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  وزير اخلارجية رمطان  لعمامرة يدع� فرن�سا اإىل التحّرر من التاريخ اال�ستعماري وي�ؤكد

ت�سريحات ماكرون �إفال�س يف جمال �لذ�كرة

  ت�قيف منظمّي هجرة غري �سرعّية من عنابة و �لطارف وحجز �أم��ل  ومعد�ت

�س  13-12

�س  13-12

�س  5-4

�س  11-10

�س  11-10

�س  3 �س  2

�س  24

�لالعب �ل�ساب �إدري�س بونعا�س للن�سر

لــت �جلز�ئــر علـــى تركيا  و�أحلم  ف�سّ
بدعــ�ة �لّناخب �ل�طنــي

بونعا�ــس  �إدري�ــس  يتحــدث 
�أولمبيك  نجم فريــق نــادي 
ليــون و�لو�فــد �لجديد على 
�سفــوف �لمنتخــب �لوطنــي 
لأقــل مــن 20 �سنــة، في هذ� 
نوعــه  مــن  �لأول  �لحــو�ر 
وطنيــة،  �إعــالم  لو�سيلــة 
و�أهد�فــه  طموحاتــه  عــن 
�لخ�ســر،  مــع  �لم�ستقبليــة 

�أ�سيــل مدينــة  كمــا يك�ســف 
�أ�سبــاب  عــن  ق�سنطينــة، 

تف�سيــل �ن�سمامه للخ�سر على 
�لمنتخب �لتركــي )و�لدته من �أ�سل 

تركي(، كما تطالعون تفا�سيل �أخرى 
عن م�سو�ر هذ� �ل�ساب �لمغترب، �لمتو�جد حاليا في ترب�س �أ�سبال 

�لمدرب محمد ل�سات بالرويبة.

حت�سري� ملو�سم �لربد

نفطــــال ت�فـــر كميـــات معتبـــرة 
من قــارور�ت �لغـــاز

ت�سفيات كاأ�س �لعامل

�خل�ســـر يف مهمــــة ك�سـب �لنقـــاط 
و��ستعــادة �لهيبـــة

يدخــل بد�ية من �سهــرة �لغــد، �لمنتخب �لوطنــي منعرجا حا�سما 
فــي �سباق ك�ســب تاأ�سيرة �لمرور �إلــى �لدور �لت�سفــوي �لأخير، من 
�إق�سائيــات مونديال قطر، عندما ي�ستقبل منتخب �لنيجر لح�ساب 
�لجولــة �لثالثة، قبل �أن يحــط �لرحال بعد �أيام فقــط، بالعا�سمة 
نيامــي لمو�جهــة ذ�ت �لمناف�س، �ل�ساعية ت�سكيلتــه �إلى نيل �سرف 

توقيف �ل�سل�سلة �لذهبية للمنتخب �لوطني.

 و�شعت خمّططا لتموين الفنادق و �شركات الطريان مبنتوجات جديدة

ملبنة ن�ميديا ت�ستثمر يف تربية �لأبقار وحت�سر لقتحام �ل�س�ق �لإفريقّية

ت�سريبات تك�سف حقائق خطرية ودعو�ت ل�ستحد�ث من�سة تو��سل جز�ئرية 

فاي�سب�ك ت�سّبب يف �أ�سر�ر �سحّية وتاأجيج �لعنف بعدة بلد�ن
ت�سهــد �ل�ساحــة �لعالمية نقا�ســا و��سعا، �إثر �لمعلومــات �لتي تم ت�سريبهــا موؤخر� بخ�سو�س �إ�ســر�ر �سيا�سات �سركــة “فاي�سبوك” بال�سحة 
�لعقليــة لالأطفال و�لمر�هقين وت�سببهــا في تاأجيج �لعنف و�لفرقة، ليعود �لحديث عن “�سطوة” هذ� �لعمالق �لتكنولوجي �لذي يتعامل 
بمنطق تجاري في غياب قانون و��سح يحكمه خارج حدود �لوليات �لمتحدة �لأمريكية. ويوؤكد خبر�ء في �لمعلوماتية �أنه من �ل�سعب 
�لتخلي عن خدمات هذه �لمن�سة �لتي ي�ستخدمها قر�بة 23 مليون جز�ئري، لكن �لوقت حان للتفكير في ��ستحد�ث تطبيق تو��سل محلي 

ير�عي خ�سو�سيات �لمجتمع و�لأفر�د.

ت�س�ير: �سريف قليب

روب�رتاج

ّّ


