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   الوطين للمسرح اجلامعي بالشلفاملهرجان
   لرابع امواهب يف القمة، عروض مسرحية يف املستوى، ونفس جديد للفن

 

 مارس 07انطلقت فعاليات املهرجان الوطين األول للمسرح اجلامعي جبامعة الشلف من 

 فرقة مسرحية جامعية متثل 11 مارس من نفس الشهر، مبشاركة 12 إىل غاية 2010
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كما  بتقدمي حماضرات قيمة تشيد بدور املرأة اجلزائرية يف البناء األسري والتنمية االقتصادية

 .الكيان الصهيوين الغاشم ااهدة الصامدة يف وجه الفلسطينيةمل تنس دور املرأة 
 

 لمرأة  لاليوم العاملي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          برقية اجلامعة   ثانيةالصفحة ال 

يف كلمته االفتتاحية، رحب ممثل وايل والية الشلف 

 الذين قدموا من خمتلف واليات باحلاضرين واملشاركني

الوطن قصد املشاركة يف فعاليات مهرجان املسرح 

اجلامعي، مثمنا اهودات املبذولة من طرف نادي الفن 

على هذا االجناز العظيم  - ح  فرع املسر–والفنون 

  . سنويا مثل هذه التظاهرة الثقافية القيمةإحياءمتمنيا 

من جهته أوضح ممثل مدير اجلامعة أن هذه التظاهرة 

الثقافية اليت ستدوم سبعة أيام دف إىل خلق احتكاك 

طلبة وتبادل املعارف والتجارب الفنية، مشريا يف البني 

ختلف القوية ملاركة شاململهرجان عن اسياق حديثه 

واليات الوطن منها خنشلة، سيدي بلعباس، عني 

الدفلى، سكيكدة، املدية، غليزان، سطيف، مستغامن 

  .والشلف

عرضت على املهرجان فكرة إحياء واجلدير بالذكر أن 

 حيث 2009مسؤويل اجلامعة منذ تأسيس فرع املسرح 

جل إجناح هذا أمن بذل هذا األخري قصارى جهده 

طلبة به إىل األمام، إذ عمل العديد من الان والرقي املهرج

دفع حركة الفن واملسرح يف الفنية على واهب املذوي 

كان   و،اجلامعة بصفة خاصة ووالية الشلف بصفة عامة

قد أحيا عدة تظاهرات مسرحية نادي الفن والفنون 

صحراوي على غرار  وموسيقية وأناشيد دينية وتراث

اليت كانت تقام على هامش املسابقات والتكرميات 

التظاهرات لصاحل شخصيات يف ااالت الفنية 

واحملاضرات واأليام التكوينية ومن أهم انتاجاا املسرحية 

للكاتب ولد عبد الرمحان كاكي " دم احلب"مسرحية 

  .وعدة سكاتشات

  

ادية وعلوم التسيري احتضنت قاعة احملاضرات بكلية العلوم االقتص" املسرح ودوره يف التحصيل الثقايف داخل وخارج اجلامعة "حتت شعار 

 حتت إشراف ممثل وايل والية الشلف، نائب املدير املكلف بالتنشيط 2010 مارس 07حفل افتتاح املهرجان األول للمسرح اجلامعي يوم 

ملسرحيني وترقية البحث العلمي والعالقات اخلارجية والتعاون ممثل مدير جامعة الشلف، وحبضور عدد من مسؤويل اجلامعة مع خنبة كبرية من ا

.والفنانيني احملليني ومجع من الطلبة  

  التألق والنجاح، يف جو من اإلبداع
 لمسرح اجلامعي لالوطين األول هرجان املافتتاح فعاليات 

  

استهلت فعاليات أشغال املهرجان بعرض مسرحي وقد 

من قبل مواهب وطاقات هاوية استطاعت أن تتحدى 

شريس الظروف والعوائق وتنظم نفسها ضمن فرقة الون

 مع أعضاء نادي الفن والفنون يف تنسيقحيث عملت بال

 دار مضموا "بديعة اجلمال"تقدمي مسرحية بعنوان 

العيش حبرية وأمان سبل حول حماربة الظلم واالستبداد و

  .يف موطن السالم اجلزائر البيضاء

من   أما العرض الثاين فتضمن مونولوج جزائري حر

صية شاب جزائري متثيل مشايل بالل يروي فيه شخ

شك يف هويته األصلية فراح بذاكرته يسترجع املاضي 

لعله يلتمس شيئا منه يساعده يف تشخيص هويته 

فرقة التحدي التابعة لإلقامة وهو ينتمي لاحلقيقية 

اجلامعية حي بوطان خبميس مليانة، واليت مت تأسيسها 

 من طرف طلبة جامعيني تلقوا تكوينا 2008سنة 

  .عيات مسرحيةمسرحيا داخل مج

  

