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ق�سنطينة

 توقيف 7 �أ�شخا�ص
 يف ق�شية �ختال�ص 
مليار و600 مليون

�ص  13-12

�ص 3

يومية اإخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

زيادات يف عالوات امل�ستفيدين من ال�سبكة االجتماعية وعقود ما قبل الت�سغيل

 �شــب منحـــــة �لبطـالـــــة �بتــــد�ء مـن 28 مــــار�ص �لقـــــادم

l�ل�شيخ متيم يثمن جهود �لرئي�ص تبون لإجناح �لقمة �لعربية �لقادمة   l�لتوقيع على مذكرة تفاهم لدر��شة تو�شيع مركب �حلديد و�ل�شلب 

ن�شاطات مكثفة للرئي�س تبون يف الدوحة

�جلز�ئر و قطر توؤكد�ن رغبتهما  يف ترقية �لتعاون �لثنائي
�ص 7 

�ص 2

 خمت�سون يقدمون حلوال ذكية يف جمال البناء

تقنية �مل�شح �ل�شوئي ثالثي �لأبعاد 
ملعاينة �ملباين و �ملو�قع �لأثرية 

وزير ال�سوؤون الدينية ي�سّرح

�لرتخيــ�ص بالعمــرة و �لرت�ويــح 
مرتبط بتو�شيات �للجنة �لعلميـــة

عنابة

ع�شابات �لنحا�ص ت�شتهدف �أنابيب 
�لغاز مبوؤ�ش�شات تربوية و م�شاجد

�ص  9 �ص  5�ص  2

�سليم بوفندا�سة

لهفٌة

للكت��اب  ال��دويل  املعر���ض  حت��ّول 
ة  اإىل ُمنا�سب��ة ُتخت�س��ر فيه��ا "ق�سّ
درج��ة  اإىل  بالدن��ا،  يف  الكت��اب" 
اأّن كث��ر م��ن الّنا�سري��ن والكّت��اب 
اأ�سبح��وا ُيربجم��ون اأنف�سه��م على 
ه��ذا املوع��د، قب��ل اأن يطمئنوا يف 

هجعة طويلة.
و الذن��ب هن��ا لي���ض ذن��ب املعر�ض 
ال�ّساع��ن  القائم��ن علي��ه وال  وال 
اإلي��ه، الأّنن��ا اأم��ام نتيج��ة طبيعّية 
مل�س��اٍر انته��ى اإىل م��ا انته��ى اإلي��ه، 
ب�سبب رب��ط ن�ساط �سناعة الكتاب 
بالريع اأحيانًا و اإهماله يف كثر من 

االأحيان. 
والغري��ب اأّن "طّيبات" الّريع وقعت 
ح��ن هّبت على طارئ��ن قدموا مع 
ريح��ه وذهبوا معها، وبق��ّي الكتاب 
ترع��اه   حانّي��ة  اأي��ٍد  اإثن��ن:  ب��ن 
ار من دون هّم يعملون بقاعدة  وُتّ

ادفع تطبع.
و يج��ب اأن نتف��ق، هن��ا، اأّن الّن�س��ر 
ن�س��اط ربح��ّي، و من غ��ر املعقول 
بالت�سحّي��ة  ممار�سي��ه  ُنطال��ب  اأن 
اأو التط��ّوع، كم��ا تعّودن��ا يف احلقل 
الثق��ايّف الذي يربز فيها متطّوعون 
اأّن  كم��ا  باملتطّوع��ن،  ه��م  وم��ا 
خ�سو�سّيت��ه ت�ستدع��ي دعم��ًا م��ن 
كالّدع��م  الوطنّي��ة  املجموع��ة 
املوجه للم��واد الغذائية االأ�سا�سّية، 
مث��اًل، م��ع ف��رٍز دقي��ٍق للُممار�سن 
احلقيقي��ن الذي��ن حافظ��وا عل��ى 
�سعب��ة   ظ��روف  يف  الكت��اب  مق��ام 
وغرهم ممن ال �سرورة لذكرهم، 
�سفاف��ة  ومعاي��ر  اآلي��ات  و�س��ع  و 
مل�ساع��دة القط��اع عل��ى النهو�ض و 
ميث��اق �س��رف مهني ُيبع��د موظفي 
الثقافة وعائالتهم عن اأي مُمار�سة 
احتكاري��ة لع��دم تك��رار التجارب 

ال�سابقة.
وحت��ى واإن كان احت�س��ان اجلزائر 
يف  الكت��اب  معار���ض  اأك��رب  الأح��د 
الع��امل اأم��راً ايجابي��ا، ف��اإن ذلك ال 
"حي��اة الِكت��اب" وال  يعك���ُض حق��ا 
اأّن  ُي�س��ر اإىل حال��ة ازده��ار، ب��ل 
املعر�ض بات يخفي و�سعّية قا�سية 
حتت��اج اإىل ت�سخي���ض ومعاجلة اإذا 
اأردن��ا اأن جنع��ل من الق��راءة حدثُا 

دائما ولي�ض طق�سًا �سنويا.
عي�س��ة  واأهل��ه  الكت��اُب  ليعي���ض  و 
را�سّي��ة، ال ب��ّد م��ن م�ساحلت��ه مع 
زراع��ة  اإحي��اء  ع��رب  "امل�ستهل��ك" 
الق��راءة يف االأجي��ال اجلديدة من 
اجلزائري��ن وه��ي مهّم��ة ب�سيطة 
ُيفرت���ض اأن تنه���ض به��ا قطاعات 
وو�سائ��ل  والتعلي��م  الرتبي��ة 
االإعالم،  يف  ت�سامن واٍع للم�ساهمة 
يف بن��اء االإن�س��ان و بن��اء جمتم��ع 
املعرفة ال��ذي ت�سبح فيه املنتجات 
الثقافّي��ة والفني��ة اأ�سا�سّية، يدفُع 
الّنا���ض للح�س��ول عليه��ا ويبحثون 
عنه��ا ويفتقدونه��ا، ب��ل ويتلهفون 
عل��ى  الي��وم  نتلّه��ف  كم��ا  عليه��ا  
م��ا ت�س��ّن ب��ه االأر���ضُ وم��ا يخفيه 

التجاُر!

أي موقع للنخب يف ساحة املؤثرين ؟
11 l

في هذا الحوار، يتحدث االأ�ستاذ والباحث االأكاديمي المخت�ض في التاريخ، الدكتور محّمد بن �ساعو، عن االإ�سدار 
الجماعي الجديد »التاريخ الثقافي لمنطقة �سطيف: المجال، االإن�سان، التاريخ«/كتاب م�سترك اأنجزه مع الدكتور 

واالأديب اليامين بن تومي. و�ساهم فيه مجموعة من الدكاترة والباحثين االأكاديميين. وهو  محاولة جماعية 
لتقديم تاريخ �سطيف والك�سف عن ُعمق هذه المنطقة وجذورها واإ�سهاماتها في مختلف المجاالت. كما تحدث 

عن اأهمية الدرا�سات المونوغرافية التي تتاأتى من كونها ت�سمح بتركيز الجهود لجمع الوثائق والمخطوطات 
وتوثيق المرويات.
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التأريخ احمللي مل خيرج عن دائرة الُنخب السياسية والدينية والصوفية

االأ�ستاذ والباحث االأكادميي الدكتور حمّمد بن �ساعو للن�سر

الدكتور حمّمد بن �ساعو للن�سر


