
 

 

 

التقنـــي الفرن�سـي دينيـــ�ض الفـــان يرفـــ�ض مغــادرة بيــت ال�سنــافــــر

يومية �إخبارية تاأ�س�ست 28 �سبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972
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�لفريق �أحمد قايد �سالح يوؤكد من ورقلة

 من االأجدر ا�ستدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 �سبتمرب
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من �ض 11 اإىل 14

�أو�سو� باإدر�جها يف بد�ية �لطور �البتد�ئي خمت�سون يوؤكدون للن�سر

االجنليزيــــة اأ�سبحــت حتميــــة و لـي�ست خيــــارا
يعتبر �أ�ساتذة جامعيون ومخت�سون في �للغويات و �لبد�غوجيا �لتفكير في �إدر�ج  �الإنجليزية كلغة تدري�س،  خطوة �سرورية بل وحتمية  لمو�كبة 
�لتطــور �لحا�ســل في �لعالــم، ويوؤكدون �أن �لمجتمــع كان �سباقا لهذه �لخطوة ، وعيا باأهميتــه في �لم�سار �لتعليمي و�لمهنــي وكذلك �لبحث �لعلمي، 
لكنهــم ي�سددون على �ســرورة در��سة �لملف ب�سكل دقيق و�لبدء من �لمر�حل �لتعليمية �الأولى لت�سهيــل �لتقبل، رغم �أن طلبة �لجامعات قد منحو� 
وز�رة �لتعليم �لعالي بطاقة بي�ساء الإدر�ج هذه �للغة  في �لتدري�س، وتقرر ب�سكل مبدئي �لبدء في مرحلة ما بعد �لتدرج مع و�سع مخطط لتكوين 

�لمكونين م�سترك بين قطاعات �لتربية و�لتعليم �لعالي و�لتكوين �لمهني  تمهيد� لخطو�ت �أخرى.

يوم يف متر�سطني بقاملة

مملكة الكولون و اخلما�سة و القمح 
البليوين ال�سهري ت�ستغيث

خلف �لتالل �ل�سخريــة �لبي�ساء، تتخفى تمر�سطين خجال و كاأنها ال 
تريــد �أن تفقد تاريخها �لعريــق و طبيعتها �لعــذر�ء و ت�ساب بعدوى 
�لتغّيــر�ت �لتــي تع�ســف بعــاد�ت و تقاليــد �الأريــاف �لجميلــة، هــي 
قرية فالحيــة �سغيرة بوالية قالمة، لكنها كبيــرة بما�سيها �لحافل 

باالأحد�ث و ب�سهولها �لمتر�مية على مد �لب�سر.

�لتحقو� بدرو�س �لدعم ب�سكل مكثف

 تالميـــذ يد�سنـــون الـمو�سم
 الدرا�سي مبكـــًرا  

  وزير �الت�سال ي�سّدد على �أهمية �حلو�ر ويوؤكد  

احلكومة �ستت�سدى ملحاوالت اإطالـة 
عمـر االأزمـــة

�لناطــق  �الت�ســال،  وزيــر  �أكــد 
�لر�سمي للحكومة ووزير �لثقافة 
علــى  ر�بحــي  ح�ســن  بالنيابــة، 
�لظــروف  فــي  �لحــو�ر  �أهميــة 
�لتي تمــر بها �لبالد �ليــوم و�لتي 
�الأفكار  �لتقــارب فــي  ت�ستدعــي 
بعيد� عــن ثقافة �الإق�ساء لل�سير 
بالجز�ئــر قدمــا نحــو مــا يتمناه 
�لجميع، و�سدد علــى �أن �لحكومة 
لمحــاوالت  بالمر�ســاد  �ستبقــى 

�إطالة عمر �الأزمة.

ملــف

اإيداع 4 اأ�سخا�ض 
احلب�ض يف ق�سية 

طرد مدير م�ست�سفى 
عني مليلة من مكتبه

�أكــد �لفريــق �أحمد ڤايد �سالح، نائب وزير �لدفاع �لوطني، رئي�س �أركان �لجي�س �لوطني �ل�سعبي، �أم�ــس، �أنه من �الأجدر �أن يتم ��ستدعاء �لهيئة �لناخبة بتاريخ 15 �سبتمبر �لجاري، على �أن 
يجرى �ال�ستحقاق �لرئا�سي في �الآجال �لمحددة قانونا، وهي �آجال معقولة ومقبولة تعك�س مطلبا �سعبيا ملحا.
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