منولوجات ومسرحيات عدة  الفرقة  هذهأنتجتو

 وقد ،فات االجتماعيةهادفة ومعاجلة للمشاكل واآل

يف مهرجان هلا أول عمل هذه الفرقة يف ظهرت 

جذور "باملسرحية التارخيية  2008املسرح باملدية سنة 

حيث مت تكرميها من طرف وزيرة الثقافة " احلرية

خليدة تومي، كما سامهت الفرقة يف مهرجان مسرح 

الطالب بني "مبونولوق والية تلمسان اهلواة مبغنية 

  . "عنفاحلب وال

 من وقد شاركت الفرقة يف مشروع األوبرا الذي دعم

 عاصمة القدس"حتت شعار الوصية الوزارة طرف 

 حيث جتسدت مشاركتها بأوبرا حتت "الثقافة العربية

  ."اجلزائر عاصمة فلسطني"عنوان 

 العرضني االفتتاحيني باهتمام بالغ من طرف يقد حظو

هرة الثقافية احلاضرين الذين تابعوا أحداث هذه التظا

  .يف يومها األول  بكل تركيز واهتمام

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عة لإلقامة اجلامعية حي بوطان خبميس مليانة اليت باشرت فرقة التحدي التاب

،  جل أعضائها 2008بدورها تابعة للخدمات اجلامعية عني الدفلى عملها  سنة 

  .طلبة جامعيني تلقوا تكوينا مسرحيا داخل مجعيات مسرحية

  اتــة املنولوجـدم الفرقـتق

  ةـة واملعاجلـ واملسرحيات اهلادف

  ةماعيـ للمشاكل واآلفات االجت

   وحىت املسرحيات التارخيية ظهرت

  ريةـمل هلا جذور احلـ يف أول ع

 حيث مت تكرميها من طرف وزيرة 2008  يف مهرجان املسرح باملدية سنة 

الثقافة خليدة تومي، كما سامهت الفرقة يف مهرجان مسرح اهلواة مبغنية مبونولوق 

برا الذي دعمته وقد شاركت الفرقة يف مشروع األو. الطالب بني احلب والعنف

 جتسدت مشاركتها قافة العربية حيثـشعار فلسطني عاصمة الث الوزارة حتت

واجلدير بالذكر، أن الفرقة تزخر  .بأوبرا حتت عنوان اجلزائر عاصمة فلسطني

بانتاجات خمتلفة مثل مونولوج كبسولة الزمن، مونولوج عودة الشهيد، مونولوج 

وسامهت . سرحية الطريق اهولمهبول متحضر، مسرحية جذور احلرية، م

الفرقة يف املهرجان اجلامعي لوالية الشلف مبونولوج  جزائري حرمن متثيل مشايل 

بالل يروي فيه شخصية شاب جزائري شك يف هويته األصلية فراح بذاكرته 

  . يسترجع املاضي لعله يلتمس شيئا منه يساعده يف تشخيص هويته احلقيقية

 

                                                                                          برقية اجلامعة  لثةالصفحة الثا 

لقد كان من بني املشاركني يف مهرجان املسرح اجلامعي األول بوالية الشلف فرقة 

 لتليها مسرحية وقامت "مبسرحية اجلدمة" 1995اليت رأت النور سنة التحدي 

، النص القادسي بومدين، الرهينة، 2005، حلن احلياة 2001اجلزائر احلرة 

وكانت مسرحية .  والية13عرض من خالل مشاركتها يف  71ومتكنت من إعداد 

حيث تروي املنتوج الفكري الذي شاركت به فرقة مسرح احلرف " محيدة يف غبينة"

وهي عبارة عن  .كادح يف عمله، جيين قوته بعرق جبينه هذه األخرية قصة شخص

اكتشاف قضايا إنسانية متثلها شخصيات منبثقة من الرتاع الذي يثور به محيدة يف 

 .وجه الغرور والرياء بسبب سقوط القيم اإلنسانية واألخالقية يف مواجهة املادة

اجلمعية ألول مرة يف مهرجان مسرح اهلواة مبسرحية واجلدير بالذكر، انه مت تكرمي  

 .  بالبليدة2007 حلن املوت،  كما نالت أحسن أداء نسوي سنة

  

  

  

  

  

