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فيما يتو��سل �القرت�ع باخلارج 

التما�ص 7 �سنوات 
�سجنــا لرئيـ�ص 
احتــاد عنابـــة 
ال�سابـق زعيــم 
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انطالق الت�سويت على م�ستوى املكاتب املتنقلة باجلنوب 

 

 

 

وزير �لعمل 

�سنمكن �سباب امل�ساعدة على االإدماج 
من �سراء �سنوات التقاعد 

�أكد وزير �لعمل و�لت�سغيل و�ل�سمان �الجتماعي، ح�سان تيجاني هد�م، 
�أم���س �الثنين بالعا�سمة، �أنه �سيكون باإم��كان �ل�سباب �لذين ��ستغلو� في 
�إط��ار جهاز �لم�ساعدة على �الإدماج �لمهني، �سر�ء �سنو�ت تقاعد، و ذلك 

عقب تعديل قانون �لتقاعد، و ال �سيما �لمادة �لعا�سرة مكرر منه.

ق�سنطينة 

حجز اأزيد من األفي كب�سولة بريغابلني

عملية ثانية للذين جتاوزو� �ل�سبعني 

هذه �سروط الت�سجيل يف قرعة احلج 
للمو�سمني املقبلني 

ذكرت وز�رة �لد�خلية و�لجماع��ات �لمحلية و�لتهيئة �لعمر�نية، �أم�س 
 �الثني��ن، ب�سروط �لت�سجيل ف��ي قرعة �لحج لمو�سم��ي 2020 و 2021.
 و �أو�سحت �لوز�رة في بيان لها، �أنه ي�سترط للت�سجيل �أن يكون �لم�سجل 
م��ن جن�سي��ة جز�ئرية ويح��وز على جو�ز �سف��ر بيومتري غي��ر منتهي 
�ل�سالحي��ة و ع��دم �لحج خالل �ل�سن��و�ت �ل�سب��ع، �ل�سابق��ة و�أن يكون 
ق��د بلغ �س��ن �ل� 19 �سنة كاملة ي��وم �لت�سجيل، و�أن يق��وم بملء ��ستمارة 

�لمعلومات �ل�سخ�سية �لمو�سوعة تحت ت�سرف �لمو�طن.

�لفريق �أحمد قايد �سالح يوؤكد 

الرئا�سيات �سرت�سم معامل الدولة اجلزائرية اجلديدة 
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 اجلي�ص �سيبقى دائما باملر�ساد لكل الذين يكيدون للوطن        قيادة اجلي�ص �ستوا�سل مرافقتها لل�سعب و لكافة موؤ�س�سات 
الدولة اإىل غاية اإجراء االنتخابات 
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�أوىل ق�سايا �لف�ساد 

اأرقام خيالية و ا�ستجــداء و دمــوع يف انتظـــار االأحكــام اليــوم 
ينتظ��ر �أن يتم �ليوم �لنطق باالأح��كام �لنهائية في حق �لمتهمين في ق�سية تركيب �ل�سي��ار�ت و�لتمويل �لخفي للحملة �النتخابية، بعد 
�لتما�سات وكيل �لجمهورية �لتي تر�وحت ما بين 20 �سنة و7 �سنو�ت �سجنا نافذ�، ليتم طي �أكبر و�أهم ق�سية ف�ساد عالجتها �لعد�لة، توّرط 

فيها وزر�ء ورجال �أعمال، وكبدت �لخزينة خ�سائر فادحة.
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�سليم بوفندا�سة

»الضحك والنسيان«

الّشارح !

مل يفز بجائ��زة نوبل لكّن��ه ا�ستعاد، 
وهو يف الت�سع��ن، جن�سّيته الأ�سلّية 

التي ُحرم منها قبل اأربعن عامًا. 
ال�سويدّي��ة  الأكادميّي��ة  ُتن�س��ف  مل 
مي��ان كونديرا، وهي الت��ي »كافاأت« 
من�سق��ن اأق��ّل موهب��ة من��ه، يف زمِن 
الغ��رُب  الب��اردِة، ح��ن كان  احل��رِب 
يبحث ع��ن اأنبياء م��ن ال�ّسرق ينتقم 
الرو�س��ّي  الع��دّو  م��ن  خاله��م  م��ن 
وحلفائ��ه) ولزال يفع��ل اإىل يومن��ا 
هذا مع اأمٍم اأخرى مل تتدمقرط ومل 

