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برعايةميديا -تيك

الباحث ريا�ض بغدادي للن�صر

الذكاء ال�سطناعي �سيق�سي على كثري 
من الوظائف يف ال�سنوات القادمة
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رئي�ض الدولة ي�صتعر�ض الأو�صاع ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية مع ال�زير الأول

ق�صنطينة

الإطاحة مبحتــال 
يدعـي اأنه عــون 

ب�ســونلغــاز
�ص  24

�ص  13-12

تخ�سي�ص 5 اآلف مليار لربنامج اإ�سايف لل�سكن الجتماعي
جدول زمني لت�سوية عقود ما قبل الت�سغيل

 

 

احتجاجات اأ�صاتذة البتدائي

وزارة الرتبية ت�سرع يف  اإجراءات 
عزل امل�سربني

ت�صــرع اليــ�م وزارة التربيــة فــي تطبيق اإجــراءات العــزل في حق 
اأ�صاتــذة التعليــم البتدائــي الذيــن �صنــ�ا اإ�صرابــا لمدة ثالثــة اأيام 
ابتــداء مــن اأول اأم�ض الثنيــن، وذلك بت�جيــه العــذار الأول، ثم 

العذار الثاني في حال ا�صتئناف الإ�صراب الأ�صب�ع المقبل.

تخيف تعد  افريقيا" مل  "ظروف 

ل �سيء يقف يف طريق املنتخب الوطني

قــّدم المنتخــب ال�طني من خــالل المباراة التــي اأّداهــا �صهرة اأول 
العتمــاد  اأوراق  غابــ�رون،  الب�ت�ص�انيــة  العا�صمــة  فــي  اأم�ــض، 
لأقــ�ى منتخب في القــارة ال�صمراء فــي الفترة الراهنــة، وبرهن 
علــى اأحقيته فــي التت�يج باللقــب الإفريقي قبــل 4 اأ�صهر بم�صر، 
لأن ح�صــن التعامل مع الظــروف ال�صتثنائية في اأدغــال »اإفريقيا 

ال�ص�داء«، يبقى من ميزات »الأبطال« الحقيقيين.

يف الي�م الثالث من احلملة النتخابية

املرت�سحون يلتزمون مبوا�سلة احلرب على الف�ساد
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    تبون: تطهري البالد من الفا�سدين �سيتوا�سل ومطالب احلراك �ستتحقق        بن فلي�ص: لن ن�سمح للمال الفا�سد بالتغلغل يف ال�سيا�سة مرة اأخرى      ميهوبي : النتخابات اأ�سبحت 
واقعا والبدائل املقدمة ترقيعية      بلعيد: على من يعار�سون النتخابات تقدمي البديل       بن قرينة: اجلزائريون ا�ستفاقوا من غفوتهم وزمن الو�ساية الفرن�سية انتهى
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فكك �صبكة للمتاجرة بالأ�صلحة النارية تن�صط بني ق�صنطينة واأم الب�اقي وتب�صة

الدرك يحجز 7 بنادق و 15 األف خرطو�سة ممّوهة ب�سناديق اخل�سر والفواكه
ك�صفــت، اأم�ض، م�صادر م�ث�قة للن�صــر اأن وحدات المجم�عة الإقليمية للدرك ال�طني باأم الب�اقــي، نجحت ع�صية اأم�ض، في تفكيك �صبكة 
جه�ية تن�صط بين وليات ق�صنطينة واأم الب�اقي وتب�صة، في مجال المتاجرة بالأ�صلحة النارية وبالذخيرة الحية، وتمكنت العنا�صر التي 

عالجت العملية من ا�صترجاع كميات معتبرة من خراطي�ض بنادق ال�صيد وكذا بنادق من اأ�صناف مختلفة.
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يتحدث الجزائري ريا�ض بغدادي، الباحث 
للتكن�ل�جيــا  ما�صات�ص��صات�ــض  بمعهــد 
MIT فــي ال�ليــات المتحــدة الأمريكية 
فــي هــذا الح�ار مــع الن�صــر عــن الإعالن 
الأخير ل�صركة »غ�غل« ح�ل ال��ص�ل اإلى 
�صناعــة »الكمبي�تر الخارق«، كما يحدثنا 
عــن الــذكاء ال�صطناعــي وقدرتــه علــى 

تع�ي�ض ال�ظائف الب�صرية.
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