 مبشاركة الفرق املسرحية اليت األولاملهرجان الوطين للمسرح اجلامعي  مل خيلو

يف " عزابة سكيكدة"مجعية الفنانني األحرار هلا صدى دويل، حيث شاركت 

حيث كانت أول مشاركة هلا يف املهرجان الوطين عدة تظاهرات وطنية ودولية، 

قدمت خالله أول عمل هلا واملتمثل يف  2006  سنة يفلوالية سكيكدة

ونظرا للمجهودات القيمة  .لتوفيق احلكيم بعزابة" الشيطان يف خطر"مسرحية 

، فكان أول تكرمي هلا يف سنة واالستعراضات الفنية كرمت يف عدة مناسبات

اليت مت عرضها يف املهرجان الوطين " احلب يف املزبلة "  حول مسرحية 2008

يكدة للمسرح، واجلدير بالذكر أن اجلمعية قامت بعدة أعمال نذكر من بسك

رجان اليت شاركت الفرقة ا يف امله" حب يف زمن الالحب"بينها مسرحية 

اليت عرضت يف " مسرحية النصف الضائع "، عالوة على2009الوطين سنة 

  .   املسرح اجلامعي الدويل بطنجة املغربية

ة الفنانني األحرار إىل إنتاج أكرب قدر ممكن من ويف هذا اإلطار تسعى مجعي

توظيف واستثمار  املسرحيات اليت تعاجل خمتلف القضايا املهمة، من خالل

من شبكة أعضاء  مواهبهم وإمكانيام وطاقام اخلالقة املبدعة واالستفادة

اجلبهة املنتشرين يف العامل من احملبني والعاشقني، للدفاع عن حرية التعبري، 

 . سراح اخليال الفين إطالقو

  مجعية الفنانني األحرار  ممثلة يف سكيكدة والية
 

بالرغم من أا فتية النشأة إىل أن سجلها حافل باإلجنازات واملشاركات، فقد 

كانت من أوىل اجلمعيات اليت لبت نداء مهرجان املسرح اجلامعي األول، وتعود 

 بوالية األغواط، ولقد شهدت عدة 2007 سنة ة أعمال هذه اجلمعية إىلبداي

 بأول 2007مشاركات على الصعيد الوطين، إذ أول مشاركة هلا كانت سنة 

، زيادة على ذلك قامت اجلمعية "ليلة القبض على الطاكسيور"عمل مسرحي 

  .2010باملشاركة يف افتتاح املوسم املسرحي بوالية األغواط سنة 

خالل الفترة القصرية من خالل تقدمي عدة عروض   جنحت اجلمعيةولقد

اليت " بدون عنوان" على مسرحية 2009مسرحية، حيث كرمت أول مرة سنة 

  .عاجلت فيها قضايا اجتماعية

  ممثلة يف مسرح احلرفسيدي بلعباس والية

  والية عني الدفلى متثلها فرقة التحدي

  لإلقامة اجلامعية حي بوطان مخيس مليانة

  

مجعية أمل املوسيقى والفنونوالية األغواط ممثلة يف   

   

  

   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" تارتـوف: "ا بعنوانيـ مسرحت عرضـاـوقدم

"Le tartuffe "عجاج غامل ، وأفاد السيد بوريملولي

يف تصريح له '' اخلشبة الذهبية''رئيس ورشة إلياس 

ن مشاركة بأ ملصلحة اإلعالم والتوجيه جبامعة الشلف

نفسي "عنوان  بستكون حافلة بالعروض املسرحية فرقته

يت تواكب األوضاع ال "احلصار"، ومسرحية "نفسي

'' اخلشبة الذهبية'' أن ورشة مشريا الراهنة يف غزة

للمسرح اجلامعي، ال تزال تسري خبطى ثابتة لتستكمل 

 مشوار أمساء المعة يف مساء الفن الرابع مبدينة سيدي

األمر الذي جعل املمثل واملخرج املسرحي غامل .بلعباس

 سنة خربة يف هذا 15 بوعجاج صاحب الـإلياس

  اب ـال املسرحية لكتـباقتباس بعض األعم اال يقوم
 

 

                                                                                         برقية اجلامعة   رابعةالصفحة ال 
                                                                                   

 يف عدة مهرجانات وطنية متيز املهرجان الوطين للمسرح اجلامعي األول مبشاركة ورشة اخلشبة الذهبية ملدينة سيدي بلعباس، واليت تألقت

، ودولية  كاملهرجان الدويل "احلصار"رحية بعنوان كاملهرجان الدويل للمسرح احملترف الذي يتم تنظيمه سنويا باجلزائر العاصمة بتقدمي مس

  .للمسرح اجلامعي الذي نظمته جامعة سي حممد بن عبد اهللا املغربية

ونولوج جزائري مب يف املهرجان الوطين األول للمسرح اجلامعي مجعية سرياط بومدين العامرة شاركت

