
 

 

م�ضابقة رم�ضان 

ترقبو� �إعادة ن�شر 
 �لأ�شئلة �بتد�ء
 من عدد �لغد 
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 معار�ضو بو�ضارب منعو� جل�ضة �أم�س وقّررو� منع جل�ضة �الختتام �ليوم

منع نو�ب من حزب جبهة �لتحرير �لوطني ومن كتل برلمانية �أخرى �أم�س عقد جل�ضة علنية بالمجل�س �ل�ضعبي �لوطني كانت مخ�ض�ضة الإثبات ع�ضوية نو�ب جدد، وذلك �حتجاجا على رئي�س �لمجل�س معاذ 
بو�ضارب �لذي طالبوه باال�ضتقالة �لفورية من من�ضبه ولم يفعل، بينما طالبت مجموعة من �لنو�ب م�ضاندة لبو�ضارب بالتحلي بالتعقل وعدم �لدفع نحو �الن�ضد�د.

�ملجل�ص �ل�شعبي �لوطني يدخل حالة �ن�شد�د 
اخل�ضر ينهون الدور الأول بامتياز

�لفريـــق �لثانــي ي�شاعـف �لأمــانـي

ق�ضنطينة 

 م�شرية و �حتجاج ل�شبه طبيني
 و عمال و مدير �ل�شحة يتهم �أطر�فا 

بامل�شت�شفى �جلامعي 

 

عدالن بوخدنة للن�ضر 

مل �أ�شتطـع �إد�رة ظهــري لل�شنـافــر 

�أكــد عــدالن بوخدنــة �تفاقــه مــع م�ضوؤولــي �لموؤ�ض�ضــة �لوطنية 
لالأ�ضغــال في �الآبــار، �لمالكة لغالبية �أ�ضهم �ضركــة �ل�ضنافر، لتولي 
من�ضب مناجير عام خلفــا للُمنهية مهامه طارق عر�مة، م�ضير� في 
حديثــه مــع �لن�ضر �إلى رغبته فــي تج�ضيد م�ضــروع على �لمديين 

�لق�ضير و�لبعيد.

عنابة 

�أ�شحاب �شيار�ت �لأجرة ي�شّلون �ملدينة 
قام �لع�ضــر�ت من �أ�ضحاب �ضيــار�ت �الأجرة بعنابــة، �ضبيحة �أم�س 
فــي حدود �ل�ضاعــة �لتا�ضعة �ضباحا، بغلق جميــع مد�خل ومخارج 
عا�ضمــة �لواليــة و �ضو�حيهــا و لم ي�ضتطــع �الآالف مــن م�ضتعملي 

�لطرقات �لدخول �أو �لخروج.

وزير �لعمل و �لت�ضغيل يطمئن 

�لدولــة �شت�شمـــن معا�شـــات �ملتقاعدين يف �ل�شنو�ت �لقادمــة 
�أكد وزير �لعمل و�لت�ضغيل و�ل�ضمان �الجتماعي تيجاني ح�ضان هد�م، �أن �لدولة �ضت�ضمن منح ومعا�ضات �لمتقاعدين خالل �ل�ضنو�ت 

�ص  2�لمقبلة، رغم �لظروف �لمالية لل�ضندوق �لوطني للتقاعد. 

�ص 9

�ص  22

�ص  7

ت�ضوير: �ضريف قليب

�سليم بوفندا�سة

صدمُة الِفراِق! 
عب الناجح  يعتقُد بن ال�سي��خ اأن اللاّ
هو ذاك الذي ال يك��فاّ عن املراوغات 
حتى ي�سقط، فكذلك كان يفعُل حني 
كان العب��ًا تهت��ف با�سم��ه اجلماهري 
التي تطربه��ا مراوغاُت��ه وال تكرتث 

ل�سياِع الكرِة يف نهايِة املطاف!
ث لغتني، على  اأم��ا ماجر فاإن��ه يتح��داّ
ة وال جدال  ، اإىل جانب العربياّ االأق��لاّ
اأناقت��ه ول��وال ممار�ست��ه ملهنت��ني  يف 
غريبتني عليه )التحليل والتدريب( 
لظ��لاّ اأ�سطورًة غ��ري قابل��ٍة للخد�ِش، 
ه كان العبًا عظيم��ًا حقًا، �ساعده  الأناّ
اإىل  ري��ع  ال�ساّ خ��ول  الداّ يف  مظه��ره 
القل��وب خ��ارج امليادين اأي�س��ًا، عك�ش 
د قندوز الذي كان �سلبًا يف حموِر  ال�سياّ
الدف��اع وه�س��ًا خ��ارج امليادي��ن، وبلغ 
��ه ال يبت�سم   م��ن نقمته على العامل اأناّ
للقهقه��ة  املث��رية  املواق��ف  حت��ى يف 
ويحت��اج غ�سب��ه ال��ذي يتوا�سل منذ 

