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�لرئي�ض تبون ي�ضتعر�ض �لو�ضع يف �ملنطقة و�لعالقات �لثنائية مع قائد �أفريكوم

الواليات املتحدة ت�سعى لتقوية العالقات اأكرث مع اجلزائر

�إنتاج �أوىل �جلرعات غد� بق�سنطينة

اجلزائــــر �ستحّقق االكتفــــاء من لقــاح كورونــــا وتتوّجـــه نحـو الت�سديـــــــر
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�ص  4�ص  3�ص  4
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��ستقبل رئي�س �لجمهورية، �ل�سيد عبد �لمجيد تبون، �أم�س �لثنين بالجز�ئر �لعا�سمة، �لجنر�ل �ستيفان تاون�ساند، قائد �لقيادة �لع�سكرية �لأمريكية في �إفريقيا )�أفريكوم(، و قد تم بحث 
�لعالقات  وتعزيز  لتقوية  بالده  �سعي  عن  �أفريكوم  قائد  �أعرب  فيما  �ل�ساحل،  في  �لأمني  �لجانب  خا�سة  �لمنطقة،  في  �لأو�ساع  م�ستجد�ت  ��ستعر��س  عن  ف�سال  �لتعاون،  عالقات  دفع  فر�س 

�لثنائية �أكثر بين �لبلدين في �لم�ستقبل.

�لنتخابات �ملحلية

اأحزاب ت�ســرع يف اإيــداع امللفـــات
�سرعــت �أحــز�ب �سيا�سيــة فــي �إيــد�ع ��ستمــار�ت وملفــات �لتر�سح 
لالنتخابــات �لمحلية �لمقبلــة بينما ف�سلت �أخــرى �لتريث و�أخذ 
�لمزيــد مــن �لوقت لجمــع �أكبر عــدد ممكن مــن �لتوقيعــات حتى 
تتمكــن مــن �لم�ساركة فــي �أكبر عدد مــن �لبلديــات و�لوليات مع 
�لتاأكيــد على �أن �لعملية  متروكة محليــا ح�سب جاهزية قو�عدها 

في كل بلدية وفي كل ولية.

�لإدماج �ملهني

ت�سويـــــة قرابـــة 19 األف و�سعيــة 
بقطاع الرتبيـــة

ك�ســف وزيــر �لعمــل و�لت�سغيــل و�ل�سمــان �لجتماعي، عبــد �لرحمان 
لحفايــة، �أم�ــس �لإثنين، عــن ت�سويــة 915 18 و�سعية �إدمــاج لمنت�سبي 
جهازي �لم�ساعدة على �لإدماج �لمهني وعقود �لإدماج لحاملي �ل�سهاد�ت 

في قطاع �لتربية وذلك �إلى غاية 15 �سبتمبر �لجاري.

ق�سية �إقامة �لدولة �ل�ساحل

 5 �سنــوات حب�ســـا نافــذا لـملزي
 و 6 الأويحيــى و 5 ل�ســــالل 

ق�ست محكمة �لجنح بالقطــب �لجز�ئي �لمتخ�س�س في �لق�سايا �لمالية 
و�لقت�ساديــة لــدى محكمة �سيــدي �محمــد، بالجز�ئر �لعا�سمــة، �أم�س 
بت�سليــط عقوبــة 5 �سنــو�ت حب�ســا نافذ� في حــق �لمدير �لعــام �ل�سابق 

لإقامة �لدولة »�ل�ساحل« حميد ملزي.

�سليم بوفندا�سة

ِْييــن تحَ
ي�ستطي��ُع املثّق��ف فر���ض �ُسلطت��ه 
الرمزّية بقيم��ة ُمنجزه وبنزاهته 
وا�ستق�مت��ه يف التع�ط��ي م��ع ال�س�أن 
الع���ّم والق�س�ي��� الإن�س�نّي��ة، بغ�ّض 
الّنظ��ر عن مدى جت���وب اجلم�هري 

لط�ت ال�سّي��سّية مع مواقفه. وال�سُّ
فة  لذل��ك يحت���ُج  ح�ملو ه��ذه ال�سّ
الفك��ر  م��رياث  م��ع  القطيع��ة  اإىل 
ال�سّيئ��ة،  ُن�سخ��ه  يف  ال�سرتاك��ي 
ال��ذي جعل منه��م جم��ّرد موظفني 
منخرط��ني يف م�س�ري��ع �سّي��سّية، اأو 
يف يف و�سعّية  منتظرين على الر�سّ

