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�لأولوية  لالأ�سخا�ض �لذين تزيد �أعمارهم عن 60 عاما و  للم�سابني باأمر��ض مزمنة 

وزارة ال�صحة تدعو املواطنني الراغبني يف التلقيح للتوجه اإىل املراكز اجلوارية

�لوز�رة �لأوىل تعلن عن تد�بري �لفتح �جلزئي للحدود �جلوية

6 رحالت اأ�صبوعية من و اإىل فرن�صا و تركيا و اإ�صبانيا و تون�س
فيما بلغ عدد �ملقبلني على �سهادة �لتعليم 

�ملتو�سط641 �ألفا

قرابـة 732 األف مرت�صح المتحــان 
�صهادة البكالوريــا 

بلــغ عدد �لمتر�سحين لمتحان �سهادة �لبكالوريا،  723 . 731 متر�سحا 
من �لمقــرر �أن يجتازو� �ختبار�ت هذ� �لمتحــان من 20 �إلى 24 جو�ن 
�لقادم، فيما تم �إح�ساء 187 . 641 متر�سحا لإجر�ء �ختبار�ت �متحان 

�سهادة �لتعليم �لمتو�سط في دورتها لجو�ن 2021.

�ملنتخب �لوطني

  توافــد الالعبيـن وبلما�صــي
 يقّدم الرتبــ�س

فاجاأ �لناخب �لوطنــي جمال بلما�سي �لجميع، عندما طلب من بع�ض 
عنا�سر �لخ�سر ممــن �أنهو� �لتز�ماتهم مع �أنديتهم منذ �أيام، �للتحاق 
�لمبكــر بالترب�ــض �لتح�سيــري �لمبرمــج مطلع �سهر جــو�ن �لمقبل، 

تح�سبا لخو�ض وديات موريتانيا ومالي وتون�ض.

ميلة 

 حبـــ�س �صاحب حمـــل للحلويـــات 
بعد ت�صّمم300  �صخـــ�س

ت�صوير: �صريف قليب
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lحيازة اختبار "بي �صي اآر" و دفع تكاليف احلجر باأحد الفنادق قبل �صعود الطائرة   lحجر �صحي اإجباري لـ 5 اأيام ميدد لـ 10 اأيام 
يف حالة الك�صف االإيجابي عن كورونا

تخّلو� عن �لطرق �لتقليدّية من مهرجانات وجتمعات

االأحرار يراهنون على احلمالت اجلوارّية ال�صتمالة الناخبني
�ســارع �لمتر�سحــون �لأحر�ر لالنتخابات �لت�سريعيــة �إلى �لنزول للميد�ن في حملــة جو�رية ل�ستمالة �لناخبين فــور �إعطاء �إ�سارة 
�لحملــة �لنتخابيــة، فــي ت�سابق علــى تنظيم �أف�سل �لخرجــات �لميد�نيــة، ل�ستقطاب �أ�ســو�ت �لهيئة �لناخبة فــي حملة  خالفت 

�لحمالت �لنتخابية �لتقليدية.

�س  2

�س: اأر�صيف

�سليم بوفندا�سة
فضيلة

��ديق ال��ذي ت�س��ّلم منه��ا  مل يك��ن ال�سّ
باإذاع��ة  الأخ��رة  ��تها  ح�سّ اأوراَق 
يف  �س��مودها  يتوّق��ع  ق�س��نطينة 
الُغرب��ة، لذل��ك كان ال��وداع ُمعفى من 
خم��اوف الفق��دان واآلم��ه، ح��ن بلغا 
ح��ّي في��ايل بع��د م�س��وار �س��باحّي، 
فتح��ت حقيبتها واأخرج��ت الأوراق: 

�سّلمها ملراد، �سيقّدمها هو! 
ثم م�س��ت نح��و احلافلة الت��ي حملتها 
لوداٍع اآخر، كان ذلك يومها الأخر يف 
حافة  �سرتا، بعد مرحلة عمٍل يف ال�سّ
كم��ا  متام��ًا  وقته��ا  "ازده��رت"  الت��ي 
ازده��ر العنُف واملوُت املج��ايّن، وكانت 
وجه��ًة للمبدعن الذي��ن تفّرقوا بن 
�س��حٍف، �س��ُيحّول اأ�س��حابها عائداتها 
جت��د  وق��د  وحواني��ت،  عق��ارات  اإىل 
بينه��م من مل يتع��ب اإىل يوم اهلل هذا 
من ارتداِء لقب الإعامّي ، ول يرتّدد 
يف تق��دمي املواع��ِظ واإطاِق ال�ّس��تائم 
يف الفاي�س��بوك، بعد اأن يفرغ من بيع 

