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بو أحمد :خبراء األرصاد الجوية يتوقعون
هالسنة أمطار وربيع في كل البلدان
العربية ،وبإذن اهلل يكون موسم خير
مو بس على مستوى الجو ،بل أيض ًا على
المستوى السياسي واالجتماعي واألمني
واالقتصادي ،ويعم الفرح جميع أقطار
وطننا العربي ...العامر اآلمن.

أراض من الضفة الغربية المحتلة
إدانات عربية ودولية واسعة لخطة نتنياهو ضم ٍ

الكويت :التصعيد اإلسرائيلي ...اعتداء خطير وصارخ
• عباس :هذه الخطوة ستنهي فرص السالم ...ووزراء الخارجية العرب :نحذر من محاوالت تصفية القضية الفلسطينية

ت�صاعدت وترية ردود الفعل العربية والدولية على خلفية
الإع�لان الإ�رسائيلي عن �ضم �أرا���ض من ال�ضفة الغربية
املحتلة ،م�ستنكرة الت�صعيد الإ�رسائيلي والذي اعتربته
الكويت اعتداء خطري ًا و�صارخ ًا.
و�أع���رب م�صدر م�س�ؤول يف وزارة اخلارجية عن �إدان��ة
وا�ستنكار الكويت وب�أ�شد العبارات ما �أعلن عنه رئي�س
ال��وزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو حول عزمه �ضم
�أرا�ض من ال�ضفة الغربية املحتلة عام  1967حال فوزه يف
االنتخابات املقبلة ،م�ؤكد ًا �أن مثل هذا الإعالن يعد اعتداء
خطريا و�صارخا على حقوق ال�شعب الفل�سطيني وانتهاكا
للقانون الدويل وميثاق الأمم املتحدة وقرارات ال�رشعية
الدولية ذات ال�صلة ،ف�ضال عما ميثله من تقوي�ض للجهود
الهادفة �إلى احالل ال�سالم العادل وال�شامل.
و���ش��دد امل�صدر على ��ض�رورة حتمل املجتمع ال��دويل
مل�س�ؤولياته القانونية يف رف�ض هذا الإعالن واعتبار ما قد
ي�سفر عنه باطال وال يرتب �أي �آثار قانونية مت�س احلقوق
امل�رشوعة والتاريخية لل�شعب الفل�سطيني ،م�ؤكد ًا على
موقف الكويت املبدئي والثابت الداعم للق�ضية الفل�سطينية
ب�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على حدود الرابع من
يونيو  1967وعا�صمتها القد�س ال�رشقية وفقا للمرجعيات
الدولية التي يف مقدمتها مبادرة ال�سالم العربية وقرارات
ال�رشعية الدولية.
�إلى ذلك جدد وزراء اخلارجية العرب ،دعمهم وت�أييدهم
خلطة حتقيق ال�سالم التي قدمها رئي�س دول��ة فل�سطني
حممود عبا�س ،يف جمل�س الأمن ،م�شددين على �رضورة دعم
توجه القيادة الف�سطينية للتحرر واالنفكاك عن االحتالل
اال�رسائيلي.
ورف�ضوا يف ختام اعمال الدورة العادية  152على م�ستوى
وزراء اخلارجية يف القاهرة اي �صفقة او مبادرة �سالم

«األوروبي» :ندين ضم أراض من الضفة إلى إسرائيل

محليات 2

�أدان االحتاد الأوروب��ي ت�رصيحات رئي�س ال��وزراء الإ�رسائيلي بنيامني
نتنياهو ب�ش�أن نيته �ضم �أرا�ض من ال�ضفة الغربية املحتلة الى ال�سيادة
الإ�رسائيلية ،و�أكد متحدث با�سم االحتاد الأوروبي لل�ش�ؤون اخلارجية ان
«االحتاد لن يعرتف ب�أي تغيريات يف حدود ما قبل عام  1967مبا يف ذلك
ما يتعلق بالقد�س بخالف تلك املتفق عليها بني الطرفني».

