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ال�زير الأول ي�ؤكد من وهران

اإجراءات الرئي�س �شتحقق زيادة هامة يف الأجور

�لوكالة �لف�سائية �جلز�ئرية حتتفي مبرور 5 �سنو�ت على �إطالقها

3اأقمـار �شناعيـة تر�شـد املخاطـر الكبــرى وُتر�شـــل بيانـات علميـة دقيقـة
مبنا�سبة يومهم �لعاملي 

رئي�س اجلمهورية 
ينوه بجهود املعلمني 

و الأ�شاتذة

�س  4-3

�س  23

�س  5

�س  7 �س  3

�س  2

ترب�ص �ملنتخب �لوطني

بداية التح�شريات لقتنا�س نقاط 
مواجهتي النيجر

�نطلــق �أم�ص، ترب�ــص �لمنتخب �لوطني بالمركز �لتقني لتح�ســير 
�لمنتخبات �لوطنية ب�ســيدي مو�ســى، في ح�ســور غالبية �لتعد�د، 
حيث غاب عن �لموعد كل من مد�فع نادي مان�ســنغالدباخ �لألماني 
ر�مــي بن �ســبعيني ومتو�ســط ميــد�ن غالتا�ســر�ي �لتركي �ســفيان 
فغولــي، بعد �أن تح�ســال علــى ترخي�ص مــن طرف مدرب �لخ�ســر 

جمال بلما�سي، على �أن يلتحقا غد�.

 ق�سنطينة

ارتفـــاع يف وفيـــــات حـوادث املـرور 
بن�شبة 42 باملئـــة

�س  3

 �لوزير �لأول  يعترب ما �أدىل به ماكرون مردود� عليه  و يوؤكد

اجلزائر اأكبــر من الت�شريحـات التي حتاول امل�شا�س بتاريخهــا
�أكــد �لوزيــر �لأول، وزير �لمالية، �أيمن بن عبد �لرحمان، �أم�ص �لثنين بوهر�ن، �أن �لجز�ئر �أكبر بكثير من كل �لت�ســريحات �لتي تحاول 
�لم�ســا�ص بتاريخها و بجذورها، م�ســيفا باأن ما �أدلى به �لرئي�ص �لفرن�ســي �إيمانويل ماكرون موؤخر� حول تاريخ �لجز�ئر ت�سريحات "غير 

مقبولة و مردودة على قائلها".

وزير �لت�سال عمار بلحيمر يوؤكد

نعمل على اأن يكون قانون الإعالم 
اجلديد مطابقا للم�شهد الإعالمي

�أكد وزير �لت�ســال، عمار 
بلحيمــر، �أم�ــص، �أن هيئته 
علــى  تعمــل  �لوز�ريــة 
�ســياغة  �إعــادة  �إعطــاء 
طابًعــا  �لإعــالم  قانــون 
مطابقته  ي�ســمن  مبتكــًر� 
للد�ســتور  فقــط  لي�ــص 
ــا لو�قع �لم�سهد  �أي�سً ولكن 
�لوطنــي  �لإعالمــي 

وللمعايير �لدولية. 

�سليم بوفندا�سة

لقاٌح
تك�س��ُف عدوانّي��ة الّنخ��ب ال�سّيا�سّية 
الفرن�سّي��ة جت��اه اجلزائر ع��ن "عودة 
املكبوت" التاريخي اإىل �ساحة ال�ّسعور 
يف ه��ذا البل��د ال��ذي اأ�سب��ح التطّرف 
فيه م��ن اأ�سباب  الّنج��اح ال�سّيا�سي، اإن 

مل يكن ال�ّسبب الأّول.
 وتع��ّد الكلم��ات الت��ي قاله��ا ماك��رون 
غ��ر  رغب��ة  ُي�س��ّوي  رمزي��ًا  عدوان��ًا 
حمّقق��ة يف القّيام باعت��داء حقيقّي، 
اأي  رغب��ة يف تك��رار الع��دوان ال��ذي 
يبعث م�ساعر الق��ّوة خالل "الّطق�س" 
النتخاب��ي اأو يف حلظ��ات النتكا�س��ة 
اأو  ق��ّوة  ا�ستدع��اء  تتطّل��ب  الت��ي 
كاأن  دم��ة،  ال�سّ ملعاجل��ة  اختالقه��ا 
يحت��اج اإىل القول ب��اأّن ال�ستعمار هو 
الذي اأجن��ب اجلزائر، يف الّلحظة التي 
تخرج��ه فيه��ا الولي��ات املتح��ّدة من 

