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22 شهيدًا وعشرات املصابني نتيجة قصف االحتالل الصهيوني 

غـــــزة تـحـتـــرق

ثالثة أيــام والقصف الصهيوني لم يتوقف على غزة 
احلبيبة ، واستنكار دولي لهذه اجلرمية ولم نسمع صوت 
أمني عام جامعة الدول العربية أو الدول العربية الكبرى 
وحتى عصابة عباس الستنكار اجلرمية .. الغزاويون 
وحدهم رغــم احلصار املرير رفعوا رؤوس العرب في 
مواجهة العدوان  .. ماذا يريد املهرولون إلى التطبيع مع 
الكيان من وقوفهم ضد الفلسطينني في غزة؟ .. لن يستسلم 

بواسل غزة، وجميع العرب واملسلمني الشرفاء معهم..
 في قضايا األمة املصيرية ال مكان للخونة واملتخاذلني !!

بني السطور

أعـــلـــنـــت وزارة الــصــحــة 
الفلسطينية أمــس ارتــفــاع عدد 
الشهداء الفلسطينيني من جراء 
العدوان االسرائيلي على قطاع 
غزة واملستمر لليوم الثاني على 

التوالي إلى 22 فلسطينيا.
ــوزارة في بيان أن  وذكــرت ال
عدد الشهداء الفلسطينيني منذ 
ــدوان على قــطــاع غزة  ــع ــدء ال ب
ارتفع الى 22 شهيدا من بينهم 
سيدة فيما أصيب 69 آخــرون 

بجراح مختلفة.
من جهته قال املكتب اإلعالمي 
احلكومي في قطاع غزة في بيان 
منفصل إن ســالح اجلــو التابع 
جليش االحتالل االسرائيلي نفذ 
50 غارة جوية على القطاع و21 
اعتداء بقصف املدفعية مما أدى 
الى تضرر 48 منزال بشكل كلي 

وجزئي منذ بدء العدوان.
ــدد  ــب أن ع ــت ــك وأضــــــاف امل
الــوحــدات السكنية التي حلقت 
ــراء الــعــدوان  بها أضـــرار مــن ج
بلغ 48 منزال ما بني تدمير كلي 
وجــزئــي موضحا أن طــائــرات 
االحتالل قصفت ثمانية جتمعات 
للفلسطينيني فــي بــيــت الهيا 
وبيت حــانــون شمالي القطاع 
ومدينتي خــان يــونــس ورفــح 

جنوبي القطاع.
وأوضــح أن أهــداف االحتالل 
ــازل وأراض  ــن ــزت عــلــى م ــرك ت
ــراوات  ــض ــــزارع خ زراعــيــة وم
ودواجن للمواطنني واستراحات 
بحرية ومواقع تابعة للمقاومة 

في مختلف مناطق القطاع. 
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طفل يحمل ما تبقى له من منزله املدمر

لبنان.. مقابلة عون أشعلت التظاهرات أمام قصر الرئاسة

جانب من املظاهرات الرافضة حلديث الرئيس اللبناني

ــزي بعد  أعــلــن النائب اللبناني علي ب
اجــتــمــاع أســبــوعــي لكتلة رئــيــس مجلس 
النواب نبيه بــري البرملانية إن بــري جدد 
ــس الــدعــوة لــإســراع بتشكيل حكومة  أم

جديدة شاملة.
وشــهــدت العاصمة اللبنانية بيروت، 
أمس استنفارا أمنيا بعد دعــوات احملتجني 
إلى التظاهر أمام القصر الرئاسي في بعبدا  
، فيما جلأ عدد منهم إلى قطع بعض الطرق 

بافتراش األرض وإشعال اإلطارات.
وانطلقت الدعوات للتظاهر فور انتهاء 
الرئيس اللبناني ميشال عون من حديثه 
مبقابلة أجراها،  في القصر الرئاسي، األمر 
الذي أشعل الشارع باملتظاهرين الغاضبني، 
ــذي سقط فيه أول قتيل منذ  فــي الــوقــت ال

اندالع احلراك اللبناني. الكويت : ضرورة إعادة تأهيل 
أصحاب الفكر املتطرف 

اكدت الكويت اهمية دور املؤسسات احلكومية في انشاء مراكز 
إلعادة التأهيل واالدماج الصحاب الفكر املتطرف والتعاون فيما 
بينها ومساعدة منتسبيها من خالل تبادل املعلومات االمنية 

والوقائية واالجتماعية وتطبيق القواعد الدولية في هذا املجال.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت التي القاها مساء امس األول 
السكرتير الثاني بشار املويزري بجلسة مجلس االمن بصيغة 

)اريا( حول حتدي التطرف في السجون.
وقال املويزري ان “السجون واملؤسسات االصالحية تعد احد 
اهم احلواضن التي تؤدي دورا بارزا في انتشار ظاهرة االرهاب 
والتطرف العنيف بني املساجني خصوصا في تلك السجون 
التي يودع بها اشخاص متهمني او محكومني في قضايا ارهاب 

