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296 محضر  »التجارة« أحالت 
ضبط إلى النيابة أبريل املاضي

عدد من السياح املصابني نتيجة التفجير

مسيرات حاشدة لطلبة اجلزائر 
رفضًا لرموز بوتفليقة

خرج آالف الطلبة اجلزائريني أمس االحــد في مسيرات حاشدة 
في عدد من املدن اجلزائرية للمطالبة بالتغيير ورحيل رموز نظام 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وقد بدأ جتمع الطلبة في الساعات األولى من صبيحة األمس الذي 
يصادف يوم الطالب باجلزائر أمــام مقر اجلامعة املركزية بوسط 
العاصمة اجلزائر رافعني األعالم الوطنية ومرددين شعارات تدعو 

لرحيل كل رموز نظام الرئيس السابق.
وهتف الطلبة بشعارات مساندة للحراك الشعبي الــذي بدأ في 
فبراير املاضي وطالبوا برحيل الرئيس املؤقت للبالد عبد القادر 
بن صالح ورئيس الــوزراء نور الدين بدوي ورئيس البرملان معاذ 

بوشارب مؤكدين على مواصلة االحتجاج حتى االستجابة ملطالبهم.
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20 نائبًا يطالبون بعودة أسعار اخلدمات إلى ما كانت عليه

طلب نيابي ملناقشة غاء األسعار

اجلامعة العربية لألسف الشديد 
ــا بــســبــب تفكك  ــه ــاالت فـــي أســــوأ ح
الــدول العربية وخالفاتها.. العرب 
ال يتفقون أبــــداً.. مجلس التعاون 
ــوى التكتالت  اخلليجي وهــو من أق
اإلقليمية أصابه ما أصابهم.. دعوتهم 

لالجتماع لن حتقق شيئاً!!!

بن السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد

قدم  20 نائباً أمس طلباً لرئيس مجلس األمــة مرزوق 
الغامن ملناقشة غالء األسعار وعــودة أسعار اخلدمات في 
البنزين والكهرباء واملاء إلى السعر السابق وذلك بصفة 
االستعجال  ملا لها من أهمية في تخفيض األسعار واألعباء 

والتكاليف املالية وحتسني مستوى املعيشة. 
 من جانبه قال النائب عبدالله الكندري : تقدمت مع 19 
نائباً بطلب على صفة االستعجال ملناقشة االقتراحات 
اخلاصة بتخفيض أسعار رسوم اخلدمات العامة كالبنزين 

والكهرباء واملاء وغيرها .
 وأضاف الكندري : لن نقبل أن تغمض احلكومة عينها عن 

سراق املال العام وتفتح األخرى على جيوب املواطنني.
من جانب آخــر ، وحــول اجتماع جلنة حقوق االنسان 
البرملانية، أكــد النائب محمد هايف ان اللجنة ستنتهي 
ــوازات املــزورة قبل نهاية دور  من حتقيقها في قضية اجل
االنــعــقــاد، وسنستدعي وزيــر الــدفــاع ملناقشة موضوع 
العسكريني الذي أخرجوا جــوازات من أجل احلصول على 

رواتبهم في الوزارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أمس، إن 
قطاع الرقابة التجارية وحماية املستهلك فيها 
أحــال 296 محضر ضبط إلــى النيابة العامة 
خالل شهر ابريل املاضي، مبينة أن إدارة الرقابة 
التجارية تلقت 195 شكوى نظمت فيها 12 

محضر مخالفة و19 تعهدا و 164 صلحا.
وأضافت “التجارة” في بيان صحفي إن مركز 
الرقابة التجارية كشف على 3 محالت لتجديد 
الترخيص وتلقى 28 محضر ضبط و3 مخالفات 
للتراخيص، فيما أصدر 1775 بطاقة متوينية 

جديدة وقدمية و4 بــدل فاقد وأضــاف 1074 
شخصا على البطاقات التموينية.

وأوضــحــت أن إدارة الـــدراســـات والــدعــم 
التجاري أحالت 296 محضر ضبط إلى النيابة 
العامة خالل الفترة ذاتها، مشيرة إلى استدعاء 
295 ســيــارة ودراجـــة نــاريــة بسبب العيوب 
ــرت التجارة إن إدارة حماية  املصنعية . وذك
املستهلك أصـــدرت 374 ترخيصا للعروض 
اجلانية واإلعالن منها 314 هجايا مجانية و33 

جوائز مجانية )سحب على كوبونات(.