ُتفّتت بعد !(
بذل��ك  خ�س��رت  نوب��ل  اأن  �س��ّك  ول 
اإىل  حق��ًا،  عظي��ٍم،  كات��ٍب  اإ�ساف��ة 
قائمته��ا، يخ��دم الغر���ض الأدب��ي و 
املقا�سد ال�سيا�سّي��ة يف اآن، اإذ ل ُيعقل 
الو�س��ع  يف  امل�ستثم��رون  يف��ّرط  اأن 
لو ح��ّق احل��ّق يف كاتِب اأرف��ع اأهجّية 
الت��ي  لل�سيوعّي��ة، رائع��ة »املزح��ة« 
ت�سّور كيف تطحن اآلة اليديولوجيا 
الف��رد وكي��ف �س��ارت تتف��ّوق عل��ى 
العواط��ف الإن�سانّي��ة وحت��ّول حتى 
حي��ث  حمتم��ل،  وا���ضٍ  اإىل  احلبي��ب 
ن��زل »لودفي��ك« اإىل اجلحيم مبجّرد 
م��ا كت��ب عب��ارة »عا���ض تروت�سك��ي«  
عل��ى �سبيل املزاح يف ختام ر�سالة اإىل 

�سديقته !
اجلن�سي��ة  م��ن  كوندي��را  وج��ّرد 
الت�سيكي��ة  �سن��ة 1979 بع��د �س��دور 
رواي��ة »كت��اب ال�سح��ك و الن�سي��ان« 
ع��ن  �ساخ��رة  بانورام��ا  تق��دم  الت��ي 
الو�س��ع ال��ذي اآل��ت اإلي��ه »بوهيمي��ا« 
بعد الجتي��اح ال�سوفييت��ي، قبل اأن 
ي�ستعيده��ا يف ال�ساد���ض م��ن ال�سه��ر 
اجل��اري وقبله��ا ح�سل عل��ى اعتذاٍر 

علني من الوزير الأول الت�سيكي.
فران�س��وا  الفرن�س��ي  الرئي���ض  وكان 
مي��ران، الذي ُع��رف بحّب��ه لاأدب 
و�سداقت��ه م��ع كب��ار كّت��اب الع�س��ر، 
قد منح اجلن�سّي��ة الفرن�سّية للكاتب 
الذي تبنته فرن�سا اأدبيًا، رغم اأّنه مل 
يكت��ب بالفرن�سّي��ة اإل يف ت�سعينيات 
كوندي��را  وعا���ض  املا�س��ي.  الق��رن 
فرًة ع�سيب��ًة �سنة 2008 بعد ظهور 
وثائ��ق توؤكد اأنه و�س��ى خال احلكم 
ال�سيوع��ي ب�س��اب حك��م علي��ه ب22 
�سنة �سجن��ا، وكان لهذا اخلرب مفعول 
القنبل��ة الت��ي تع��ادل القنبل��ة التي 
فّجره��ا غون��ر غرا���ض يف الأو�ساط 
الأدبّي��ة العاملّي��ة بع��د ن�س��ره »عند 
تق�سري الب�سل« ال�سرية التي اعرف 
فيها بالتعاون مع املخابرات النازّية.

واإذا كان��ت جترب��ة مي��ان كوندي��را 
ال��دول  تعام��ل  ع��ن  �س��ورة  تق��ّدم  
ال�سمولي��ة مع نخبه��ا، فاإنه��ا تك�سف 
اأي�س��ًا ع��ن اأ�ساليب ال�ستقط��اب التي 
ت�ستخدمه��ا ق��وى غربية م��ن خال 
ا�ستغال كت��اب وفنان��ن يف معاركها 
الظاه��رة وامل�سترة، ويبق��ى الفرق 
احلقيقي��ن  الكت��اب  ب��ن  وا�سح��ًا 
نف�س��ه  الغ��رب  ي�ستخدم��ون  الذي��ن 
يف �سعوده��م كم��ا هو ح��ال كونديرا 
ا�ستخدامه��م وال�سحك  وكّت��اب يت��م 
عليه��م قب��ل ن�سيانهم، كم��ا هو حال 

كّتاب ل �سرورة لذكرهم !

  

يف وداع خلضر عيكوس

المسرح و الرواية .. ضرورة اللقاء و صعوبات التجسيد

كيف هو واقع الثنائية ال�سردية الفنية بين الرواية والم�سرح. اأي عاقة واأي اأفق بينهما. هل ِا�ستفادت الرواية الجزائرية من الم�سرح والركح، هل 
حاول الم�سرح الجزائري اأن ُيقارب وُيقرب الّن�ض الروائي الُمتخيل اإلى/ ومن الّن�ض الب�سري المتحرك بالم�ساهد والتفا�سيل والحياة الحركية على 
الركح؟ ومن جانب اآخر هل خدمت الرواية الم�سرح، وهل باإمكان الف�ساء الورقي اأن ي�سفي �سحره على الف�ساء الركحي، وهل باإمكان هذا الأخير اأن 

ينثر بريقه على المتون الروائية ويم�سرحها كما يليق بها وبعوالمها دون الإخال بال�سرط الفني اأو ال�سياق العام للعمل الروائي. 
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