك فرÃا يكون ارتفاعه
عن اŸعدل الطبيعي سشبًبا من أاسشباب تأاخر حدوث ا◊مل لدى
ب- -عضش ال -نسش -اء .ويصش -اح -ب -ه خ -روج إاف -رازات ب -يضش -اء م -ن ال -ث -دي،
تقلبات حادة ‘ اŸزاج ،وبرود جنسشي نوعا ما ،فا÷سشم يتصشرف
وقت““.
وكأان صشاحبته حامل أاو مرضشعة ،فيصشبح ‘ حالة عقم م ؤ
لدوية
وعن مسشببات ارتفاع هذا الهرمون تف ّسشر““ :تناول بعضش ا أ
ومضشادات الكتئاب وراء ارتفاعه ،كما أانه عارضش من عوارضش
ت -ورم ال -غ -دة ال-ن-خ-ام-ي-ة““ ،وع-ن ال-عÓ-ج ت-ق-ول““ :إان  ⁄نسش-ج-ل
إاصشابة الغدة النخامية فإان العÓج سشيكون سشريعا ،بواسشطة
عقاق Òطبية““.

دراسضة :حبوب منع الحمل آمنة

مكان وضضع الكمادات
للطفل اÙموم

@ُيِعtد اسشتخدام الكّمادات
ء مسشاعدًا للتخفيف من
إاجرا ً
درجة حرارة جسشم الطّفل،
ولكن يجب النتباه إا ¤عدم
Óطفال
اسشتخدام الثّلج ل أ
لطباء ل
نا أ
ككّمادات؛ أ
ل ّ
ينصشحون باسشتخدامه إاّل ‘
حالت الّرضشوضش والكسشور.
وتششمل هذه اŸواضشع :ا÷ب،Ú
لفخاذ إان سشجلنا
الرأاسش ،ا أ
الرتفاع صشيفا ،اما ‘ الفصشول
الباردة فنضشعها على :اليدين
لبط.Ú
و–ت ا إ
وننصشح باسشتعمال الكّمادات
صشيدلّيات التي
اŸوجودة ‘ ال ّ
تعت Èآامنة وتراعي درجة
حرارة جسشم الصشغ.Ò

@أاظهرت
بعضش
الدراسشات
ا◊ديثة
التي
أاجريت ‘
أاŸانيا أان تناول
حبوب منع
ا◊مل لسشنوات
متواصشلة ليسش له
أاي تأاث Òسشلبي
على صشحة اŸرأاة
ل‚ابية ،حيث اأن
ا إ
تناولها بششكل متواصشل ل
يسشبب العقم ،وإا‰ا يوقف عمل
اŸبيضش فقط خÓل فÎة تناولها ،وسشرعان ما
لمور إا ¤طبيعتها بعد التوقف عن
تعود ا أ
لخرى أان
تناولها ،كما أاثبتت بعضش الدراسشات ا أ
تناول هذه ا◊بوب لفÎة طويلة ومتواصشلة
لصشابة بسشرطان بطانة الرحم
يقلل من خطر ا إ
واŸبيضش .وهي الدراسشة التي تنفي دراسشة
ودي
وكد أان تناولها فÎة طويلة ي ؤ
سشبقتها ت ؤ
للعقم ،ومششاكل ‘ القلب ،وارتفاع ضشغط الدم
وسشرطان عنق الرحم.

فوائد العدس:
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@ ُيعّزز وظيفة الكلى ،ويحافظ على صشحتها ،ويقي من تكون ا◊صشوات
لصشابة
الكلوية ،يحسشن أاداء ا÷هاز الهضشمي ،ويسشهل عملية الهضشمÁ ،نع ا إ
لمسشاك ،وُيخّلصش ا÷سشم من الفضشÓت والسشموم .ينظم وزن ا÷سشم،
با إ
وÁنع السشمنة ،ينظم مسشتوى
السشكر ‘ الدم ،يخلصش
ا÷سشم من الكولسشÎول
الضشار ،ويرفع مسشتوى
الكولسشÎول ا÷يد،
يحسشن صشحة القلب،
يحافظ على صشحة
العين ،Úيسشرع التئام
لصشابة
ا÷روحÁ ،نع ا إ
لجنة ،ويعزز
بتششوهات ا أ
لم ا◊امل وا÷ن.Ú
صشحة ا أ

w

عادات

من منا لم يفرح في صغره وهو يرقص على
أنغام وأ هازيج”بابا سالم” ،ومن منا لم يستمتع
برقصاتهم ودوراتهم وجنونهم الذي
يخرجونه في شكل غناء ورقصات متناغمة
 ،تجلب الكبير قبل الصغير ومن كﻼ
الجنسين.هذه الفرق التي ﻻتزال تصنع
الفرجة على أيامنا هذه التي أنهكتها
الهموم ووا قع الموا طن المضغوط وا لذي
سرعان ما يلتف على أفرادها لينسى
الكثير من همومه.

@والباحث ‘ ت-راث-ن-ا ال-ع-ري-ق ي-ج-د أان ب-ابا سصا⁄
شص-خصص-ي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة بعيدة كل البعد عن اÿرافة
وال-ف-ان-ت-ازي-ا ك-ما هو متعارف عليه ،فهذا اأ’خ Òكان
ﬁب-ا ل-ل-ه-و والزهو واÿمر بالدرجة اأ’و ،¤كان بÓ
عمل وحينما ينفذ ماله يرقصش ويغني ويقرع على
الطبل مقابل مبالغ مالية معينة ،وحينما اكتف من
م-دي-ن-ت-ه سص-اف-ر إا ¤م-دن أاخ-رى ووصصل حتى
الصصحراء ،وÃرور الوقت صصارت التظاهرة
إارث-ا ث-ق-افيا ولوحة فنية مبهجة ‘ اأ’عياد
واŸناسصبات ،قبل أان تتحول على أايامنا
مهنة من ليسش له مهنة ،فهي اليوم
فا–ة لعدة بيوت تقتات ‡ا Œود
به““طاسصات““اŸعجبÚ
واÙسص---ن ،Úاأ’م---ر ال--ذي
جعل““الشصروق
ال-ع-رب-ي““تقتفي أاثرهم
وت-ت-قرب منهم لتعرف
اأ’سصباب التي جعلتهم
يقبلون على هذه اŸهنة
اŸتعبة.

«بابا سضا »⁄انتشضلني
من البطالة

«زك-ري-ا م-وحوسش»أاحد هؤو’ء
الـ«بابا سصا ‘ ،»⁄العقد الثالث،
صص-ادف-ن-اه ع-ل-ى مسص-ت-وى أاحد
أاح-ي-اء ال-ع-اصصمة والذي صصارحنا
ب--ع--د ج--ه-د ج-ه-ي-د أان-ه-ا دخ-ل-ه
ال-وح-يد«:قبل سصنوات كانت هذه
ال-ف-رق-ة ›رد هواية للكث Òخاصصة
‡ن ي-ح-ب-ون ف-ع-ل ا ،Òÿفك-انوا
ي--ج-م-ع-ون اأ’م-وال ‘ ا◊ضص-رات
وا’حتفا’ت Ÿسصاعدة الفقراء ،لكن
على أايامنا كل شصيء تغ ،Òأانا والد
ل-ط-ف-ل Úومعيل لعائلة من  6أافراد،
طرقت كل اأ’بواب أ’جل العمل لكن
’ ح---ي---اة Ÿن ت--ن--ادي ،اأ’م--ر ال--ذي
اسصتدعى –و‹ على البطالة وكدت
أام-د ي-دي ل-لسص-ؤوال ،ل-و’ أان اه-ت-ديت
لهذه الفكرة.
وع--ن اأ’زي--اء ي--قـــــول«:ن--حـــن ن--ح--ب--ذ ال-زي
ال-ت-ق-ل-ي-دي الصص-حـــــراوي ال-ذي هـــو اأسصــــاسش
ف-رق ال-ق-نــــاوةوال-قــــارق-اب-و ،وهو الزي اأ’قرب Ÿا
ك-ان ي-رت-دي-ه ““ب-اب-ا سصـــــا ،““⁄نك-ت-فـــي أاح-ي-ان-ا

84

@راضية حجاب@تصضوير :خالد مشري

على آثار”باب ـا سالم”:

من عادة للجدود
إلى باب للرزق

با÷بة وا÷يلي والطربوشش الذي ’ تنازل عنه““.

مدخول الفرقة الفولكلورية

ت-رك-ن-ا زك-ري-ا ل-فرقته وقصصدنا فرقة أاخرى مونة من
أارب-ع-ة أاف-راد ،واح-د ي-ق-رع الطبل ،الثا Êالقارقابو،
ال-ث-الث ال-درب-وكة واأ’خ ÒاŸزود التونسصي،
صصنعوا لوحة فنية مغاربية متكاملة بأا”
معنى الكلمة ،اأ’مر الذي جمع حولهم
حشص-ود ال-ن-اسش ،م-ن ك Óا÷نسصÚ
وم-ن ك-ل الفئات العمرية،
وه---و م---ا ع--زز م--ن
مدخولهم
بحسصب

 Óعن آاخره وفاضش Ãا
الطربوشش اŸقلوب الذي امت أ
حمل.وبعد أان هموا با’نصصراف وتغي ÒاŸكان تقربنا
م-ن““ال-ت-ه-ام-ي““رئ-يسش ال-ف-رقة والذي كان يرقصش
ب-رشص-اق-ة ك-بÒة وه-و يعزف بالقرقابو ،وسصأالناه عن
اŸكان الذي جاء منه ،خاصصة وأان لهجته كانت قريبة
لسصكان الغرب ا÷زائري«:،قدمنا من و’ية بشصار،
نحن نزاول هذه اŸهنة موسصميا ،فلدينا جميعا مهن
أاخ-رى ،لك-ن-ن-ا ن-أات-ي ه-ن-ا ÷م-ع اŸسص-اعدات أ’جل
وع-دة““سص-ي-دي بÓ-ل““التي تقام سصنويا ببشصار على
سصبيل التÈك‚ ،وب اŸدن و‚مع اأ’موال.
وب-خصص-وصش اأ’دوات اŸوسص-ي-قية الدخيلة
ي-وضص-ح““ :ب-اب-ا سص-ا ⁄أاسص-اسص-ه-ا القرقابو
والطبل والدف ،لكن اأ’وضصاع اختلفت
ال-ي-وم وب-ات ل-زاما علينا التكيف معها،
فلجلب ا’هتمام اهتديا لفكرة ادخال
اŸزود م----عشص----وق أاه---ل الشص---رق
ا÷زائري ،والدربوكة التي ’ غنى
ع-ل-ى ن-غماتها ،فضص Óعن أادواتنا
اŸعهودة ،وفع Óفقد زاد مدخولنا
ونحن ننعم بالراحة اآ’ن““.

«بابا سضا »⁄جزء من
هويتنا ولوحة صضوفية حقة

‘ اŸوضص-----وع ي----ق----ول ““بشصÒ
ف--راح““أاسص--ت-اذ ﬁاضص-ر ‘ ع-ل-م
ا’ج-ت-م-اع بجامعة ا÷زائر«:بابا
سص-ا ⁄ج-زء ’ ي-ت-ج-زأا م-ن ه-وي-ة
ا÷زائ-ري ÚواÛت-م-ع ا÷زائ-ري،
ت--وارث--ت--ه-ا اأ’ج-ي-ال م-ن-ذ ال-ع-ه-د
ال-ع-ث-م-ا ،Êوب-قيت صصورة متجددة
ل-ل-ب-هجة والتكافل والتضصامن ،ففي
السص--اب--ق ك-انت ذات ال-ف-رق Œم-ع
اأ’م-وال Ÿسص-اع-دة ذوي ا◊اج-ة كنوع
م-ن ال-تضص-ام-ن ،وه-و م-ا ج-ع-لها تدوم
وتسصتأاصصل ي أاعماق ›تمعنا ،خاصصة
وأانها اليوم “ت للصصوفية كثÒا ،فاŸتتبع
أ’غ--ان--ي--ه--م وحك--اي--ات--ه--م وط-ري-ق-ة
رقصص-ات-ه-م،ي-عرف من أاين ينحدر القناوة
وم-ا ال-ذي ي-ق-دم-ونه ،خاصصة اŸديح الديني
ال-رائ-ع ال-ذي يسص-ردون-ه ع-ل-ى ط-ري-ق-ت-ه-م
وتعبÒاتهم اإ’يحائية من خÓل الرقصصات.

قصة جريمة w

@ب.عيسى
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كان من المفروض أن يكون شهر ماي  ،2012موعدا للفرح الخرافي ،للعروس الشابة عبير تباني ،وعريسها رمزي ..على
اﻷقل بالنسبة للذين تابعوا قصة حبهما التي عّمرت قرابة عشر سنوا ت ،أو ربما حبّ من طرف وا حد ،ظل فيها رمزي يسارع
السنوا ت ،ويستعجلها ،منذ أن كانت حبيبته طفلة دون سن المراهقة ،وأ ينعت في الجامعة ،وصارت أستاذة جامعية شابة،
فقطف جمالها وقبولها ،وهي في سن الربيع ،الرابعة وا لعشرين ،وكان فارسا يانعا في الثانية وا لثﻼثين ،عندما ،أذعنت ،فاتفقا
على الزوا ج.

@وب-اشض-رت ع-ائ-ل-ت-ا ع-ب Òورم-زي التحضص Òلهذا
ال---ع---رسش ،ال--ذي ُدع--ي ل--ه الك--ث Òم--ن اأ’ه--ل
واأ’صص---ح---اب ،وخ---اصص---ة م---ن اإ’عÓ---م---يÚ
واإ’عÓميات ،مادامت عب ..Òصصحافية اŸسصتقبل.
فÈغم سصنها الذي  ⁄يزد عن الرابعة والعشصرين،
إا’ أان ع-ب“ Òك-نت م-ن ا◊صص-ول ع-لى منصصب
أاسصتاذة ‘ جامعة سصطيف ،وأاصصبحت ابنة بلدية
راسش الوادي بÈج بوعريريج على بعد خطوة من
–قيق حلم دخول عا ⁄مهنة اŸتاعب.
التهبت قاعة قوسش قزح بسصطيف ،فرحا وزغاريد،
‘ ليلة ليسصت ككل الليا‹ ،ثم خطف
رم--زي ع--روسص-ه ع-ب Òودسّص-ه-ا ‘
سص-ي-ارت-ه وودع ا÷ميع ،وطار
‘ ظلمة الليل إا ¤مدينة
ب-جاية ،على بعد مائة
ك---ي---ل---وم ،Îع---ن
ع-اصصمة الهضصاب
ال--ع-ل-ي-ا ،أ’ج-ل
قضص-اء شص-ه-ر
ال-عسصل ،أاو
هكذا
ظن

ا◊اضص---رون وا◊اضص---رات ،ال---ذي---ن أام---ط--روا
العروسص Úبطوفان من الزغاريد واأ’ما.Ê
’ أاح-د تصصّ-ور ب-أان ال-عسص-ل سص-يتحول إا ¤علقم،
فجأاة ‘ منطقة الضصيافات التابعة لبلدية أاوريسصيا
ب-و’ي-ة سص-ط-ي-ف ،أاوق-ف رمزي سصيارته الفاخرة،
وفاجأا عروسصه بخنجر ⁄ ،تفهم أاصصŸ Óاذا أاخذه
م--ع-ه ،وم-ن دون م-ق-دم-ات غ-رسص-ه ‘ صص-دره-ا،
وب-ي-ن-م-ا ح-اولت اŸق-اومة مّر السصك Úسصريعا من
ال-وري-د إا ¤ال-وري-د ،وراح ‘ ◊ظ-ات ج-نون ينكل
ب-ج-ث-ت-ه-ا ،ب-ع-د سص-اع-ات ق-ل-ي-ل-ة م-ن ح-فل
زواجهما.
ه-ات-ف-ا الضصحية وا÷زار ،بقيا يرنان
من دون ›يب ،أاين اختفيا؟ ..رÃا
غ-رق-ا ‘ ال-عسص-ل هك-ذا ظنت والدة
ع-ب ،Òوح-ت-ى والدة رمزي ،ولكن ‘
ال-ي-وم اŸوا‹ ُصص-دم الذين
ف-رح-وا باأ’مسش،
‘ ع-----رسش اأ’حÓ----م،
ب---اŸصص--ي--ب--ة الكÈى ،وب--ق--يت عÓ--م--ات
ا’سص-ت-ف-ه-ام م-ن دون إاج-ابةŸ ..اذا قتل رمزي
عروسصه عبÒ؟
ح---اول رم--زي أاث--ن--اء
اÙاك----م----ة ،إاق----ن----اع
ال-ق-اضص-ي ،ب-أان الشص-رف
ه-و ال-ذي دف-ع-ه ل-ذبح عروسصه ،وراح
يصص--ي--ح ‘ هسصÎي-ا ““ :ت-غ-مضص-وا
عينية تغمضصوا عينية““.