أول عمل هلا يف كان ، حيث 1994قد تأسست هذه األخرية سنة ، وحر للمخرج شعشوعة الصامت

ا عدة أعمال نالت فيه جائزة أحسن عرض متكامل وهلحيث  1996 سنةمهرجان املسرح بالبويرة 

 ".أم اخلري"، "اهليام"، "سايح وين رايح"، "حورية"، "األرجوحة"، "محو يف اجلامعة"مسرحية أخرى هي 

  ،2001اجلمعية شاركت يف عدة تظاهرات كاملهرجان الدويل للطلبة والشباب الذي أقيم باجلزائر سنة 

   بالعامرة، وهي2010جوان  06 إىل 01 كما تضرب لنا موعدا هذه السنة مع الربيع املسرحي من 

   والية،  وأيضا ستشارك16 ممثل و50 بصدد التحضري لعرض مسرحي ضخم سيشارك فيه أكثر من 

  . جلمعية يف املهرجان املقام باملغرب كما تعمل بالتنسيق مع مجعية سيدي بلعباس يف باريس يف اية السنة

  . 2008رجان الوطين ملسرح اهلوات مبستغامن عام وقد حازت اجلمعية على جائزة أحسن متثيل نسائي يف امله 
  

  

  والية عني الدفلى
  مجعية سرياط بومدين العامرة

 

  '' يةاخلشبة الذهب''ورشة 
   افل الوطنية والدوليةاحملممثلة اجلزائر يف 

 

فديريكو غارسيا ''إثراء الورشة، أمثال عامليني بغية 

جون ''و'' فتحي رضوان''، ''سعد اهللا ونوس''، ''لوركا

توفيق ''، وآخرها كان للكاتب ''باببيس بوكلن

 عديد، وأخرج ال دراميةأعمالعدة كتب كما .''احلكيم

 ،''مقالب اسكابن''أمهها لكتاب عامليني  من القصص

  ''تارتوف''

لفتحي '' احترس من الكلب''ملوليري، '' الوصفة''و

لتوفيق احلكيم '' أريد أن أقتل''وكذا عمل رضوان 

 األفق، والذي حاز من خالله على الذي ال يزال يف

ويف نفس السياق، .  عديدةمشاركاتعدة جوائز يف 

إىل املشاريع املستقبلية اليت تنوي '' بوعجاج''أشار 

الورشة جتسيدها، واملتمثلة يف حتضري مسرحية بعنوان 

اح الورشة نتيجة ، ولقد ارجع جن"اية مسرحية"

 كغراندا بإسبانيا وعربية أروبيةاحتكاكهم جبامعات 

ولقد عرفت الورشة الذهبية عدة  .كاألردن وسوريا

تكرميات، أوهلا كان باملهرجان املغريب للمسرح سنة 

 والذي أخذت فيه أحسن إعداد درامي، 2007

أحسن توظيف موسيقي وأحسن أداء رجايل، وفيما 

" نفسي نفسي" كان ملسرحية خيص ألخر تكرمي هلا

  . 2009سنة 
  



 

 

 مدير جامعة الشلف يهنئ النادي على هذه املبادرة الفنية الرائدة
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 مائيـلفيلم السينيف دردشة مع املخرج مصطفى حجاج قام خالهلا بتعريف ا

توالية الثابتة عن موضوع أو مشكلة أو ـسلسلة من الصور املللطلبة واعتربه 

مضيفا أن األفالم السينمائية تعد ، ظاهرة معينة، مطبوعة على شريط ملفوف

 وسيلة هامة من وسائل االتصال اليت ميكن استخدامها لتوضيح التفاعالت

وهي دف إىل مع فئات وأعمار خمتلفة والعالقات املتغرية يف جماالت كثرية و

عالم واإلرشاد والتثقيف والترفيه، وقد ذكر املخرج أهم أعماله وتتمثل يف متعة اإل

، مسلسل 2007املائدة، الصراحة راحة، لقاء، ليلة النجوم، أحلان وشباب 

مغامرات نعمان، صباح اخلري، فيلم املراهنة، فيلم احليلة، سلسة وين رايح، برنامج 

  .ريق السالمةط
  

                                                                                                      برقية اجلامعة   امسةالصفحة اخل 

                                                                      

