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يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

ارتياح واحتفاالت يف املناطق املعنية وحمّللون يوؤكدون

ترقية  مقاطعات اإدارية اإىل واليات  يعطي ديناميكية للتنمية املحلية 

الوزراء اجلدد ي�ستلمون مهامهم

حالة ا�ستنفار بعد 

نـفــوق دواجــن 

بقريـة ال�ستاحتـة

الربج

�ص 6-4

�ص 7

وزير االت�سال الناطق الر�سمي للحكومة يوؤكدمدير الرتبية بق�شنطينة يطالب بتدخل م�شالح التجارة ومفت�شون يحذرون 

تر�سيم 22 فيفري يوما وطنيا اأف�سل 
حماوالت اخرتاق احلراك

اأكــد وزيــر االت�ســال، الناطــق 
عمــار  للحكومــة،  الر�سمــي 
اأن  االثنيــن،  اأم�ــس  بلحيمــر، 
عبــد  الجمهوريــة،  رئي�ــس 
المجيد تبون، ارتقى بتر�سيمه 
تاريــخ 22 فيفــري، يوما وطنيا 
بمعانــي  والتالحــم  لالأخــوة 
ال�سعب  الت�سامن واالأخــوة بين 
وجي�سه، مبرزا اأن هذا التالحم 
اختراق  محــاوالت  "اأف�سل" كل 

الحراك.

�سباب ق�سنطينة 

 امل�سرحون الثالثة ي�سعون االإدارة
 يف ورطــة

ك�سفــت م�ســادر ح�سنة االإطالع للن�ســر، باأن الثالثــي الم�سرح من 
فريق �سبــاب ق�سنطينة، يو�سف جحنيــط واأدم رجيمي اإلى جانب 
الظهيــر االأي�سر اأحمــد معمري )تقــرر اإعارته(، و�ســع الم�سيرين 
في مــاأزق حقيقي، خا�ســة واأن    المعنيين يرف�ســون الرحيل دون 
الجلو�س اإلى طاولة المفاو�سات، علما اأن عقدي جحنيط و رجيمي 

يمتدان ل�سنتين في حين تبلغ مدة عقد معمري ثالثة موا�سم.

رزنامة بطولة ما بني اجلهات 
املجموعة ال�سرقية

ا�ستلم الوزراء الجدد المعينون من طرف رئي�س الجهورية عبد المجيد تبون في التعديل الحكومي االأخير مهامهم ر�سميا، واأجمع الوزراء الجدد على �سرورة العمل لمواجهة االآثار المترتبة 
عــن جائحــة كورونا التي م�ست عديد القطاعات، خا�سة وان الرئي�س قرر من خالل مر�سوم التعديل الحكومي تقلي�س عــدد الدوائر الوزارية مع "التركيز على الفعالية في الميدان باإقحام 

كفاءات جديدة".

يف الذكرى الثانية للحراك

�سعارات متّجد وحدة الوطن وتوؤيد تالحم ال�سعب مع جي�سه
�سهــدت، اأم�ــس االثنين، ن�ساطــات ثقافية وفنية ور�سمية اإحيــاء للذكرى الثانية للحــراك كما عرفت عديد ال�ســوارع الرئي�سية للجزائر 
العا�سمــة وبع�س المــدن خروجا للمواطنيــن اإحياء للذكرى الثانية للحــراك ال�سعبي الم�سادف لـــ 22 فيفري، والذي قــرر ال�سيد رئي�س 

الجمهورية تر�سيمه "يوما وطنيا لالأخوة والتالحم بين ال�سعب وجي�سه من اأجل الديمقراطية".

الدرو�ص اخل�سو�سية باالبتدائي تهّدد بالق�ساء على املدر�سة العموميـة

�ص  2

�ص  21

�ص  20

�ص  3

�ص  8

مواجهة االأزمة املالية وتداعيات كورونا اأولويات احلكومة املعدلة

�ص  2

ت�سوير: �سريف قليب

�سليم بوفندا�سة

مراوغُة اللوغاريتم

تتك��ّرر ال�س��كوى م��ن �س��عٍف يف امل�س��مون 
الوطن��ي عل��ى امل�س��رح االفرتا�س��ي عل��ى 
اأك��ر م��ن �س��عيٍد، وتت��واىل التحذي��رات 
م��ن الّتالع��ب باجلزائرّيني عرب �س��بكات 
التوا�س��ل االجتماع��ّي م��ن قب��ل خ��رباء 
يف  ويتاأخ��رون  »اخلط��ر«  ير�س��دون 
اأ�سا�س��ًا  املرتبط��ة  اأ�س��بابه  ت�س��خي�ص 
املتحّكم��ني  جع��ل  تكنولوج��ي  بانفج��ار 
االأ�س��واق  يت�س��ّيدون  »لوغاريتمات��ه«  يف 
االأذواق  ويوّجه��ون  واالقت�س��ادّيات 

واالأفكار وي�ستثريون العواطف.
وحت��ى واإن كان امل�س��تقبُل قد ب��داأ باكراً، 
فاإّن املتخّلفني عنه ي�ستفيدون من درو�ٍص 
جمانّية معرو�س��ة دون ت�سفري لكّل راغٍب 
يف اال�ستدراك وال�ّسفاء من اخلوف الناجم 
عن عدم تكافئ يف املبارزات التي يفر�سها 

