
دعا األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريش، أمس، إلى 
استئناف املفاوضات الفلسطينية 
اإلسرائيلية ب��ه��دف إق���رار حل 

الدولتني. 
وق�����ال غ��وت��ي��ري��ش، خ��ال 
كلمته ف��ي اف��ت��ت��اح ال����دورة 75 
للجمعية العامة لألمم املتحدة 
في نيويورك: مع هدوء األوضاع 
في قطاع غزة والتخلي عن خطة 
ضم أج��زاء من الضفة الغربية 
احملتلة، على األق��ل ف��ي الوقت 
الراهن، أحث القادة الفلسطينيني 
واإلسرائيليني على العودة إلى 

املفاوضات بشكل جاد. 
وأوض�������ح أن اس��ت��ئ��ن��اف 
املفاوضات من أج��ل تنفيذ حل 
الدولتني، مبا يتسق مع قرارات 
األمم املتحدة ذات الصلة وأحكام 
ال��ق��ان��ون ال��دول��ي واالت��ف��اق��ات 
الثنائية. ومنذ أبريل/ نيسان 
2014، توقفت املفاوضات بني 

اجلانبني، ج��راء رفض تل أبيب 
وقف االستيطان، واإلف��راج عن 
معتقلني ق��دام��ى، وتنصلها من 
خ��ي��ار ح��ل ال��دول��ت��ني، املستند 
إلى إقامة دولة فلسطينية على 

حدود 1967، وعاصمتها القدس 
الشرقية. 

كما أطلق غوتيريش، خال 
كلمته، ن����داًء دول��ي��اً لتضافر 
اجل��ه��ود ح��ول م��ب��ادرة مجلس 

األم���ن ب��وق��ف إط���اق ال��ن��ار في 
العالم بنهاية 2020.

وق�����ال: أم��ام��ن��ا 100 ي��وم 
لتحقيق ه���ذا ال��ه��دف وب���دأت 
عقارب الساعة في الدوران. ليس 
هناك فائز من هذا الصراع أثناء 
جائحة كورونا سوى الفيروس 

نفسه.
كما حذر من 5 مهددات كبرى 
ت���ع���رض م��س��ت��ق��ب��ل ال��ب��ش��ري��ة 
ل��ل��خ��ط��ر، وه�����ي ال���ت���وت���رات 
اجليواستراتيجي، والتغيرات 
املناخية، وان��ع��دام الثقة علي 
الصعيد العاملي، واجلانب املظلم 
م��ن ال��ع��ال��م ال��رق��م��ي، وجائحة 
ك���ورون���ا. وط��ال��ب غوتيريش 
ب�صياغة عقد اجتماعي جديد 
على املستويني الوطني للدول 
والعاملي، بهدف بناء مجتمعات 
ش��ام��ل��ة وم��س��ت��دام��ة وإن��ه��اء 
جميع أشكال اإلقصاء والتمييز 

والعنصرية. 

ريا�ض عواد  

أعلن رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن أن عشرة 
نواب تقدموا بطلب عدم تعاون مع سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء الشيخ صباح اخل��ال��د، الصباح إث��ر مناقشة 
االستجوابني املوجهني إليه من قبل النائبني د. عبدالكرمي 
الكندري واحلميدي السبيعي، بعد موافقة املجلس 
على ضم االستجوابني. وكشف أن النواب املوقعون 
على كتاب عدم التعاون هم محمد هايف وثامر السويط 

ومحمد املطير ود. عبدالكرمي الكندري وعبدالله فهاد 
وحمدان العازمي ونايف املرداس واحلميدي السبيعي 

ورياض العدساني ود. بدر املا.
وأضاف أنه وفقاً للمادتني 101 و102 من الدستور 
واملادة 143 من الائحة الداخلية ملجلس األمة ال يجوز 

مناقشة الطلب قبل 7 أيام من تقدميه.
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جلسة استجواب رئيس الوزراء انتهت بـ »عدم تعاون«.. والتصويت األربعاء املقبل

اخلالد: مستعد ملواجهة أي مساءلة برملانية 

محاكمة ال��دك��ت��ور عبدالله النفيسي على رأي��ه 
السياسي في سلوكيات إحدى دول اخلليج، هو عودة 
لسياسة تكميم األف��واه التي لم نعهدها في الكويت، 
وهي من األساليب التي متارسها الدول الديكتاتورية 

