
يف ق�شف وح�شي خّلف خرابا ودمارا بغزة

قوات الحتالل ال�شهيوين تقتل الأطفال وت�شّرد مئات العائالت يف ذكرى يوم النكبة
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�شريف  ي�شرف على  القرعة اخلا�شة بتوزيع الأرقام التعريفية على القوائم 

احلملة النتخابية تنطلق يوم 20 ماي
ك�شــف اأم�ــس رئي�ــس ال�شلطة الوطنية الم�شتقلة لالنتخابات، محمد �شرفــي اأن الحملة النتخابية لت�شريعيات 12 جوان المقبــل �شتنطلق يوم الخمي�س الموافق لـ 20 ماي الجــاري، بعد اأن كانت مقررة ليوم غد 
الثنين 17 ماي. وخالل اإ�شرافه على عملية القرعة الخا�شة بتوزيع الأرقام التعريفية على الأحزاب ال�شيا�شية والقوائم الم�شتقلة الم�شاركة في هذا ال�شتحقاق داخل اأر�س الوطن وفي الدوائر النتخابية 
الأربع في الخارج،  اأو�شح �شرفي اأن ال�شلطة الوطنية الم�شتقلة لالنتخابات، ا�شتطاعت اأن تجند من الطاقات ما يكفل مواجهة الحجم الكبير من النزاعات المتعلقة بقوائم المتر�شحين، اإ�شافة اإلى جهود مجل�س 

الدولة في الف�شل في الطعون المقدمة.
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العملية متت يف ظرف قيا�صي ال يتجاوز �صهرا ون�صف

احلكومة وّفـت بالتزامها و وزعت اأكرث من 3 اآلف �شكن ببجاية
رابطة اأبطال اإفريقيا

 �شبــــاب بلـــوزداد ي�شــــع قدمـــا
 يف املربـع الذهبــي

حّقــق ع�شية اأم�س �شبــاب بلوزداد فوزا ثمينا علــى ح�شاب الترجي 
التون�شــي في ذهــاب ربع النهائــي لمناف�شة دوري اأبطــال اإفريقيا، 
بثنائيــة دون رد، قــد تكــون كافيــة لأبنــاء "العقيبــة" مــن اأجــل 

الإطمئنان على تاأ�شيرة المرور اإلى المربع الذهبي.

ق�شنطينة

تقطيـــر الزهـــر يتحّول اإىل ن�شـاط 
اقت�شـــادي

يرتبــط تقطير  الزهــر و الورد، بتقاليــد ق�شنطينــة، و بمطبخها 
كذلــك وهــو تحديدا ما �شاهم فــي تحرير هذا الفعــل الكيمائي من 
�شرنقــة العادة ليتحول  في ال�شنــوات الأخيرة، اإلى ن�شاط مربح ذو 

طابع اقت�شادي.

�شطيف

اإ�شابة �شرطي يف عملية توقيف قاتل 
ال�شاب اأيوب

قــرو�س ا�شتهالكيـــة لقتنـــاء اأجهزة تعمـل بالطاقــة ال�شم�شيــة 
تعمــل وزارة النتقــال الطاقــوي والطاقات المتجددة علــى اإن�شاء »قر�س اأخ�شر« يتمثل فــي اإدراج  المنتجات والو�شائــل التي ت�شاهم في 

�س  9الفاعلية الطاقوية �شمن مدونة المنتجات القابلة للقر�س ال�شتهالكي. 

lبلعريبي يعلن عن ت�شليم �شكنات »عدل« بكفالة للمكتتبني الذين يواجهون �شعوبات يف الدفع
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