الشصهود أاجمعوا على أان من ا◊ب ما قتل ،فرمزي
سصكنه الشصك ،فكّلما تقدم من عب Òإا’ وابتعدت،
وح-ت-ى ع-ن-دم-ا قبلت به عريسصا ،كان يظن بأانها
ق-ب-ل-ت-ه ب-ع-د أان سُصّ-دت اأ’ب-واب ‘ وج-ه-ه-ا ،فراح
يسص-أال-ه-ا ‘ ال-ط-ريق إا ¤مكان شصهر العسصل ،عن
سصبب قبولها به بعد عشصر سصنوات من ا◊ب من
طرف واحد ،قبل أان يندلع شصجار كÓمي ،جعله
ي-ف-ق-د أاعصص-اب-ه ويسص-لك ط-ريقا ترابيا ،ثم يركن
سص-ي-ارت-ه ويأامرها بالنزول ،وعندما قاومته ،شصّرح
ج-ث-ت-ه-ا ،واتصص-ل بشص-ق-ي-قه يعلن له عن انتصصار
شص--رف ال--ع--ائ--ل-ة ،ع-ل-ى ›ون وكÈي-اء وتكّ-ب-ر
ع--روسص--ه ⁄.يك--د خ--ي--ال ا◊ضص-ور ‘ ﬁك-م-ة
جنايات سصطيف يظن بعب Òالظنون ،حتى أاخرج
ﬁام-ي-ه-ا شص-ه-ادات أ’ط-ب-اء أاخصص-ائ-ي ،Úتثبت
عذرية الضصحية سصلمت لها أاياما قليلة قبل فرحها،
ك-م-ا أاث-ب-تت شصهادة الطبيب الشصرعي
أان الضص--ح--ي--ة ت-ع-رضصت إا ¤ال-ذب-ح
ب--وج-ود ج-رح ع-م-ي-ق أادى إا ¤ق-ط-ع
شص--راي Úال--ع-ن-ق ،وإاصص-اب-ات سصكÚ
ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-ظ-ه-ر ،والسص-اع-د اأ’Áن واليد
ال--ي--م-ن-ى ت-ث-بت ب-أان الضص-ح-ي-ة ك-انت ت-ق-اوم،
ب--اإ’ضص--اف-ة إا ¤لك-م-ات ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-وج-ه،
وتعرضصها إا ¤السصحل Ÿسصافة طويلة على اأ’رضش،
ث-م دهسص-ه-ا ب-بشص-اع-ة ب-السصيارة ،وحاول ا÷اÊ
رم-ي-ه-ا ‘ ب-ئ-ر ع-ل-ى م-قربة من مسصرح ا÷رÁة
ف--اج--ت-م-ع اإ’صص-رار والÎصص-د ‘ ا÷رÁة ،فك-ان
اإ’عدام ‘ حق رمزي.
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نجوم العالم

@م.وليد

بعد ريال مدريد
وبرشضلونة
كسب نادي جوفنتوس
اﻹيطالي مكانة شعبية كبيرة
في اﻷوساط الجماهيرية
الجزائرية خﻼل السنوا ت
اﻷخيرة ،وهو ما تعكسه حملة
الموا ﻻة الكبيرة لمتتبعي
المستديرة في الجزائر ،موا زاة مع التألق
الوا ضح لـئاليوفي” في مختلف المنافسات على غرار
الدوري اﻹيطالي وكأس إيطاليا ورابطة أبطال أوروبا
وغيرها من المنافسات المحلية وا لعالمية.

النادي يملك فروعا معتمدة في الجزائر للمّ شمل اﻷنصار

@عرف نادي جوفنتوسش كيف ينافسش أاك Èاأ’ندية
اأ’وروب-ي-ة ال-ت-ي يسص-ان-ده-ا ا÷زائ-ري-ون ‘ صصورة
قطبي الكرة اإ’سصبانية البارصصا وريال مدريد ،وهو ما
سصيجعله يحتل مكانة كبÒة من حيث الشصعبية ‘
ﬂت-ل-ف و’ي-ات ال-وط-ن ،وه-و م-ا ت-عكسص-ه حجم
اŸت-اب-ع-ة Ÿب-اري-ات-ه ‘ ﬂت-ل-ف اŸنافسصات ،سصواًء ‘
مواعيد البطولة اإ’يطالية أام ‘ دوري رابطة أابطال
أاوروب-ا ال-ذي يسصّ-ج-ل ف-يه حضصورا ‡ّيزا سصواًء من
ح-يث ال-ن-ت-ائ-ج أام اŸردود ال-ف-ن-ي وا’سص-ت-ع-راضص-ي
الراقي.

ا÷زائريون والعجوز

تعلق عشصاق الكرة ‘ ا÷زائر بالعجوز اإ’يطالية
ون--اصص--روه--ا م-ن الصص-م-ي-م خ-اصص-ة خÓ-ل
ال-ث-مانينيات والتسصعينيات ،فالكل تعاطف
م-ع-ه-ا خ-اصص-ة خÓ-ل ن-ه-ائ-ي ك-أاسش أاوروبا
Óندية البطلة عام  1985ضصد حامل اللقب
ل أ
آان--ذاك ل--ي--ف--رب--ول ،وم-ا زاد م-ن ت-ع-ل-ق-ه-م
بـ““البيانكونÒي““ هو ما فعله ““الهوليغانز““ ضصد
ال-ط-ل-ي-ان ‘ حادثة ملعب ““هيسصل““ والتي تو‘
إاثرها  ٣9شصخصصا  ٣2منهم من أانصصار اليو‘ ‘

86

م-ا وصص-ف وق-ت-ه-ا بـ““السص-اع-ة اأ’ح-لك““ Ÿسص-اب-ق-ات
ا’–اد اأ’وروبي لكرة القدم.

فروع معتمدة رسضميا من إادارة اليو‘
‘ ا÷زائر

’ يقتصصر تشصجيع اليو‘ ‘ ا÷زائر Ãتابعتها عن
ُب-ع-د ،ب-ل ه-ن-اك ت-نسص-ي-ق رسص-م-ي م-ع إادارة أاعرق
اأ’ن-دي-ة اإ’ي-طالية بإاقامة فرع

‘ كل و’ية ،بهدف  ّ⁄شصمل العائلة ““اليوفانتينية““.
ف--اŸن--خ--رط Úم-ع ال-ن-ادي ال-رسص-م-ي Ÿشص-ج-ع-ي
جوفنتوسش ،يسصتفيدون من تسصهيÓت كبÒة فيما
يخصش عملية اقتناء تذاكر مواجهات الفريق ،فعلى
سصبيل اŸثال اŸناصصر الذي يسصافر إا ¤إايطاليا من أاجل
م-ت-اب-عة إاحدى لقاءات النادي ،ليسش من الضصروري
أان ي-ن-ت-ق-ل لشص-راء ال-ت-ذاك-ر م-ن ت-ورينو ‘ السصوق
السص-وداء ويصص-ط-دم ب-ع-دم ت-وفرها ‘ نهاية اŸطاف
لك-ن-ه يضص-م-ن-ه-ا م-ن ه-ن-ا ‘ ا÷زائر ،كما Áكنهم
ا’سصتفادة من التخفيضصات ‘ اŸتاجر الرسصمية
لـ«ال--ي--و‘““ ع-ل-ى غ-رار ال-ت-خ-ف-يضص-ات ‘
اأ’ل-بسص-ة ‘ ““ج-وف-ن-ت-وسش سص-تور““ أ’ن
اŸنخرط يصصبح عضصوا رسصميا ‘ اإ’دارة
ول--ه رق-م تسص-لسص-ل-ي وت-خ-ف-يضص-ات
م-تبوعة ببطاقات مغناطيسصية خاصصة
ب-ال-ف-نادق اŸتعاقدة مع اإ’دارة وعدة مزايا
أاخرى كاأ’نشصطة اÿاصصة بجوفنتوسش
اŸقامة ‘ ا÷زائر ،حيث سصتكون اأ’ولوية
ل-ل-م-ن-خ-رط Úل-ل-مشص-ارك-ة ف-ي-ه-ا وأايضصا
اŸن-اصص-ر سص-يك-ون ‘ وضصع ‡تاز لتشصجيع
الفريق ومنظم.

كواليس رياضية

@م.وليد

ريال مدريد يسضتثمر
‘ تيبازة

w

قرر فريق ريال مدريد اﻻستثمار في الجزائر،
ببناء مركز ﻻكتشاف الموا هب ،حيث اختار
مدينة تيبازة الساحلية الوا قعة غرب الجزائر
لتشييد هذا الصرح الكبير وهذا وفق
اتفاقية مع شركة جزائرية.
لعÓن عن الصشفقة
@من اŸقرر أان يتم ا إ
قريبا ،خاصشة وأان اŸفاوضشات ب Úا÷انبÚ
لسشبا Êوا÷زائري وصشلت إا ¤مرحلة
ا إ
متقدمة ،قبل اŸصشادقة عليها من طرف
وول.Ú
اŸسش ؤ
ومن اŸنتظر أان يحضشر بعضش ‚وم ريال
مدريد إا ¤ا÷زائر ◊ضشور مراسشيم
توقيع العقد على غرار الثنائي
““ا÷زائري““ زين الدين زيدان وكرË
بن زÁة ،وهو اŸبتغى الذي تريده
لعطاء
الششركة ا÷زائرية ،إ
““اŸششروع““ مصشداقية ،واحÎافية
لطارات
على حد تعب Òأاحد ا إ
التي تتفاوضش مع ا÷انب
لسشبا.Ê
ا إ

عليق
يريد
العودة
إلى
اتحاد
العاصمة
@ت-ل-ق-ى ال-رئ-يسش السص-اب-ق ’–اد ال-ع-اصص-مة سصعيد عليق ضصربة
موجعة ،لعدم “كنه من الÎشصح لرئاسصة الفاف ،بسصبب عدم موافقة
اŸك-تب ا◊ا‹ ل–Ó-اد ال-ذي يÎأاسص-ه رب-وح ح-داد م-ن-ح-ه ال-رخصصة
القانونية ،وفضصل ا’نضصمام إا ¤مكتب الرئيسش ا◊ا‹ للفاف وإابعاد
غ-رÁه ع-ل-ي-ق م-ن الÎشص-ح إا ¤ان-ت-خابات الهيئة اŸسصÒة لكرة القدم
ا÷زائرية.سصعيد عليق أاكد Ÿقربيه أانه يفكر بجدية للعودة إا ¤ا’–اد
ال-ذي ن-ال م-ع-ه أال-ق-اب-ا ع-دي-دة ،غ Òأان ذلك صصعب جدا ،خاصصة وأان
ا’–اد تشصرف عليه عائلة حداد التي أاكدت أانها باقية ‘ الفريق رغم
انضص-م-ام رب-وح إا ¤ال-ف-اف ،وب-التا‹ فإان ““حربا غ Òمعلنة““ انطلقت ‘
الكواليسش ،والنجاح فيها سصيكون حليف ““صصاحب النفسش الطويل““.

زوبا من مدرب إلى ''كاتب''

@بعد مششوار طويل ‘ عا ⁄الكرة ،كÓعب ‘ فريق جبهة التحرير
لندية على غرار
الوطني ،ثم مدربا للمنتخب ا÷زائري ،وعديد ا أ
Óندية البطلة سشنة
مولودية ا÷زائر الذي توج معها بكأاسش إافريقيا ل أ
 ،1976قرر الششيخ حميد زوبا النتقال إا› ¤ال الكتابة ،حيث انتهى من
لول من مذكراته ،الذي من اŸقرر أان يصشدر بداية ششهر
كتابة ا÷زء ا أ
جوان القادم.حميد زوبا أاكد للششروق العربي أان مذكراته سشتنششر باللغة
الفرنسشية وهو يطمح لÎجمته إا ¤اللغة العربية وإاصشدار للوكالة
لششهار.
الوطنية للنششر وا إ

خÓف حول تسضمية ملعب تيزي وزو...
معطوب أام خالف؟

لششغال باŸلعب ا÷ديد لتيزي وزو ششهر مارسش من
@من اŸقرر أان تنتهي ا أ
السشنة القادمة ،حسشب ما أاكده وزير الششباب والرياضشة الهادي ولد علي،
لششكال اŸطروح ،خاصشة ب ÚمسشÒي ششبيبة القبائل هو التسشمية
غ Òأان ا إ
التي سشتطلق على اŸلعب ا÷ديد ،حيث قالت مصشادر الششروق العربي أان
البعضش يريد إاطÓق اسشم الفنان القبائلي معطوب الوناسش نظرا لسشمعة
وششهرة الفنان القبائلي باŸنطقة ،غ Òأان رياضشيي منطقة القبائل
يريدون تخليد اسشم الرئيسش السشابق عبد القادر خالف الذي قدم الكثÒ
لخ Òب Úأايدي
للنادي القبائلي ،وب Úمعطوب وخالف يبقى القرار ا أ
السشلطات اÙلية التي  ⁄تتخذ إا ¤يومنا هذا قرارها النهائي.
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دردشة

@م.وليد

لم يتوان الﻼعب
الدولي السابق صالح
عصاد في انتقاد فترة
إشراف محمد
روراوة على اﻻتحادية
الجزائرية لكرة
القدم ،واصفا إياها
بالسلبية ،وأكد
صاحب “الغراف” بأن
روراوة كان في
مرحلة هي اﻷزهى
من الناحية المادية
في تاريخ الجزائر ،إﻻ
أنه لم يتسن له وضع
الكرة الجزائرية على
السكة ،وهو اﻷمر
الذي تسبب في
تفويت الفرصة
والعودة مجددا إلى
نقطة الصفر.

إاذا أاراد زطشضي النجاح
عليه أان يسضتفيد من
القدامى واإلطارات
ا÷زائرية
@بداية ،ما هي قراءتك اÿاصشة
ŸسشÒة روراوة على رأاسش ““الفاف““؟
^ك-انت سص-ل-ب-ي-ة ،وأاشص-رت إا ¤ذلك ق-ب-ل رح-يله،
ح--يث أاق--ام سص--دا ب Úأاب--ن--اء الك--رة ،وتسص-بب ‘
–طيم الكرة ا÷زائرية ،بعد ما وضصع نفسصه هو
اآ’م-ر ال-ن-اه-ي وك-أان-ه ه-و ال-وحيد الذي يعرف كل
شصيء.
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ال-وط-ن-ي ،وأاضص-ر ب-الك-رة اÙل-ي-ة بسص-بب طريقة
تسص--يÒه ،وع--دم اه--ت--م--ام--ه ب--ع--دي-د ا÷وانب
ا÷وه-ري-ة ،ب-بسص-اط-ة روراوة ت-ع-ام-ل م-ع ا÷ميع
Óسصف روراوة
بعقلية ““الكولونيالي Úمع العمال““ ،ل أ
ت-واج-ده ‘ م-رح-ل-ة ج-ي-دة ،لك-ن-ه  ⁄ي-خدم الكرة
ا÷زائرية.

@ما هي اÈŸرات التي جعلتك
تقول هذا الكÓم؟
^أان-ا ل-يسصت ‹ حسص-اب-ات أاو خ-ل-فيات مع روراوة،
لك-ن م-ن الÓ-زم تقييم مرحلته Ãوضصوعية ،فقد
وقع ‘ فÎة هي اأ’زهى من الناحية اŸادية ‘ تاريخ
ا÷زائر ،وهذا قياسصا ببقية الرؤوسصاء الذين تداولوا
Óسصف  ⁄يسصتغل اŸعطيات
على ““الفاف““ ،لكن ل أ
واإ’مك-ان-ات اŸت-اح-ة ،ووقع ‘ أاخطاء كثÒة ،واأ’كÌ
م-ن ذلك تسص-بب ‘ –ط-ي-م الك-رة ا÷زائ-رية ‘
الشصق اÙلي على اÿصصوصش.

وكدون ‚اح
@ما رأايك ‘ الذين ي ؤ
روراوة ‘ مهمته ،بدليل تأاهل
““اÿضشر““ مرت Úإا ¤اŸونديال؟
^يجب أان نتسصاءل كيف تأاهل اŸنتخب الوطني
مرت Úإا ¤نهائيات كأاسش العا ،⁄أاعتقد بأان التأاهل
 ⁄يك-ن م-ق-ن-ع-ا ،و ⁄يكن وليد التفوق الفني ،بل
ه-ن-اك ع-وام-ل أاخ-رى مسص-اع-دة ،م-ث-لما حدث ‘
 2009بعد اسصتغÓل اÓÿفات التي تسصبب فيها
اŸصص-ري-ون و” اسص-ت-غÓ-لها جماهÒيا وتنظيميا،
ال-ت-أاه-ل دخ-لت ف-يه عدة عوامل ’ داعي للخوضش
فيها.

@من أاي ناحية؟
^روراوة حطم شصخصصية الÓعب ا÷زائري الذي
أاصص-ب-ح ي-رى ب-أان-ه يسصتحيل حمل أالوان اŸنتخب

@ما هي ا÷وانب التي تلوم فيها
روراوة؟
^ ⁄يسصتغل نفوذه ‘ ““الكاف““ و«الفيفا» ،بدليل أان

الÓعب اÎÙف
يخاف إافريقيا
واÙلي يخاف
تواجده ‘ ''اÿضضر''
عضصويته ‘ عدة ÷ان هامة “ ⁄كنه من توسصيع
“وق-ع ا÷زائ-ر وت-ل-ميع صصورتها إاقليما ودوليا ،بل
اأ’ك Ìم-ن ه-ذا أاقصص-ى ا÷م-ي-ع ،وأاب-عد كل من له
عÓقة بكرة القدم ،كان على روراوة ان يسصتفيد من
التجربة اŸصصرية ،بدليل ا◊ضصور الدائم والنوعي
للمصصري ‘ Úهياكل و÷ان ا’–اد اإ’فريقي لكرة
Óسصف ،روراوة بدل أان يسصتغل الظروف
ال-ق-دم .ل -أ
واإ’مك-ان-ات اŸت-اح-ة ÿدم-ة الك-رة ا÷زائ-ري-ة راح
يختلق اŸشصاكل ويقصصف ا÷ميع ،و‘ مقدمة ذلك
الÓ-ع-ب Úال-ق-دامى .روراوة خدم نفسصه وجماعته
و ⁄ي-خ-دم اŸصص-ل-ح-ة ال-ع-ام-ة للكرة ا÷زائرية ،ما
جعلنا نعود ›ددا إا ¤نقطة الصصفر.
@كيف تنظر إا ¤اŸهمة التي
تنتظر زطششي موازاة مع توليه
رئاسشة ““الفاف““؟
عليه أان يرد ا’عتبار أ’سصرة كرة القدم ،وا’سصتفادة
من خÈة وكفاءة ا÷ميع ،من غ ÒاÛدي اللجوء
دائ--م--ا إا ¤اÿارج وت--ه-مشش ك-ف-اءات-ن-ا ،ي-جب رد
ا’ع-ت-ب-ار إ’ط-ارات-ن-ا والÓ-عب Úالقدامى والتقرب
م-ن-ه-م والسص-ع-ي إا ¤ت-وظ-ي-ف خÈتهم بالشصكل
الذي يخدم الكرة ا÷زائرية.