املتخلفة في منع التعبير عن الرأي. 
 حق املواطن في إبداء رأيه أمر كفله الدستور، فهل 
نع أستاذ دكتور في حجم ومكانة النفيسي بأن يقول  ميمٌ
رأيه..  استخدام القوانني التي عفا عليه الزمن في تكميم 
األفواه عودة إلى الوراء، فسر تقدم الدول الغربية يكمن 
في حق الناس بالتعبير عن آرائهم..  دول العالم تتقدم 

و نحن نعود إلى الوراء..
 اصحوا يا أصحاب القرار!

بني السطور
املعتذرون 

عن اجللسة
اعتذر عن حضور جلسة مجلس األمة 
العادية أمس، كل من: وزير الدفاع أحمد 
املنصور، والنواب: عبدالوهاب البابطني، 
سعدون حماد، عادل الدمخي، محمد الدالل، 
فيصل الكندري، صفاء الهاشم، يوسف 
الفضالة، مبارك احلجرف، خالد العتيبي، 
سعود الشويعر، عمر الطبطبائي، وشعيب 

املويزري.

اإلسرائيلية الفلسطينية  املفاوضات  الستئناف  تدعو  املتحدة  األمم 

أنطونيو غوتيريش

بريطانيا تشدد إجراءات التباعد االجتماعي 
بعد ارتفاع وفيات وإصابات »كورونا«

أعلنت بريطانيا، أم���س، تشديد إج����راءات التباعد 
االجتماعي في عموم ال��ب��اد، بعد ارت��ف��اع ع��دد الوفيات 

واالصابات بفيروس )كورونا املستجد كوفيد 19(.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام 
نواب البرملان، إجبارية ارتداء أقنعة الوجه لكل العاملني في 
املطاعم واحملات التجارية وسائقي الباصات والتاكسي، 
فضاً عن املتسوقني ومرتادي األماكن املغلقة. وأوضح أنه 
مت رفع قيمة الغرامة املالية ملخالفي هذا اإلج��راء من 100 
إلى 200 جنيه إسترليني )128 الى 256 دوالر(، مضيفاً 
أنه سيتم رفع ميزانية الشرطة من أجل تعزيز قدراتها على 

إنفاذ القانون.
وذكر أنه ابتداًء من يوم غد اخلميس، ستغلق املطاعم 
واملقاهي أبوابها عند العاشرة مساء، بينما سيتم خفض 
عدد املدعوين حلفات الزفاف من 30 إلى 15، مشيراً إلى أنه 
تقرر تأجيل السماح بعودة اجلماهير حلضور الفعاليات 

الرياضية، الذي كان مقرراً بداية من الشهر املقبل.

حتــتــفــل  الــــســــعــــوديــــة  الـــعـــربـــيـــة  املـــمـــلـــكـــة 
لتأسيسها  90 الـ  الوطني  اليوم  بذكرى 

حت��ت��ف��ل امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال��س��ع��ودي��ة، ال��ي��وم ب��ذك��رى اليوم 
الوطني ال� 90 لتوحيد اململكة على 
يد املؤسس امللك الراحل عبدالعزيز 
ب��ن عبدالرحمن آل س��ع��ود، ال��ذي 
استطاع توحيد إح��دى أكبر دول 
املنطقة واملمتدة من اخلليج العربي 

إلى البحر األحمر.
وتتميز اململكة بتنوع جغرافي 
ومناخي وثقافي زاخر منحها أسس 
الدولة احلديثة واملتينة واملؤثرة 
على املستوى اإلقليمي والعاملي، 
حيث سار امللك عبدالعزيز “رحمه 
الله” بنهج ث��اب��ت لبناء ال��دول��ة 
الصلبة من جميع النواحي املختلفة.