   نتاج إحساس داخلي حسب املخرج هيفالدراما

   جتسدها الطاقة الشبابية اليت تكتسب قدرات

  ذةـ عالية يف التمثيل، وهلا مواهب ف

   تنتظر الفرصة فقط لتعكسها على

  ويف األخري تقدم املخرج. اخلشبة

   بشكرنادي الفن والفنون فرع 

  املسرح على هذه املبادرة القيمة

   واهودات املبذولة يف سبيل إحياء

  لرابع بالوالية وتنشيط جيل اليوم الفن ا

  يستفيد من جتارب الذي وجب عليه أن 

  واعترف أن النخبة اجلامعية   جيل األمس

  .كانت رائعة ويف مستوى احلدث

تناول املخرج بلقيصرية حممد يف حديث إىل مصلحة اإلعالم والتوجيه تعريف 

الدراما اليت تطور مفهومها يف العصر احلاضر ليخرجها عن نطاقها التقليدي وهو 

  .املسرح إىل جماالت خمتلفة ولعل أمهها التربية والتعليم
  

   

  املخرج السينمائي الكبري بلقصريية حممد
   ملواهب الشباب الطموحعاكسةاخلشبة املسرحية مرآة 

   

يف وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية ومن أجل تسليط الضوء على املمارسات 

" املنار" نظمت اجلمعية العلمية والثقافية الالإنسانية من طرف الكيان الصهيوين

تظاهرة األسبوع األقصى، حيث " األفق األخضر"سيق مع اجلمعية العلمية البيئية بالتن

 من نفس 17 وامتدت إىل غاية 2010 مارس 14انطلقت فعاليات التظاهرة من 

وقد !"فهل من جميب؟...حرروين من عقال:"األقصى ينادي: حتت شعار الشهر

رى، تارخيية وبيئية، أخثقافية  عروض استهلت التظاهرة مبعرض ديين، وتلته عدة

ودف مبادرة أسبوع  .حيث مشل الرواق الثقايف جدريات حول تاريخ بناء القدس

  .األقصى إىل حتسيس الطلبة مبعاناة الشعب الفلسطين من ويالت الكيان الصهيوين

أما فيما خيص العرض البيئي فقد أبرزت مجعية األفق األخضر أهم املخاطر النامجة 

كما مت عرض كتب ة الكيماوية وتأثريها على اإلنسان والبيئة، عن إستعمال األسلح

خمتلفة من جمموعة إبراهيم الفقي رائد التنمية البشرية، باإلضافة إىل أقراص مضغوطة 

وكتب دينية وتارخيية وعلمية وتعليمية، زيادة على ذلك مت بيع الكوفية الفلسطينية، 

 للصندوق اخلاص بالتربعات وجتدر اإلشارة إىل أن مداخيل املبيعات ستقدم

مت إعداد أمسية شعرية بقاعة النشاطات للقطب اجلامعي  جانب هذا إىل، الفلسطينية

بأوالد فارس، مت فيها اختيار أروع قصيدة شعرية وأحسن نص نثري وأحسن جمسم 

إلقاء عدة قصائد ب  كما متيزت،وأمجل رسم كاريكاتوري حول القضية الفلسطينية

ة الفلسطينية من طرف الطالب العريب عبد القادر والطالب شعرية حول القضي

  . املوريتاين حممد مصطفى

  

  اإلعالم   املعروف مصطفى حجاج ملصلحةالسينمائياملخرج 
  الفيلم السنمائي بني الواقع واملأمول

  

   تنظمانمجعييت املنار واألفق األخضر
  فعاليات تظاهرة أسبوع األقصى

  

  

  

  

  

  

  

استحسن مدير اجلامعة املبادرة الثقافية والفنية الرائدة اليت قام ا نادي الفن 

 الذي نظم مهرجان املسرح اجلامعي األول مؤكدا أن -فرع املسرح–والفنون 

يه ـ، وعل دور الطالب يف احلياة اجلامعيةتقوم بتفعيلمثل هذه النشاطات الثقافية 

يتجزأ من ثقافة البالد، فاملسرح بصفة عامة هو  زء الـرحي هو جـاملس  فالعمل

قصص الواقع ومعظم  والتمثيل الذي جيسد ويترجم نون األداءـد فروع فـحأ

لول ـهذا فاملسرح يبحث دائما احل ومن ،"اقتباس للحياة اليومية" عىنـمب مشاكله

عارفه ذكية وهزلية ترفه عن الفرد من جهة وتطور م ريقةـبط شاكلـهلذه امل

  .هة أخرىـته من جــوثقاف

  ديرــويف األخري متىن امل

   أن تتطور هذه التجربة

   على مستوى الوالية

  علـ لتصبح عادة تف

  ية يف ـة الثقافـ الساح

  .اسباتـــل املنــك

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العديد من الفرق الصاعدة من خمتلف واليات الوطن،  املهرجانشرفوقد 

