
اته��م، رئي���س وزراء مال��ي، �شوغويل مايغا، فرن�شا بتدريب جماعات م�شلحة تن�شط ف��ي بالده، موؤكدا اأن لدى باماكو »اأدلة على ذلك«. وقال رئي�س وزراء مالي، ف��ي مقابلة مع وكالة »�شبوتنيك« الرو�شية، ن�شر 
اأم�س الجمعة، اإن حكومة مالي، عندما »وافقت على التعاون مع الجانب الفرن�شي في محاربة الإرهاب في اأرا�شيها، طلبت من باري�س فقط م�شاعدتها بالبيانات ال�شتخباراتية والإ�شناد الجوي، ولم يدر الحديث 

عن ن�شر قوات على الأر�س«.
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رئي�س وزراء مايل �صوغويل مايغا  ي�صرح

دّربت جماعات اإرهابية يف كيدال ولدينا الأدلة" "فرن�سا 

رئي�س اجلمهورية يعزي عائلة الفقيد

اجلزائــــر تفقـــد الفنــــان الكبيـــــر رابـــح دريا�ســـــــة
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وزير الت�شال عمار بلحيمر

ال�سيادة الوطنية ل تقبل امل�ساومة 
ول ت�سمح باملزايدة

اأكد وزي��ر الت�شال، عم��ار بلحيم��ر، اأول اأم�س الخمي���س، اأن ت�شريح 
الرئي���س الفرن�ش��ي العدائ��ي �ش��د الجزائر، دلي��ل عل��ى اأن "الذهنية 
ال�شتعمارية ل تزال متموقعة على الم�شتويات الر�شمية في فرن�شا"، 
م�ش��ددا على اأن "ال�شي��ادة الوطنية الجزائرية ه��ي م�شاألة وجودية ل 

تقبل الم�شاومة ول ت�شمح بالمزايدة".

بعد انق�شاء اآجال الرت�شح للمحليات 

الرتخيــــ�ص للمرت�سحيـن با�ستكمـــال 
الوثائق خالل درا�ســة امللفــات

وزير اخلارجية رمطان لعمامرة

اجلزائر لن تقدم اأي تنازلت لفرن�سا 
ولن ت�سمح بالتدخل يف �سوؤونها اإطالقا

جدد وزير ال�شوؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان 
لعمامرة، انتقاده لت�شريحات الرئي�س الفرن�شي اإيمانويل ماكرون، 
بحق الجزائ��ر، وو�شفها ب�»الخطاأ الج�شيم«، و�شدد لعمامرة على اأن 
الجزائ��ر حافظت دوما على �شمعتها وحقوقها و�شيادتها اأمام فرن�شا 

واأي دولة اأخرى.

جتاوزوا النيجر ب�سدا�سية يف البليدة

فوز �ساحق اآخر للخ�سر يف طريق املونديال

بروباغندا اأجنبّية حتت غطاِء حرّية الّتعبري

الإعــــــالُم الوطنُيّ درٌع يف حـــــروِب ال�ستعمــــاِر اجلديــــــدة
يتواج��ُد الإعالُم الوطنيُّ موؤخ��راً، اأماَم م�شوؤولّية الت�شّدي للتدّفِق الم�شتمرِّ ل�شهاِم الأخباِر الكاذب��ِة و المحتوى  الُمغر�س و الم�شّلل،الذي 
ون، باأّن اإحباط مح��اولت تغليط الراأي العام الداخلّي والخارجي،لن ينجح اإل من خالل  ات اأجنبّية، ويوؤكد مخت�شّ ُت��رّوج له منابر و من�شّ
تقوّي��ة اأداءالإع��الم الوطنّي وا�شتعادة حلقة الّثقة مع المواطن لبناء الوعي من جديد، عبر ت�شكي��ل ِدرٍع مهنيٍّ قوّيٍ يعتمُد على تح�شيِن 
الفعالّي��ة و اإنتاج محت��وي جادٍّ و�شامٍل، مع اإعادة الّنظر في مفه��وم المو�شوعّية،خ�شو�شًا عندما يتعّلُق الأم��ُر بالم�شا�ِس بالّلحمِة الوطنّيِة 

وُمقّومات المجتمع.
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