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اأ�صداه له رئي�س الدولة اأم�س

و�سام عهيد من م�سف ال�ستحقاق الوطني لتوفيق خملويف
 

 

وزير الداخلية يوؤكد

مل نقم بغلق كنائ�ص ولكن م�ستودعات 
تن�سط بطريقة غري �سرعية

الداخليــة  وزيــر  نفــى 
المحليــة  والجماعــات 
والتهيئــة العمرانية �صالح 
الديــن دحمون م�صــاء اأم�س 
اأن يكون  االثنين بخن�صلــة 
بغلــق  اأوامــر  اأعطــى  قــد 
بطريقــة  تن�صــط  كنائ�ــس 
�صرعيــة عبر بع�س واليات 
الوطــن موؤكــدا اأن »الجزائر 
ال تحتــاج اإلــى درو�ــس فــي 

حقوق االإن�صان«.

ق�صنطينة

اأوامــر بفتــح املنفــذ اجلديـد نحـو 
علي منجلــي

الطريــق  اأم�ــس،  �صعيــدون،  ال�صميــع  عبــد  ق�صنطينــة  والــي  عايــن 
االجتنابــي الرابــط بيــن معبــر ما�صيني�صــا و جامعة �صالــح بوبنيدر 
بالمدينــة الجديدة علــي منجلي، و الــذي تتوا�صل االأ�صغــال به على 
�صطرين، حيث وجه تعليمات ب�صرورة اإتمام تزفيت هذا المحور على 

اتجاه واحد، ق�صد فتحه عما قريب اأمام حركة المرور.

هولندا تريد مواجهة اخل�سر وديا

ك�صفــت م�صــادر متطابقــة، اأن االتحاديــة الجزائريــة لكــرة القــدم 
)الفــاف(، تلقت طلبا مــن االتحاديــة الهولندية لكرة القــدم لغر�س 
برمجــة مواجهــة وديــة بيــن منتخــب بــالد االأرا�صــي المنخف�صــة  
والمنتخــب الوطنــي، علــى اأن تقــام المبــاراة بالعا�صمــة الهولنديــة 

اأم�صتردام اأو اإ�صطنبول التركية �صنة 2020.
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متابع بتهمتي الثـراء غري امل�صروع والتع�صف يف ا�صتعمال ال�صلطة

اإيداع اجلرنال املتقاعد جبار مهنى احلب�ص املوؤقت
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اأمر، م�صاء اأم�س االثنين، قا�صي التحقيق لدى المحكمة الع�صكرية بالبليدة، باإيداع الجنرال المتقاعد جبار مهنى الحب�س الموؤقت، وذلك بتهمتي الثراء غير الم�صروع والتع�صف في ا�صتعمال ال�صلطة.
وا�صتنــادا لبيــان للنائــب العام الع�صكري لدى مجل�س اال�صتئناف الع�صكري بالبليــدة، فاإنه وطبقا الأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون االإجراءات الجزائية وفي اإطار االحترام التام الأحكامه، يحيط النائب العام 

الع�صكري لدى مجل�س اال�صتئناف الع�صكري بالبليدة الراأي العام علما بالمتابعة الق�صائية من اأجل تهم الثراء غير الم�صروع وا�صتغالل النفوذ.
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هويات الناجحني يف جمع التوقيعات للرئا�صيات تت�صح

اأغلبيــة املرت�سحيــن ف�سلــوا اليوم الأخيــر لإيداع امللفــات
بــداأت مالمــح هوية المر�صحين المحتملين الذين �صيخو�صون غمــار رئا�صيات 12 دي�صمبر القادم تت�صح �صيئا ف�صيئا مع بداية العد التنازلي 
النتهــاء اآجال اإيداع ملفات التر�صــح المقررة يوم ال�صبت القادم في منت�صف الليل. وكان رئي�س ال�صلطــة الم�صتقلة لالنتخابات قد اأعلن عن 

طلب �صتة متر�صحين تحديد المواعيد وتمكنت الن�صر من تحديد هوية خم�صة متر�صحين من ال�صتة.

�سليم بوفندا�سة
ميزان

الّشارح !

و�سع��ت و�سائ��ُل التوا�س��ل احلديثة 
الكال�سيكية  الثقافّي��ة”  ناع��ة  “ال�سّ
�سّياغ��ة  اأع��ادت  لأّنه��ا  ح��رٍج،  يف 
قواع��د الّلعب��ة مانحة “املج��د”  على 
اأ�سا���س النت�سار وا�ستقط��اب اهتمام  
املت�سّكع��ن يف الف�س��اء الأزرق، بع��د 
اأن ج��ّردت “املوؤ�ّس�س��ات” املنتج��ة من 
حظوة متّتع��ت بها لق��روٍن وجعلتها 
ت�ست�سلُم لنوامي�س التكنولوجيا التي 
جت��اوزت خالقها يف التدبري ودفعته 

اإىل اعتناق ديانتها.
اإنه ال�سخاء الآيل الذي منح كّل راغٍب 
ما يريُد، دون حاجة اإىل التدقيق يف 
قيم��ة ب�ساعته مادام ال�س��وُق ال�سّيد 
يتوىل ترتيب املعرو�سات على اأ�سا�س 
الّنقرات بنات النظرات الزائغة نحو 

