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يومية اإخبارية تاأ�ش�شت 28 �شبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

اخل�شر بكامل التعداد يف الرتب�س والناخب الوطني ي�شّرح

كمــــا �صقطنــــــا يف دواال �صنكتـــب بهـــا ف�صــال جـديـــــــــدا 

 lاالأمــم املتحـدة ترفـ�ض املوقف االإ�صبانـي وتدعـو ال�صتكمـال م�صل�صل الت�صويـة  lالربوفي�صـور عالوة العايـب: التحـّول االإ�صباين منـاورة 
 من احلكومـــة �صتنتهـــي ب�صقوطهـــــا 

املجل�س ال�صعبي ال�طني ي�صتنكر حتّ�ل مدريد ب�ص�أن الق�صية ال�صحراوية وي�ؤكد

على ال�صرفاء من الربملانيني االإ�صبان رف�ض موقف احلكومة

�ض  5

�ض  5 

عيادات متعّددة اخلدمات "مرجعية " تعمل على مدار 24 �صاعة
�صمن خمطط اإعادة هيكلة تبنته وزارة ال�صحة

�ض  2

�ض  3

�ض   23

    وزير ال�شناعة اأحمد زغدار يك�شف

 "حتفظـات تقنيـــة" وراء تاأخر منح 
تراخيـ�ض ا�صتيــراد ال�صيــارات

اأرجع وزير ال�شــناعة، اأحمد زغدار، عــدم منح اأي اعتماد للوكالء 
ال�شــتيراد ال�شــيارات، اإلى التحفظــات التي اأبدتهــا اللجنة التقنية 
علــى م�شــتوى الــوزارة، بعــد درا�شــة الملفــات، والتــي تــم تبليغها 
للمعنيين مــن اأجل رفعهــا وتقديــم الوثائق التكميليــة المطلوبة 

ق�شد ا�شتكمال الملفات.

موؤ�ش�شة امليناء ب�شكيكدة

 التمـا�ض اأق�صى العقوبــــات للرئيــ�ض 
املدير العــــــام و عدة متهمـني

�شارك يف معر�س وموؤمتر الدوحة الدويل 
للدفاع البحري 

الفريق �صنقريحة يتحادث مع رئي�ض 
اأركان القوات امل�صلحة القطرية

�شــارك رئي�ــس اأركان الجي�ــس الوطنــي ال�شــعبي، الفريق ال�شــعيد 
�شنقريحة، اأم�س االثنين بالعا�شمة القطرية، الدوحة، في افتتاح 
فعاليــات معر�ــس وموؤتمــر الدوحة الدولــي للدفاع البحــري »ديم 
ديك�ــس 2022«، حيــث التقى بالفريــق اأول حمد بن علــي العطية، 
م�شت�شــار �شمو اأمير دولة قطر ل�شــوؤون الدفاع، كما كان له لقاء ثان 
مــع رئي�س اأركان القــوات الم�شــلحة القطرية الفريق الركن �شــالم 
بن حمــد العقيل النابــت، و تركزت المحادثات علــى »التكوين في 

المجال الع�شكري وتبادل الخبرات بين جي�شي البلدين.

بهــدف تقلي�س فاتورة ا�شتهالك الكهرباء

برنامــــج لتعميــــم ا�صتعمـــال الطاقـــات املتجـّددة بامل�صاجــد
اأطلقت وزارة ال�شوؤون الدينية واالأوقاف حملة عبر الم�شاجد للتح�شي�س باأهمية ا�شتعمال الطاقة المتجددة وعدم االإ�شراف في ا�شتهالك 

الطاقات التقليدية، عبر ال�شروع في تعميم ا�شتعمال الو�شائل المقت�شدة للطاقة على م�شتوى كافة موؤ�ش�شات القطاع.

�ض  2

�صورة :اأر�صيف 

�سليم بوفندا�سة

ماذا يفعُل الّشعراء 
في العالم؟

ال ي�ستمت��ُع ال�ّسع��راء بالي��وم العامل��ي 
لل�ّسعر، كم��ا ت�ستمتُع الّن�ساء بيومهن، 
تناله��ا  الت��ي  العناي��ة  ينال��ون  وال 
االأ�سجار يف يومه��ا، الأّن حّظ ال�سعراء 
من احل��ّب اأقّل م��ن ح��ّظ الّن�ساء ومن 

حّظ االأ�سجار.
يح��دُث  مب��ا  مهموًم��ا  ال�ّساع��ر  يب��دو 
يف الع��امل ويف الكوك��ب، لك��ّن الع��امل 
تخ���صّ  الأ�سب��اٍب  بال�ّساع��ر  يهت��ّم  ال 
الطرف��ن، وي�سعب حتمي��ل اأحدهما 