واشخاص عائدين من بؤر النزاع”.
واضاف انه “وفي ظل هذه التحديات فانه يجب ان يكون هناك 
مؤسسات اصالحية لديها برامج تقوم على اعادة تأهيل ودمج 
املئات من هؤالء السجناء في املجتمع او تقليص الفرص املتاحة 
لالرهابيني إلجتذاب مجندين جدد ولضمان عدم تكرار ظهور 
اشخاص يحملون الفكر املتطرف على غرار عدد من قادة وافراد ما 

يسمى تنظيم “داعش”

أميركا وقطر: 
بحثنا »مجلس 
خليجي موحد«

أعــرب وزيــر اخلارجية االمريكي 
مايك بومبيو أمــس عن شكر بالده 
لدولة قطر على شراكتها وتعاونها 

في مجموعة واسعة من القضايا.
ــان عقب  ــي وقــــال بــومــبــيــو فــي ب
اجتماعه بنظيره القطري الشيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني انهما 
ناقشا “أهمية وجود مجلس تعاون 
خليجي موحد ملواجهة حالة عدم 

االستقرار االقليمي”.
وأضـــــاف ان الـــوزيـــريـــن بحثا 
كذلك املسائل األخرى ذات االهتمام 
ــك “التطورات  املشترك مبــا فــي ذل
األخيرة في كل من العراق وسوريا 

ولبنان”.

»البلدي«: توصية بتخفيض 
100 دينار تأمني املخيم إلى 

طالب رئيس جلنة محافظة اجلهراء في املجلس البلدي أحمد 
هديان، بتعديل البند رقــم 12 من قــرار اللجنة املكلفة للقيام 
باختصاصات املجلس البلدي، ليكون التأمني اخلــاص بطلب 
اقامة مخيم ربيعي 100 دينار فقط بدالً من 300 دينار لكل 1000 

متر أو أقل، على ان تسترد بعد إزالة املخيم ونظافة املوقع
وبــني هديان خــالل ورشــة العمل اخلــاص مبناقشة مواقع 
املخيمات الربيعية مبحافظة اجلهراء، ان اللجنة اوصت بزيادة 
النقاط األمنية واخلدمية حلفظ النظام واآلداب العامة والتي 
تتكون من “البلدية - الداخلية - اإلطفاء – الصحة”، وااللتزام 
بقرار املجلس البلدي، وااللتزام بإقامة املخيمات الربيعية خالل 
الفترة املسموح بها فقط والتي تبدأ من 15 نوفمبر احلالي وحتى 

15 مارس 2020 .

5 نواب يستعجلون مناقشة 
اقتراحات تنظيم مهنة الصيدلة

قدم النواب عبدالله الكندري ومحمد الدالل وثامر الظفيري 
ـــرادس، طلب استعجال مناقشة  وعمر الطبطائي ونــايــف امل
االقتراحات بقانون، بشأن تعديل املادة رقم 2 من القانون رقم 28 

لسنة 1996، في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول األدوية.
ــى استعجال مناقشة املقترح املــقــدم من  ودعـــا الــنــواب إل
النائب عبدالله الكندري، واالقــتــراح الثاني املقدم من النواب 
احلميدي السبيعي وثامر الظفيري وعبدالوهاب البابطني وعمر 
الطبطبائي وماجد املطيري، واملدجة على جدول أعمال اللجنة 

التشريعية.
وطالبوا مبناقشة كافة املواضيع املتعلقة بتنظيم مهنة 
الصيدلة وتــداول األدويــة، وعرضها على مجلس األمة في أول 

جلسة مقبلة.

وزير النفط أكد أن اجلرائم اإللكترونية تهدد اقتصاد الدول

مركز وطني لألمن »السيبراني«
اكد وزيــر النفط وزيــر الكهرباء 
ــد الفاضل  ــال ـــاء الكويتي د.خ وامل
أمس ضــرورة تسخير كل القدرات 
التكنولوجية وتــأهــيــل وحتسني 
قدرة املــوارد البشرية على التعامل 
مع قضايا األمن السيبراني للحد من 

املخاطر االلكترونية.
وقــال الفاضل فــي كلمته خالل 

افتتاح املــؤمتــر اخلليجي الثاني 
لألمن السيبراني الذي يقام برعاية 
سمو الشيخ جابر املــبــارك رئيس 
ــوزراء ويستمر يومني ان  مجلس ال
تهديدات اجلرائم اإللكترونية باتت 
ال تقتصر على األفــراد واملؤسسات 
امنـــا أصــبــحــت تــهــدد أمـــن الــدولــة 

وسالمة مرافقها واقتصادها.

واوضح ان اجلرائم االلكترونية 
باتت تشكل الهاجس األكبر لكثير من 
دول العالم الفتا إلى أن هناك أمناط 
جديدة ومتطورة من االختراقات 
كل يوم ما يستجوب التعامل معها 
بجدية للتوصل إلى احللول وتطوير 
الــقــدرات وإعـــداد اخلطط الوقائية 

للتصدي لها.

وبــني ان احلكومة تعد إلنشاء 
مــركــز وطــنــي لــألمــن السيبراني 
لتعزيز أمن البنية التحتية ويقدم 
خدماته لكل مؤسسات الدولة لبناء 
وتعزيز قدراتهم الدفاعية وإدارة 

األزمات االلكترونية.
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