الظاهر املثري.
ومبوج��ب ذل��ك ي�ستطي��ع اأّي مه��ّرج 
اأن ين��ال اهتم��ام مالي��ن املتابع��ن 
يف ظ��رف اأي��ام اأو �ساع��ات، يف ح��ن 
ل ُي�ساه��د مقابل��ة هاّم��ة م��ع »ب��ول 
او�س��ر« �س��وى ب�سع��ة اآلف يف عّدة 

�سنوات.
»امربت��و  �سرخ��ة  تكف��ي  ل  وق��د   
ايك��و« املح��ّذرة م��ن �س��الح احلمق��ى 
ع�سرن��ا  يف  يح��دث  م��ا  لتو�سي��ف 
املجتمع��ات  يف  خ�سو�س��ًا  ال�ّسعي��د، 
قليل��ة الّن�سي��ب م��ن املعرف��ة الت��ي 
»تن�ساق« خلف »اأنبي��اء« الوقِت دون 
تفك��رٍي، ب�سبب افتق��اٍر مو�سوف اإىل 
اأنظم��ة  نتيج��ة  النق��د  فيتامين��ات 
تغذّيٍة خاطئٍة ونتيجة الّدمار الذي 
حل��ق الإن�سان ب�سب��ب التواجد حتت 

�سلطات ال�ستعمار والباطرياركات. 
لقد اأع��اد م�سّممو الربجميات الّنظر 
يف مفهوم القيم��ة واأ�ساليب التاأثري، 
ومل يع��د »للمتذّوق��ن« الكب��ار م��ن 
م��ا  اأف��كار  وحمل��ة  ونق��اٍد  فال�سف��ٍة 
يفعلون��ه، لأّن عن املتلق��ي اأ�سبحت 
ه��ي ميزان��ه، مهما كان��ت غبّي��ة، اإذ 
يكف��ي اأن يجل���س اإىل هاتف��ه الذكّي 
�ساع��ة، كي يتح��ّول اإىل ُمنّظ��ٍر وقد 
جم��رى  ليغ��رّي  ال�ّس��ارع  اإىل  ين��زل 

التاريخ !
وه��م  املهند�س��ون  ابتك��ر  ورمب��ا 
»الإن�س��ان  احلوا���س  ي�ستهدف��ون 
اجلدي��د«  ال��ذي »يبك��ي وي�سحك ل 
كالعا�س��ق  لي���س  فرح��ا«،  ول  حزن��ا 
يف اأغني��ة ف��ريوز ال�سه��رية، ولك��ن 
كاملتعّر�س اإىل دغدغة الإثارة الذي 

ي�ستجيب بطريقٍة اآليٍة.
لق��د ن��ال »اللوجي�سي��ال« م��ن الأدب 
والقوان��ن  واملو�سيق��ى  والفل�سف��ة 
والأخ��الق واملث��ل، ومّن��ط الآدمين 

باأقّل تكلفة ممكنة.
ول باأ���س واحلال، هك��ذا وكذلك، اأن 
ين�سرف منتجو الأفكار اإىل اإ�سحاك 
الّنا�س اأو اإثارتهم بالتعابري ال�سادمة 
ا�ستجالبًا للغ�س��ِب اأو التعاطٍف، على 
ح�ساب القيمة املن�سّية اأعاله، وعلى 

ح�ساب احلّق واحلقيقة.
ُيق��ّدم مبدع��و فن��ون  اأن  باأ���س  و ل 
ملعون��ة كالأدب اأنف�سه��م يف امليدي��ا 
اجلدي��دة، عل��ى طريق��ة عار�س��ات 

وعار�سي الأزياء. 

  

عن امليديا  اجلديدة و دمقرطة الثقافة
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سكورا الجميلة تعّلم مجتمعها األدب !
ماذا يعني اأن تكون امراأة ما »مطلقة« في مجتمع يّدعي حرا�سة الف�سيلة والأخالقيات العامة بينما ينزلق اإلى اأ�سوء اأنواع النغالق والجمود 

واأ�سكال مقيتة من النفاق الذي ما عاد متخفيا كما كان؟ هل يمكن للمطلقة اأن تقول اإنها مطلقة ب�سوت عاٍل ودون �سعور بالإثم والخطيئة 
والدونية؟ هل يمكن ل�ساحبة تجربة خائبة اأن تحب من جديد؟ وهل يمكن اأن تحب اأجنبيا؟ وماذا اإذا كان الأجنبي �سينيا يزعم الكثيرون اأنه 
من اأكلة القطط والكالب؟ ماذا تفعل الوحيدة مقابل الآخر اأو الآخرين الذين يكفي اأن ُتطّلق بينهم امراأة ما حتى ينه�سوا عر�سها وتلوك �سيرتها 

الأل�سُن بكل مترادفات ال�سوء والقبح ودون اأن ينظر اأحدهم اإلى الوجه الآخر من العالقة: الزوج؟ 


