
اإيداع عبد الرحمان 

 بن حـمـــادي 

و 11 متهما احلب�س

النصر تهنئ وحتتجب
 مبنا�ضبة عيد الأ�ضحى املبارك، 

تتقّدم الن�ضر باأحّر التهاين 
واأطيب الأمنيات اإىل كافة 

قرائها وتعلن عن احتجابها 
يومي الأحد و الإثنني.

عيد مبارك

 

 

 

حركة وا�ضعة يف �ضلك العدالة ت�ضمل 35 رئي�س جمل�س ق�ضائي و 32 نائبا عاما

يومية اإخبارية تاأ�ض�ضت 28 �ضبتمرب 1963 عربت يف 01 جانفي 1972

�س  4
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ملــف
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�س  9

بياطرة ي�ضتبعدون تعفنها  واأطباء وخمت�ضون يقدمون ن�ضائح

هذه طرق حفظ اللحوم وا�ضتهالكها ال�ضحي يف عيد الأ�ضحى
تعد مراعاة ال�ضروط ال�ضحية لحفظ الأ�ضحية و ا�ضتهالكها، اأمرا �ضروريا ل�ضمان �ضالمة اللحم واإطالة مدة تخزينه و �ضالحيته ، 

لهذا  تقدم المخت�ضة في التكنولوجيات الغذائية نائلة بو�ضجة، بمنا�ضبة عيد الأ�ضحى جملة من الإر�ضادات للمواطنين،  كما يتحدث 
الدكتور اأمين خوجة وهو طبيب عام، عن الطرق ال�ضحية لال�ضتهالك و  يقدم بع�ض الن�ضائح لتفادي الإ�ضابة بالتخمة و بم�ضاعفات 

من �س 20 اإىل �س 23�ضحية اأخرى.
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الفريق قايد �ضالح يوؤكد مرافقة العدالة يف فتح كل ملفات الف�ضاد وي�ضرح

 جمموعات �ضغرية مرتبطة بالع�ضابة ت�ضّر على رف�س كل املبادرات املقّدمة         هناك خمططات معادية و�ضنطهر البالد من كل عمالء ال�ضتعمار

املطالب الأ�ضا�ضية للحراك حتققت وبقيت النتخابات الرئا�ضية

كرمي يون�ض يوؤكد

هيئة الو�ضاطة واحلوار تتم�ضك 
بالرئا�ضيات وترف�س املراحل 

النتقالية
اأكد، كري��م يون�ض، من�ض��ق الهيئة 
والو�ضاط��ة  للح��وار  الوطني��ة 
الأكث��ر  ال�ضبي��ل  ه��و  الح��وار  اأن 
الأزم��ة  م��ن  للخ��روج  م�ضوؤولي��ة 
واأعل��ن  الحالي��ة،  ال�ضيا�ضي��ة 
الذه��اب  بخي��ار  الهيئ��ة  تم�ض��ك 
نحو انتخاب��ات رئا�ضية ف��ي اأقرب 
وق��ت، يناق�ض موعدها في الندوة 
الوطني��ة، وت�ضرف عل��ى تنظيمها 

لجنة م�ضتقلة.
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�ضطيف

 اإحــالـة ق�ضيــة املجلــ�س الولئـي 
على العـدالــة

اأحال��ت نهاي��ة الأ�ضب��وع، غرف��ة التهام ل��دى مجل�ض ق�ض��اء �ضطيف، 
ق�ضي��ة المجل���ض ال�ضعب��ي الولئ��ي لولية �ضطي��ف، للجدول��ة ق�ضد 
عر�ضه��ا على قا�ضي الحك��م للف�ضل فيها، و ذلك عل��ى خلفية ال�ضكوى 

المرفوعة في وقت �ضابق، من طرف كتلة جبهة التحرير الوطني .

الن�ضر تقف على خملفات حرائق مهولة مب�ضاتي ن�ضماية بقاملة

منازل حمرتقة و قطعان موا�ضي متفّحمة و �ضكان يف العراء
روبورتاج

اجلمعة 25 من احلراك

اإ�ضـرار على  رحيـل رمـوز النـظــام 
وهتـافـات �ضد خالـد نـزار

خ��رج، اأم���ض، مواطنون عب��ر مختلف الولي��ات في الجمع��ة 25 من 
الح��راك، ورغ��م التراج��ع ف��ي اأع��داد المتظاهري��ن، اإل اأن الذي��ن 
خرج��وا اأ�ض��روا على  رحي��ل رم��وز النظام ال�ضاب��ق ك�ض��رط اأ�ضا�ضي 

لمبا�ضرة الحوار.
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