م�سوؤولّية اجلفاء.
اأول االأ�سباب تخ�ّص الع�سر الذي طّور 
�ساعرّيت��ه اإىل فن��وٍن ب�سرّيٍة �سرقت 
بالغ��ات الفن��ون االأخ��رى وخطفت 
اخرتاع��ات  واأطل��ق  اجلماه��ر، 
اإىل  الو�س��ول  م��ن  مّكن��ت  �سيطانّي��ة 
اجلم��ل الع�سبّي��ة مبا�س��رة م��ن دون 
حاج��ٍة اإىل ال�ّسج��ع والقافّي��ة. و زاد 
على ذلك بتوفر امل�سارح اله�سترّية 
التقليدّي��ة  املناب��ر  عّو�س��ت  الت��ي 
الت��ي كان��ت تتفّت��ق فيه��ا العبقريات 
ال�سعرّي��ة وتنفج��ر فيه��ا البارونوي��ا 
عل��ى  ال�سع��راء  ج��واب  ه��ي   الت��ي 
خفوت االنتب��اه،  وبت�سهيل التوا�سل 
ال��ذي اأف��رغ خمزوًنا هائ��اًل من طاقة 
املكبوتات املدّرة لل�ّسعر، حيث مل يعد 
و�س��ُل فاط��م �ساًق��ا اأو يتطّل��ب اإثبات 
براع��ٍة لغوّي��ة، ف�س��اًل ع��ن اخرتاع 
ريا�سي��ن  م��ن  لفر�سان��ه  الع�س��ر 
"النجومّي��ة"  يحتك��رون  وفنان��ن 

وي�ستاأثرون بال�ّسغف كّله. 
 و اآخ��ر االأ�سباب تخ�ّص ال�ساعر نف�سه 
)يف لغتن��ا اجلميل��ة( ال��ذي مل يج��د 
تغ��ّر  ع��امل  م��ع  الّتوا�س��ل  �سف��رات 
ب�سرعة، يف الوقت الذي كان ُمن�سغال 
ب�سق��ل موهبت��ه، فوج��د �سعوبة يف 
املوج��ودات ويف و�سفه��ا  التفّر���ص يف 
يف و�سعه��ا اجلدي��د غ��ر املن�سو���ص 
عليه يف نوامي�ص الكتب ال�سفراء، مع 
ظهور بالغ��ٍة جدي��دٍة اأفرزها "بوم" 
التوا�سل تختزُل التعابر يف اأيقونات 
التكنولوجي��ا نكاي��ًة  اأطلقه��ا فقه��اُء 
يف القوامي���ص، اأجل، اإّن ع��دد �سعراء 
العربّي��ة الذي��ن يقيم��ون يف املا�س��ي 
يف��وق بكث��ر ع��دد ال�سع��راء الذين 
يراقب��ون ع�سره��م، و�ساع��د ذلك يف 
فر�ص  مدّون��ٍة �سلفّيٍة على منظومات 
التعليم، ويكفي ُمراجعة ما ُيدّر�ص يف 
املدار�ص واجلامعات العربّية للوقوِف 

على حّظ اخللف يف ماأدبة ال�ّسلف.
�س��ورة  الاّلئح��ة  اإىل  اأ�سفن��ا  واإذا 
ال�ساعر يف املخيال االجتماعي، فاإّننا 
�سننته��ي اإىل ر�س��م بورتري��ه بائ���ص 
ملهند�ص اخليال ال��ذي ُي�ساغب بالّلغة 
فه��ل  الق�س��وة،  �سلط��ان  مواجه��ة  يف 

انتهى زمن ال�سعراء؟
�سيكون اجلواب: كال!

فال�ّسع��ر و اإن �سرق��ت فن��وُن الع�س��ِر 
ملقاوم��ة  �سروري��ا  �سيبق��ى  روح��ه، 
احلي��اة  به��ا  جت��ود  ال��ذي  القب��ح 
املعا�سرة، ومقاوم��ة الذكاء ال�سّناعي 
اإىل  االإن�س��ان  حتوي��ل  عل��ى  اأرباب��ه 

روبوت قليل التكلفة.

بهجــة العـــودة !
�صالـون اجلـزائـر الدولــي للكتـــاب 
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اأكد الباحث في التاريخ الحديث و المعا�سر، الدكتور توفيق بن زردة، باأن فهم العقلية اال�ستعمارية ي�ساعد 
على ا�ستيعاب التغيرات التي طراأت على المجتمع الجزائري و التحوالت التي م�سته خالل قرن و ربع من 

االحتالل، الأن الم�ستعمر خا�ص، ح�سبه، حروبا ناعمة �سد اأهل االأر�ص، و طبق على الجزائريين نظريات 
اجتماعية و نف�سية، لينتج �ستاتا ترابيا و ل�سانيا و اإثنيا، كر�ص وجوده في االأر�ص التي فخخ عالقة االإن�سان 

الجزائري بها، و ذلك من خالل اآلية اال�ستعمار بالمحراث، وهي �سيا�سة يف�سل  فيها اأكثر في هذا الحوار، الذي 
يقدم من خالله مقاربات علمية للظاهرة اال�ستعمارية التي تناولها في كتابه الجديد حفريات حول ال�سيا�سة 

اال�ستعمارية في الدولة المغاربية.
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الباحث يف التاريخ توفيق بن زردة للن�سر

فرنسا وظفت العلوم لتشتيت اجلزائريني ترابيا و اجتماعيا

�ض   9