@ما رأايك ‘ حضشور الÓعبÚ
اÙلي ‘ ÚاŸنتخب الوطني بÚ
لمسش واليوم؟
ا أ
^هناك فرق شصاسصع ،بدليل أانه ‘ وقتنا الÓعبون
اÙل---ي--ون اأ’ك Ìحضص--ورا م--ن اÎÙف ،Úواآ’ن
ح-دث ال-عكسش بسص-بب إاه-م-ال الÓ-عب اÙلي،
ل-يسش ه-ن-اك سص-ر سص-وى ال-ع-م-ل وا÷دي-ة ،أ’ن
ه--ن--اك م--واهب ك--ثÒة تسص-ت-ح-ق ان ت-ت-اح ل-ه-ا
ال-ف-رصص-ة ،م-ن الÓ-زم ا’عتناء بالشصبان ‘ جميع
ال-ف-ئ-ات واŸسص-ت-ويات ،هناك شصباب أاتيحت لهم
ال-ف-رصص-ة وه-ن-اك مواهب ذهبوا ضصحية اإ’قصصاء
وا’ختيارات اÿفية التي “ارسصها جهات نافذة،
م-ا تسص-بب ‘ ت-ده-ور مسص-توى الكرة ،من الÓزم
إاع--ادة ك--رة ال--ق--دم أ’ه--ل--ه--ا إاذا ارادوا إان-ه-اء أازم-ة
ا’ن-ح-ط-اط ال-ت-ي وصصلنا إاليها .اأ’ولوية للكفاءات
وأاهل اŸيدان.
@هل ترى بأان الظروف ا◊الية
تسشمح بإاعادة إاحداث وثبة نوعية
‘ الكرة ا÷زائرية؟
^ك-ل شص-يء م-ره-ون ب-ت-وحيد ا÷هود وتصصفية
النوايا ،وكذا تطبيق برامج عمل جادة ،إاضصافة إا¤
ضصرورة إاعادة النظر ‘ ا÷معية العامة لـ«الفاف““،
م-ا ا÷دوى م-ن ت-واج-د أاط-راف عدÁة ا÷دوى،
ي-جب م-ن-ح اأ’ه-م-ية للعمل القاعدي ،وتوسصيعه
ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-راب-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة وا÷ه-وي-ة
والتنسصيق ب Úالقاعدة والقمة.
@ما تفسشÒك لتضشييع فرصشة
التتويج بلقب إافريقي ‘ عهد
روراوة؟
^م-ث-ل-م-ا ق-لت لك ،ف-إان م-رحلة روراوة اتسصمت
ب-ت-وف-ر أام-وال ك-ثÒة وإامك-انات معتÈة،
لكن  ⁄يتم توظيفها بالشصكل
ال----ذي ي---خ---دم الك---رة
ا÷زائ-ري-ة ،وعÓوة
على اإ’خفاق ‘
التتويج
بلقب
إافريقي،
ما
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ح-رم ا÷زائ-ر ›ددا م-ن ه-ذا اŸكسصب ،ف-إان-ه ”
أايضصا تفويت فرصصة احتضصان كأاسش أا· إافريقيا
‘ ا÷زائ--ر ،وه--و م--ا ي-ؤوك-د ›ددا ب-أان روراوة ⁄
يسص--ت--غ-ل ن-ف-وذه ‘ ““الك-اف““ ،م-ا ج-ع-ل ا÷زائ-ر
اÿاسصر اأ’ك ‘ Èكل اأ’حوال.
@لكن اŸنتخب الوطني توفر

على عناصشر لمعة ،وكان ‘ كل
مرة مرششحا للتتويج ،ما قولك؟
^ع-ل-ي-ن-ا أان ن-ن-ظ-ر إا ¤هذه اŸسصأالة Ãوضصوعية،
صص-ح-ي-ح أان اŸن-تخب الوطني كان مرشصحا على
ال-ورق ،لك-ن م-ي-دان-ي-ا ك-انت ال-ع-ن-اصصر الوطنية
–ضص-ر –ت ضص-غ-ط وخ-وف ك-بÒي-ن ،حيث أان
الÓ-عب اÎÙف ي-خ-اف م-ن إاف-ري-ق-يا ،والÓعب
اÙل-ي ي-خ-اف م-ن ت-واج-ده ‘ ت-ع-داد ““اÿضصر““،
وع-ل-ى ضص-وء ك-ل ه-ذا وع-وامل متداخلة  ⁄يوفق
اŸنتخب الوطني ‘ عهد روراوة من إاهداء ا÷زائر
ك-أاسش إاف-ري-ق-ي-ا ،ناهيك عن اإ’خفاق ‘ ا◊صصول
على شصرف تنظيمه.
لخÒ؟
@ماذا تقول ‘ ا أ
^أا“نى من الرئيسش ا÷ديد لـ«الفاف““ زطشصي
أان يأاخذ العÈة من سصابقه ،ويحرصش على تدارك
ﬂت-ل-ف ال-ن-ق-ائصش ،وسص-أاك-ون أاك Ìق-رب-ا وصصلة
ب-أاه-ل اŸي-دان ،ع-ل-ي-ه أان يسص-ت-فيد من الÓعبÚ
القدامى وﬂتلف اإ’طارات ا÷زائرية ،أ’نهم هم
ال-ق-ادرون ع-ل-ى رد ا’ع-ت-ب-ار ل-ل-ب-طولة والكرة
ا÷زائرية.
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إستطﻼع

الكتاتيب القرآنية

@ صالح عزوز@تصضوير :خالد مشري
تصارع الكتاتيب القرآنية اليوم عندنا في
الجزائر من أجل البقاء ،بعد ما أصبحت قاب
قوسين أو أدنى من الزوا ل ،وبالرغم من أنها
موروث حضاري وإ سﻼمي نفتخر به إﻻ أن
الكثيرين باتوا ينادون بضرورة التخلي عنها
وإ لحاقها بالمدارس اﻹعدادية ،ﻷنها أصبحت
 كما يدعون  -وكرا للمذهبية وا لتطرف ،بلومنبتا لﻺرهاب،عكس ما كانت تقدمه باﻷمس
من علماء دين ودنيا كانوا ومازالوا القلب
النابض لﻸمة.
@كان من الصصعب الوقوف على وجود كتاتيب لتعليم
ال--ق-رآان ‘ ال-ع-اصص-م-ة ت-ق-وم ع-ل-ى ا◊ف-ظ وال-ت-ل-قÚ
ال-ت-ق-ل-ي-دي اŸع-م-ول ب-ه م-ن-ذ القدم ،فقد حلت ﬁلها
مدراسش قرآانية أاخرى تقوم على طرق جديدة وتسصÒ
وفق برامج حديثة مثل وضصع أاقسصام نظامية من
أاج-ل ت-دريسش م-ن-اه-ج ال-ف-قه وأاحكام التجويد،
عكسش م-ا ك-انت ع-ل-ي-ه ‘ اŸاضص-ي ،أاي-ن كان
طالب العلم يلتزم بقواعد أاخرى سصواء ‘
السصلوك أاو اŸنهج ،لكن وبالرغم من كل
الصص-ع-وب-ات التي وجدناها ‘ البحث
عن ‰اذج من الزمن ا÷ميل لهذه
اŸدارسش ،إا’ أان-ن-ا اسص-ت-ط-ع-ن-ا أان
ن--ق-ف ع-ل-ى ‰وذج م-ن-ه-ا وه-ي
اŸدرسص--ة ال--ق--رآان-ي-ة اإ’م-ام م-الك
بـ«رويبة““.
أاول ما يلتزم به طالب العلم ‘ هذه
الكتاتيب هو طريقة ا÷لوسش ،وهي
م--وح--دة ب Úك--ل ال--طÓ--ب وتك--ون
م--ب--اشص--رة ع--ل--ى اأ’ف--رشص--ة ’ ع--ل--ى
الك--راسص--ي ،ول-ع-ل ا◊ك-م-ة ف-ي-ه-ا أان-ه-ا
تسص-اع-د ال-ط-الب ع-ل-ى ا◊رك-ة بأاريحية
سص---واء ‘ م---د اأ’رج---ل أاو ال--دوران ‘ ك--ل
ا’Œاهات ،وتسصمح له بأان يكون ‘ وضصعية
جيدة لتلقي القرآان من الشصيخ ،وهو ما جاء ‘
ا◊ديث ع-ن جÈي-ل ع-ل-ي-ه السصÓ-م ح Úجاء
للرسصول عليه الصصÓة والسصÓم يسصأاله ““فأاسصند
ركبتيه ا ¤ركبتيه““ ،ومن هنا اسصتخلصصت طريقة
جلوسش طالب العلم.
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رائحة
“الصلصال”
و«اللوحة»”
وبركة
“«الفلقة»”

القراءة باللوح و‡يزاتها

ت-ق-وم ال-ق-راءة ‘ ه-ذه الك-ت-اتيب على اللوح ،أ’ن لها
‡ي-زات ع-دي-دة تسص-اع-د ط-الب ال-ع-ل-م ع-لى ا◊فظ
ا÷ي-د ،ح-يث يك-ون م-رت-ب-ط-ا ارت-باطا منهجيا بالنصش
والشصيخ الذي Áلي عليه ،لذا ‚د الكث Òمن ا◊واسش
تشص-ارك ‘ ه-ذه ال-ع-م-ل-ية مثل حاسصتي السصمع والبصصر،
وتكون الكتابة على لوح مصصنوع من اÿشصب مثل خشصب
العرعار أاو الصصنوبر أاو الزيتون للحصصول على لوح جيد يقاوم
ل-ع-دة سص-ن-وات ،وه-و غ Òمضص-ر واق-تصص-ادي ي-ب-قى مصصاحبا
للطالب حتى نهاية ا◊فظ ،باإ’ضصافة إا ¤هذا أان ا◊فظ بهذه
الطريقة يبقي الطالب بعيدا عن اŸصصحف فيتم حفظ كتاب الله
عز وجل و ⁄تلمسش يداه اŸصصحف إاطÓقا وهو اأ’صصل ‘ التعلم
الذي يقوم على التلقي من أافواه الشصيوخ ،باإ’ضصافة إا ¤أانها طريقة
تبعث على التنافسش ب ÚالطÓب.

وال-ت-ل-ق ،Úوع-ن-ه يضص-ي-ف م-دير اŸدرسصة القرآانية:
““ل-ل-م-درسص-ة منهجية تسص Òوفقها وهي أانها –افظ
ع-ل-ى اŸوروث ا◊ضص-اري ،خ-اصص-ة ‘ ك-ت-اب-ة القرآان
وتعليمه ،حيث مازلنا نعمل على –فيظ كتاب الله
عن طريق اللوح أاي ما يسصمى بالطريقة التقليدية،
لكنها طريقة ‡نهجة““.
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الكتاتيب القرآانية جزء
من الشضخصضية الوطنية

ح Èالكتابة وميزته األسضاسضية ““الدواية““

يصص-ن-ع ح““ Èال-دواي-ة““ م-ن م-واد طبيعية ’ –توي
على مواد كيميائية قد تكون مضصرة بالشصخصش أاو
ب-ال-ط-ب-ي-ع-ة ،وه-و مسص-ت-خلصش من صصوف الغنم،
حيث يدق ،ثم يضصاف إاليه القليل من اŸاء ليصصبح
على ما هو عليه وقابل للكتابة ،عكسش ما ‚ده اليوم
‘ ﬂتلف مواد الكتابة التي قد تكون مضصرة بالفرد
أاو الطبيعة بطريقة مباشصرة أاو غ Òمباشصرة.

““لقÓم““ قلم مسضتخلصس من الطبيعة

ه--و ق-ل-م مصص-ن-وع م-ن ال-قصصب وه-و اق-تصص-ادي
وصص--ح--ي ك--ذلك ع--ل-ى غ-رار اŸواد اأ’خ-رى ال-ت-ي
تسص-ت-ع-م-ل ‘ ه-ذه الك-تاتيب ،فالطالب يلزمه قلم
واحد فقط طيلة حفظه للقرآان ‘ هذه اŸدارسش أاي
مفيد وغ Òمكلف ،ويختار من القصصب ا÷يد.

الصضلصضال ...اŸادة اŸبيضضة للوح

الصص--لصص--ال ه--و أاصص-ل خ-ل-ق اإ’نسص-ان ،وه-و م-ادة
م-ب-يضص-ة ل-لوح يسصتعملها الطالب ‘ هذه الكتاتيب
م-ن أاج-ل اÙو وإاع-ادة الك-ت-اب-ة م-رة أاخ-رى ،وسصمي
ب-اŸب-يضش ل-ل-وح ،أ’ن ب-ع-د اسص-ت-ع-م-اله ’ يÎك أاثرا
للكتابة ويجعل اللوح صصفحة بيضصاء مرة أاخرى’ ،
يتطلب الكث Òأاثناء التحضص Òماعدا القليل منه مع
إاضص-اف-ة اŸاء ل-ه ل-يصص-بح قاب ÓلÓسصتعمال مباشصرة،
اكتشصفه اإ’نسصان وارتبط اسصتعماله بحفظ القرآان،
وهو صصحي ’ يضصر البشصرة و’ اليدين.

الكر ‘ Ëآايات عديدة وهو اأ’صصل ‘ حفظ كتاب الله
عز وجل و‘ تلقي العلم من طرف الطÓب ،ونهل
العلم الشصرعي بطريقة بسصيطة وفعالة.وكانت لنا
زي-ارة ل-ن-م-وذج م-ن ه-ذه الك-ت-ات-يب وه-ي اŸدرسصة
ال-ق-رآان-ي-ة ““اإ’م-ام مالك““ بـ«رويبة““ ،حيث وقفنا على
طريقة التحفيظ فيها وكذا ا÷و العام لها رفقة اŸسصÒ
واŸدي-ر ل-ه-ا الشص-ي-خ ﬁم-د م-بدوعة الذي شصرح لنا
ط-ري-ق-ة ال-ت-ع-ل-ي-م وال-ف-ئ-ات ال-ت-ي تدرسش ‘ هذه
اŸدرسصة““ :من اأ’هداف السصامية لهذه اŸدرسصة هي
خ-دم-ة ال-ق-رآان الك-ر ،Ëوه-ي م-ف-ت-وح-ة ع-لى كل
اÛتمع على مراحل ،بحيث تضصم الصصغار والكبار،
ال-ذك-ور واإ’ن-اث ،ف-ي-ه-ا أاقسص-ام –ضصÒي-ة خ-ارجية
وقسص-م داخ-ل-ي ل-ل-ذك-ور ،وب-اق-ي اأ’قسص-ام اأ’خرى
للذكور اإ’ناث ،نسصتقبل كذلك بعضش اأ’يتام خÓل
عطلة الصصيف ،ويشصرف على التأاط› Òموعة من
اأ’سصاتذة من ك Óا÷نسص ،Úنسصعى من خÓل هذا
اÛه-ود اŸت-واضص-ع اŸشص-ارك-ة ‘ ا◊فاظ هذا اŸوروث
ا◊ضص-اري وا’سصÓ-م-ي ل-ه-ذا ال-وط-ن““.تسص Òهذه
اŸدرسص-ة ال-ق-رآان-ي-ة ع-لى منهج تقليدي ‘ التحفيظ

وع-ن دور ه-ذه الك-ت-ات-يب ‘ اÛت-م-ع ا÷زائري وما
ق-دم-ت-ه ‘ اŸاضص-ي وم-ا ت-قدمه اليوم للجيل ا÷ديد
ي-ق-ول الشص-ي-خ ع-ب-د ال-رزاق قسص-وم رئيسش جمعية
ع-ل-م-اء اŸسص-ل-م«:Úي-جب أان ن-ع-ل-م أان الك-تاتيب
ال-ق-رآان-ي-ة ه-ي ج-زء م-ن الشصخصصية الوطنية ،أ’نه
ب-دون-ه-ا ’ Áك-ن ل-ل-م-واطن أان يكون مواطنا بأا”
م-ع-ن-ى الك-ل-م-ة ،وتعلم القرآان يسصاعد على طÓقة
ال-لسص-ان وت-وسصيع العقل ويجعلنا على اتصصال دائم
ب-ال-ل-ه ،نسص-عى إا ¤اÙافظة عليها ،أ’ن ا’هتمام بها
ه-و Ãث-اب-ة ال-عناية ببناء الشصخصصية الوطنية على
أاسصسش صصحيحة““ ،بالرغم من بسصاطة التعليم فيها
الذي يقوم على أادوات تقليدية ،إا’ أانها اسصتطاعت
أان ت-خ-رج ع-ل-م-اء وم-فك-رين أاناروا العا ⁄بفكرهم،
يضص--ي--ف ع--ب-د ال-رزاق قسص-وم ““ع-ل-ى بسص-اط-ت-ه-ا
وتقليديتها ،إا’ أانها عميقة ‘ اŸنهج العلمي ،والطفل
الذي يلقن القرآان ‘ سصن مبكرة يكون مؤوه Óلتلقي
ك-ل أان-واع ال-ع-ل-وم اأ’خ-رى دون صص-ع-وب-ة وهي من
أاهمية الكتاتيب ،كما أان بعضش مناهج التدريسش ‘
ال--ع--ا ⁄أاث--ب--تت أان ال-ط-ف-ل ال-ذي ي-درسش ‘ ه-ذه
الكتاتيب ينفتح على أامور عقلية وقواميسش لغوية ’
‚دها عند غÒه ،ومن هنا يكون هذا الطفل مؤوهÓ
أ’ن يصص-ب-ح ن-اب-غ-ة ،ب-ل أان اŸناهج العلمية بينت أان
طريقة جلوسش الطالب ‘ هذه الكتاتيب يكون أاكÌ
اسص-ت-ع-دادا ل-ل-ت-ل-ق-ي م-ق-ارن-ة Ãن ي-ج-لسش ع-لى
الكرسصي““.