دائرة الكبار.
ا�ستق��الل  "النيوكولونيالي��ة"  تنك��ُر 
اجلزائ��ر كما تنك��ر ا�ستق��الل غرها 
عل��ى  �سيا�سته��ا  وتبن��ي  ال��دول  م��ن 
ه��ذا الإنكار، لذل��ك يبح��ث الرئي�س 
ُج��دد"  "َحْرك��ى  ع��ن  الفرن�س��ّي 
ل�ستخدامه��م عند احلاجة اأو يذّكرنا 
بن احلن واحل��ن بذكريات الهيمنة 

يف م�سعى لالإبقاء عليها.
ولأّن فرن�سا ترف�س العالج امل�سرتك، 
فلي���س اأمامن��ا �س��وى ُمعاجل��ة اأنف�سنا 
باأنف�سن��ا، ويقت�س��ي الّتطبيب الذاتّي 
والتخّل���س  الهيمن��ة  اأدوات  تفكي��ك 
منه��ا، بداية م��ن م�ساحلٍة م��ع الّذات 
ُتعي��د العتب��ار للثقاف��ة اجلزائرّية 
مبختلف مكّوناتها وم��رورا با�ستكمال 
بن��اء الدول��ة الوطنّي��ة عل��ى قواعد 
بتكري���س  اله��ّزات،  جتنّبه��ا  �سليم��ة 
دميقراطي��ة حقيقي��ة تت�س��اوى فيها 
ُتبع��ث  و  اجلزائري��ن  ب��ن  الفر���سُ 
الّرغب��ة يف العم��ل والّنج��اح وجدوى 
العي���س ب��ن الأف��راد، كم��ا ي�ستدعي 
الع��الُج القطيعَة م��ع الإرث اليعقوبي 
ال��ذي �سّم��م الإدارة لع�س��رات ال�ّسنن 
با�ستح��داث اأمن��اط ت�سي��ر حملّية اأو 
اأو  اأجنلو�ساك�سوني��ة  اأ�سالي��ب  ج��زاأرة 
اآ�سياوية، وقبل ذل��ك اإنهاء "احلظوة" 
الت��ي تتمّت��ع به��ا الّلغ��ة الفرن�سّية يف 
النظام التعليمي، ويف املخيال املري�س 
ال��ذي ُي�سند لها التف��ّوق وي�سّفه بقّية 
اأجنبّي��ة،  اأم  كان��ت  وطنّي��ة  الّلغ��ات 
مب��ا يف ذل��ك لغ��ة الع�س��ر الت��ي ي��رى 
اأّن  بالدن��ا  يف  الفرنكوفونّي��ة  غ��الة 
مطلب تدري�سها "اأ�س��ويّل" من ابتداع 
الإ�سالمي��ن الذي��ن يري��دون اإباح��ة 
يف  اأباح��وه  كم��ا  الّلغ��ات  يف  التع��ّدد 

الّزوجات! 
ه��ذا "املخي��ال املري���س" يعم��ل عل��ى 
اإدامة الفكر ال�ستعم��اري الذي مينُح 
التفّوق للغ��ة امل�ستعم��ر ال�سابق حتى 
واإن كان م�سمونه��ا متوا�سع��ًا، يح��دُث 
ويف  حاف��ة  ال�سّ يف  و  الأدب  يف  ذل��ك 
اإنت��اج  ُيع��اد  حي��ث  الإدارة،  دوالي��ب 
ال�سطهاد عرب اآلية تقّم�س املعتدي.

مالحظـــــة
كم��ا يف كّل الق�س�س ال�سيكوباتية، لن 
تكّف فرن�سا عن اإيذائنا حتى نن�ساها 

ومن�سي يف احلياة من دونها!

اللوبي الصهيوني منع توزيع كتيب !
املفكر الأمريكي كيفن ماكدونالد يف حوار للن�سر
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هل أفسدت مواقع التواصل أدب الجدل والمناظرات؟