«التعاون الخليجي» :تصريحات نتنياهو استفزازية

و�صف الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية د .عبداللطيف
الزياين ت�رصيحات رئي�س ال��وزراء الإ�رسائيلي ب�أنها «ا�ستفزازية خطرية
وعدوانية» وتتعار�ض مع القانون الدويل وميثاق الأمم املتحدة وقرارات
ال�رشعية الدولية وتقو�ض جهود ال�سالم الدولية.

• غزة حتت العدوان الإ�رسائيلي
ال تن�سجم مع املرجعيات الدولية لعملية ال�سالم يف ال�رشق
االو�سط ،كذلك �أي �ضغوطات �سيا�سية او مالية متار�س على
ال�شعب الفل�سطيني وقيادته ،بهدف فر�ض حلول غري عادلة
للق�ضية الفل�سطينية ،حمذرين من حماوالت ت�صفية الق�ضية
الفل�سطينية من خالل اقت�صار حلها على اجلوانب االن�سانية
واالقت�صادية بعيد ًا عن احلل ال�سيا�سي العادل ،ومن متاهي
اي طرف مع هذه املخططات اخلبيثة.
من جانبه�،أكد الرئي�س الفل�سطيني ،حممود عبا�س ،عزمه
وقف العمل بكل االتفاقات املوقعة مع �إ�رسائيل ،حال
�ضمها �أي �أرا�ض حمتلة يف ال�ضفة الغربية ،معتربا �أن اتخاذ

ميركل :حلول لتفادي
التصعيد مع إيران

• �أجنيال مريكل

الشرقاوي :اجتماع وكالء
«العدل» الخليجيين بحث
اتفاقية تسليم المتهمين

ك�شفت امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل،
�أم�����س� ،أن �أوروب���ا ق��ررت االل��ت��زام باالتفاق
النووي مع �إي��ران ،و�ستحاول �إيجاد حلول
لتفادي الت�صعيد.
و�أ�ضافت مريكل يف كلمة �أم��ام الربملان:
«خطوة بخطوة� ،سنظل نحاول �إيجاد حلول
مع �إي���ران لتفادي ت�صعيد التوتر يف جزء
ح�سا�س من العامل ،هذه هي وظيفتنا».
وح��ول ملف خ��روج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي� ،أكدت �أنها �ستعمل حتى «اليوم
الأخ�ير» ل�ضمان خروج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي على نحو منظم.
و�أ���ض��اف��ت يف كلمتها« :لدينا كل
ال��ف��ر���ص للقيام ب��ذل��ك بطريقة
منظمة� ،أملانيا �ستظل م�ستعدة
لربيك�ست بدون اتفاق»�( .ص)10

موسكو تمد جسراً جديداً

مع المستثمرين الصينيين

تعمل مو�سكو على تقلي�ص اعتمادها على العملة الأمريكية ،ويف هذا الإطار
تعتزم �إ�صدار �سندات �سيادية مقومة بالعملة ال�صينية اليوان.
ومن املتوقع �أن يتم �إ�صدار ال�سندات بحلول نهاية العام احلايل �أو يف مطلع
العام املقبل ،وتعترب هذه املرة الأولى التي ت�صدر رو�سيا فيها �سندات �سيادية
باليوان ،وكانت رو�سيا وال�صني قد خططتا لهذه اخلطوة منذ العام � ،2016إال
�أنه تقرر ت�أجيلها عدة مرات.

هذه اخلطوة �سينهي فر�ص ال�سالم.
وجدد عبا�س ،خالل لقاء عقده �أم�س يف مدينة رام الله
مع وزير خارجية لوك�سمبورغ ،جان �أ�سلبورن« ،املوقف
الفل�سطيني ب���أن كل االتفاقيات املوقعة مع اجلانب
الإ�رسائيلي �ستكون قد انتهت �إن مت فر�ض ال�سيادة الإ�رسائيلية
على �أي جزء من الأر�ض الفل�سطينية املحتلة» ،م�شددا على
�أن «الإعالن ال�صادر عن رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي ،مبثابة
�إنهاء لكل فر�ص حتقيق ال�سالم ،وتقوي�ض لكل اجلهود
الدولية الرامية لإنهاء ال�رصاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي.
�ص10

مسيرة
السعودية :إسقاط طائرة
ّ
أطلقها «أنصار اهلل»