العقاب ‘ هذه الكتاتيب
أاو ما يسضمى ““الفلقة““

يسصمى هذا العقاب عند العوام و‘ هذه الكتاتيب
بـ«ال-ف-ل-ق-ة““ ،ي-ت-م-ث-ل ‘ ضص-رب طالب العلم –ت
ال-ق-دم Úم-ن ط-رف الشص-يخ بطريقة خفيفة ،ويدل
هذا العقاب على حرصش الشصيخ على اآ’داب العامة
التي يجب أان يلتزم بها ا◊افظ لكتاب الله ،وليسش
كما يراه البعضش على أانها وسصيلة للÎهيب ،كما أان
ه--ذا ال--ع--ق--اب ’ يك--ون إا’ ‘ ح--ا’ت ن--ادرة ع-ن-د
التشصويشش أاو التأاخر عن ›السش العلم أاو النطق
فيها بكÓم قبيح.
بالنظر إا ¤كل هذه اŸواد‚ ،د أانها مذكورة ‘ القرآان
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متميزون

ﻻ مستقبل لـ«أنشتاين» في الجزائر

@ليلى مصلوب

ﻻ يوجد في الجزائر اهتمام كبير بالمتميزين وخارقي
الذكاء من اﻷطفال العباقرة الذين أدهشوا العالم
بموا هبهم العلمية وا لفكرية من أصغر حافظ للقرآن إلى
من يتكلم اﻷلمانية بالفطرة وممن يجيد ست لغات حية إلى
مكتشف نظريات وا ختراعات في الرابعة عشر من العمر
وممن تفوق على ثﻼثة مﻼيين طفل من العالم في تحدي
القراءة إلى الفائز بأولمبياد الرياضيات ...وغيرهم وا ﻷمثلة
كثيرة ممن لديهم تقدم فكري ووجداني غير طبيعي
يسبق أعمارهم ،متميزون بالو ّﻻدة ،اهتمت بهم بعض وسائل
اﻻعﻼم اﻷجنبية وا لعربية ،وقل اﻻهتمام بهم هنا في
الجزائر ،ما يعني أننا نقدمهم إلى مقصلة اﻹعدام مباشرة.

* لدينا أصغر حافظ للقرآن ،ومن يتكلم
اﻷلمانية بالفطرة ومن لديه نظريات
في سن الرابعة عشرة

@فالتكفل ب-ه-ذه ال-ف-ئ-ة اŸت-م-يزة من اأ’طفال ليسش من اهتمامات اŸدرسصة
ا÷زائرية و’ ‘ أاجندة اŸنظومة الÎبوية رغم أان ÷نة إاصصÓح الÎبية التي
نصصبها رئيسش ا÷مهورية ‘ ماي – 2000دثت ‘ الشصق الثا Êمن ا÷زء
ال-ث-الث م-ن ت-ق-ري-ره-ا ح-ول ال-تÓ-ميذ النوابغ الذين Áلكون قدرات خارقة
واŸمتازين واŸوهوب Úالذين يتمتعون بإامكانيات ذهنية غ Òطبيعية ولدت
معهم ،ودعت إا ¤عدم تهميشصهم وهم يشصكلون ب 2 Úـ  ٣باŸائة من عدد
اŸتمدرسص.Ú
العقلي اŸبكر ،هذه اŸعاي Òتتمثل ‘ النمو السصريع للعقل ،حدسش خارق ،فهم
سص-ري-ع ،إاحسص-اسش ع-ال ،فضص-ول ،إابداع ،شصدة اإ’نتباه ،روح الدعابة ،الذاكرة
السصريعة ،يتمتعون Ãوسصوعة لغوية مشصبعة باŸفردات واŸصصطلحات ،كما
معاي Òالنبوغ ‘ ا÷زائر
يتمتعون بقدرات ولدت معهم بشصكل خارق للطبيعة ،لكن العائلة Œهل
يضص--ع اıتصص--ون ‘ ع--ل-م ال-ن-فسش والÎب-ي-ة
ك-ي-ف-ي-ة ال-ت-ع-ام-ل م-عهم ،إا ¤درجة أان الطفل النابغة بدل أان يكون مشصروع
م-ع-اي Òم-ع-ي-ن-ة إاذا ظ-ه-رت على أاي طفل فإانه
عبقري يصصبح حالة شصاذة وسصط مدرسصة تعاقبه على ذكائه ونبوغه وŒعل
يصص--ن--ف ضص-م-ن ح-ا’ت ال-ن-ب-وغ ال-فك-ري
م-ن-ه ف-اشص Ó-ومهددا بالرسصوب اŸدرسصي ثم
ويسص-ت-دع-ي ا’ه-ت-م-ام ب-ه من طرف
ال-تسص-ري-ح ،وه-ذه ح-ق-ائق أاكدها لنا
اأ’ول--ي--اء واŸع--ل-م Úوال-وسص-ط
الك-ث Òم-ن اıتصص› ‘ Úال
ا’ج---ت---م---اع---ي والÎب--وي
ع-ل-م النفسش ،وكذا مسصؤوولÚ
وي-خضص-ع Ÿت-اب-ع-ة ن-فسص-ية
‘ وزارة الÎبية.
وب--ي-داغ-وج-ي-ة خ-اصص-ة
ت----تÓ----ءم م---ع ‰وه
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يقول الدكتور خالد كداد ،وهو ﬂتصش ‘ الصصحة
ال-ن-فسص-ي-ة ،أان م-وضص-وع ال-ن-ب-وغ ال-فك-ري وال-ذكاء
اÿارق للعادة لدى الطفل مسصأالة غ Òمتكفل بها ‘
ا÷زائر ،حيث ’ توجد مدارسش خاصصة –تويهم،
ودور اأ’خصص-ائ-ي ال-ن-فسص-ا ‘ ÊاŸدرسصة قد يسصاعد
ه-ؤو’ء اأ’ط-ف-ال ع-ل-ى ال-تأاقلم ‘ وسصط دراسصي أاقل
م-ن-ه-م ك-ف-اءة ،وه-ذا ظ-لم أاخÓقي ،أ’ن
اأ’طفال العادي Úسصيقضصون على موهبة
ال-ط-ف-ل اÿارق ،ل-ذا يجب على الدولة أان
ت-ؤوسصسش م-دارسش خ-اصص-ة ب-ه-م نفسصيا
وب-ي-داغ-وج-ي-ا ’سص-ت-غÓل القدرات الفكرية الهائلة
وخ-ل-ق ن-خ-ب-ة ،مشصÒا أان التعامل مع طفل نابغة ‘
وسصط دراسصي متوسصط وعادي هو عقوبة له وقضصاء
ع-ل-ى م-وه-ب-ت-ه ““إان-نا بهذا الشصكل نطلب من طفل
خ-ارق ال-ذك-اء وال-فكر أان يتأاقلم مع اŸدرسصة العادية،
وه-ذا غ Òم-ق-ب-ول ل-دي-ه ،وي-ن-ت-ج ع-ن-ه مشص-اكل ‘
التحصصيل الدراسصي وانحرافات ‘ السصلوك ،حيث
يصصبح مصصدر شصغب ‘ القسصم ويرفضش الدروسش

والقسصمة
وي-ت-م-ت-ع ب-فطنة وذكاء غ Òعادي إا ¤درجة أان اŸعلم
كان يتأاسصف ◊الته ،كيف لهذا الطفل أان يتمدرسش
مع  40طف Óيسصتعملون اأ’صصابع واÿشصيبات ‘
ا◊سص-اب؟ و’ ن-دري م-ا ك-ان مصصÒه ‘ السص-ن-وات
اŸاضص--ي-ة ،وت-ق-ول م-رب-ي-ة ‘ روضص-ة اأ’م-ل ب-و’ي-ة
ب--وم--رداسش أان--ه--ا ت-درسش ط-ف Ó-صص-غÒا ‘ سص-ن
اÿامسصة ‘ قسصم التحضصÒي يصصحح لها مفرداتها

÷نة بن زاغو إ’صصÓح اŸنظومة الÎبوية جزء عن
ثÓثة أاصصناف من اأ’طفال اŸتمدرسص ،Úالفئة اأ’و¤
وهم اŸمتازون ،الذين يتمتعون بذكاء و‰و فكري
ع-ادي ،لك-ن-ه-م ›ت-هدين ويحصصلون على نتائج
دراسص-ي-ة ‡ت-ازة ،وال-ف-ئ-ة الثانية وهم اأ’طفال ذوي
اŸواهب كالرسصم واŸوسصيقى والرياضصة وغÒها ،أاما
ال-ف-ئ-ة ال-ث-ال-ثة وهم اأ’طفال خارقي الذكاء واŸوهبة
ول-دت م-ع-هم بشصكل مبكر وÁلكون قدرات
فك--ري--ة أاك Èم--ن سص-ن-ه-م وبشصك-ل خ-ارق،
وأاك-دت ال-ل-ج-ن-ة ‘ تقريرها على د›هم ‘
ال-وسص-ط ال-دراسص-ي ال-ع-ادي شصرط ا’هتمام
ال--ف--ردي وال--ب--ي-داغ-وج-ي ب-ه-م ،وه-و م-ا ي-ع-تÈه
اأ’خصص-ائ-ي-ون ظ-ل-م-ا وقرارات تهدم العبقرية داخل
هذه الفئة النادرة من اأ’طفال.وينصش قانون التوجيه
للÎبية الوطنية رقم  06- 08اŸؤورخ ‘  2٣جانفي
 ‘ 2008اŸادة  81و 82عن الطور التحضصÒي وهو
الوسصط الذي يفÎضش أان يكشصف عن اأ’طفال ذوي
اŸواهب اÿارق--ة ،ك--م--ا حصص--رت اإ’صصÓ-ح-ات ‘
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ال--ت--ي ت-ق-دم ل-ه وب-ال-ت-ا‹ ق-د ي-رسصب وي-فشص-ل ‘
ال-دراسص-ة ،ف-أاخÓ-قيا ’ يجوز أان ندمج فائقي الذكاء
واŸوهبة غ Òالعادية مع أاطفال أاقل منهم مسصتوى““.

يسضبقون اآللة ا◊اسضبة ويشضرحون الظواهر
الفلكية ‘ سضن اÿامسضة

قال اأ’سصتاذ خالد احمد رئيسش ا–اد جمعيات اولياء
ال-تÓ-م-ي-ذ وهو أاسصتاذ سصابق ‘ مادة الرياضصيات انه
ع-ايشش ح-ال-ة م-ن ال-ذك-اء وال-تقدم الذهني اÿارق
ل-ل-ع-ادة ل-دى ط-ف-ل ‘ السص-نة العاشصرة كان يدرسش
ب--إاح--دى م--دارسش و’ي-ة
ب-ج-اي-ة ،ه-ذا ال-طفل
يسص----ب----ق اآ’ل---ة
ا◊اسص----ب----ة ‘
أاصصعب
عمليات
الضصرب

اللغوية ‘ النحو والصصرف و’ يتوقف عن مدها بكم
هائل من اŸعلومات العلمية التي تفوق سصنه بكث،Ò
هذا الطفل اÿارق التقيناه داخل أاسصرته اŸتواضصعة،
و ⁄يفشصل ‘ اإ’جابة عن اي سصؤوال ‘ اÛال العلمي
وأادهشص-ن-ا بشص-رحه لنا بعضش الظواهر الفلكية وقوة
ا÷اذبية وقوان Úنيوتن الثÓث وبعضش اŸعلومات
التي ’ يسصتطيع الطالب –صصيلها حتى ‘ الطور
ال-ث-ان-وي ،ت-ق-ول وال-دت-ه إان-ه يسصتطيع أان يخزن ‘
ذاك-رت-ه كّ-م-ا ه-ائ Ó-م-ن اŸعلومات التي يتلقاها من
أاشص-رط-ة ع-ل-م-ي-ة ‘ م-رة واح-دة ،ول-ه ت-وجه علمي
خارق ،حيث اسصتطاع هذا الطفل أان يخلق بنفسصه
‘ إاح-دى ال-غ-رف م-ا يسص-ميه ““ﬂتÈه اÿاصش““ ’
ي-دخ-ل-ه سص-واه ،ويشص-رح ل-ن-ا ب-عضش ا’ب-تك-ارات
ا’فÎاضص-ي-ة بشصك-ل م-دهشش ،ك-م-ولد الطاقة،
وآالة النسصخ ،وقال انه اكتشصف نظرية ...و من
ب Úالسص-ل-وك-ات ال-ظ-اه-رة ع-ل-يه أانه قليل
اÿروج م---ن ال--ب--يت وّÁل اŸدرسص--ة
وليسش له اصصدقاء من نفسش سصنه
وÁلك روح ال-دع-اب-ة حسصب م-ا
قالت لنا والدته.

اŸنظومة الÎبوية ''فشضلت''
‘ احتواء النوابغ

اŸن-ظ-وم-ة الÎبوية بشصأان اŸتفوق ‘ ÚاŸادة  86من
ق-ان-ون ال-ت-وج-ي-ه ال-تي تنصش على إانشصاء مدارسش
ا’م--ت--ي--از ل--ل--ط--ور ال-ث-ان-وي ل-ل-تك-ف-ل ب-اŸواهب
ا’سص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة وا◊اصص-ل Úعلى نتائج امتياز ،وقد
ف-ت-حت أاول ث-ان-وي-ة ل-لممتازين ‘ مادة الرياضصيات
ببلدية القبة با÷زائر العاصصمة تضصم حوا‹ ثÓثة
متفوق Úمن كل و’ية ‘ مادة الرياضصيات .يذكر أان
ا÷زائ--ر م--ن ب Úال--دول ال--ت-ي ت-ن-جب تÓ-م-ي-ذ
م-ت-ف-وق ‘ Úال-ري-اضص-ي-ات وي-فوزون ‘ مسصابقات
““أاوŸبياد الرياضصيات““ التي تنظمها اوروبا.
وق--د صص--رح ل--ن--ا مصص-در مسص-ؤوول ‘ وزارة الÎب-ي-ة
ال-وط-ن-ي-ة أان ““ال-وزارة كانت بصصدد دراسصة مشصروع
م-دارسش ا’م-ت-ي-از ‘ ال-طور ا’بتدائي للتكفل بهذه
الفئة النادرة من اأ’طفال العباقرة وهو مشصروع كان
م-ط-روح-ا ‘ وقت أاب-و بك-ر ب-ن ب-وزي-د ،لكن الوزارة
تخلت عنه أ’سصباب ما واقتصصر اهتمامها باŸتفوقÚ
‘ ن-ه-اي-ة السص-ن-ة الرابعة متوسصط على أاسصاسش أان
ال-ع-ب-ق-ري-ة ت-ب-دأا ‘ ال-ظ-هور بعد  10سص-نوات من
التعليم““.وأامام إاهمال الوزارة واŸنظومة الÎبوية لفئة
خ-ارق-ي ال-فك-ر وذوي ال-ق-درات غ Òال-طبيعية ،يرى
اıتصص--ون أان ا◊ل ق--د يك--م--ن ‘ “ك Úه-ؤو’ء
اأ’ط--ف--ال م-ن ا’ن-ت-ق-ال بسص-رع-ة إا ¤أاقسص-ام ع-ل-ي-ا
وتسص-ري-ع وتÒة ال-دراسص-ة وال-ن-م-ط ال-ب-يداغوجي،
حيث أاثبتت الدراسصات أان الطفل اŸتفوق يسصتطيع
أان ي-ت-أاق-ل-م وي-وسصع من قدرة عطائه الفكري
ك-ل-م-ا وج-د ن-فسص-ه ‘ مسص-ت-وى دراسصي
أاعلى.