الأواين!
 م�س��ى زمٌن على ذلك التاري��خ، لكّنها 
�س��مدت يف ُغربته��ا البروتّية حيث 
م��ّدت جذوره��ا يف جب��ل لبن��ان م��ن 
دون اأّن تغف��ل حلظ��ة عن اأورا�س��ها اأو 
ع��ن ق�س��نطينتها، مثلم��ا ظّل��ت وفّية 
جعله��ا  ال��ذي  الأّول  �س��رها  خل��ّط 
تهجُر الّطب وتتخّذ من الأدب و�س��يلة  
لإدانِة الإيديولوجية الذكورّية التي 
، خطُّ ر�س��مته  يفر�س��ها جمتم��ٌع اأبويٌّ
وه��ي طالب��ة يف جامعة ق�س��نطينة ، 
ول ي��زال �س��احلًا لل�س��ر، لأّن و�س��ع 
امل��راأة واإن تغ��ّر بف�س��ل الت�س��ريعات 
ال��ذي  العم��ل  �س��وق  واكت�س��احها 
مينحه��ا ح�س��انًة اقت�س��ادّية، اإل اأّنه 
ل يزال يع��اين من تاأث��رات املخزون 
"الّتحقر"  الجتماع��ّي ال��ذي يف��رز 

. وُي�سّوقه بتعليٍب ع�سريٍّ
 ومثلم��ا عان��ت ف�س��يلة الف��اروق م��ن 
�س��وِء الفهم و�س��وء التقّبل يف بدايتها، 
فاإّنها مازالت تواجه "ال�ّس��وء" ذاته مع 
اختاٍف يف الأ�ساليب و يف اأدوات الرد.

ورمبا تتلّخ�ُص "م�س��كلتها"، اإن جاز اأن 
ُن�سمّي ذلك م�سكلة، يف �سراحتها التي 
جتعله��ا ت�س��مّي الأ�س��ياء مب�س��ّمياتها، 
يف الأدب كم��ا يف احلي��اة، اأي اأنها ظّلت 
على عفوّيتها طفلًة �س��اوّية مل ت�سرب 
من نف��اق املُدن ورف�س��ت التمّرن على 

احلّيل الذي ُتتيحه احلياة املدينّية.
كت��ّاٍب  م��ع  الو�س��ع  ه��ذا  وتتقا�س��م 
يواجه��ون "م�س��كات التلقي" ب�س��بب 
��راحة  وال�سّ الكتاب��ة  يف  اجُل��راأة 
ر�س��يد  �س��اأن  ه��و  كم��ا  الّت�س��ريح،  يف 
من��ذ  ُقوب��ل  ال��ذي  مث��ًا،  بوج��درة، 
ظهوره يف ال�ّساحة الأدبّية بعدواٍن ل 

يتوّقف.
يف  الّتقدي��ر  تنتظ��ر  ل  اإّنه��ا  تق��ول 
جمتمعات ل تقراأ الأدب اأ�سًا، وتعترب 
الكتابة اأ�س��لوب عي�ص ون�س��اٍل، لذلك 
ت�س��تحّق ف�س��يلة ا�س��مها، وت�س��تحّقه 
لأ�س��دقائها  �سر�س��ة  اأمٌّ  لأّنه��ا  اأي�س��ًا 

واأفكارها.

ُالكتـــابــة كسـالح
ف�سيلة الفاروق
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 إشكالية كتابة تاريخ الثورة في مسرح أحمد بودشيشة
لي�ص الحديث هنا عن اإ�سكالية كا�سيكية متعلقة بحدود العاقة بين التاريخ والم�سرح، بما هي عاقة بين مو�سوع وخزان لذاكرة 
ال�سعوب من جهة وفن ي�سعى لتوظيفه في تقديم عمل اإبداعي م�سرحي من جهة ثانية، بِاعتبار الم�سرح من اأقدم الأجنا�ص الأدبية 

النثرية واأقربها لكّل ال�سرائح اِلجتماعية بما فيها الطفل. 
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