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وزير �لطاقة يوؤكد �أنه يهدف �إىل زيادة و جتديد �ملخزون �لوطني و ي�سرح

قانون �ملحروقات ثمرة خرب�ت وطنية  مئة باملئة
حققت �الكتفاء �لذ�تي وتتوفر على قدر�ت �لتخزين 
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بن �شالــح يهنــئ قيـ�ص �شعيـد

�أجرى رئي�س �لدولة، عبد �لقادر بن �سالح، �أم�س، مكالمة هاتفية 
مــع �لرئي�س �لتون�سي �لمنتخب، قي�س �سعيــد، هناأه فيها على فوزه 
فــي �النتخابــات �لرئا�سية، موؤكد� لــه عزمه "�لثابــت" على تعزيز 

عالقات �الأخوة و�لتعاون بين �لجز�ئر وتون�س.

يو�جهون كولومبيا �ليوم

�خل�شر يف �أقوى �ختبار بعد �لكان

يلتقــي �سهــرة �ليوم بملعب بيار مــورو� في مدينة ليــل �لفرن�سية، 
�لمنتخب �لوطني بنظيره �لكولومبي، في مبار�ة ودية تعد �الأولى 
بين �لمنتخبين وت�سنف على �أنها �ختبار حقيقي، الأ�سبال �لناخب 
�لوطنــي جمال بلما�ســي، �لذين جلبــو� �النتباه منذ مطلــع �لعام، 
بعــد تح�ســن �الأد�ء قبــل �أن ي�ستعيد زمالء �لقائد محــرز هيبتهم، 
ويك�سبــو� �حتر�م �لجميــع بعد �لنجاح في �إحــر�ز �لتاج �الإفريقي، 

و�لعودة من م�سر بكاأ�س �إفريقيا �سهر جويلية �لما�سي.

��ستمار�ت �لرت�سح للرئا�سيات

 �إجر�ء�ت جديــدة لتي�شيـر عمليــة 
�لت�شديـق 

ك�سفت �ل�سلطة �لوطنية �لم�ستقلة لالنتخابات، �أم�س، عن عدد من 
�الإجر�ء�ت �لجديدة بهدف تي�سير عملية �لت�سديق على ��ستمار�ت 
لالنتخابــات  �لمتر�سحيــن  ل�سالــح  �لفرديــة  �لتوقيعــات  �كتتــاب 

�لرئا�سية �لمقررة في  12 دي�سمبر �لمقبل.

�أكد وزير �لطاقة محمد عرقاب، �أم�س، ب�سيدي بلعبا�س باأن "قانون �لمحروقات �لجديد �لم�سادق عليه من طرف مجل�س �لوزر�ء يمثل ثمرة خبر�ت وطنية مئة بالمئة ولي�س هناك �أي تخوف على 
�القت�ساد �لوطني" ، مو�سحا �أن هذ� �لقانون يحفظ م�سلحة �لجز�ئر و�لجز�ئريين بالدرجة �الأولى ويهدف باالأ�سا�س �إلى زيادة وتجديد �لمخزون �لوطني من �لمحروقات.

وزير �ل�سكن يك�سف 

توزيــع �آالف �ل�شكنـــات يف �أول نـوفمبـــر
�أعلــن وزيــر �ل�سكن و �لعمر�ن و �لمدينة، كمال بلجود، �أم�س، �أن �لقطاع ب�سدد �النتهاء مــن و�سع �لترتيبات �الأخيرة لعملية توزيع كبرى 
تقــدر بــاالآالف من �ل�سكنات بمختلف �ل�سيغ عبــر �لوطن بمنا�سبة �إحياء �لذكرى �لمخلدة للفاتح من نوفمبــر 1954 .و �أو�سح �لوزير في 
ت�سريح �سحفي ، عقب �إ�سر�فه على توزيع مفاتيح �ال�ستفادة من 937 وحدة �سكنية في �سيغة عدل بوالية بومرد��س �أن د�ئرته �لوز�رية 
بالتن�سيق مع م�سالح وز�رة �لد�خلية " ب�سدد �النتهاء من �لترتيبات �الأخيرة لعملية توزيع كبرى تتمثل في ع�سر�ت �الآالف من �ل�سكنات 

بمختلف �ل�سيغ عبر عدة واليات و�لمبرمجة بمنا�سبة �الحتفاالت �لمخلدة للفاتح من نوفمبر 54 ".
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�جلز�ئر لن ت�شتورد �لقمح �ل�شلب و�ل�شعري هذ� �لعام

�سليم بوفندا�سة
الّشارح !

م��ن  اله��روب  »املثّق��ف«  ي�س��تطيع  ال 
ال�سيا�س��ة، الأّن »ال�سيا�سة يف كّل مكان« 
كم��ا ق��ال اإدوارد �س��عيد. لك��ن انتقاله 
من موقعه كقارٍئ وناقٍد للأو�س��اع اإىل 
موق��ع املُمار�س��ة قد ي�س��عه يف اختباٍر 

