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االحتالل الصهيوني يهدر دماء غزة 

رغم بشاعة العدوان الصهيوني، والصمت 
العربي واإلسالمي، إال أن املقاومة اإلسالمية 
الفلسطينية حققت أهدافاً غير متوقعة، وأكبر 
من تصورات املتابعني، حيث أسقطت جميع 
اإلجراءات االحترازية التي بناها اليهود على مر 
العقود املاضية، وجتاوزت اخلطوط احلمراء، 
ــان يطمئن بــه قـــادة الكيان شعبهم عن  مــا ك
قدرتهم على حمايته أصبح وهــمــاً ، هــروب 
اليهود من فلسطني بشتى الوسائل املتاحة 
وبــأعــداد كبيرة من أهــم نتائج دفــاع املقاومه 
ُهْم أَْحَرَص النَّاِس َعلَى َحَياٍة  املشروعة .»َوَلَتِجَدنَّ

َوِمَن الَِّذيَن أَْشَرُكواْ «.

بني السطور

ال����غ����امن: س��ي��ت��ع��ب ال���ع���دو وس��ي��ن��ج��ح 
الفلسطيني
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األم�������ي�������ر وول�����������ي ال�����ع�����ه�����د ي����ش����ك����ران 
التهنئة  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني 

بعيد الفطر السعيد
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ت���ش���اد وال������س������ودان ي��ب��ح��ث��ان ت��س��ري��ح 
»مليشياتهما« من ليبيا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في 
غزة امس ارتفاع أعداد الشهداء الى 181 
فلسطينيا منذ بدء العدوان اإلسرائيلي 
على قطاع غــزة ، بينهم 52 طفاًل و31 

امرأة
بــدوره أدان وزير اخلارجية د.أحمد 
الناصر، في كلمته امس أمام االجتماع 
ــارئ ملنظمة الــتــعــاون اإلســالمــي،  ــط ال
جرائم االحتالل ضد الفلسطينيني، مؤكدا 
أن تصعيد االحــتــالل يهدد أمــن وسالم 
املنطقة، وأن جرائم االحتالل في القدس 

هي انتهاك لكل األعراف الدولية.
كما أعرب وزير اخلارجية السعودي 
األمير فيصل بن فرحان عن إدانة بالده 
العتداءات إسرائيل على حقوق الشعب 
الفلسطيني واستيالئها على منازلهم في 
القدس الشريف قائال إن إسرائيل تقوم 
بانتهاكات صارخة حلرمة املقدسات 
ـــداء عــلــى املصلني  ـــت ــة واالع ــي ــالم االس
ــا املجتمع الدولي  الفلسطينيني. ودع
وجميع اجلهات واملنظمات احلقوقية 
الدولية إلــى حتمل مسؤولياتها جتاه 

هــذا التصعيد اخلطير الـــذي يخالف 
األعــراف واملواثيق الدولية كافة مؤكدا 
ان احملافظة على القدس الشريف ودماء 

األبرياء هي مسؤوليتنا جميعا
مــن جانبه أشـــار وزيـــر اخلارجية 
التركي في االجتماع إلى أن حل الدولتني 
أصــبــح مستحيالً ومـــرة أخـــرى يفشل 
ـــدار بيان،  مجلس األمـــن حتى فــي إص

بسبب اعتراضات الواليات املتحدة.

قصف وحشي للمدنيني في كافة أرجاء القطاع

حالتا وفاة بحريق »مجمع اجلهراء«

5 عمال احتجزتهم النيران باملجمع انقاذ 

بوحمرة والدعيج واليعقوب
وكالء مساعدين في مجلس الوزراء

ــدرت 3 مراسيم بتعيني  ص
3 وكالء مساعدين في األمانة 

العامة ملجلس الوزارء.
وقضى املــرســوم رقــم 110 
لــســنــة 2021 بــتــعــيــني منى 
جاسم محمد بوحمرة بدرجة 
وكيل وزارة مساعد في األمانة 
العامة ملجلس الوزراء.وقضى 
املرسوم رقم 112 لسنة 2021 

بتعيني تــركــي جــابــر الدعيج 
الصباح، بدرجة وكيل وزارة 
ــي األمـــانـــة العامة  مــســاعــد ف

ملجلس الوزراء.
كما قضى املرسوم رقم 113 
لسنة 2021 بتعيني صباح 
حسني أحمد اليعقوب بدرجة 
وكيل وزارة مساعد في األمانة 

العامة ملجلس الوزراء.