اعتزاله اإىل حتليٍل.
ت الكرُة بعد اختفاء بن ال�سيخ  تغ��رياّ
وقب��ل ظه��ور القن��وات التلفزيوني��ة 
��ة يف اجلزائ��ر، �س��ارت ُتلع��ب  اخلا�ساّ
ة  بلم�سٍة واحدٍة، وتكفي مراقبة ذكياّ
لزعزع��ِة  ��ٍة  هوائياّ لك��رٍة  وناجح��ة 
دفاعات اخل�س��وم. يعرف ماجر ذلك 
��دا لكن بن ال�سي��خ فيه يجذبه يف  جياّ
ة اإىل �سبعيني��ات وثمانينيات  كلاّ م��راّ
ف  يت�س��راّ لذل��ك  املا�س��ي،  الق��رِن 

ه اأحدهم. كمحمود كلاّما ا�ستفزاّ
ب��ن  يوؤم��ن  ال  اأي�س��ًا،  التعلي��م  يف   
ر  ال�سي��خ باأناّ العل��وم واملناهج يف تطواّ
دائ��ٍم، لذل��ك يرتب��ط جن��اح التعليم 
��ة  بثنائياّ مفهوم��ه،  يف  عدم��ه،   م��ن 
��ة، فت��ارة يق��ول  ��ة والعربياّ الفرن�سياّ
وت��ارة  بتعريب��ه  �س��اع  التعلي��م  اإناّ 
ملح��اوالت  نتيج��ة  التخلاّ��ف  ي��رى 
ها لغٌة غري  ة رغ��م اأناّ فر���ش الفرن�سياّ
ق��ادرٍة على حمِل املع��ارف اجلديدة، 
والغريب اأناّ ماجر يوؤيده يف الطرحني 

ب غ�سبه. من باب جماراته وجتناّ
م��ه  قداّ م��ا  اأناّ  ال�سي��خ  ب��ن  ويج��زم 
للأجي��ال غري قاب��ٍل للتعوي���شِ واأن 
��ة  حتمياّ نتيج��ة  بالتعلي��م  ح��لاّ  م��ا 

الختفاء اأبناء جيله.
�ستف�س��ُد  الدميقراطي��ة  اأناّ  ي��رى  و 
طب��اَع حمرز اإذا مل يكن موؤطراً  بكادٍر 
م��ن جي��ل الثمانيني��ات يع��رف كيف 

تخا�ُش امللحم.
يرف���شُ ب��ن ال�سي��خ بطريق��ة غ��ري 
ف ع��ن اللاّعب، الأن ذلك  واعي��ة التوقاّ
م��رادف للم��وت يف نظ��ره، وي��رى يف 
فا�سل��ًة  اأجي��ااًل  اللحق��ة  االأجي��ال 
بن��ت جمده��ا عل��ى جه��ده، وكذل��ك 
يفع��ل ماجر ال��ذي ي��رى اأناّ »الكاأ�ش« 
اإن جاءت، فهي ثم��رة من ثمار عمله 
ب اآخر ما دام  لها مدراّ وال باأ�ش اأن يح�ساّ

تلميذه!
��ة يرف���ش ب��ن  يف املجتمع��ات االأبوياّ
��ف عم��ا هواّ في��ه، الأناّه  ال�سي��خ التوقاّ
ع��دِم  اإىل  تدفع��ه  بني��ة  ��ة  �سحياّ

اخلروِج .
ولذلك فاإن »اإخراجه« يتطلاّب تغيري 

البنية ولي�ش هجاءه.

جولة يف ذاكرة قسنطينة املفقودة
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تكتب  بعمق رغم انتمائها لما ي�سمى جزافا باأدب ال�سباب، وقد �سكلت لها القراءة 
المتاأنية لكبار االأدباء روؤية اأخرى مرجعية، وخطا ثالثا بعيدا عن التقليد 

والذوبان في اإبداعات االآخرين، و �ساهم الف�ساء االأزرق، الذي ن�سرت على جداره 
ن�سو�سها المختلفة، في بلورة اإبداعها والتفاعل مع المبحرين في هذا المجال، 

جة بالجائزة  كان �سغفها بالحرف محفزا، لكتابة رواية »�سيلفي«، وهي المتواّ
االأولى لم�سابقة علي معا�سي للمبدعين ال�سباب طبعة 2019.

الفائزة بجائزة علي معا�سي للرواية ن�سرين بن لكحل للن�سر

رواية “سيلفي”.. حماولة اللتقاط صور لألرواح

عمران مندثر و مدينة �سرية
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