إلى كــــــل
الموهــــــوبيـــــــن
والمتمـــــيـزيــــــــــن
وأهــــــاليهـم

ج-اء ‘ ت-قرير

تفتح ›لة
““الششروق العربي““
صشفحاتها لحتضشان وتششجيع
اŸتميزين واŸوهوب ‘ Úجميع اÛالت
(الدراسشية والعلمية والثقافية والرياضشية والفنية ،وحفظ
القرآان الكر ËوغÒها ،)...ع Èنششر صشورهم ونبذة عن مواهبهم
وعبقريتهم ،على أان ترفق اŸراسشÓت Ãا يثبت هذا التميز أاو العبقرية
من وثائق (ششهادة كششف النقاط ،ششهادات رسشمية ،اخÎاعات)...
على العنوان اللكÎو Êالتا‹:

motamayizoon@outlook.fr
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مال وأعمال

بدأ مجمع “عمور” بمصنع للمصبرات بطاقة
إنتاج محدودة سنة  1990وبعد عمليات
توسعة بداية من  1996مرورا بسنة
 ،2012وصوﻻ إلى ثالث عملية توسعة
وا لتي ينتظر أن تدخل حيز اﻹنتاج شهر
جويلية المقبل مع موسم جني الطماطم،
لتصل طاقة التحويل إلى  2800طن يوميا،
إضافة إلى مصنع تحويل الحبوب ومصنع
إنتاج العلب الحديدية ،وعديد المشاريع
وا ﻻستثمارات في مجال الصناعة التحويلية
الغذائية يكشف عنها مدير المجمع السيد
“رياض عمور” في هذا الحوا ر.
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@صبيحة سعود@تصضوير:خالد مشري

أاغلب اسشتثماراتكم ” توجيهها
لتوسشيع وعصشرنة خطوط إانتاج
مصشنع اŸصشÈاتŸ ..اذا؟
لك-ون م-رك-ز م-ع-ج-ون ال-ط-م-اط-م ه-و م-ن-ت-وج-نا
اأ’سصاسصي ،وامتÓكنا عقود تعبئة اŸنتوج لعÓمات
أاج-ن-ب-ي-ة م-ت-واج-دة ‘ السص-وق ا÷زائ-ري-ة ،خاصصة
ونحن من ينتج العلب ا◊ديدية لتعليب اŸصصÈات
م-نذ  ،2004ب-ع-د شص-راء مصص-ن-ع ““م-ي-دي بوكسش““
ا’سص-ب-ا Êال-ذي ك-ن-ا زب-ائ-ن-ه ،وحافظنا على نفسش
تسصميته .ولدينا أايضصا منتوج آاخر مطلوب بكÌة من
ق--ب--ل مصص-ان-ع إان-ت-اج ال-عصص-ائ-ر وه-و لب ال-ف-واك-ه
ك-الÈت-ق-ال واŸشص-مشش والليمون /وزبائننا هم كبار
منتجي العصصائر ‘ ا÷زائر ،ليأاتي نشصاط –ويل
ا◊بوب بنفسش اŸنطقة.

أاششر” إا ¤صشناعة العلب ا◊ديدية
وهي ﬁدودة جدا ‘ ا÷زائر ،هل
لها تأاث Òعلى السشعر النهائي
Ÿنتوجكم؟
ب-ط-ب-ي-عة ا◊ال ،هذا امتياز تنافسصي مقارنة بباقي
اŸصصÈات ،وهو من نقاط قوتنا Ÿسصاهمته ‘ تعميق
نسص-ب-ة اإ’دم-اج ،إا ¤ج-انب م-ب-ادرة اÛم-ع ل-تدعيم
شص-بك-ة م-ن ال-فÓح Úتضصم  ٣00فÓ-ح ،لتزويده
بكل اŸنتوجات الفÓحية كالطماطم والفواكه إ’نتاج
لب الفواكه ومعجون الفواكه كالÈتقال واŸشصمشش
وال-ل-ي-م-ون وال-ت ÚوغÒها ،إاضصافة إا ¤الفلفل إ’نتاج
لهريسصة.
اŸتيجة معروفة بجودة أاراضشيها،
لششجار اŸثمرة
خاصشة ‘ غرسش ا أ
كالÈتقال ،هل إانتاجها يلبي
احتياج طاقة مصشنع ““عمور““؟
اŸصصنع يشصتغل بنظام اŸناوبة طلية السصنة ،يتوقف
Ÿدة شص-ه-ر واح-د ف-ق-ط لصص-ي-ان-ة اآ’’ت ،ول-و نقارن
نسصبة اإ’نتاج بسصنوات التسصعينات ،كان اŸردود ’
ي-تعدى  200ق-ن-ط-ار ‘ ال-هك-ت-ار ،لكن اليوم اŸعدل
يصصل إا 800 ¤قنطار ‘ الهكتار ،و‘ الدول اŸتطورة
فÓحيا يصصل حتى  1200قنطار ‘ الهكتارÃ ،راعاة
عوامل كثÒة كاسصتغÓل البحوث ،اسصتعمال العتاد
اŸتطور ،اسصتعمال نوعيات جديدة ،كل هذه اأ’مور
نحاول Œسصيدها مع شصبكة الفÓح Úالتي نتعامل
معها ،من اŸتيجة إا ¤ع Úالدفلى والشصلف ،بهدف
تطوير القطاع الفÓحي و–سص ÚاŸردود.

تؤومنون النقل ،أام الفÓح هو الذي
يتحمل أاعباء إايصشال منتوجه
للمصشنع؟
ن-تك-ف-ل ب-أاع-باء النقل حتى تركز ›هودات الفÓح
على اإ’نتاج و–سص ÚاŸردود ،وهذا هو الهدف من
م-راف-ق-ة ال-فÓ-ح ل-ت-حديث سصبل اإ’نتاج و–سصÚ
اŸردود ،وح-ت-ى ي-ط-م-ئ-ن ال-فÓ-ح من وجود مصصنع
مسص-ت-ع-د ’سص-ت-قبال كميات إانتاجه الزائدة حتى ’
يتخوف من وفرة اŸنتوج وتلفه.
هل لديكم فكرة عن نسشبة
اسشتهÓك ا÷زائر للطماطم؟
تسصتهلك ا÷زائر سصنويا حوا‹  80أالف طن ،لذلك
ت-ل-ج-أا إا ¤ت-أام Úب-اق-ي احتياجاتها من اÿارج ،لكن
بالنظر لسصياسصة الدعم التي توليها ا◊كومة لهذه
الشص-ع-ب-ة ،ي-نتظر أان –قق ا÷زائر ا’كتفاء الذاتي
من مركز معجون الطماطم قريبا.
لكن متى Áكننا –قيق الكتفاء
الذاتي؟ ‘ اعتقادكم أاين يكمن
لنتاج ،أام ‘ مصشانع
اÿلل ‘ ا إ
التحويل؟
ا’كتفاء الذاتي مرهون باإ’نتاج الفÓحي بالدرجة
اأ’و ،¤كلما كانت الوفرة نقÎب من نقطة –قيقه،
ومصصانع التحويل اŸوجودة ‘ اعتقادي عددها كاف،
لكنها –تاج فقط إا ¤اسصتثمارات إاضصافية Ÿضصاعفة
اإ’ن-ت-اج ،م-ن خÓ-ل عصص-رن-ة خ-ط-وط اإ’نتاج وفق
اŸناهج ا◊ديثة ،وا÷زائر “لك من اإ’مكانيات ما
يسص-م-ح ب-ت-وسص-ي-ع خطوط اإ’نتاج وŒهيز اŸصصانع
بعتاد إانتاج راق وبطاقة أاك.È

تعليب اÿضصر بعد ما انتشصرت ‘ ›تمعنا ثقافة
اŸن--ت--وج-ات ا÷اه-زة ،م-ن-ت-وج-ات ك-ثÒة Áك-ن-ن-ا
ت-ط-وي-ره-ا ك-ال-زي-ت-ون ،لدينا أافكار كثÒة ومشصاريع
كبÒة ‘ ›ال اŸنتوجات الغذائية ،لكن Œسصيدها
ي-ت-ط-لب مسص-اح-ة إاضص-اف-ي-ة ،وقد تلقينا مؤوخرا قرار
السص-ل-ط-ات بشص-أان ح-ل مشصك-ل ال-ع-قار الصصناعي
بشصكل نهائي بارتياح ،خاصصة بعد منحنا ضصمانات
م--ن ط--رف السص-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ل-و’ي-ة ال-ب-ل-ي-دة،
ل-ل-حصص-ول ع-ل-ى ق-ط-ع-ة أارضش ل-ت-وسص-يع نشصاطنا
وŒسصيد مشصاريعنا ‘ الصصناعة الغذائية.
جهات كثÒة تنادي بالÎخيصش
لقامة مصشانع التحويل الغذائي
إ
لراضشي الفÓحية◊ ،ل
على ا أ
مششاكل النقل وحماية اŸنتوج من
التلف ،ما موقفكم؟
ب-ال-نسص-ب-ة Ûمع ““عمور““ تواجده Ãنطقة ““موزاية““
ي-ع-د ام-ت-يازا بحد ذاته ،أ’نه ﬁاط Ãنطقة متيجة
وقريب من و’يات فÓحية كع Úالدفلى والشصلف.
وإ’قامة مصصنع بحجم مصصÈة ““عمور““ يتطلب على
اأ’ق-ل ت-وفر مسصاحة  1500هك-تار ،والدولة مطالبة
كذلك بحماية اأ’راضصي الفÓحية ،فلو تتسصاهل ‘
ه--ذا ا÷انب ب--ع--د  50سص-ن-ة ت-ن-قرضش اأ’راضصي
ال-زراع-ي-ة ،و‘ غ-ي-اب اŸن-ت-وج ال-فÓ-ح-ي ماذا نفعل
باŸصصانع؟
وما ا◊ل بنظركم؟
ال-ي-وم ط-اق-ة ال-ت-ح-وي-ل ك-بÒة ،لك-ن ح-ملة اإ’نتاج
وا÷ن---ي ‘ وقت واح---د Œع---ل م---ن فÎة ال--ذروة
ﬁصصورة ‘ مدة وجيزة ،لذلك ’ تسصتطيع وحدات
التحويل اسصتقطاب كل الكميات ‘ ظرف أاسصبوع،
‡ا ي-ؤودي إا ¤ت-ل-ف اŸن-ت-وج وتك-ب-د خسص-ائر فادحة
ل--ل--فÓ-ح وأاصص-ح-اب اŸصص-ان-ع م-ع-ا ،ال-فÓ-ح ي-ف-ق-د
ﬁصص--ول--ه ،وصص--احب اŸصص-ن-ع ’ يسص-ت-ف-ي-د م-ن
الك-م-ي-ات اŸوج-ودة ويضص-ط-ر ل-ت-أام Úاحتياجه من
الÈام-ي-ل اŸسص-ت-وردة ،ول-تفادي هذا اإ’شصكال اخÎنا
م-راف-ق-ة ال-فÓ-ح ،وتوجيهه إا ¤زرع نوعيات ﬂتلفة
النضصج لتفادي تلقي اŸنتوج ‘ وقت واحد ،قسصمنا
ال-فÓ-ح Úإا› ¤م-وع-ات ،اأ’و ¤ت-ن-ت-ج ال-نوعيات
اŸبك-رة ت-نضص-ج ‘ اŸن-تصص-ف إا ¤ن-ه-اية شصهر جوان،
اÛموعة الثانية تنتج النوعيات العادية التي Œىء

‘ أاواخ-ر شص-ه-ر ج-وي-لية إا ¤نهاية أاوت ،أاما اÛموعة
ال-ث-ال-ث-ة ف-ت-ن-ت-ج النوعيات اŸتأاخرة النضصج إا ¤نهاية
شص-ه-ر سص-ب-ت-م ،Èوب-ه-ذه ال-ط-ري-ق-ة الفÓح يحمي
ﬁصص-ول-ه م-ن ال-ت-لف ويتفادى الوقوف ‘ طواب،Ò
واŸصصنع يضصاعف إانتاجه ويتفادى اسصتÒاد الÈاميل.
ل-ه-ذا اع-ت-ق-د أان م-ن واجب أاصصحاب اŸصصانع تهيئة
اأ’رضصية للفÓح لينتج بوفرة وعلى مراحل لتنظيم
اإ’ن-ت-اج وت-ط-وي-ر الصص-ن-اع-ة ال-ت-ح-وي-لية لتحقيق
ا’كتفاء الذاتي وفتح اÛال نحو التصصدير.
هل Áكنكم الكششف عن أاهم
مششاريعكم اŸسشتقبلية؟
نشص-اط-ن-ا م-رت-ب-ط ب-اإ’نتاج الفÓحي ،فكلما يكون
اإ’نتاج وفÒا يكون نشصاطنا أاك ‘ ،Èمصصنع –ويل
ا◊ب--وب ب--ع--د ال--دق--ي-ق وال-ف-ري-ن-ة والكسصكسش
سص-ن-ن-ط-ل-ق ‘ إانتاج العجائن بنوعياتها ،لدينا قدرة
على تغطية كامل الÎاب الوطني وخÈة ‘ السصوق
و‘ التعامل مع الزبائن ،لذلك نفكر ‘ اقتحام إانتاج
مواد أاخرى تليق بسصمعة اÛمع الذي شصعاره دائما
““ج--ودة وأاصص-ال-ة““ ،وا◊ف-اظ ع-ل-ى اŸي-زة ا÷زائ-ري-ة
للمنتوج ودعم الفÓح.
‘ العا ⁄بأاسشره كل منتوج فÓحي
قابل للتعليب ،هل تنوون تطوير
هذه الصشناعة؟
ال-دول-ة ت-ن-ادي ب-ال-ت-ن-وي-ع ك-هدف لتنويع ا’قتصصاد
وال-دخ-ل ،لك-ن أان-ا ك-مسص-تثمر أارجح البقاء ‘ ›ال
ا’ختصصاصش للتمكن منه حتى ’ تتشصتت اأ’فكار
وح-ت-ى ن-ح-اف-ظ على القدرة التنافسصية أامام اŸنتوج
اأ’ج-ن-ب-ي .وب-خصص-وصش اŸصصÈات Áك-ن-نا تطوير
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وماذا مششاريعكم اÿاصشة
بالتصشدير ،خاصشة وأانكم عضشو
فّعال ‘ الغرفة ا÷زائرية للتجارة
والصشناعة؟
سص-ي-اسص-ة ال-دع-م واŸرافقة ‘ اÛال الفÓحي بدأات
ت-ع-ط-ي ث-م-اره-ا ،خÓ-ل سص-ن-ة إا ¤سص-ن-ت Úننتظر
–قيق إانتاج كب Òيحقق ا’كتفاء الذاتي واسصتقرار
اأ’سص-ع-ار ،وم-ن أاج-ل خ-وضش Œربة التصصدير بدأانا
التحضص Òمن السصنة اŸاضصية بزيارة عديد الدول بعد
ت-ل-ق-ي اتصص-ا’ت م-ن دول ع-دي-دة ،وخÓ-ل ن-ه-اي-ة
السصنة ا÷ارية أانا واثق من القدرة على التصص ،Òلكن
السصوق الوطنية أاولوية ،وقد فضصلت التأاÿ Êوضش
Œرب-ة تصص-دي-ر ح-قيقية مبنية على عقود سصنوية،
بعد القضصاء على تذبذب اإ’نتاج واسصتقرار اأ’سصعار
ح-ت-ى نسص-ت-ط-يع مواجهة اŸنافسصة الكبÒة ،خاصصة
من الصص.Ú
أام-ا ‘ ال-غ-رف-ة ا÷زائ-ري-ة للتجارة والصصناعة اشصغل
منصصب نائب الرئيسش الوطني بعد انتخابي سصنة
 ،2014ل-دي-ن-ا مشص-اري-ع كثÒة ’سصيما والغرفة هي
نافذة ا÷زائر ا’قتصصادية مع الدول اأ’خرى ،تلعب
دورا ك--بÒا ل--ت--ه--ي--ئ--ة ا÷و ل-ل-تصص-دي-ر وم-راف-ق-ة
اŸسص-ت-ث-م-ري-ن ا÷زائ-ري Úال-ذي-ن ي-ب-ح-ثون عن
شص--رك--اء م-ن دول أاخ-رى أاو ال-ب-حث ع-ن أاسص-واق أاو
م-ع-ل-وم-ات ،وث-م-ة مشص-روع م-ه-م نقوم بتحضصÒه
يتعلق اأ’مر بإاعداد بطاقية وطنية حول ا’سصتثمار
ال--وط--ن-ي ‘ ك-ل و’ي-ة ÷رد ع-دد ا’سص-ت-ث-م-ارات
واŸسص-ت-ث-م-ري-ن ح-ت-ى يتسصنى التعرف على إانتاج
ا÷زائر .وكذلك ” تنصصيب خلية إافريقيا لفتح آافاق
ا’سصتثمار.

