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نحــو اعتمـــاد الّلغـــة االجنليـزيــــة يف مـراكـــز التكويــن الـمهنــي

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

ف�صل جديد من حروب التكنولوجيا 
لل�صيطرة على امل�صتقبل
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هيئة الو�ساطة تبا�سر اأوىل لقاءاتها بالأحزاب ال�سيا�سية و كرمي يون�س يوؤكد

اأكد كريم يون�س، من�سق هيئة الو�ساطة والحوار، اأن هذه الأخيرة �ستوا�سل الحوار مهما كانت الظروف والنتقادات بالإ�سغاء ل�سوت ال�سعب ول�سمير اأع�ساء الهيئة اأي�سا الذي يفر�س 
الو�سول اإلى حل للخروج من الأزمة التي تمر بها البالد، و اأنه لبد من اإعطاء هذا الحوار فر�سة النجاح.

�صنوا�صل احلوار مهما كانت الظروف واالنتقادات

املمثلة و الإعالمية  فرح يا�سمني للن�سر

اأطمـــح لت�صديـــر اأفكـــار برامــج 
لقنـوات عربيــة

تحدثت الإعالمي��ة الجزائرية فرح يا�سمين في 
ح��وار خ�ست  ب��ه  الن�سر ع��ن تجربتها الجديدة 

في تقدي��م الن�سرات الإخباري��ة، عبر قناة 
“الآن” العربي��ة بدب��ي، و تعتبره��ا نقل��ة 
مهم��ة ف��ي حياته��ا المهني��ة، تدفعه��ا اإل��ى 
مج��ال  ف��ي  ال�سحفي��ة  م�سيرته��ا  موا�سل��ة 
البرام��ج الحواري��ة الترفيهي��ة، و ت�سدي��ر 
اأفكار اإنتاجية لبرام��ج من هذا النوع لدول 

عربية.
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 دعا  من اإليزي اإىل التحلي بالوعي وامل�سوؤولية ملواجهة التحديات  

وزير الداخلية يحذر من املرتب�صيـن با�صتقرار البالد
من�سق الكنا�س  ميالط عبد احلفيظ  للن�سر  

عقد موؤمتر لتوحيد »التوجه الوطني 
النوفمربي« نهاية �صبتمرب 

للمجل���س  الوطن��ي  المن�س��ق  �س��رح 
العال��ي  التعلي��م  لأ�سات��ذة  الوطن��ي 
والبح��ث العلمي الدكت��ور ميالط عبد 
الحفي��ظ، اأم���س، اأن اإط��ارات ومثقفون 
ونخب م��ن مختل��ف القطاع��ات ب�سدد 
التح�سي��ر حالي��ا من اأجل عق��د موؤتمر 
»لتوحيد التوجه الوطني النوفمبري«، 
اإل��ى  الذه��اب  �س��رورة  عل��ى  اأك��د  و 
انتخاب��ات رئا�سية في اأق��رب الآجال ، 
مثمنا م�سعى الحوار للخروج من الأزمة 

التي تمر بها البالد.

الطلبة يف م�سريتهم ال� 26 

جتديــد الدعـــوة لتلبيــــة مطالب احلراك ال�صعبـــي 
نظم طلبة الجامعات ، اأم�س، انطالقا من �ساحة ال�سهداء بالجزائر العا�سمة م�سيرتهم الأ�سبوعية ال� 26، جددوا من خاللها دعوتهم لتلبية 

مطالب الحراك ال�سعبي في تغيير النظام واإحداث القطيعة مع كل ممار�ساته وكذا الوفاء لر�سالة �سهداء ثورة التحرير.
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ق�سنطينة

فيـــالت مهـــّددة 
 باالنهيـــــار 

يف ديـدو�ص مـراد

خن�سلة

 احتجــاج
 بال�صموع للمطالبة 
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