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ق�سنطينة 

حجــز حلــوم فا�سـدة بوكالــة لكـراء 
ال�سيـــارات !

تمكنــت م�سالــح �أمــن وليــة ق�سنطينــة، �أم�ــس �لأول، مــن حجــز 
�لفا�ســدة،  �لأبقــار  روؤو�ــس  و  �لأح�ســاء  و  �للحــوم  مــن   قنطاريــن 
و �لتي وجدت بمقــر لكر�ء �ل�سيار�ت ي�ستعمل كغرفة تبريد، على 

م�ستوى �لمقاطعة �لإد�رية علي منجلي.

�ملد�فع حالميية للن�سر 

 بلما�ســـي دعاين لنتظـار فر�ستــي 
و م�ستعد لتغطيـة غيــاب عطال 

يرى �لمد�فع ر�سا حاليمية وبا�ستحياء 
�أن �لتز�مــات �لخ�ســر فــي �سهــر مار�ــس، 
ثقــة  وك�ســب  للبــروز  فر�ستــه  تعتبــر 
م�ساعفــة �ســو�ء لــدى �لناخــب �لوطني 
جمال بلما�سي �أو محبي �لمنتخب، وقال 
فــي حــو�ر للن�ســر �إنــه لــم يكــن يتمنى 
تعوي�ــس عطــال في مثل هــذه �لظروف 
بقــوة(،  و�لعــودة  �ل�سفــاء  لــه  )تمنــى 
غيــر �أن يعمــل بجــد مــن �أجــل �لتو�جد 
فــي �أح�ســن لياقــة قبــل موعــد مبا�سرة 
ت�سفيــات �لمونديال، ر�جيــا من �لمولى 

عز وجل �أن يقيه �سر �لإ�سابات.

ين�سب ر�سميا و يوؤدي �ليمني �لد�ستورية 

الرئي�ص تبون يبا�سر مهامه اليوم 
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ين�سب �ليوم �لمتر�سح �لفائز في �لنتخابات �لرئا�سية، عبد �لمجيد تبون، رئي�سا للجمهورية ب�سفة ر�سمية في حفل يحت�سنه ق�سر �لأمم بنادي �ل�سنوبر كما جرت �لعادة في مثل هذه �لمنا�سبات، 
بح�سور كبار �لم�سوؤولين في �لدولة، و�أع�ساء �لحكومة ورئي�سي غرفتي �لبرلمان و نو�بهم وروؤ�ساء �للجان �لد�ئمة، و�إطار�ت �لأمة و�ل�سلطات �لق�سائية، وممثلي �لمجتمع �لمدني وممثلي �ل�سلك 

�لدبلوما�سي �لمعتمد و مدعوين و�سيوف من �لخارج.

�ص 3

وزير �لرتبية �لوطنية ي�سرح

نتائـــج الف�سـل الأول اأح�ســـن مـن نتائـــج املو�ســـم املا�ســي
�أكــد وزيــر �لتربيــة �لوطنية، عبــد �لحكيم بلعابــد، �أم�س �لأربعــاء بالعا�سمــة، �أن نتائــج �متحانات �لف�ســل �لأول من �لمو�ســم �لدر��سي 
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