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�إحباط موؤ�مرة خطرية بتمويل ودعم خارجي

حركة “املاك” خططت لتنفيذ تفجريات وطلب التدخل الأجنبي
lاعرتافات ت�ؤكد تلقي عنا�صر احلركة تدريبات قتالية باخلارج

النــــاسرمضــــان و
uطلبة ي�صاعدون العمال يف تقدمي 

وجبات الإفطار وال�صح�ر
uخطر امل�صروبات الغازية يف�ق 

خطر احلل�يات
u�ملمثل عالوة زرماين للن�سر

ي�صعدين العمل مع 
اجليل اجلديد ول 

يهمني  حجم الدور

u�أ�ستاذة �لفل�سفة �لدكتورة نورة بوحنا�ش للن�سر

اأربع حقائق عّجلت بالع�دة اإىل الدين

�ص  15-13-12

�ص  22

�ص  3

مع ارتفاع  عدد  امل�صابني يف املدة الأخرية

�ص 9

تكرمي �أعو�ن �لأمن �لذين �أنقذو� �ل�سحية  

حبــ�ص املعتــدي علـى الطالبـــة "مي�صــاء" بـاأم الب�اقــي  
�أمر قا�ســي �لتحقيق لدى محكمة �أم �لبو�قي �لبتد�ئية، في غ�ســون �ل�ســاعات �لقليلة �لمنق�ســية، باإيد�ع �لمتهم �لم�ســمى )خ.ط( 25 �سنة 
رهن �لحب�ش �لموؤقت، في محاولة قتل �لطالبة �لجامعية بن م�ســعي مي�ســاء، من جهتها بادرت �إد�رة جامعة �أم �لبو�قي بتكريم �أعو�ن �لأمن، 

�لذين تدخلو� و �أنقذو� �لطالبة من قب�سة �لجاني �لذي كان ينوي قتلها بالنظر لعدد �لطعنات �لتي تلقتها.

�ص  2

رحيـــل احلقــ�قــــي 

علي يحيــى عبد النـــ�ر

�أزمة يف بيت �ل�سنافر و�لفريق مل يتدرب �أم�ش

املدير العام يتحدث عن خروقات واملدرب امل�صتقيل يعد بك�صف "املتالعبني"

�ص  3

ع�دة حمالت التح�صي�ص بخطر ك�رونا وامل�اطن�ن اأمام م�ص�ؤولياتهم
�ص  2

وزير �لت�سال �لناطق �لر�سمي للحكومة يك�سف

امل�اقع الإلكرتونية املدافعة عن م�صالح 
اجلزائر ت�اجه حماولت قر�صنة

�لت�ســال،  وزيــر  ك�ســف 
�لناطــق �لر�ســمي للحكومــة 
عمــار بلحيمر، عــن تعّر�ش 
�لمو�قــع  مــن  �لعديــد 
�لمعروفــة  �لإلكترونيــة 
م�ســالح  عــن  بدفاعهــا 
�لجز�ئر لمحاولت قر�سنة، 
خا�ســة �أثنــاء عمليــة نقــل 
�إلــى  و�لتوطيــن  �لمحتــوى 

د�خل �لجز�ئر.

ت�ص�ير: �صريف قليب
�أّكدت �لأ�ستاذة �لدكتورة نورة بوحنا�ش �أن 
�لعــودة �لجامحــة للبحث عن �لــروح ر�هنا، 
كانت عك�ش توقعات عتاة �لملحدين �لذين 
ب�سرو� في معاركهم �ل�سر�ســة ن�سر� لعقيدة 
مــع  مت�ســاوقة  �عتبروهــا  �لتــي  �لإلحــاد، 
�لتطور �لعلمي ونهايــة �لميتافيزيقا حيث 
�نقلــب �لحال ودخــل �أكابــر �لملحدين، �إلى 

�لقر�ر بوجود �لإله.