ت�سّول مك�نٍة اأو اعرتاٍف. 
الجته���د  القطيع��ُة  تقت�س��ي  و 
امل�ستمّر الذي يجع��ل ُمنتج الأفك�ر 
واجلم���ل يف غن��ى عن الع�مل��ني، اأي 
لدي��ه م��� يقّدم��ه يف غ�ب��ة ال�ّس��وق 
من اإنت���ٍج اأو مه���رٍة ُتبق��ي احل�جة 
�سري��ع  ع���مٍل  يف  ق�ئم��ًة،  اإلي��ه 
"حتديث��ً�" انتبه  التغ��رّي ويتطّل��ب 
اإلي��ه التج���ر ومل ينتب��ه املثقف��ون 
الذي��ن ا�ستم��روا يف ال�سكوى وطلب 

الهتم�م والعون.
الظ�ه��رة  ه��ذه  تف�س��ري  وميك��ن 
ب�سع��ٍف يف التكوي��ن اأو حمدودّي��ة 
يف التعلي��م، من دون اإ�س��دار اأحك�ٍم 
ومل  اجته��دوا  م��ن  عل��ى  ق��سّي��ٍة 
يف  الّزم��ن  يفعل��ه  م���  اإىل  ينتبه��وا 

الأ�سي�ء والأفك�ر والّلغة والّن��ض!
ب��ني  املق�رن���ت  ت�ستقي��ُم  ل  ق��د 
اجل��وار  يف  وجمتمع���ت  جمتمعن��� 
املتو�سطي، لف�رق يف املع�رف، يجعل 
الإنت���ٍج  و  الأف��ك�ر  عل��ى  الإقب���ل 
الأدبي والفني كبرياً هن�ك ومثرياً 
لل�ّسج��ن هن���، لكّنه��� تفت��ُح الأعنَي 
على م� ميكن اأن يفعله مثّقٌف حتى 
واإن ك�ن ملعون��ً�، يف �س��ورة "اإري��ك 
زّم��ور" ال��ذي ُيرب��ك فرن�س��� ه��ذه 
الأي�م، بل وحتّول اإىل رقٍم �سعٍب يف 
املع�دلة ال�سي��سّية، وم� ك�ن لُيحدث 
م��� اأحدثه ل��و مل تك��ن كتب��ه ُتب�ع 
مبئ���ت الآلف من الّن�س��خ واأفك�ره 
جتد ال��ّرواج وتدخالت��ه يف و�س�ئل 

الإعالم حت�سُد ماليني املت�بع�ت. 
و بغ�ّض الّنظر عن �سوِء املث�ل املقّدم 
يف ميزان القيم��ة، اإل اأنه ينّبه اإىل 
م��� ميك��ن اأن يفعل��ه مثّق��ف اإن ه��و 
عمل على حف��ر مك�ن��ة ب�لعتم�د 

ة. على اأدواته اخل��سّ
احل�ل��ة  يف  كث��رية  والأمثل��ة 
الف��رتة  يف  �س��واء  اجلزائري��ة، 
ال�ستعم�رية اأو يف فرتة ال�ستقالل 
الق�س��رية، حي��ث انت��زع مثقف��ون 
ومبدع��ون �سلطة رمزّي��ة، رغم اأّن 
جمه��ور املتعّلم��ني مل يك��ن ب�لعدد 

الذي هو عليه اليوم.
مالحظة

ُين�س��ح خ��الل "الّتحي��ني" ب�لوف�ء 
قب��ل  املُح��نّي  علي��ه  ك�ن  م���  اإىل 
حتِيين��ه، اأي الإبق���ء  على اجلوهر 
واخل��ّط الع���م للمواق��ف، وجتّن��ب 
النتق�ل من الّنقي�ض اإىل الّنقي�ض، 
بعد التق�عد، مثاًل، اأو بعد اخلروج 

الق�سري من اجلّنة!

ُُمقّدمات الكتب.. مفتاح أم خدعة؟
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المــرأُة تعــود وحيـدًة إلـى الّنبـــع
ن�سرية حممدي
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