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

وزير االت�سال الناطق الر�سمي للحكومة يوؤكد 

�لدولـة باركـت �حلـر�ك ولّبـت مطـالبـه �مل�سـروعـة يف �آجـال قيـا�سيـة

قدمها الوزير االأول خالل اجتماع للحكومة اأم�س

�ص 3

ت�سوير: �سريف قليب

املوؤرخ حممد القور�سو يوؤكد 

لــوبي �لكـولـونياليـة مينع �ل�سلطـات 
�لفرن�سية من �العرت�ف و�العتـذ�ر

محمــد  المــوؤرخ  اأكــد 
القور�ســو اأم�ــس، اأن لوبــي 
في  الكولونيالية  الذاكــرة 
فرن�ســا ''يقــف بالمر�ســاد 
لــكل من يجروؤ علــى اإعادة 
ال�سعوب  لتاريــخ  االعتبار 
�سابقــا"  الم�ستعمــرة 
اللوبــي  هــذا  بــاأن  مبــرزا 
المتغلغل في دوائر الحكم، 
معــروف بتع�سبه للذاكرة 
ويرف�ــس  الكولونياليــة 
مبــداأ االعتــراف بجرائــم 
اال�ستعمــاري  الما�ســي 

واالعتــذار ، وهــو الــذي يحــول دون اتخــاذ ال�سلطــات الفرن�سية 
لخطوات جريئة في هذا االتجاه.

االإرهابي املوقوف اأبو الدحداح يك�سف

 عملنا على �خرت�ق �حلــر�ك ون�ّسقنا 
مع دهينة و زيطوط و �أمريديز�د

الموؤ�س�ســة العموميــة  بثــت 
الجزائــري،  للتلفزيــون 
اعترافات  االأربعــاء،  اأم�ــس 
خطيــرة لالإرهابــي ح�ســن 
زرقان المدعو اأبو الدحداح 
التحــق  الــذي  جليبيــب، 
�سنة  االإرهابية  بالجماعات 
الذي  و  باالأخ�سرية،   1994
اأكــد اأنــه كان مكلفــا رفقــة 
اأفراد اآخرين من الجماعات 
باختــراق  االإرهابيــة 

الحــراك ال�سعبــي و تحويله مــن ال�سلمية اإلى العنــف با�ستخدام 
ال�سالح.

خمت�سون يحذرون من خطر �لتهاون 
�مل�سجل يف �إجر�ء�ت �لوقاية من �لوباء

حث الوزير االأول ال�سيد عبد العزيز جراد، اأم�س االأربعاء، على االإ�سراع في عملية الت�سهيالت االإدارية لفائدة االإنعا�س االقت�سادي واإن�ساء نقطة محورية على م�ستوى كل دائرة وزارية 
لمتابعة مدى تطبيق التدابير المتخذة في هذا ال�سياق، ح�سب ما اأفاد به بيان لم�سالح الوزير االأول.

يف اليوم الوطني لل�سهيد

�أ�ساتذة و جماهدون يدعون �إىل �إعادة �العتبار لل�سهد�ء �ملن�سيني
 دعــا اأم�ــس الم�ساركــون في االحتفاليــة المنظمة بمنا�سبــة  اليوم الوطنــي لل�سهيد،  بجامعــة االإخوة منتــوري ق�سنطينة 1 ، مــن اأ�ساتذة 
 و مجاهديــن، اإلــى ت�سليط ال�سوء علــى ال�سهداء المن�سيين الذين لــم ينالوا ن�سيبهم في تاريــخ الحركة الن�سالية الجزائريــة، و اإن�سافهم

 في كتب التاريخ، و تعريف االأجيال ال�ساعدة بن�ساالتهم و ت�سحياتهم الج�سام .

لن نق�سي �أي مو�طن من �ال�ستفادة من �ل�سكن دون تربير
2021 يف  ُتوزع  وحدة  �ألف  و12  �سكن  على  للح�سول  عبور  منطقة  �لقدمية  • �ملدينة 
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�أو�مر بت�سريع �لت�سهيالت �الإد�رية لتج�سيد �الإنعا�ص �القت�سادي
حــو�روايل ق�سنطينة �سا�سي اأحمد عبد احلفيظ يف حوار للن�سر