أصرت على املشاركة وتشجيع الفن الرابع بواليتنا، وقد اخذ اجلمهور 

اليوم اخلتامي تضمن  .العريض العالمة الكاملة من حيث املتابعة والتجاوب

ح هذه التظاهرة عدة عروض مسرحية اختلفت يف احملتوى واجتمعت يف إجنا

الفنية األوىل من نوعها بوالية الشلف اليت سامهت فيها كل من السلطات 

احمللية، ورئاسة اجلامعة، خمتلف مديريات الوالية واجلمعيات الفنية الناشطة 

بوالية الشلف إىل جانب املؤسسات الشبانية واإلعالمية دعما هلذا 

عارضني يف هذا احلفل اخلتامي وكانت فرقة الورشة الذهبية أول ال .املهرجان

 وفيما خيص  .بعرضها لوحة فنية رائعة دار مضموا حول القضية الفلسطنية

العرض الثاين، اشتركت مجيع الفرق وعرضت لوحة كوليغرافية حتت عنوان 

من إخراج عبد العزيز عزرين، ومتحورت أحداثها " ساجدين الزمان " 

لتضامن مع أبناء احلجارة الذين حول معاناة الشعب الفلسطيين وضرورة ا

وقد شهد  .يكافحون بالنفس والنفيس من اجل حترير أرضهم املغتصبة

االختتام عدة تكرميات حيث مت تكرمي مجعية الفنانني األحرار مبدينة عزابة 

والية سكيكدة، مث كرمت فرقة املشعل ملدينة مستغامن وإلحياء سنويا مثل 

 الشلف، قامت جلنة التحكيم بتدوين عدة هذه التظاهرات الثقافية بوالية

  : توصيات أمهها

  .تكوين وتشجيع املواهب الطالبية الطموحة إىل الفن الرابع -

  .إعطاء فرصة للشباب املوهوب -

  .دعم التظاهرات الثقافية بالوالية -

  .إحياء املهرجان الوطين للمسرح اجلامعي سنويا -

  .رات الفنيةاملشاركة الوطنية والدولية يف التظاه -

سدل الستار عن املهرجان الوطين األول للمسرح بوالية الشلف أويف األخري 

هلذا " أعطيين مسرحا، أعطيك شعبا مثقفا" قالوا إذاوصدق حكماء اليونان 

جل أجيب االستمرارية يف تنظيم املهرجانات والبحث يف املسرح، من 

  .                يةوالعامل تشريف الفن اجلزائري يف املهرجانات الدولية
  

اختتمت فعاليات املهرجان الوطين األول للمسرح اجلامعي، بقاعة املركز الثقايف العريب التبسي، بعد أسبوع حافل من العروض املسرحية القيمة 

خرج التلفزيوين القدير مصطفى واملنولوجات اهلادفة، حبضور العديد من الشخصيات البارزة يف الساحة الفنية احمللية والوطنية على رأسهم امل

 .حجاج واملخرج املسرحي بلقيصرية حممد إىل جانب عدد من الفنانني املوهوبني احمللني

  بعد أسبوع فين، مسرحي ودرامي 
 بوالية الشلف اجلامعي  املهرجان الوطين األول للمسرحاختتام 

 

ة  سادسالصفحة ال                                                                                        برقية اجلامعة 
                                                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة، وااهدة لقد احتفل العامل باليوم العاملي للمرأة، متجاهال املرأة الفلسطينية األسري
 خمتلفة من التعذيب اجلسدي صنافالسجون، وتتعرض أليف زج ا يالفذة اليت 

 اجلمعية فتتتلالتكرمي األوىل لصفوف الباعتبارها األحق بالوقوف يف و، يوالنفس
بغية حتسيس الوسط اجلامعي  األم املثالية والقائدة الفذة هلذه "املنار"العلمية والثقافية 

   .املرأة دورا حموريافيها اليت تلعب   الفلسطينيةبأمهية القضية

                                                                                        ة اجلامعةبرقي   بعةساالصفحة ال 

 يف احتفاالت عيد املرأة

  . املرأة الفلسطينية تنافس الرجل يف مواجهة التعذيب واالعتقال

 

فعاال يف التنمية االقتصادية شأا تعترب املرأة عضوا 
ن تتوفر لديها كل وعليه جيب أشأن الرجل 

الظروف حىت تتمكن من املسامهة يف اإلنتاج 

  .اإلقتصادي  خدمة للمجتمع وإثبات لذاا
 

وحىت ال ننسى أن املرأة اجلزائرية كانت سباقة يف ميدان اجلهاد، فقد ضحت أثناء 

نسي بالنفس والنفيس يف سبيل إعالء كلمة احلرية واالستقالل، وهذا ما االستعمار الفر

روي على لسان ااهدات الوفيات أمثال ااهدة صابون الزهرة اليت أوضحت خالل 

مداخلتها اليت ألقتها بكلية العلوم القانونية واإلدارية الدور الذي لعبته املرأة يف الثورة 