�أعلنت قوات حتالف دعم ال�رشعية يف اليمن انها متكنت
�أم�س من اعرتا�ض و�إ�سقاط طائرة بدون طيار «م�سرية»
�أطلقتها «�أن�صار الله» باجتاه الأعيان املدنية مبدينة
«جنران» ال�سعودية.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم قوات التحالف العقيد الركن
تركي املالكي يف ت�رصيح �صحايف �إن «حم��اوالت �إطالق
الطائرات بدون طيار م�صريها الف�شل» ،م�ضيفا �أن التحالف
يتخذ الإجراءات العملياتية كافة و�أف�ضل الو�سائل للتعامل
مع هذه الطائرات حلماية املدنيني والأعيان املدنية.

اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون اإلسالمي
لبحث التصعيد الخطير

�أعلنت منظمة التعاون الإ�سالمي �أنها �ستعقد يف جدة ،الأحد املقبل بطلب
من ال�سعودية ،اجتماع ًا ا�ستثنائي ًا على م�ستوى وزراء اخلارجية لبحث
الت�صعيد الإ�رسائيلي اخلطري.
بدوره� ،أكد الأمني العام للمنظمة ،د .يو�سف العثيمني على مركزية
الق�ضية الفل�سطينية وعلى مواقف املنظمة ودولها ،خا�صة اململكة
العربية ال�سعودية ،بقيادة خادم احلرمني ال�رشيفني ،امللك �سلمان
بن عبدالعزيز وويل العهد الأمري حممد بن �سلمان الرامية �إلى حتقيق
تطلعات ال�شعب الفل�سطيني.

النهام  :تكثيف التواجد
األمني على جميع الطرق
لمنع عرقلة السير

محليات 3

المهجرة
عودة عدد من العائالت
ّ

األمم المتحدة :الضربات األميركية
في سورية ...جرائم حرب

«الكيماويات البترولية»:
تدشين مصنع «اإليثيلين
جاليكول» بأميركا

اقتصاد 7

«المركزي» :تعديالت على نظم
الحوكمة في البنوك المحلية

�أعلن بنك الكويت املركزي �أم�س �إدخال تعديالت على
قواعد ونظم احلوكمة يف البنوك املحلية تتمثل يف
ا�ضافة الأع�ضاء امل�ستقلني يف ت�شكيل جمال�س ادارات
البنوك واللجان املنبثقة عن املجل�س.
وقال حمافظ بنك الكويت املركزي د.حممد الها�شل ان
التعليمات اجلديدة ت�ؤكد اهمية حوكمة ادارة املخاطر
والدور املنوط مبجال�س الإدارة و�إ�ضافة حمور ب�ش�أن
حوكمة االلتزام يف �إطار ادارة املخاطر الكلية للبنك.
و�أ���ض��اف ان التعديالت التي اعتمدها جمل�س ادارة
«املركزي» يف جل�سته التي عقدت الثالثاء املا�ضي
ت�أتي يف اطار جهود البنك امل�ستمرة يف جمال مراجعة
وحتديث ما ي�صدره من تعليمات و�ضوابط رقابية.
و�أو�ضح ان التعديالت جاءت �أي�ضا يف �إطار مراجعة
تعليمات قواعد ونظم احلوكمة يف البنوك املحلية.
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• �أثناء عودة بع�ض العائالت ال�سورية
قال حمققون تابعون للأمم املتحدة �إن «التحالف»
بقيادة الواليات املتحدة نفذ �رضبات جوية يف
�سورية ت�سببت يف �سقوط خ�سائر ب�رشية كبرية من
املدنيني ما ي�شري الى جتاهل توجيه التحذيرات
امل�سبقة الالزمة واحتمال ارتكاب جرائم حرب.

على �صعيد �آخ���ر ،ع��اد �أم�����س ع��دد م��ن الأ��سر
املهجرة بفعل الإرهاب عرب مركز ن�صيب
ال�سورية
ّ
احلدودي يف درعا قادمة من خميم الأزرق لالجئني
يف الأردن.
�ص10

انكلترا تواصل مسلسل
االنتصارات على حساب
كوسوفو في تصفيات
يورو 2020
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