تفجير يستهدف حافلة سياحية 
قرب املتحف املصري الكبير

أعلنت مصادر أمنية وطبية مصرية إصابة 
17 جريحا في انفجار استهدف حافلة سياح قرب 

األهرامات في القاهرة.
ــس األحـــد أعــلــن عن  ــت ســابــق مــن أم ــي وق وف
إصابة 14 شخصا على األقل معظمهم من السياح 
األجانب في االنفجار الذي وقع ، واستهدف حافلة 

سياحية عند املتحف املصري الكبير في اجليزة. 
وقال مصدر لرويترز :ورد إخطار بوقوع انفجار 
ــر: االنفجار  عند املتحف، بينما قــال مصدر آخ
استهدف حافلة سياحية. وقالت وسائل إعالم 
مصرية إن كل ركــاب احلافلة السياحية التي 

استهدفها التفجير أمام املتحف الكبير أجانب.

بغداد.. السفارة األميركية تعتذر 
عن قتل جندي عراقي

اعلنت قيادة الشرطة االحتادية العراقية أمس 
انها تلقت اعتذارا من السفارة االمريكية عن قتل 
قوات التحالف الدولي احد عناصرها عن طريق 

اخلطا.
ـــرت الــقــيــادة فــي بــيــان لها ان القائم  وذك
باالعمال االمريكي في بغداد جوي هود زار مقر 
قيادة الشرطة االحتادية وقدم تعازي واعتذار 
احلكومة االمريكية عــن حــادث قتل شرطي 
عراقي وجــرح اثنني اخرين من قبل طائرات 

التحالف عن طريق اخلطا.
وكانت طائرات التحالف الدولي الذي تقوده 
الواليات املتحدة قد قتل في ال24 من شهر ابريل 
املاضي الشرطي العراقي اثناء مهمة مشتركة 
لتعقب خاليا ما يسمى بتنظيم )داعش( شمالي 
بغداد.واثار حادث مقتل الشرطي ردود افعال 
لدى عدد من الكتل السياسية في العراق والتي 
اصرت على مناقشة احلادث في اجتماع نيابي 

واستضافة قادة امنيني للوقوف على احلقائق.

أردوغان: ال تراجع عن شراء 
»400 منظومة »إس 

أكد الرئيس التركي رجب أردوغــان أن بالده 
لن تتراجع عن ابرام صفقة شراء منظومة )إس 

400( الدفاعية الصاروخية مع روسيا.
ونــقــلــت )انـــاضـــول( الــتــركــيــة لــألنــبــاء عن 
ــس األول إن بــالده  أردوغــــان الــقــول مــســاء أم
ستتسلم أيضا مقاتالت )إف 35( األمريكية 

ومعداتها “عاجال أم آجال”.
ــر الــدفــاع التركي خلوصي أكــار  ــان وزي وك

أكد في وقت سابق أن بــالده ستفي بتعهداتها 
املرتبطة بصفقتي منظومة صــواريــخ )إس-

400( ومقاتالت )إف35-( الهجومية.
يذكر ان تركيا حاولت مرارا شراء صواريخ 
)باتريوت( األمريكية بيد أن الصفقة لم يكتب 
لها النجاح ما دعا أنقرة الى عقد اتفاقية في عام 
2017 مع موسكو لشراء صواريخ )اس 400( 

الروسية ما اثار قلق حلف )ناتو(. 

دعا إليهما خادم احلرمن لبحث التداعيات األخيرة باملنطقة

30 اجلاري قمتان طارئتان في مكة 
ــا خـــادم احلــرمــني الشريفني امللك  دع
سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس األول 
قادة دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية وقــادة الــدول العربية الــى عقد 
قمتني خليجية وعربية طارئتني في مكة 
املكرمة يــوم اخلميس 30 مايو اجلــاري 
ـــداءات وتــداعــيــاتــهــا على  ـــت لبحث االع

املنطقة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة اخلارجية 
السعودية في بيان بثته وكالة االنباء 
السعودية ان الــدعــوة جــاءت فــي إطــار 
ــرص خـــادم احلــرمــني الشريفني امللك  ح
سلمان بــن عبدالعزيز على التشاور 
والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية وجامعة 
الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز 
االمــن واالســتــقــرار في املنطقة وذلــك في 
ظل الهجوم على سفن جتارية في املياه 

االقليمية لدولة االمارات العربية املتحدة.
ــة للشؤون  ــدول ـــر ال بــــدوره أكـــد وزي
اخلارجية عضو مجلس الوزراء السعودي 
عادل اجلبير أن اململكة ال تريد حربا في 
املنطقة وال تسعى إلى ذلك مؤكدا ان أياديها 
ممتدة للسالم وتسعى لتحقيقه، مضيفا: 
وفي حال اختار الطرف اآلخر احلرب فإن 
اململكة سترد على ذلك وبكل قوة وحزم 

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيزوستدافع عن نفسها ومصاحلها«.
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