حول مجمع “عمور” للصناعة الغذائية

@يعت› Èمع ““عمور““ للصشناعة التحويلية
‘ اÛال الغذائي من أاششهر اÛمعات
لك ÌاسشتهÓكا ‘
اŸنتجة للمواد الغذائية ا أ
ا÷زائر ،يتخذ من منطقة ““موزاية““ التابعة
لولية البليدة مقرا له ،تأاسشسش سشنة 1990
لب رحمه الله
من طرف السشيد ““عمور““ ا أ
صشاحب خÈة واسشعة تزيد عن  20سشنة ‘
إانتاج الطماطم بحكم ششغله منصشب مدير
مصشÈة وطنية ،انطلق اÛمع Ãصشنع
لنتاج اŸصشÈات بعÓمة ““مصشÈات اŸغرب““
إ
إاÁانا با–اد اŸغرب العربي ،كان نششاطه
آانذاك مرتكزا على إانتاج مركز معجون
الطماطم بطاقة إانتاج ل تتجاوز  160طن ‘
اليوم ،اÛمع Áلك حاليا ثÓثة فروع،
تششمل مصشÈة بأاربعة خطوط إانتاج عصشرية

وطاقة إانتاج تقدر بـ 2800طن يوميا ،مصشنع
لتحويل ا◊بوب ،ومؤوسشسشة ““ميدي بوكسش““
لنتاج العلب ا◊ديدية لتعليب اŸصشÈات،
إ
“كن اÛمع خÓل  27سشنة من تواجده من
الرتقاء Ãسشتوى الصشناعة الغذائية إا¤
مسشتويات متقدمة من ا÷ودة وتعميق
لدماج الوطني ،لتصشبح ““جودة
نسشبة ا إ
وأاصشالة““ الششعار الذي Áيز منتوجات
““عمور““Á ،لك اÛمع طموحا توسشعيا
يدفعه نحو التطور اŸسشتمر ،خصشوصشا مع
وجود عديد اŸششاريع اŸسشتقبلية
التوسشعية ‘ ›ال الصشناعة
الغذائية ،بهدف تغطية الحتياج
الوطني واقتحام نششاط التصشدير.
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ضيف العدد

@ليلى مصلوب@تصضوير :خالد مشري

توجت الوزيرة الشابة عائشة طاغابو ،المنتمية لقبائل
التوا رق بأقصى الجنوب الجزائري كأصغر وزيرة في
حكومة سﻼل وعمرها ﻻ يتعدى  33سنة ،وهي
عﻼوة على ذلك تتحدث اللغات الحية بسﻼسة ،هادئة
الطبع ومتمكنة من تسيير قطاع حساس تعول عليه
الدولة في جلب العملة الصعبة مستقبﻼ وهو قطاع
الصناعات التقليدية ،تنحدر الوزيرة من عائلة
تحترف الصناعات التقليدية وا لسياحة بالفطرة،
تقول أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حقق من
خﻼل تعيينها على رأس الوزارة كل اﻷبعاد التي
تحملها سياسته وهي ترقية المرأة وترقية
الشباب وترقية الجنوب ..في هذا الحوا ر
الذي خصت به الوزيرة “الشروق
العربي” تفتح قلبها للقارئ
لمعرفة ما خفي من
شخصيتها بكل هدوء
ومحبة.

الوزيرة اﻷنيقة عائشة طاغابو
لـ«الشروق العربي”:

@بوصشفك أاصشغر وزيرة ‘ حكومة
سشÓل ،كيف أاثر قرار تعيينكم
كوزيرة ‘ ششخصشيتكم؟
^شص--رف--ن--ي ال--رئ--يسش ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة Ãنصصب ‘
ا◊ك-وم-ة ،واشصك-ره ،أ’ن-ه م-ن-ح-ن-ي ف-رصصة ثمينة
شص-أا Êشص-أان ب-اق-ي الشص-ب-اب ال-ذي-ن ت-ع-ول عليهم
ا÷زائ-ر ل-ل-ن-ه-وضش ب-اق-تصص-اده-ا ،وهي السصياسصة
اŸعروفة التي انتهجها الرئيسش منذ توليه السصلطة
قصصد “ك Úالشصباب من اŸناصصب العليا ومنحهم
ال-ف-رصش إ’ب-راز ق-درات-هم ،لكن تعييني على رأاسش
الوزارة بالنسصبة ‹ شصخصصيا بقي ›رد منصصب أاو
‘ أاي شصيء ،فأانا هي عائشصة طاغابو
لقب  ⁄يغّ Ò
اŸرأاة ،الزوجة ،ا’م التي تربي طفل ،Úطفل عمره 4
سص-ن-وات وب-نت ع-م-ره-ا سصنت Úأا‚بتها وانأا وزيرة
وبالتا‹  ⁄تتغ Òحياتي كثÒا.
@ هل حمل تعيينكم ‘ ا◊كومة
أابعادا سشياسشية؟
^أ’ن رئ-يسش ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز بوتفليقة
ي-ع-م-ل ع-ل-ى ت-رق-ي-ة الشصباب واŸرأاة وا÷نوب ،إاذن
Óبعاد السصياسصية الثÓثة
ت-ع-ي-ي-ني جاء Œسصيدا ل أ
لرئيسش ا÷مهورية.

96

@كيف انتقلتم من الÎجمة وهو
تخصشصشكم الدراسشي إا ¤الصشناعات

التقليدية؟
^ ⁄يك-ن ال-ق-ط-اع غ-ري-ب-ا ع-ن-ي ‘ ي-وم من اأ’يام،
ولسصت بدخيلة عليه ،أانا ابنته وانتمي اليه ،فوالدي
Áلك وكالة سصياحة وأاسصفار ،وزوجي يعمل ‘ وكالة
سص-ي-اح-ي-ة ع-ائ-ل-ية Áلكها والده ،أاما أامي فهي امرأاة
م-اك-ث-ة ‘ ال-ب-يت ،ون-ح-ن ك-أاسص-رة ل-دي-ن-ا احتكاك
ب-الصص-ن-اع-ات ال-ت-ق-ليدية بالفطرة ،ف Óيوجد فرد ‘
ع-ائ-ل-ت-ي أاو ع-ائ-ل-ة زوج-ي ’ Áت-ه-ن حرفة يدوية،
ف-ا÷م-ي-ع ي-ت-ق-ن الصص-ن-اع-ات ال-ت-ق-ليدية بالفطرة
واŸوهبة.
@قطاع الصشناعات التقليدية ظل
راكدا لسشنوات ،ما هي سشياسشتكم
÷عله قطاعا اقتصشاديا بامتياز؟
^ال--دول-ة ت-ع-ي ك-ثÒا أاه-م-ي-ة ق-ط-اع الصص-ن-اع-ات
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ت-ي تسص-اهم ‘ ا◊فاظ على الرموز
ال-ث-ق-اف-ي-ة ومعا ⁄الهوية الوطنية ويسصاهم ‘ دخل
العائÓت و–سص Úمسصتوى معيشصتهم وتثبيتهم
‘ أاماكنهم ،خاصصة ‘ اأ’رياف والصصحارى ويسصاهم
‘ خ-ل-ق م-ن-اصصب شص-غ-ل ،إاضصافة انه قطاع صصديق
للبيئة يعتمد على صصناعة يدوية ’ تدخل فيه اآ’لة
التي تضصر بصصحة الناسش وتضصر باÙيط ،فهي كلها
م-واد ط-ب-ي-ع-ي-ة تصص-ق-ل وتصص-نع يدويا ،لذا اسصتفاد
القطاع وÃا فيهم ا◊رفيون من برامج ““اونسصاج““
و«’ كناك““ و«لو‚ام““ با’تفاقية مع وزارة التضصامن

ال-وط-ن-ي واأ’سص-رة ،ح-يث نقوم بتأاهيل ا◊رفي،Ú
ووزارة ال--تضص--ام--ن “ن-ح-ه-م ق-روضش ““ل-و‚ام““..
واسص-ت-ط-ع-ن-ا خ-لق مؤوسصسصات مصصغرة للصصناعات
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ثابتة ولها مداخيل كبÒة .كان عندنا ‘
السصابق صصندوق للصصناعات ا◊رفية ،لكن توقف
عن دعم ا◊رفي Úوأاصصبح يتكفل بدورات التكوين
ف-ق-ط ،أام-ا ال-ق-روضش اŸصص-غ-رة ‘ إاطار لونسصاج فهي
لشصراء اŸواد اأ’ولية.
@هناك صشناعات أاجنبية تسشوق ‘
ا÷زائر –مل رموز وثقافات
أاجنبية ،هل تراقبون هذه السشلع؟
^ط-ب-ع-ا ،ن-حن حاليا نتعامل مع ا÷مارك لتحديد
كل مصصنوعات الصصناعات التقليدية ،ومنذ سصبتمÈ
ال-ف-ارط أاصص-ب-ح ل-لصص-ناعات التقليدية رموز تسصمح
ب-ع-دم دخ-ول الصص-ن-اع-ات ال-تقليدية اأ’جنبية التي
Áك-ن إان-ت-اج-ه-ا وتصص-ن-ي-ع-ه-ا ‘ ا÷زائر لتشصجيع
ا’سص-ت-هÓ-ك اÙل-ي ال-ذي ي-عد ذا جودة عالية ،كما
ي--جب أان ي--ع--ل--م اŸسص--ت-ه-لك ب-أان اغ-لب السص-ل-ع
اŸسص-ت-وردة م-ن اÿارج ه-ي مصصنعة باآ’’ت ،لكنها
ت-ب-اع ع-ل-ى أاسص-اسش صص-ن-اع-ة ت-ق-ليدية ،لهذا ذهبنا
ل-ل-م-لك-ي-ة ال-فك-ري-ة ◊ماية اŸنتوج الوطني ودمغه
Ãعاي Òدولية حتى نتمكن من تسصويق اŸنتوج ‘
اÿارج وب-ي-ع-ه ك-م-ن-ت-وج ج-زائ-ري مدموغ وتكون
أاسصعاره مرتفعة.

@ما هي السشلع التي قلدت ‘
اÿارج و–اولون اسشتعادتها
باŸلكية الفكرية؟
^هناك اللباسش التقليدي اŸصصنف من طرف وزارة
الثقافة نسصعى إا ¤حمايته عن طريق الرمز والدمغ،
ون-فسش الشص-يء م-ع ك-ل اŸن-ت-وج-ات التي صصنفتها
وزارة ال-ث-ق-اف-ة ك-م-وروث ث-ق-ا‘ ت-ق-ل-ي-دي ج-زائري
سص-ن-ع-م-ل ع-ل-ى ح-م-اي-ت-ه م-ن ال-ت-ق-ليد والسصرقة
ال-فك-ري-ة ،ح-يث ” تصص-ن-ي-ف ال-ل-ب-اسش التقليدي
اÿاصش Ãن-ط-ق-ة ت-ل-مسصان كموروث ﬁمي من
ال-ق-رصص-ن-ة أاو السصرقة الفكرية ،لذا نعمل على دمغه
واÙافظة عليه كصصناعة تقليدية جزائرية خالصصة.
@ما هي مسشاهمة قطاع الصشناعات
التقليدية ‘ القتصشاد الوطني؟
^ل-يسش ل-دي-ن-ا أارق-ام مضص-ب-وطة ،لكن أاصصبح قطاع
الصص-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ق-ط-اعا اقتصصاديا بامتياز،
اسصتطاع أان يخلق قرابة مليون منصصب شصغل دائم
ب Ú-فÎ-ة  1998إا ¤غ-اي-ة  2017م-نها  ٣40أالف
منصصب ب 2004 ÚوÃ 2016عدل ‰و  12باŸائة،
وب-ل-غ اإ’ن-تاج اÿام  240م-ل-ي-ار دينار سصنة 2016
للصصناعات التقليدية بعد أان كان ’ يتجاوز  6٣مليارا
‘  2008أاي ب-نمو  17ب-اŸائ-ة سصنويا ‡ا يدل بأان
القطاع ‘ تطور اقتصصادي مسصتمر.
@باعتباركم اصشغر وزيرة ،هل
بإامكانكم تسشي Òالقطاع لسشنوات
قادمة أاخرى؟
^اسصتطيع تسصيÒه بدون مشصاكل ،أ’ن سصياسصتنا
ه--ي ا’ح--تك--اك ب--اŸي--دان وال--واق--ع ،ن-قÎب م-ن
ا◊رفي Úونسصتمع لكل ا’نشصغا’ت وا’قÎاحات،
فمث Óحاليا مكنا كل ا◊رفي Úتقريبا من صصندوق
ال-ت-ق-اع-د وال-ت-أام Úالصص-ح-ي وأاصص-ب-ح ب-إامك-ان-هم
تعويضش اأ’دوية وتكاليف العÓج وتعويضش العطل
اŸرضص--ي-ة وه-ذا  ⁄يك-ن م-ن ق-ب-ل ،فك-ل اŸشص-اك-ل
اسص-ت-م-ع-ن-ا ل-ها ‘ اŸيدان وقمنا باتصصا’ت مع وزارة
ال-ع-م-ل وصص-ن-دوق ““ك-اسص-ن-وسش““ للتصصريح بهم،
وال-ي-وم ي-دفعون ا’شصÎاكات بانتظام ويحصصلون
على منحة التقاعد.
@–دثتم عن
القرية
العاŸية
بدبي

لقامتها ‘
ودعو” اŸسشتثمرين إ
ا÷زائر لتكون مسشرحا للصشناعات
التقليدية وقطبا سشياحيا ..هل
من تفاصشيل إاضشافية؟
^ك-انت ا÷زائ-ر ع-ل-ى مدار  20سص-ن-ة غائبة “اما
على تظاهرة القرية السصياحية العاŸية لدبي بدولة
اإ’م-ارات ال-ع-رب-ي-ة اŸت-ح-دة ،لك-ن هذه السصنة أاردنا
اŸشصاركة وكانت ا÷زائر حاضصرة بقوة بجناح شصيد
ب-ط-اب-ع ي-ج-م-ع ب Úع-م-ارة قلعة اŸشصور بتلمسصان

الرئيس بوتفليقة حقق
بتعييني في الحكومة
ثﻼثة أبعاد :ترقية المرأة
والشباب والجنوب
وقصص-ور غ-رداي-ة وك-ان ‡ي-زا ج-دا سصواء من ناحية
ال-تصص-م-ي-م أاو م-ن ن-اح-ي-ة ال-ع-روضش أ’ج-ود أان-واع
اŸنتوجات ا÷زائرية.
ف-ع ،Ó-ل-ق-د دع-وت اŸسص-ت-ث-م-رين اÿواصش إ’قامة
ال-ق-ري-ة ال-ع-اŸية باعتبارها اسصتثمارا ضصخما ،نعرف
ف-ي-ه-ا Ãن-ت-وج-ات-ن-ا ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة الفاخرة والثمينة
واŸت-م-ي-زة ون-ظ-ه-ر مسص-ت-وى ا◊رف-ي Úال-ب-ارعÚ
وال-ت-ع-ري-ف ب-ا÷زائ-ر ك-وجهة سصياحية عاŸية ،أ’ن
القرية بإامكانها أان تسصتقطب  5مÓي Úسصائح من
ﬂت--ل--ف دول ال--ع-ا 6 ‘ ⁄أاشص-ه-ر ،وا÷زائ-ر كما
تعرفون أاصصبحت وجهة سصياحية بامتياز وÁكن أان
تسص-تقطب  5مÓ-ي Úم-ن السص-ي-اح ،خ-اصصة وأاننا
ن-ع-ول ع-ل-ى ق-ط-اع السصياحة كبديل اقتصصادي بعد
صصدمة النفط وذلك يعود طبعا إا ¤اأ’من وا’سصتقرار
ج--راء اŸصص--ا◊ة ورج--ال ا÷يشش واأ’م--ن ال--ذي-ن
سصهروا على إاعادة اأ’من للجزائر.
@ماذا تقرأا الوزيرة؟
^ك-ل م-ا ت-ق-ع ع-ل-ي-ه عيناي ،فأانا اقرأا ıتلف اأ’دباء
جزائري Úوأاجانب.
لطباق التي تفضشلونها؟
@ما هي ا أ
^أاحب اأ’ط--ب--اق ال--ت--ق--ل-ي-دي-ة م-ث-ل-ي م-ث-ل ك-ل
ا÷زائ--ري ،Úالكسصكسش ‘ اŸق--دم--ة وه-و م-لك-ي-ة
ل-ل-ج-م-ي-ع ،ك-م-ا
أافضص---ل ك--ذلك
أاكل

عائشة طاغابو في سطور

عائششة طاغابو من مواليد  4سشبتمÒ
 1981بولية “Ôاسشت  ،ترقية
أامازيغية ،حاصشلة على ششهادة
ليسشانسش ‘ الÎجمة تخصشصش لغات
عربي فرنسشي ا‚ليزي من جامعة
ا÷زائر اŸركزية ،درسشت الطور
البتدائي واŸتوسشط والثانوي ‘
“Ôاسشت– ..صشلت على ششهادة
البكالوريا ششعبة آاداب ولغات أاجنبية،
بعدها درسشت التدرج اŸهني
اŸتخصشصش ‘ العلوم السشياسشية
والعÓقات الدولية ،ثم وظفت ‘
مؤوسشسشة سشوناطراك كإاطار مكلف
لعÓم ،قبل أان يتم تعيينها ‘ 2014
با إ
‘ ا◊كومة وزيرة منتدبة مكلفة
بالصشناعات التقليدية.

w

الشصخشصوخة التي نسصميها ““لفتات““ وعندنا أاشصهر
ط-ب-ق ‘ ا÷ن-وب ويسص-م-ى ““ا ““ÓŸن-حضصره ‘ عيد
اأ’ضصحى ،أاما الشصربة التي نسصميها ““◊سصا““ فهي
ال--ط--ب-ق ال-رئ-يسش اÙضص-ر ‘ شص-ه-ر رمضص-ان م-ع
اŸلفوف.
@لديكم تقاليد خاصشة ‘ الزواج
Ãنطقة ا÷نوب ،هل كان زواجكم
تقليديا أام ل؟
^ت-غÒت اأ’م-ور ع-ن سص-ابقها ،لكن هناك تقاليد ’
Áكن Œاوزها ‘ حفÓت الزفاف كحضصور ا÷مال
وال-ت-ي-ن-دي واŸوسص-ي-ق-ى وال-غ-ناء الÎقي ،وتسصمح
ت--ق-ال-ي-دن-ا ‘ اأ’ع-راسش ب-ا’خ-تÓ-ط ب Úال-نسص-اء
والرجال بشصكل عادي جدا ،أ’ن التوارق متفتحون
تفتحا جمي Óبدون خلفيات حتى مع اأ’جانب ،أاما
زواج-ي ف-أاق-م-ت-ه ‘ ا÷نوب سصنة  ⁄ ،2011يك--ن
ت-ق-ل-ي-دي-ا م-ائ-ة ب-اŸائ-ة و’ عصصريا مائة باŸائة ،لكن
خضص-عت لك-ل ال-ط-ق-وسش ال-تي تتم ‘ الزواج لدى
التوارق.
@متى تظهرين بدون الزي
التقليدي؟
^حسصب اŸن-اسص-ب-ات وال-ظ-روف ،وع-ن-دم-ا يشصعر
اإ’نسص--ان ب--ال--ت--غ-ي ،Òلك-ن ي-ب-ق-ى ال-زي اÿاصش
ب--الÎق--ي--ات اف-ت-خ-ار ب-ال-ذات وا’ن-ت-م-اء ،ج-رب-ي
إاحسص-اسصك أانت ع-ن-دم-ا ت-رت-دين لباسصا تقليديا ‘
م-ن-اسص-ب-ة سص-ت-حسص Úب-ا’ف-ت-خ-ار وأان لك جذورا
وأاصصو’ تع Èعن هويتك ،كذلك الشصعب ا÷زائري
ف-خ-ور ب-ج-ذوره وت-ق-ال-ي-ده ول-ب-اسصه،
ف-ل-ن-ن-ظر مث Óإا ¤اأ’عراسش ،فقد
حافظ ا÷زائريون على ا’زياء
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة رغ-م تك-ال-يفها
ال-ب-اه-ظ-ة ،ف Ó-ن-تصصور
عرسصا جزائريا دون
لباسش تقليدي.
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@ حسان زهار