جديٍد.
وق��د تر�ّس��خت يف احلال��ِة اجلزائرّية، 
�سورة �س��لبّية عن املّثقف لدى الّنخب 
ال�س��واء،  عل��ى  واملجتم��ع  ال�سّيا�س��ّية 
ح��اول البع���ض ت�س��حيحها بالهرول��ِة 
اأو بتبن��ي مواقف �س��عبوية اأو باإعلن 
»الّرف�ض« كم�س��روٍع وجواٍب دائٍم على 
ال�سيا�س��ّية واالجتماعّية،  امل�ستجدات 
طلب��ًا لنجومي��ة م�س��تحيلة م��ن خلل  
»حتميِل« مواقف فو�س��ويني اأوروبيني 
رغ��م  بفرن�س��ا،   68 مثقف��ي  وبع���ض 
اختلف ال�س��ّياق. وم��ن �س��اأن التغّذي 
يت�س��ّبب  اأن  االآخري��ن  اأر�س��يف  عل��ى 
يف م�س��اعفات، م��ن نتائجه��ا، القراءة 
ا�س��تبداِل  ب�س��بب  للواق��ع  اخلاطئ��ة 
يق��ُع  ق��د  وهن��ا  بالتاأوي��ل،  املعلوم��ة 
»املثّق��ُف« ال��ذي حتّم��ل عناء تف�س��ِر 
يف  احليل��ة،  قلي��ل  للمتلق��ي  امل�س��ّفر 

حرٍج. 
ال�س��ورة املذك��ورة اأع��له، ق��د تك��ون 
نتيجة جت��ارٍب موؤملٍة للكّتاب واملثقفني 
الدول��ة  بن��اء  بداي��ة  من��ذ  عموم��ًا، 
الوطنّي��ة بع��د اال�س��تقلل، حي��ث مل 
يك��ن البن��اٌة من الع�س��كر وال�ّسا�س��ة يف 
حاجة �سوى اإىل »بلغة« الكّتاب، وقد 
فهم ذلك الذي��ن اختاروا املنفى والفّن 
يف �س��ورة حمم��د دي��ب الذي ق��ال اإّنه 
�س��ار »كاتبًا فح�سب«، بعَد اال�ستقلِل، 
اأو الذي��ن اختاروا الّرف�ض و امل�س��اغبة 
اأو  ككات��ب يا�س��ني ور�س��يد بوج��درة، 
البن��اء  يف  امل�س��اهمة  حاول��وا  الذي��ن 
اأّي��د بومدي��ن،  كمال��ك ح��داد  ال��ذي 
للنتخاب��ات  ذل��ك  بع��د  تر�ّس��ح  و 
الق�س��نطينيني  لك��ن  الت�س��ريعّية، 
خذل��وا ال��ذي كتب ق�س��نطينة كما مل 
يكتبها اأحٌد، حني اختاروا مرت�ّس��حني 
اجلميل��ة،  الرواي��ات  يكتب��ون  ال 
ليتعّر���ض كات��ب »التلمي��ذ والدر���ض« 
ال�س��رطان  اأجنب��ت  �س��ديدٍة  ل�س��دمٍة 
ال��ذي خطف��ه مبك��راً، وف��ق م��ا يوؤكد 
اأقارب ل��ه، ويف ذلك موعظ��ة ملتخيلي 

اجلماهر الهاتفة.  
وثّم��ة فئ��ة اأخرى م��ن الكّت��اب الذين 
وانفت��اح  بومدي��ن  لث��ورات  غّن��وا 
ال�س��اذيل، واأ�س��ابهم الريع، وا�ستعادوا 
�س��بابهم يف زم��ن خليدة، فل��م ميوتوا 
م��ن  ومنه��م  غ��ره،  وال  بال�س��رطان 
اكت�سف اأّنه ما زال �ساحلًا للثورة، وقد 
تقاعد اأخراً وك��ر االأبناُء، فل باأ�ض 
من علٍم وحذاٍء خفي��ٍف للجمعة!  وال 
باأ�ض م��ن بطولٍة مل جتد به��ا الكتابُة، 
جح��ر  م��ن  اخل��روج  يف  ح��رج  وال 
القبيل��ة  اإىل  والع��ودة  االيديولوجي��ا 
وال ح��رج يف تاأجي��ل الدميقراطية اإن 
مل تنا�س��ب ال�ّس��للة ) يف الت�س��عينيات 
حم��ل بع���ض حمل��ة االأقلم ال�ّس��لح 

لهذا الغر�ض(.
ح��ني  ��ورة،  ال�سّ �س��واد  ي��زداد  وق��د 
ينخرُط »املثّقف« يف اإ�س��اعِة الكراهّية 
واالنت�س��ار للعرق ولي���ض للحّق، وفق 
م��ا ي�س��هل ر�س��ده الي��وم، يف بور�س��ة 

االأحقاِد.
لكّل ذلك، ي�ستحّق املثّقف ما هو عليه: 

جمّرد �سارٍح ال اأحد ي�سمعه !
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املثّقف و كر�سّي الرئا�سة

منصب الرئيس ال يليق بخمول وكسل الُمثقفين!
في هذا الحوار، يتحدث الكاتب والروائي عبد العزيز غرمول، عن �سوؤون �سيا�سية واأدبية واإعلمية، تخ�ّض م�سيرته و�سيرته: 
من ال�سحافة واالأدب اإلى ال�ّسيا�سة، رحلت و�سفريات وحفريات في م�ساريع مختلفة الح�ّسا�سية واالتجاهات. غرمول تحدث 

بلغة ال�سيا�سي العارف عن تجربته ال�ّسيا�سّية وخو�سه غمارها ُممار�سة ون�ساطا وحزًبا وكتابًة في �سوؤونها ودروبها. 