15 مرشحًا يخوضون 
»تكميلية اخلامسة« 

السبت املقبل
 أصـــدرت اإلدارة العامة للشؤون القانونية وإدارة 
االنتخابات في وزارة الداخلية الكشف النهائي للمرشحني 
الذين سيخوضون االنتخابات التكميلية في الدائرة اخلامسة 
للفوز مبقعد د. بدر الداهوم الذي أبطلت عضويته بحكم صدر 

من احملكمة الدستورية . 
وحددت “ الداخلية “ 15 مرشحاً خلوض االنتخابات التي 

ستجري يوم السبت املقبل املوافق 22 اجلاري.

أعلنت قوة اإلطفاء العام 
امــس تسجيل حالتي وفاة 
من العمال وذلــك في حادث 
حريق ملجمع جتاري مبنطقة 
اجلهراء مشيرة إلى متكنها 
من إنقاذ خمسة عمال كانوا 

محتجزين في املبنى.
وأضافت ادارة العالقات 
العامة واإلعالم بقوة االطفاء 
الــعــام فــي بيان صحفي أن 
وفاة العاملني جاءت نتيجة 
كثافة الدخان داخل املجمع 
الــذي تبلغ مساحته 1000 
متر مربع واملكون من ثالثة 

طوابق.
ــرت أن فــرق اإلطفاء  وذك
من مراكز اجلهراء واجلهراء 
احلرفية واملدينة واإلسناد 
ـــاذ الــفــنــي تعاملت  ـــق واإلن
مــع احلـــادث نظرا النتشار 
الــنــيــران فــي جميع أدوار 
املــجــمــع مبينة أن الــوقــت 
املــســتــغــرق لـــوصـــول أول 
فرقة إطفاء للموقع كان في 

غضون خمس دقائق. 

»الصحة«: دفعة ثالثة من 
»أوكسفورد« خالل أسبوعني

أكدت وزارة الصحة انه من 
املقرر استالم الدفعة الثالثة من 
لقاح أكسفورد من أحد الوكالء 
احملليني في البالد خالل الشهر 
اجلـــاري بعد استكمال كافة 
التحاليل والفحوص املخبرية 
لضمان مأمونيتها وسالمة 
إجراءات الشحن والنقل حرصا 
ــة  ــالم ــة وس ــح ــى ص ــل مــنــهــا ع

اجلميع.  وأوضحت الوزارة انها 
ستبادر الى حتديد مواعيد تلقي 
اجلرعة الثانية من اللقاح لكل 
من حصل على اجلرعة األولى 
عبر رســائــل نصية على أن ال 
تتجاوز الفترة بني اجلرعتني 

أكثر من أربعة أشهر.   

السعودية تسمح 
ملواطنيها بالسفر

تبدأ اململكة العربية السعودية، في أولى ساعات اليوم 
تسيير أولى رحالت الطيران للسعوديني، عبر فتح املنافذ 
اجلوية والبرية والبحرية، وذلك بعد تعليق دام أكثر من 
عام وأربعة أشهر. يذكر أن اجلهات املعنية وبحسب ما أقرته 
وزارة الداخلية السعودية، حددت فئات يسمح لها بالسفر، 
وهم املواطنون احملصنون الذين تلقوا جرعتي لقاح كوفيد 
19 كاملتني، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن 
يكون قد مر 14 يوًما على تطعيمهم باجلرعة األولى بحسب 

ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.

»الداخلية«: لن نسمح 
بتجمعات غير مرخصة  

 أكدت وزارة الداخلية امس على حرية التعبير وفق 
القانون والتجمع تضامنا مع القضية الفلسطينية وما 
يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من جرائم على 

يد قوات االحتالل اإلسرائيلي.
ــادر عن  وأوضــحــت الداخلية في بيان صحفي ص
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني أن التجمعات 
غير املرخصة تعد خروجا على القانون “وهو األمر 

الذي لن تسمح به الوزارة مطلقا”.
وأهــابــت بكل املــواطــنــني واملقيمني اإللــتــزام التام 
ــن الــعــام مــؤكــدة أنها ستتخذ  بالقانون وقــواعــد األم

االجراءات القانونية جتاه من يخالف ذلك

تصعيد  الكويت: 
االح����������������������ت����������������������الل 
ي���������������ه���������������دد أم������������ن 
وس������الم امل��ن��ط��ق��ة

ال���������س���������ع���������ودي���������ة: 
ح���م���اي���ة ال���ق���دس 
ودم��������اء األب����ري����اء 
م�������س�������ؤول�������ي�������ت�������ن�������ا 
ج����������������م����������������ي����������������ع����������������ًا

م����������ص����������ر ت�����ف�����ت�����ح 
م�����������ع�����������ب�����������ر رف�������������ح 
ل���ع���الج اجل���رح���ى 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ني 

ت�����������رك�����������ي�����������ا: ح�����ل 
ال���دول���ت���ني أص��ب��ح 
م���������س���������ت���������ح���������ي���������اًل 

52 طفاًل و31 امرأة 181 شهيدًا بينهم  غاراته على القطاع خلفت 
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