«أم القنابل»  ..بين سما المصري وهيفاء وهبي
وسهيلة بن لشهب

w

بينما أعلنت أمريكا استخدامها ﻷول
مرة ،ما أسمته “أم القنابل” ضد تنظيم
داعش في أفغانستان ،ومسارعة
روسيا عبر وكالة أنبائها ،لﻺعﻼن عن
امتﻼك “أب القنابل” ،في محاولة
للترويج للذكورة الفائضة المتعجرفة
في العﻼقات الدولية ،تلوح في رؤوسنا
نحن العرب ،أسئلة أكثر انفجارية،
حول من تكون أم القنابل العربية مع
اقتراب شهر رمضان المعظم؟ هل هي
الراقصة سما المصري التي ستتحول إلى
داعية ،أم الحرباية هيفاء وهبي ،أم
الجزائرية الصاعدة ،بعد السقوط من
السلم ،سهيلة بن لشهب؟

إان -ه -ا أاسش -ئ -ل -ة ب -ق -در سش -خ -ري -ت -ه -ا ،إال أان -ه -ا م -ؤوŸة وصش -ادم -ة ،ك-ون-ه-ا ت-ع-ري
لك ÌإايÓ-م-ا ،واق-ع-ن-ا اÎŸدي ،وت-كشش-ف ح-ج-م ال-ه-وان ال-ذي
ب-ال-ط-ري-ق-ة ا أ
لمومة فقدناها “اما ،منذ أان حصشلت الراقصشة
وصشلنا إاليه ،علما أان ا أ
لم اŸث-ال-ي-ة““ ،وم-ن-ذ أان –ولت ““أام اŸع-ارك““
ف -ي-ف-ي ع-ب-ده ع-ل-ى ج-ائ-زة ““ا أ
ال -ت-ي أاط-ل-ق-ه-ا الشش-ه-ي-د صش-دام حسش Úع-ل-ى م-ع-رك-ة ال-ع-راق ضش-د الح-تÓ-ل
لمريكي ،بفعل غدر الششيعة ودول ا÷وار إا ¤أام (هجالة) ،يتداول عليها
ا أ
لمريكان برأاي الصشحاف!
علوج ا أ
و‘ سش -ب -اق اŸوت والÎدي ه -ذا ،ل -يسش م-ه-م-ا ال-ع-ودة إا ¤تسش-م-ي-ة اŸصش-ريÚ
لبلدهم بأام الدنيا ،أاو رد بعضش ا÷زائري Úالششوفيني Úعليها بأان بلدهم
هو أابوها ،بقدر ما هو مهم أان اللعبة كلها هي صشناعة اŸوت ،وصشناعة
السشÓح لتدم Òالششعوب اŸتخلفة ،وعلى رأاسشها الششعوب العربية ،عÈ
لم-ري-ك-ي-ة «السش-ت-اب-لشش-م-نت» ،ال-ت-ي سش-تسش-ع-ى ل-ت-وظ-يف جنون
اŸؤوسشسش-ة ا أ
دونالند ترامب ‘ هذا الŒاه إا ¤أاقصشى حد ،وتعويضش ما خسشرته جراء
ج Íالرئيسش السشابق أاوباما ،بينما هي عندنا نحن العرب ،صشناعة Ÿوت
ل· ا◊ية.
لخÓق والقدرة على التواجد ب Úا أ
آاخر ،هو موت الضشم Òوا أ

اÿلطة السضحرية أالكاراز /شضاوشضي

مفاجأاة ششهر رمضشان اŸعظم بكل تأاكيد ،هي إاقدام الراقصشة اŸصشرية
اŸعروفة ،سشما اŸصشري ،والتي بالكاد –فظ سشورة الفا–ة باعÎافها
ششخصشيا ،حيث أاكدت ‘ حوار لصشحيفة أاخبار اليوم اŸصشرية ،أان ثقافتها
على قدها و–فظ الفا–ة بالعافية ،على تقد Ëبرنامج ديني ،مششددة
لن ن -فسش -ه ،أان -ه -ا ل-ن ت-رت-دي ا◊ج-اب ،وأان-ه-ا ل-ن ت-ت-خ-ل-ى ع-ن ح-رف-ت-ه-ا
‘ا آ
لسش Ó-م -
لصش- -ل- -ي- -ة ‘ ““ال -رقصش““.وا◊ق أان -ن -ا ك -ن -ا ‘ السش -اب -ق ،نسش -م -ع ع -ن ا إ
ا أ
لمريكا ،Êالذي أاتاح لمرأاة أان تكون إامامة وتؤوم الناسش ،قبل أان نصشل إا¤
ا أ
لسش Ó-م السش -ي -اسش -وي ،ال -ذي ف -ت -ح م -ي -ادي -ن مصش -ر ،ب -ع-د الن-قÓ-ب ،ل-لصشÓ-ة
ا إ
اŸششÎك -ة ب Úال -نسش -اء وال -رج -ال ‘ ،صش-ف واح-د وك-ت-ف-ا ب-ك-ت-ف ،ل ي-ف-رق
لرششاد
بينهما ششيء ،إا ¤أان وصشلنا إا ¤زمن تتو ¤فيها الراقصشات ،مهمة ا إ
الديني والدعوة إا ¤الله ،غ Òأان هيفاء وهبي ،عرفت قدرها على ما
يبدو ،فقررت Œسشيد دور حرباية متلونة ‘ مسشلسشل رمضشا ..Êكان الله
‘ عونها!

سضهيلة بن لشضهب تتمايل على غÓف ›لة سضيدتي

سضما اŸصضري داعية وهيفاء وهبي حرباية

أامراء السضعودية ب Úأام بي سضي و›لة «»Vogue

م -ات-زال شش-ب-ك-ة ق-ن-وات (أام ب-ي سش-ي) ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ،ت-ث Òا÷دل السش-اخ-ن،
داخل السشعودية وباقي العا ⁄العربي ،بسشبب توجهاتها اŸثÒة للجدل،
لسش -ر ال -ع-رب-ي-ة ،وق-د زاد ه-ذا ا÷دل
وم -ا ت -ف -ع -ل -ه م -ن ت -دم ‘ Òأاوسش -اط ا أ
لمﬁ Òمد بن سشلمان لششراء
اتسشاعا ،بعد العرضش اÿرا‘ الذي تقدم به ا أ
لمﬁ Òم-د ب-ن سش-ل-م-ان،
ه-ذه الشش-ب-ك-ة Ãب-لغ  3م Ó-ي Òدولر ،ع -ل -م-ا أان ا أ
اŸهندسش الرئيسش لعاصشفة ا◊زم ‘ اليمن ،والرجل القوي ‘ اŸملكة،
سشبق له واششÎى قناة ““العربية““ التي كانت تابعة للششركة ذاتها.
ورغ -م أان ه -ذا ال -ع -رضش ال -ك -ب ⁄ Òي -ت -م ق -ب-ول-ه ،ويسش-ع-ى ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى
الششبكة إا ¤رفعه أاك ،Ìبالنظر إا ¤أاهمية الششبكة التي تعد أاك Èششركة
إاعÓمية ‘ الوطن العربي ،إال أان اŸفاوضشات متواصشلةﬁ ‘ ،اولة لصشد
ششرور هذه الششبكة إان صشدقت النيات طبعا.
لمﬁ Òم-د ب-ن سش-ل-م-ان ،ل-ي-ج-د إامÈاط-وري-ة إاعÓ-م-ي-ة
وب -ي -ن -م-ا يسش-ع-ى ا أ
لمÒة السشعودية
تابعة للمملكة ،أاعلنت صشحيفة  Financial Timesأان ا أ
لم Òناصشر بن عبد العزيز آال سشعود ،أُاقيلت من
دينا عبد العزيز ،زوجة ا أ
م - - - - -نصشب رئ - - - - -يسش - - - - -ة –ري- - - - -ر اÛل- - - - -ة ال- - - - -نسش- - - - -ائ- - - - -ي- - - - -ة اıتصش- - - - -ة
باŸوضشة Vogue -النسشخة العربية.

لمÒة دي -ن -ا ،ب-ق-درت-ه-ا ال-ف-ائ-ق-ة ع-ل-ى ت-نسش-ي-ق اÓŸبسش،
ورغ -م اشش -ت -ه -ار ا أ
وŸسش - -ت - -ه - -ا الشش - -رق- -ي- -ة ‘ اÓŸبسش ال- -غ- -رب- -ي- -ة ،وام- -تÓ- -ك- -ه- -ا لسش- -لسش- -ل- -ة
Ó- ﬁت  ‘ D’NAال- -ري- -اضش وال- -دوح -ة ،إال أان إادارة ›ل -ة ف -وغ ال -ع -اŸي -ة
لمÒة م- - -ب- - -ذرة ،ومسش- - -رف- - -ة ‘
لزي - - -اء ،اع- - -تÈت ا أ
الشش - - -هÒة ‘ ع - - -ا ⁄ا أ
لمÒة اŸسشكينة سشتصشبح بطالة ول Œد ما
اŸصشاريف ..على أاسشاسش أان ا أ
تصشرفه على نفسشها ..يا حسشراه.
ل أادري م- -ا ه- -ي الصش- -دف- -ة أاو ا◊ك- -م- -ة ،م- -ن اقÎان إاعÓ- -ن ت -ع -ي ÚاŸدرب
السشبا““ Êلويسش لوكاسش أالكاراز““ على رأاسش اÿضشر ،مع خ Èإادانة ا◊ارسش
الدو‹ ا÷زائري السشابق ،فوزي ششاوسشي بالسشجن  6أاششهر مع وقف النفاذ،
وغرامة مالية بـ 50أالف دينار بتهمة العتداء على ششرطي؟ هل كانت
إاشش -ارة ع -ل -ى أان اŸدرب ا÷دي-د ال-ذي ت-ه-اط-لت ع-ل-ي-ه الن-ت-ق-ادات م-ن ك-ل
حدب وصشوب ،من أاطراف كانت تنتظر مدربا كبÒا من طينة كابيلو ،لن
يكون Ãقدوره السشيطرة على فريق متمرد ،كان ينتمي إاليه لعبون من
أامثال ششاوششي؟
اŸهمة تبدو أاك Ìمن مسشتحيلة ،فبعث حظوظ ““اÿضشر““ من جديد ‘
لخ‘ Ò
ال- -تصش- -ف -ي -ات اŸؤوه -ل -ة Ÿون -دي -ال روسش -ي -ا أاي -ن ي -ح -ت -ل اŸرك -ز ا أ
›م -وع -ت -ه ال -ت -ي تضش-م ك-ل م-ن ن-ي-جÒي-ا ،ال-ك-امÒون ،زام-ب-ي-ا ،ع-م-ل-ي-ة
ان -ت -ح -اري -ة ‘ ظ -ل ﬁدودي -ة اŸدرب ،وال -ذي ي -ب -دو أان -ه ل-ن ي-ت-أاخ-ر ع-ن
اسشتثمار اŸصشادفة العجيبة التي حصشلت له مع ششاوششي ،لكي يسشتدعيه
‘ مهمة ““ميسشو أانبوسشيبل““.
لث -ن -اء “اي-لت اŸط-رب-ة ا÷زائ-ري-ة سش-ه-ي-ل-ة ب-ن لشش-هب ،ع-ل-ى غÓ-ف
‘ا أ
›لة سشيدتي ‘ عددها السشابق ،وأاخذت صشورا مائلة ‡يلة ،إا ¤درجة
السش -ق -وط أاح -ي -ان -ا ،غ Òأان ‚م -ة ب -رن -ام -ج سش-ت-ار أاك-ادÁي ،م-ازحت أاث-ن-اء
م-يÓ-ن-ه-ا اŸب-ال-غ ف-ي-ه ،م-ت-اب-ع-ي-ه-ا ‘ السش-ن-اب شش-ات ،ب-ط-لب م-ب-اركتهم لها
كونها سشتصشبح عروسشا بعد  165عاما! معتذرة عن كونها مقلة ‘ الظهور
على ““السشناب““ ،وهذا بعكسش ولعها بـ«أانسشتغرام““ والفيسشبوك مثل الغالبية
العظمى من ا÷زائري.Ú
كما كششفت النجمة اŸائلة ،أانها سشتدخل Œربة التمثيل قريبا ،مؤوكدة
أانها ““سشأاكون ‡ثلة ششاطرة وفنانة رقم  ،““1معتÈة أان سشقوطها على السشلم
‘ سشتار أاكادÁي  ⁄يكن مدبرا ،بل قضشاء وقدر .دون أان تنسشى وهنا مربط
ال-ف-رسش ك-م-ا ي-ق-ال ،ال-ت-ع-ب Òع-ن ح-ل-م-ه-ا ب-ال-غ-ن-اء م-ع ﬁم-د عبدو وبأاداء
لعلى هي الراقصشة ““ششريهان““ ،وما أادراك
الفوازير ،على اعتبار أان مثلها ا أ
ما ششريهان ،ورقصشني يا جدع.

Ãناسضبة رمضضان ..اربح خادمة إاثيوبية

Óسشف عندنا ‘ ا÷زائر بارتفاع
وكما أان ششهر التوبة والغفران يقÎن ل أ
ف -احشش ‘ أاسش -ع -ار اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة ،وخ -اصش -ة اÿضش -ر وال -ف-واك-ه ،ف-إان م-ن
طرائف ما يحدث ‘ بعضش بلدان اÿليج ،أانه اقÎن هذه اŸرة ،بإاعÓن
م-ث Òل-ل-ج-دل ‘ دول-ة ال-ب-ح-ري-ن ،نشش-ره أاح-د م-ك-اتب السش-ت-قدام Ãملكة
ال-ب-ح-ري-نÃ ،ن-اسش-ب-ة ه-ذا الشش-ه-ر ال-فضش-ي-ل ،عن مسشابقة جائزتها ““خادمة
لمر الذي اسشتدعى غضشبا ششعبيا ،و–ركا من طرف السشلطات
إاثيوبية““ ،ا أ
ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق ‘ ه-ذه ا◊ادث-ة ال-ف-ري-دة م-ن ن-وع-ه-ا ..واŸف-روضش أان ت-ك-ون
اŸسش-اب-ق-ة ع-ل-ى ط-ري-ق-ت-ن-ا ن-ح-ن ا÷زائ-ري ،Úشش-ارك وارب-ح ““كيلو زلبية،
وكيلو بانان““.
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كاريكاتير

@ فاتح بارة

w

@وأاخÒا أاسشقطك الغربال و⁄
يرششحوك لعضشوية بّرŸ-ان؟

عادل.ت/القل
^حاشاك..فضولي يعرف يتحّرش
فقط..أما الترشح فخليتو لـ “الكافية”
أمثالك يا واحد الجايح.

محشر
معشر
الفاسدين

@ما رأايك ‘ تصشريحات الدكتور
جمال ولد عباسش؟

سضليمان.ع /مناضضل أاف ÊÓقدË
^واﷲ الظاهر أنك قديم و«بيريمي”
فعﻼ..الدكتور راهو كي “التراكتور” ﻻ
يفرق بين الشجر والحجر
والبشر عند عملية
الدهس.
@وماذا عن ““البانان““ الذي
للف دينار؟
قارب ا أ

نعيمة.و/سضيدي نعمان
^واش دناك
للبانان..خليك في الحنان
يكفيك يا نعيمة.
@حاكم الششارقة ““حلم““ بان
ا÷Ôال ديغول منح
السشتقÓل للجزائر؟

فا—.ر/باتنة
^آه لو كان يعاود يولي بن
مهيدي وعلي ﻻبوانت
وعميروش؟
Èأا من
@وا‹ العاصشمة ت ّ
كلمة ““حراÁي““ التي نقلها
عنه الصشحفي Úبششان
الÎحيل ،وقال ““حاششا..أانا
ب اŸواطن““.
ل أاسش ّ

الربيع.غ/بولوغÚ
^هذا الوالي تدور حوله إن
وأخواتها !
@ما هو تقييمك للحملة
النتخابية اÿاصشة بالتششريعيات؟

مواطن كاره
^من الطبيعي أن تكره..هذه هملة
غاملة وبسببها ضربناها بهبلة وما
ينفع معاها غير قرصة نحلة.
@Ÿاذا تتنامى ظاهرة اÿلع وسشط
اÛتمع ا÷زائري ‘ رأايك يا
فضشو‹؟

جهيدة.ر/وهران
^ﻷن “عيشة راجل” تكاثرت والرجال
تحّولوا إلى ﻻبسين من غير هدوم !

