
توقيف 282 �صخ�صا يف 

احتفاالت بفوز الفريق 

الوطني يف فرن�صا

وفاة 5 �سبان ب�سيدي عبد العزيز

االحتفــــال بفــــوز الـمنتخـــب ينتهـــي مبـاأ�صــاة يف جيجـــــل

يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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ج�سر جوي بني مدن جزائرية والقاهرة ليلة اخلمي�س اإىل اجلمعة 

تخ�صي�ص 28 طائرة لنقل االأن�صار اإىل م�صر
العمليـــة �صتمّكـن من نقــل 4800 منا�صــر جديـد

وزارة الفالحة تفر�س اإجراءات حت�سريا لعيد الأ�سحى

وثيقــة بيطريــة لنقــل املوا�صــي وت�صهيـالت للمواليـن للق�صاء على امل�صاربـــة
اأكد ، اأم�س الثنين ،  مدير الم�سالح البيطرية بوزارة الفالحة وال�سيد البحري قدور ها�سمي كريم ، اأن  الجزائر تتوفر على  اأكبر عدد من  الأغنام  على الم�ستوى المغاربي ، وطماأن بخ�سو�س وفرة 
العر�س هذه ال�سنة ، م�سيرا اإلى اأن التدابير المتخذة لتاأمين الأ�سواق ونقاط البيع وكذا اإجراءات نقل الموا�سي، من �ساأنها الق�ساء على الم�ساربة، كما ك�سف باأن حوالي 11 األف بيطري �سيكونون 

مجندين يوم عيد الأ�سحى. 
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�سليم بوفندا�سة

عمارُة العارِف
تبدُع مدٌن يف تعذيِب �سّكانها، وجتتهُد 
تقط��ع  لذل��ك  اإ�س��عادهم،  يف  اأخ��رى 
قوافل من الب�س��ِر ال�س��حارى والبحار 

هربًا مّما هي فيه.
ُبناته��ا  ابن��ة  وه��ي  اأح��وال،  امل��دُن 
خياالته��م   �س��اقت  كّلم��ا  و�س��اكنتها 

وف�سدت اأحوالهم انتك�ست. 
اإنها تدبرٌي ذكيٌّ الإدارِة حياِة اجلماعة 
�س��ّخر  من��ُذ  االإن�س��اُن  اإلي��ه  اهت��دى 
الهند�س��َة لتطويِع الفراِغ و احتالله، 
االإن�س��ان  بتط��ّور  تطّوره��ا  وارتب��ط 

نف�سه وتطّور العلوِم واملعارِف.
ال ُتر�س��م مدينٌة باأ�سابع وزيٍر اأو واٍل 
يف الهواِء فيما يتاأّهب خياُله امل�سياف 
وال  املقاول��ن،  »اأكيا���س«  ال�س��تقباِل 
ُتبن��ى باأمٍر م��ن رئي�ٍس يري��د زراعة 
ا�س��مه يف ذاكرتها وتعليق �سّوره على 
جدرانها، وال يب�ّس��ر باملدينِة الذكّيِة 
م�س��وؤوٌل ف�س��ل يف ت�س��يري القمام��ِة، 
املدينُة الذكّيُة هي خال�س��ة عملّيات 
ذكّية يتوالها اأذكي��اء راكموا املعارف 
التكنولوجي��ا  و�س��ّخروا  واخل��رات 
ال  عملّي��ة   وه��ي  احلي��اِة،   لت�س��هيِل 
البريوقراط��ي  االإرث  م��ع  تتواف��ق 
ال��ذي ت�س��ّلمته االإدارة الوطنّي��ة عن 
االإدارة اال�س��تعمارّية والذي يقوم يف 
فل�س��فته على الريبة وعدم التقدير 
وافرتا�س الغباء وتعقيد االإجراءات 
واإطالتها يف نوٍع من »التنكيِل« بطالِب 

اخلدمِة.
لقد اأعاَق االأ�س��لوُب ال�سّيا�سي  يف اإدارِة 
والعم��ران  االإن�س��ان  تط��ّور  حياتن��ا 
مع��ًا، حيث حت��ّول االإ�س��كان اإىل لعبة 
وامل�س��تفيد،  املان��ِح  ب��ن  ا�س��تقطاٍب 
والنتيجة بناء غيتوهات تتحّول بعد 
�س��نوات قليلٍة اإىل قنبل��ٍة اجتماعّية 

غري قابلٍة للتفكيك.
وظّلت خطاب��ات التحديث و التغيري 
اأدواِت  اإىل  افتق��رت  وع��ود  جم��ّرد 
التج�سيِد، اإذا �س��ّلمنا باأّن االأمر يتعّلق 
بعجٍز واأ�س��قطنا �س��وء النّي��ة، وانتهى 
االأم��ر اإىل فق��داٍن كلّي للثق��ِة وثورٍة 
على الو�س��ع، م��ن اأجل تغي��رٍي  حتّول 
اإىل حل��ٍم جماع��ّي يعّرفه كلٌّ ح�س��ب 

»حاجته«.
حتديث امل��دِن يف الطريق اإىل املدينة 
الذكّي��ة يحت��اج اإىل حتديث اأ�س��اليب 
اإدارة احلي��اة العاّم��ة، ولي���س اإطالق 
م�س��روٍع منوذجّي يف »ربوٍة  من�س��ّية« 
كم��ا ح��دث يف ال�س��نوات االأخرية يف 

اجلزائر.
وقبل ذل��ك يج��ب االإ�س��غاء اإىل اأهِل 
االخت�سا�ِس واال�ستناد اإىل الدرا�سات 
يف اتخ��اذ الق��رارات، والقطيع��ة م��ع 
اله��واء  يف  االأ�س��ابع  رف��ع  اأ�س��اليب 

وتق�سيم الف�ساِء اإىل »ح�س�ٍس«.
مالحظــــة

اإىل  نحت��اج  الذكّي��ة  امل��دن  الإعم��اِر 
اإن�س��اٍن جديٍد، اأكرث ذكاء من �سقيقه 
احل��ايل، ي�س��ع االأ�س��ياء يف مو�س��عها 
املنا�س��ب، مثاًل، وال يقتل نف�س��ه حن 
يق��ود �س��ّيارة يف الطري��ق اأو يذه��ب 
لل�ّس��باحة يف البحر اأو تباغته فرحٌة 

عابرٌة !

املدينة الذكية يف اجلزائر .. حقيقة أم خيال ؟
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   كثيرا ما يقترن البيا�س بنظرة عاّمة ترى فيه نموذجا للون الحيادي �سعيف الداللة، ذي 
الدرجة ال�سفرية الدنيا من التاأثير، التي ال يمتلئ فراغها اإال بدخول األوان جديدة عليها 

وا�سطالعها بتحويل �سمتها اإلى بوح، و�سحالتها اإلى عمق ي�ستوعب بع�سا من ت�سذرات مالمحها 
ويعيد �سيئا مما �ساع منها في دروب االحتمال واالإطالق. 
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