العي�ص غابتنا الكونّية.
و بالطّب��ع ف��اإّن االفرتا�ص جم��ّرد حماكاٍة 
للواقع بو�س��ائل اأ�س��رع وفعالّية اأكرب، فاإذا 
كن��َت قوّيًا هنا، �س��تكون قويًا هن��اك، واإذا 
كنت ق��ادراً عل��ى االإنتاج يف املوق��ع االأّول 
فاإّن��ك �س��تنتج يف املوق��ع البدي��ل، م��ع ما 
يقت�س��يه التواجُد االفرتا�سّي من براعٍة 
ه��ي خال�س��ة تق��ّدٍم يف العل��وم واملع��ارف 
ولي�س��ت �س��دفة ج��اد به��ا التاري��خ عل��ى 

حمظوظني.
ويتطّلُب اخلروج من مرحلة ال�س��كوى اإىل 
مرحلة االإبداع ا�ستحداث مقاربٍة جديدة 
للع��امل يتّم مبوجبه��ا اإطف��اء الربجمّيات 
الربجمّي��ات  عل��ى  والت��دّرب  القدمي��ة 
اجلديدة، ثّم تقدمي »حمتوانا« اإىل العامل 
يف ا�س��تثمار يكفي لتحقيقه منح الفر�سة 
لل��ّذكاء الوطن��ّي املغف��ل، ال��ذي �س��يمّكن 
اإب��راز حقيقته��ا ومفاتنه��ا  م��ن  اجلزائ��ر 
املهمل��ة اأو الت��ي ُتق��ّدم باأ�س��اليب جتاوزها 

الّزمن.
و ميك��ن اأن تلعب املوؤ�س�س��ات االقت�س��ادّية 
واالإعالمّي��ة والثقافّية والريا�س��ّية دوراً 
اجلامع��ات  جان��ب  اإىل  االجت��اه  ه��ذا  يف 
اأول��ت  ه��ي  اإن  الر�س��مّية،  واملوؤ�ّس�س��ات 
»امل�سمون« االأهمّية التي توليها لل�سكلّيات 

و ال�سّور. 
اأن ي��در الع��ُب ك��رٍة  اإذ ال يعق��ل، مث��ال، 
جزائري املالي��ني على غ��ري اجلزائرّيني 
اأن  يعق��ل  ال  مثلم��ا  جزائرّي��ة،  بنق��رات 
تق��ّدم جزائ��ر خ��دة و اإ�س��ياخم  و باي��ة 
...اإىل يومن��ا ه��ذا بلوح��ات م�ست�س��رقني 
اأجنزت �س��من م�س��روع كولونيايل مّت فيه 
اال�ستغال على املخيال الذي ُيربز اجلزائر 
كاأر���ص متوح�ّس��ة، ن�س��اوؤها جم��ّرد كت��ل 
حلمّية معرو�سة للّن�سور ورجالها بهاليل، 
وجتد بني كّتاب ع�س��رنا ال�سعيد من ين�سر 
هذه الّلوحات على اأغلفة كتبه ا�س��تدعاًء 
االأم��ر  حقيق��ة  يف  ه��ي  كاذب��ٍة،  لعراق��ٍة 

احتياٌل على التاريخ با�سم الفّن.
مالحظة

الع��امل  يف  للعي���ص  املوؤهل��ة  االأمُم  ت�س��نُع 
مهّرجيه��ا  ت�س��نع  م�س��مونها،  ال�س��وئي 
وجّده��ا  عبثه��ا  ت�س��نع  وعار�س��اتها 
اإنت��اج  ع��ن  يتخّل��ف  وم��ن  ود�سائ�س��ها، 

م�سمونه ينوب عنه يف ذلك خ�سومه. 

اجلامعة واجملتمع.. سؤال الوظيفة واألداء؟

الرتمجُة وتعّدُد اخليانات
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يتحّدث الكاتب والناقد والمترجم الدكتور محّمد �ساري، في هذا الحوار، عن مزاوجته الكتابة باللغتين: العربية 
والفرن�سية. وكيف يعي�ص هذه المزاوجة والثنائية. وعن عالقة النقد بالمبدع واالإبداع مًعا، وكيف يلعب –الناقد/ اأو 
النقد- دوره في ترقية االإبداع والت�سجيع على القراءة، اأي حّث الُقراء على حّب الُكتب التي يتناولها بالنقد. كما تحدث 
عن الدور اّلذي يمكن اأن تقوم به الجامعة في مجال تطوير النقد االأدبي والبحث االأكاديمي في حقل النقد، محذرا من 

خطر الن�سر االلكتروني الذي يتيح الأي كان التجا�سر على االأدب، اإلى جانب ق�سايا اأخرى نكت�سفها في هذا الحوار.

الروائي والناقد واملرتجم الدكتور حمّمد �ساري

هناك جدار سميك بين نشاط الجامعة وبين ما ينجز من إبداعات في الساحة األدبية