واتبع ملوك السعودية هذا النهج 

حتى أضحت اململكة العباً أساسياً 
في االستقرار العاملي ودول��ة ذات 
تأثير كبير حتى أخذ خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
زمام احلكم، ليكمل املسيرة البناءة 
والطموحة اذ تشهد اململكة اليوم 
تطورات كبيرة ورائ��دة في جميع 
امل��س��ت��وي��ات.وي��ت��م��ت��ع ال��ش��ع��ب 
السعودي ف��ي وقتنا احل��اض��ر في 
ظل امللك سلمان بن عبدالعزيز وولي 
عهده األمير محمد بن سلمان بواقع 
زاه���ر وخ��ط��ط طموحة كبيرة مع 
)رؤي��ة اململكة 2030( التي بدأت 
ثمارها في مجاالت عديدة وواعدة 
للشباب السعودي بشهادة تقارير 

عاملية.

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد اثناء اجللسة

»التجارة«: إغالق مخزن يحتوي 
150 جهاز »البتوب« لزيادة أسعارها على 

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن 
ضبط وإغاق باألمر اإلداري املباشر ملخزن 
يحتوي على 150 جهاز كمبيوتر )البتوب( 
إلح��دى الشركات بقصد االمتناع عن البيع 

ولرفع أسعارها.
وقالت ال��وزارة  في بيان صحفي، أمس: 
إن أم��ر اإلغ���اق ج��اء خ��ال جولة املفتشني 

على الشركات واحمل��ال التجارية املختصة 
باملستلزمات اإللكترونية والكمبيوترات في 

منطقة حولي.
وأضافت أنه أثناء التدقيق على األجهزة 
تبني وجود ارتفاع مصطنع في سعر أجهزة 
الكمبيوترات مبختلف أنواعها بأكثر من ثلث 
القيمة، مؤكدة إحالة املخالفة إلى اجلهات 

املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية املعنية 
في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة استعداد فرقها التفتيشية 
ل��رص��د أي ت��اع��ب ب��األس��ع��ار ق��د تعرض 
املستهلكني لاستغال، فضاً عن تواجدهم 
في كافة احملافظات الست في الباد لضبط 

األسواق.

)طالع صفحتي  5-4(

حملـــــــــــلـــــــــــي  ا جت  لـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا ا عــــــــــــــلــــــــــــــى  ًا  كــــــــــــــــبــــــــــــــــيــــــــــــــــر ًا   ــــــــــــــــــــــــــــر ثـــــــــــــــ أ لــــــــــــــهــــــــــــــا  ن  كـــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــا  و ر كــــــــــــــــــــــو ئــــــــــــــحــــــــــــــة  الــــغــــامن« حــظــنــا مــع جــــــــــــــا
اجلبري »مو زين«

هنأ رئ��ي��س مجلس األم���ة م��رزوق 
الغامن النادي العربي بفوزه ببطولة 
ك��أس األمير معلناً تبرعه ب� 50 ألف 

دينارلاعبني.
وق���ال ال��غ��امن: أب���ارك للعرباوية، 
وال��ه��دف ال��دول��ي ل��اع��ب ع��ل��ي خلف 
يستحق اإلشادة، وكذلك الروح القتالية 
للنادي تستحق اإلشادة، وأهنئ النادي 
العربي وأت��ب��رع وإخ��وان��ي مببلغ 50 
ألفاً لاعبي النادي العربي، وأض��اف 
ممازحاً: الطلب الوحيد لرئيس الوزراء، 
ال تطرشون اجل��ب��ري ألن حظنا معاه 

مو زين.
م��ن ج��ان��ب��ه، ع��ل��ق  ال��ن��ائ��ب صالح 
عاشور: تبرع سخي ومو غريبة على 
الرئيس الغامن ومثل ما ق��ال الرومي 
احلق رجع ألهله، متابعا: “بس رئيس 
الوزراء ليش ما يبارك واحنا نعرف أنه 

عرباوي.
بدوره، قال النائب عبدالله الرومي: 
إن م��ا ق��ام ب��ه رئيس املجلس بتبرعه 
للنادي العربي هو “فروسية”، إذ أن 

ناديه كان طرفا في النهائي.
وكان النائب خليل أبل قال في نقطة 
نظام خال جلسة مجلس األم��ة أمس: 
أتوجه باملباركة للنادي العربي على 
الفوز بكأس سمو األمير، متمنياً حظاً 

أوفر للفريق اخلاسر.
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