 يف سياق حديثها مشيدة جنب رفقة إخواا ااهدين، التحريرية، حيث وقفت جنبا إىل

 مؤكدة على تضحية ،يف حترير وطنهاالدور اجلوهري الذي تلعبه بعن املرأة الفلسطينية 

 التزال تشارك يف العمليات حيث وطنها،  بفلذات أكبادها يف سبيلاألم الفلسطينية

أول شهيدة فلسطينية استشهدت  شادية أبو غزالةالفدائية مذكرة بروح الفداء والتضحية 

، ورمز الصرب والتحدي املناضلة 1968أثناء إعدادها قنبلة متفجرة يف تشرين الثاين 

 بعد وضعها قنبلة يف سينما 1967 أول أسرية مت اعتقاهلا يف تشرين الثاين فاطمة برناوي

اك رورة احتكومن هذا املنطلق عربت ااهدة صابون عن ض صهيون يف مدينة القدس،

ويف ذات اإلطار ألقت  .الاليت جيمعهن قاسم مشترك الفلسطينيات املرأة اجلزائرية بأخواا

 إىل الوازع يخ بالطور الثانوي مداخلة تعرضت من خالهلااألستاذة لولو صورية أستاذة تار

الديين املشترك بني املرأة اجلزائرية والفلسطينية، والذي حيفز املرأة اجلزائرية عموما 

 الفلسطينيات يف مسرين الثورية، مشرية إىل املناضالتلسطينية خصوصا على دعم والف

 28البالغة من العمر " سييوفاء ادر"الفلسطيين  أول فدائية يف تاريخ الصراع االسرئيلي

سنة واليت تعترب أول امرأة نفذت عملية فدائية يف تاريخ الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين 

.  وقتل خالهلا إسرائيلي وجرح العشرات2002 يناير 27قدس يف بشارع يافا مبدينة ال

 12 إىل غاية 07وعلى هامش اليوم الدراسي نظمت مجعية املنار معرض للمرأة امتد من 

، مت فيه عرض جداريات خاصة باملرأة الشهيدة وااهدة، زيادة على ذلك 2010مارس 

ة، ويف نفس اإلطار مت إعداد مسابقة بعض األلبسة التقليدية اخلاصة باملرأومت عرض كتب 

ويف األخري مت تكرمي ااهدة  .جل تطوير النشاط العلمي والثقايفأخاصة باملناسبة من 

األستاذة لولو صورية واألستاذة وصابون الزهرة عرفانا مبا قامت به إبان الثورة التحريرية، 

     .         صامت دليلة وبعض الطالبات املنخرطات يف اجلمعية

  

ويف هذا اإلطار ألقت األستاذة مديوين أستاذة بكلية العلوم 

االقتصادية وعلوم التسيري حماضرة مبناسبة اليوم العاملي للمرأة 

 مارس ركزت من خالهلا على دراسة الدور الذي 8ـاملصادف ل

وقد عاجلت األستاذة  . السيما احملليةتشغله املرأة يف العملية التنموية

عدة حماور رئيسية كمفهوم التنمية والتنمية احمللية، املرأة واإلدارة، 

أمهية الشغل بالنسبة للمرأة، املرأة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