@ عمــــار يزلي
ه- -ذا ضش- -رب ه- -ذا ب -ه -ذا ،وه -ذه ال -ق -رن -اء
سشرقت مال هذه القرعاء! هذا عذب هذا
وذاك  ⁄ي - - -ه - - -ذب ذاك! وه- - -ذا ك- - -ذب ‘
ال -ت -ل -ف -زي -ون وه -ذا شش -ت -م ““الشش -ارج-ي دي
مسشيون““ ،وهذا كفر برب العزة وهذا آامن
وصش - -دق Ãال ““ب- -وع- -زة““ ،وه- -ذا ب- -ق- -ي ‘
ا◊ك- -م أاط -ول م -دة!! ه -ذا ح -اك -م ج -ائ -ر
وهذا إامام فاجر وهذا مسشا ⁄كافر ،هذا
ع-ل-م-ا Êح-ائ-ر ،وه-ذا مسش-ل-م داع-ر ،وه-ذا
ال -ن Ïي -اه -و اب -ن اخت شش -ام ،Òوه -ذا اب-ن
ك - -لب وه - -ذا ول - -د ا◊رام ..وه- -ذا وه- -ذه
وتلك ...والكل ينتظر مثلي مع اÓÿئق
صش - -ح- -ائ- -ف ح- -ي- -ات- -ه ال- -ت- -ي أاضش- -اع- -ه- -ا ‘
العتقاد ب Óعائق ،بأان ا÷نة ‘ ششوارع
ب- -اريسش وأان- -وار لسش ف -ي -غ -اسش وح -وري -ات
ك - - -اراك - - -اسش ،و‘ اÙاف - - -ل ال - - -دول- - -ي- - -ة
وال-ف-ن-ادق ال-ه-ول-ي-ة وال-ط-ائ-رات الطولية
لوŸب - - -ي - - -ة وال - - -ف - - -ردوسش
واŸسش- - - -اب - - -ح ا أ
لم- -ازون وج- -زر
ال - -دن- -ي- -وي- -ة ‘ آاسش- -ي- -ا وا أ
لزوردي - - -ة! ع - - -رفت م - - -ن
اŸال - - -دي - - -ف ا أ
اÓÿئق الكث Òولكني  ⁄أاكن آابها بأاحد
منهم غ Òيسش Òوأانا أاتوقف وأاسش ،Òول
ه- -م آاب- -ه Úب- -أاح- -د م- -ن أاح- -د ع -ل -ى ط -ول
اŸسش !Òالكل كان يقول نفسشي نفسشي مع
أان ال -ك -ل ك -ان ي-ب-حث ع-ن شش-ف-ي-ع م-نسش-ي:
اقÎب م- -ن- -ي أاح- -ده- -م أاع- -رف- -ه ‘ ال -دار
ال -ف -ان -ي -ة ك -ان وزي -را ل -لشش-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
ال Ó-دي-ن-ي-ة :ق-ال ‹ :ك-اشش م-ا ت-ع-رف شش-ي
واح-د ه-ن-ا ي-فّ-وت-ن-ا ي-ا خ-ي حسش-ن ال-ن-ية؟
واللي بغيته نعطيه لك بالصشفا والنية؟
ق- -لت ل- -ه :أانت؟ وح- -ت- -ى ه- -ن- -ا ي- -ا ي- -ن- -ع -ل
ب- -و◊ي- -تك اŸدن -ي -ة؟ ال -فسش -اد ح -ت -ى ‘
ا÷نة؟ لو كان عطيتني باسشبور نتاع حج
لهيه يا وجه الششيخة ا÷نية! تركته،
ورحت أاسش -أال أاح -ده -م ع -ن شش -خصش رأاي-ت-ه
يرقصش مع جماعة :من هم هؤولء؟ قال
‹ :أال ت -ع -رف-ه-م؟ ه-ذاك إاب-ل-يسش ال-ل-ع!Ú
لشش-اع-ة
إان -ه ي -رقصش ف-رح-ا! أا ⁄تسش-م-ع ب-ا إ
التي تقول أان الباري عز وجل يكون قد
غ- -ف- -ر ل- -ك- -ل ال- -وزراء اŸت -ع -اق -ب Úع -ل -ى
الÎبية ‘ ا÷زائر بعد السشتقÓل وعلى
لخÒ
أاصش- - -ح- - -اب الشش- - -ك- - -ارة ‘ الŸÈان ا أ
واŸزوري -ن لن -ت -خ-اب-ات وع-ف-ا ال-ل-ه ع-م-ا
سش -ل -ف وم -ا ت -ل-ف؟ ق-لت ل-ه :ل-ك-ن م-ن ه-م

استيقظت من نوم عميق بعد أن
صار لنا برلمان جديد بموا صفات
قديُمة ،ﻷجد نفسي كمن حضر،
بل أحضر من “اﻷجداث” سراعا
إلى محكمة آخر قيام! المكان
هنا ،ﻻ يشبه أي مكان! وكأنه
محشر الخﻼئق الذين جاءوا  ،بل
جيء بهم من كل الطرائق! جاءت
بهم أفعالّهم :هذا “ابن ّآدم” آكل
لحم الحلوف ،وهذا الحلوف أكل
لحم بني آدم!
ه -ؤولء أاصش -ح -اب -ه اŸسش-ت-بشش-رون؟ ق-ال ‹:
شش- -ارون ،ه- -ت- -ل- -ر‰ ،رود ،ف -رع -ون ،شش -ال،
سش -ت -ال Úوآاخ -ري -ن ..م-ن ن-فسش ال-ط-ائ-ف-ة!
إان -ه -م ي -رقصش -ون ال-عÓ-وي وي-غ-ن-ون ال-راي
(ال- - -ت- - -ال - -ف) إاذ ق - -ال ل - -ه - -م زع - -ي - -م - -ه - -م:
سشينورمال! إاذا كان الله قد غفر لهؤولء،
أاح -ن -ا وي -ن ن -ب -ان -وا؟! ت -رك -ت -ه ،ورحت أان-ا
لخر مثل كث Òمن الناسش ‡ن تسشلقوا
ا آ
اŸناصشب وأا‡وا الكراسشي لعقود ،أاجري
وراء شش -ف -ي -ع أاو ““م -ع -رف -ة““ ت -غ -ن -ي -ن-ي ع-ن
ا◊سشاب والعقاب ،فلحقت بجار لنا ،كان
ط -ب-ي-ب-ا ث-م ت-وّزر ب-ع-دة ح-ق-ائب :فÓ-ح-ة
ال - -ع - -ج - -ائب ،وصش - -ي- -د ال- -ع- -ق- -ارب وŒارة
ال - -غ- -رائب وث- -ق- -اف- -ة اŸصش- -ائب وري- -اضش- -ة
اŸصشائد ودين الطرائق وتربية اŸفاسشد!
ا◊اصش - -ل ال - -ك - -ل! ل - -ك - -ن - -ه ب - -دأا بصش - -ح - -ة
اŸرائضش! وأانهى توزره ‘ الصشحة ومات
بقلة الصشحة! قلت له :أالسشت أانت فÓن؟
ق- -ال ‹ :وه- -ل ت- -ع- -رف- -ن- -ي؟ ق -لت ل -ه :أان -ا
ج -ارك ف Ó-ن ال -ذي عششت م -ع -ه لسش -ن -وات
ق -ب -ل أان ت -خ -ت -ط -فك السش -ي -اسش-ة! رد ع-ل-ي
ب -اسش -ت -ه -زاء :ل أات -ذك-رك ،ل-ك-ن م-ا ت-ري-د
م -ن-ي؟ أان-ا ه-ن-ا م-ث-لك ل أاح-د أاحسش-ن ح-ال
م -ن أاح -د! ق -لت ل-ه :ه-ذا صش-ح-ي-ح! ل-ك-ن-ي
رأايتك تتحدث مع ملك بدا ‹ أانه سشيدنا
م- -لك اŸوت؟ ف- -ه- -ل ه- -ذا صش- -ح- -ي -ح؟ ه -ل
تعرف ملك اŸوت الذي وكل بك وبنا؟
ق -ال ‹ :ن -ع -م أاع -رف-ه :ك-نت مسش-اع-ده ‘
ال - -دار ال - -ف- -ان- -ي- -ة!! ك- -ل م- -ن ي- -دخ- -ل إا¤
اŸسش- -تشش- -ف -ى ن -ت -ك -ف -ل ن -ح -ن ب -ت -حضشÒه
لخر! قلت له :آاآاه..
لÓنتقال إا ¤العا ⁄ا آ
كنت مسشاعدا !..وماذا تطلب منه اليوم
أارجو أان تطلبه ‹ معك! قال ‹ :أاخششى
أان- -ه ل ت- -ن- -ف- -ع الصش- -داق- -ة م- -ع أاح -د ه -ن -ا!
اŸعريفة راحت لهيه! هنا ما ينفع غÒ
الصشح وأاخششى عاقبة العقاب! لكنك أانت
ماذا فعلت؟ قلت له ⁄ :أافعل ششيئا قبيحا
ي- - -ذك - -ر غ Òأا ÊأاُجÈت ع - -ل - -ى إاع - -ط - -اء
ال-رشش-وة ‘ أابسش-ط اŸل-ف-ات وخ-اصش-ة م-لف
الصش- -ح- -ة ل -ك -ي ي -ق -ب -ل -و ‘ Êمسش -تشش -ف -ى
حكومي بعد اعتÓل صشحتي Ÿا كنت أان
وزيرا للصشحة!
وأاف -ي -ق وأان -ا ‘ ك -ام -ل ق -واي -ا ب -ع-د م-غصش
سشياسشي عسش Òغ Òيسش!Ò
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كﻼم في الممنوع

أيها الرجل ..تزوج ثﻼث
نساء واحصل
على الرابعة مجانا
بقلم  :نورهان بليدي

أحدثت مقالتي في
العدد الماضي ،عن “حق
المرأة في التعدد”،
ردود فعل متضاربة،
غير أن الردود الغاضبة
من بعض “المسترجﻼت”،
دفعتني دفعا للعودة إلى
الموضوع ذاته ،ولكن
من زاوية أخرى ،ربما
ستكون أكثر إيﻼما
هذه المرة ،عبر مخاطبة
الرجل ،لكي يعيد
أمجاده بالتعدد
(المتروك) حاليا ،وفق
ضوا بط وشروط محددة،
على شاكلة المرأة تخاطب
الرجل ،ليعود إلى ذاته،
وبالتالي حل مشكلة
العنوسية من جذورها،
وفقا للشريعة اﻹسﻼمية،
وليس وفق شريعة
السعداوي.
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@وأانا أابحث ‘ طريقة الرد هذه ،و‘ كيفية تأاليب الرجل
ضشد اŸرأاة اŸسشÎجلة –ديدا ،صشادفتني دعوة ›نونة،
 ⁄يطلقها رجل متعطشش للجنسش كما يخيل للبعضش ،بل
أاط -ل -ق -ت -ه -ا أاك -ادÁي -ة سش -ع -ودي -ة ‘ ،ح -وار م -ع ق-ن-اة ““روت-ان-ا
خ -ل -ي -ج -ي -ة““ ،أاع -ل-نت م-ن خÓ-ل-ه-ا م-ؤوخ-را ع-ن ن-ي-ت-ه-ا إانشش-اء
ج-م-ع-ي-ة ه-دف-ه-ا إات-اح-ة ال-زواج ل-ل-راغ-ب Úب-ال-ت-ع-دد ب-ثÓ-ث
زوجات (آانسشة ومطلقة وأارملة) خÓل ششهر واحد ،على أان
تقدم لهم الزوجة الرابعة ›انا (على طريقة كونكتي
باطل عندنا) بعد عششر سشنوات ،من إاثبات ‚اح الزواج من
لوائ -ل ،ب -ه -دف وضش -ع ح -د ل -ظ -اه -رة ال -ع -ن -وسش -ة ‘
ال- -ث Ó-ث ا أ
السشعودية.
هل ‘ الفكرة ما يسشتدعي النفور فع Óأاو ““الششمئزار““؟ هل
ف-ي-ه-ا م-ا يسش-ت-دع-ي الشش-ع-ور ب-ال-غ-ي-ظ وال-رغبة ‘ خلع ششعر
لكادÁية السشعودية وندب وجهها بالقرداشش؟ أاعتقد أان
ا أ
هذا الششعور موجود بقوة لدى ششريحة واسشعة من النسشاء
لرام- -ل
ا÷زائ - -ري - -اتÃ ،ن ف - -ي- -ه- -ن (ال- -ب- -اي- -رات) أاو ح- -ت- -ى ا أ
واŸطلقات ‡ن تششربن فكرة التحرر واŸسشاواة اŸغلوطة،
حتى وإان أامضش Úكامل أاعمارهن من دون ظل رجل ول ظل
حيطة! ..ومع ذلك أاغامر بالتأاكيد أان هذه الفكرة التي
أاراه -ا ع -اق -ل-ة ج-دا ،تصش-ل-ح ع-ن-دن-ا ه-ن-ا ‘ ا÷زائ-ر أاك Ìم-ن
صشÓحيتها ‘ السشعودية ،بالنظر إا ¤نسشبة العنوسشة العالية
عندنا ،والتي وصشل فيها عدد النسشاء اللواتي Œاوزن السشن
الطبيعية للزواج عدد سشكان دول اÿليج كلها تقريبا.
طبعا ،ليسش الغرضش هو اللعب ببنات الناسش ،ول التسشلية ،ول
لكادÁة
إاششباع رغبات حيوانية كما يتصشور البعضش ،بل إان ا أ
السشعودية ““هوزان مÒزا““ اششÎطت أان الششاب اŸرششح للتعدد
والنسشاء الثÓث ل بد أان يوافقوا على اŸبدأا وكذلك أا ل م،
لنفاق على  3أاسشر ،ن زوجاته،
وأان يكون الششاب قادرا على ا إ
لمر إا ¤حدود منح ا÷ائزة بالزوجة الرابعة،
قبل أان يصشل ا أ
بعد عششر سشنوات من ا◊ياة الزوجية الناجحة مع ثÓث
لرملة واŸطلقة) قد ل يكون لهما
زوجات ،اثنتان منهن (ا أ
أاي ح- -ظ ‘ إاع- -ادة ال -زواج ع -ل -ى سش -ن -ة ال -ل -ه ورسش -ول -ه ‘ ظ -ل
ال -ن -ظ-رة السش-ل-ب-ي-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع ل-ه-ذه الشش-ري-ح-ة اŸظ-ل-وم-ة،
والتي إان  ⁄يسشارع ذات اÛتمع إا ¤احتضشانها Ãثل هذه
اŸبادرات ،فسشتكون ب Óأادنى ششكÃ ،ثابة قنابل موقوتة،
وم -ع -ه -ن ال -رج -ال ال -ذي -ن ع-ج-زوا ع-ن ال-زواج وŒاوزوا سش-ن
لربع.Ú
ا أ
أان-ا ه-ن-ا ،أادرك أان ال-ت-ع-دد ل-يسش م-ت-اح-ا ول مسش-م-وح-ا ÷م-ي-ع
الرجال ،فهناك بعضش الرجال من ل يسشتحق حتى نصشف
لمور من جميع
امرأاة عÓوة على ثÓث أاو أاربع ،لكن دراسشة ا أ
ج-وان-ب-ه-ا ،م-ن دون وضش-ع أاي شش-ك-ل م-ن أاشش-ك-ال ““ال-ف-ي-ت-و““ ع-ل-ى
ال- -ت- -ع- -دد ،ك- -م- -ا ي -ذهب إا ¤ذلك اŸشش -رع ع -ن -دن -ا ،ب -اششÎاط
لو ،¤وهو مدرك أانها لن توافق حتى ولو
موافقة الزوجة ا أ
وضشعوا السشك Úعلى رقبتها ،يدفع دفعا إا ¤التحايل على
ال-ق-ان-ون ب-أال-ف ط-ري-ق-ة وط-ري-ق-ة ،سش-واء ع-ن ط-ريق الزواج
ال -ع -ر‘ أاو السش -ري أاو ب -ال -ف -ا–ة ف-ق-ط ،ورÃا ال-ت-ج-أا آاخ-رون
اضشطرارا إا ¤زواج اŸتعة أاو اŸسشيار وما إا ¤ذلك من أانواع
ال -زي -ج -ات اŸفÈك -ة ،ع Ó-وة ع -ل -ى ال -ع Ó-ق -ات اÙرم -ة أاو
العيشش اŸششÎك (كونكوبيناج) من أاجل الزنى مباششرة.
لم -ر ل ي -ح -ت -اج إا ¤ف -رضش أاو إاك -راه ،ف -ا◊ري -ة ه-ي
ك -م -ا أان ا أ
لك Èال -ذي م -ن اŸف -روضش أان -ه ي -ح -رك ال-عÓ-ق-ات
الشش -ع -ار ا أ
لنسشانية ،ولذلك أاقول ،أانه كما للنسشاء ا◊ق ‘ النضشال من
ا إ
أاج -ل ح -ق -وق -ه-ن ،ف-ل-ل-رج-ال أايضش-ا ا◊ق ‘ ال-نضش-ال م-ن أاج-ل
اسشÎج -اع ح-ق-وق-ه-م اŸسش-ل-وب-ة ،ول-ك-ن ‘ إاط-ار م-ن ال-ق-ان-ون
ومن الششريعة أايضشا.