كما أعطت األستاذة . التنمية بالنسبة للمرأة ) معوقات(حتديات

أة يف قوة العمل يف جمموعة من مقارنة باألرقام حول مشاركة املر

 حيث خلصت أن البحرين 2000 إىل 1960الدول من سنة 

حتتل اكرب نسبة من حيث مشاركة املرأة يف العمل وذلك مبعدل 

 أما اقل % 85 أما اجلزائر فتحتل املرتبة الثامنة مبعدل% 735

 األستاذة وقد أبرزت. %5نسبة فتحتلها دول جنوب آسيا مبعدل 

العتراف بدور املرأة يف نطاق األسرة من خالل لائر زـ اجلتوجه

منح الدولة قطاع العمل املرتيل وذلك بإصدار نصني تنظيمني عام 

 بشان العمل املرتيل واجلزئي حيث يرمي هذا اإلجراء إىل 1998

تنمية النشاطات اليت تقوم ا املرأة خارج اهلياكل الرمسية إلعطاء 

 االحتفاظ بقسط من وقتهن لتأدية األولوية إىل اللوايت يرغنب يف

تقل أمهية وميزة، كما تكمن أمهية النصني التنظيمني  مهام أخرى ال

يف التغطية االجتماعية اليت متكن املرأة العاملة داخل بيتها من دفع 

وبالرغم  .اشتراك إىل الضمان االجتماعي واالستمتاع بنظام التقاعد

اركتها الفعالة يف اتمع إال أنه من اهودات اليت تبذهلا املرأة ومش

توجد عدة مشاكل ومعوقات حتد من مسامهتها يف التنمية 

االقتصادية كبعض العادات والتقاليد االجتماعية املوروثة باإلضافة 

وأمام هذه العراقيل  .إىل شبح األمية ومبدأ عدم تكافؤ الفرص

 مشاركتها والتحديات اليت حتول دون متكني املرأة اقتصاديا وزيادة

يف التنمية بفاعلية سواء كانت حملية أو وطنية اقترحت  األستاذة 

نشر مجلة من التوصيات واالقتراحات ركزت فيها على أمهية 

الوعي لدى املرأة حلقوقها االقتصادية، مساعدة صاحبات املشاريع 

على ضبط جودة اإلنتاج من خالل الربامج التدريبية، زيادة 

ملية التنمية، حتمية التوجه للقطاع اخلاص مشاركة املرأة يف ع

وحملت األستاذة يف األخري . لتشجيع دخول النساء إىل هذا القطاع 

 حق جيب أن تضمنه القوانني اقتصادياإىل أن حترر املرأة 

  .والتشريعات

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page  8                 La dépêche de l’université 

 
En collaboration avec les institutions 
gouvernementales et des entreprises 
leaders dans le domaine des nouvelles 
technologies situées dans la Silicon Valley à 
San Francisco (Etats-Unis), Algerian Startup 
Initiative 2009 lance la 1ère compétition 
nationale de business plan pour la création 
de Start Up en informatique et NTIC. 

Dans ce cadre le club d’informatique « micro club » 
a organisé une conférence à la faculté des 
sciences économiques et sciences de gestion le 09 
mars 2010 intitulée « algerian startup initiative » 
présentée par Mr Zaak Chalal, directeur technique 
de RedFabriq dont il a exposé le règlement 
intérieur de la compétition. 
Cette compétition est ouverte aux étudiant(e)s en 
technologie des grandes écoles et des universités 
algériennes, aux patrons d'entreprises informatique 
et TIC, (dispositif ANSEJ, ANGEM, CNAC) . 
Les participant(e)s doivent proposer un business 
plan qui résume une idée ou un projet viable pour 
monter une Start Up en Algérie. 
Pour les aider à rédiger leur business plan, les 
participant(e)s trouveront un modèle 
téléchargeable sur le site internet 
www.algerianstartupinitiative.com ainsi que des 
exemples de business plan.  
Les noms des trois business plan gagnants seront 
communiqués le 15 avril afin de laisser aux 
équipes sélectionnées l’honneur de se présenter et 
présenter leurs innovations lors de la cérémonie  
de clôture prévue le 10 mai. 
 

Le département de Français du pôle 
universitaire de Ouled Fares a organisé une 
cérémonie le 16 mars 2010 pour annoncer 
l’ouverture du « clef », la cérémonie s’est tenue 
en présence du chef de département de 
français Mr Kassoul et un nombre considérable 
d’enseignants et étudiants. 
Le programme était varié et les présents ont 
beau applaudi à des poètes en herbe qui ont 
défiés la langue de Molière telles que Naas 
Araba, étudiante en 1ere année langue française 
qui a présenté un poème vibrant intitulé « mère 
Algérie » sur l’Algérie et son histoire. 
A son tour, Mohamed, étudiant en langue 
française a fait une très belle communication 
sur l’écriture comme étant un moyen 
d’expression car selon lui écrire c’est être. 
Diverses activités se sont suivies, une pièce 
théâtrale et des chansons interprétées par des 
étudiants dont la présence s’est bien amusée. 
Les étudiants venus en grand nombre, ont 
apprécié l’ouverture du « clef »qui, selon Mr 
Kassoul, leur permettra de mieux connaitre la 
langue française et encouragera toutes 
activités et initiatives francophones. 
 
 

   

  

  

  

  

  

Le     « C L E F » 
Le Club de Littérature et Etudiants 
Francophones, vient de voir le jour 

 

حسيبة بن بوعلي نبأ وفاة األستاذ زروقات امعة بقلوب خاشعة مؤمنة بقضاء اهللا وقدره تلقت األسرة اجلامعية جل

بكلية العلوم وعلوم املهندس، وعلى اثر هذا املصاب اجللل تتقدم األسرة اجلامعية هلندسة املدنية ايوسف من قسم 

خبالص تعازيها ألسرة الفقيد، راجية من املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع رمحته وان يدخله فسيح جنانه وان 

.يلهم ذويه الصرب والسلوان  


