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دعم عربي - إسالمي لفلسطني: «الضم» سيؤجج الصراع ويغذي التطرف
أكــد  عواصــم - وكاالت: 
اجتماع وزارء اخلارجية العرب 
الوقــوف الكامــل إلــى جانب 
الفلسطينيني في تلبية جميع 
حقوقهم املشروعة وفي مقدمتها 
الدولة املســتقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية على خطوط 
عام ١٩٦٧ وفق القانون الدولي 
ومبادرة السالم العربية، فيما 
اعربت اسرائيل عن استعدادها 
«إلجراء مفاوضات على أساس 
خطة الرئيس ترامب للسالم: 

باعتبارها خالقة وواقعية.
وشــدد االجتماع الوزاري 
العربــي الطــارئ على رفض 
مخططــات إســرائيل ضم أي 
جزء من األراضي الفلسطينية 
احملتلــة والتحذيــر مــن ذلك 
باعتباره خرقا للقانون الدولي 
وتقويضا حلل الدولتني وكل 
األســس التــي قامــت عليهــا 
العمليــة الســلمية واجلهود 
املســتهدفة حتقيــق الســالم 

العادل والشامل.
جاء ذلك في البيان اخلتامي 
لالجتماع الذي عقد امس عبر 
آليــة التواصل املرئــي تلبية 
لدعــوة األردن لبحث اجلهود 
املبذولة ملنع تنفيذ قرار الضم 
وحماية فرص حتقيق السالم 
العادل من اخلطر غير املسبوق 
الذي ســيمثله هــذا القرار اذا 

مت تنفيذه.
البيــان اخلتامــي  ودعــا 
الصادر املجتمــع الدولي الى 
اتخاذ مواقف وإجراءات مؤثرة 
ملنع تنفيذ قرار الضم حماية 

للقانون الدولي وللسالم.
وعقد االجتماع مبشــاركة 
وزراء خارجية األردن واإلمارات 
والســعودية ومصر واملغرب 
وفلسطني وهي الدول األعضاء 

الدول العربية على املستوى 
الــوزاري والكويــت العضو 
العربي الســابق فــي مجلس 

األمن. 
وشــدد البيــان اخلتامــي 
لالجتماع على أهمية العودة 
ملباحثات جادة حتل الصراع 
على أساس حل الدولتني وفق 
الدوليــة  الشــرعية  قــرارات 

منتهيــا والدخول في اتفاقية 
سالم مع إسرائيل مع حتقيق 
األمن جلميع دول املنطقة عند 
انسحابها الكامل من األراضي 
العربية احملتلة وقبولها قيام 
دولة فلسطينية مستقلة ذات 
ســيادة وعاصمتهــا القــدس 

الشرقية.
كما أكد التمســك باملوقف 

الضم الذي سيؤجج الصراع 
التطرف وضرورة  وسيغذي 
تأكيد إسرائيل رغبتها احلقيقية 
في حتقيق السالم عبر الدخول 
في مفاوضات فاعلة ومباشرة 
الفلســطينيني للتوصل  مــع 
التفاق سالم على أساس حل 
الدولتني وتنفيذ التزاماتها في 

جميع االتفاقات املوقعة.
وأعلن استمرار العمل مع 
املجتمع الدولي لترجمة املوقف 
الدولــي الرافــض بغالبيتــه 
الساحقة للضم حتركا مؤثرا 
ملنعــه وإلعــادة إطالق جهود 
ســلمية حقيقيــة تفضي إلى 
السالم العادل والشامل الذي 
يشكل ضرورة إقليمية ودولية 

وخيارا استراتيجيا عربيا.
وفي ســياق متصل، حذر 
وزراء خارجية فرنسا وأملانيا 
واألردن ومصر من أن أي ضم 
إسرائيلي ألراض فلسطينية 
محتلة منذ عام ١٩٦٧ سيكون 
انتهاكا للقانون الدولي ويهدد 

أسس عملية السالم.
وقالــت وزارة اخلارجيــة 
الفرنسية في بيان ان ذلك جاء 
خالل اجتماع عقــده الوزراء 
األربعــة عبر تقنيــة الڤيديو 
امس لبحث مستجدات القضية 
الفلسطينية واحلالة الراهنة 

لعملية السالم.
وشدد الوزراء على انه لن 
يتــم االعتراف بأي تغيير في 
حدود عام ١٩٦٧ ال يوافق عليه 

طرفا الصراع.
واضافوا ان هذه اخلطوة 
ســتكون لها عواقب خطيرة 
على أمن املنطقة واستقرارها 
وستشــكل عقبــة كبيرة أمام 
جهود حتقيق ســالم شــامل 
التزامهــم  وعــادل مؤكديــن 

واالستعداد لبذل اجلهود لدعم 
املفاوضات وصوال إلى اتفاق 
ســالم شــامل يضمن حقوق 
الفلســطيني كاملة  الشــعب 

ويضمن أمن إسرائيل.
وأكد أهمية التمسك مببادرة 
الســالم العربيــة عــام ٢٠٠٢ 
والتي أكدت اســتعداد جميع 
الــدول العربية اعتبار النزاع 

العربي الذي تضمنته مبادرة 
السالم العربية أن حل الدولتني 
وفقها ووفق القانون الدولي هو 
السبيل حلل الصراع وحتقيق 
السالم الشامل ولقيام عالقات 
طبيعيــة بني الــدول العربية 

وإسرائيل.
وشدد البيان على ضرورة 
عــدم تنفيــذ إســرائيل قرار 

الشديد بحل الدولتني من خالل 
املفاوضات استنادا إلى القانون 
الدولي وقرارات األمم املتحدة 

ذات الصلة. 
بــدوره، اكد األمــني العام 
ملنظمــة التعــاون اإلســالمي 
د.يوسف بن أحمد العثيمني، 
ضرورة حتمل املجتمع الدولي 
مسؤولياته ملنع خطط الضم 
اإلســرائيلية، داعيــا مجلس 
اتخــاذ  إلــى  الدولــي  األمــن 
التدابيــر الالزمــة ملنــع هذه 
اخلطط وإجبار إسرائيل على 
وقف جميع ممارســاتها غير 
القانونية، والوفاء بالتزاماتها 
مبوجب اتفاقية جنيڤ الرابعة 
وقــرارات األمم املتحــدة ذات 

الصلة.
وذكــرت وكالــة األنبــاء 
الســعودية الرسمية (واس) 
أمس أن ذلك جاء في رســائل 
وجههــا العثيمني إلــى وزراء 
خارجية الــدول األعضاء في 
مجلس األمن الدولي وأعضاء 
اللجنــة الرباعيــة الدوليــة، 
الطالعهم على موقف املنظمة 
الرافــض لتهديــدات حكومة 
االحتــالل اإلســرائيلي بضم 
أجزاء من األرض الفلسطينية 

احملتلة عام ١٩٦٧.
في املقابل، قال مكتب رئيس 
الوزراء بنيامــني نتنياهو إن 
االخيــر أبلغ رئيــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون 
أمس االول بأنه ملتزم بخطة 

ترامب الواقعية للسالم.
وأضاف البيان: إســرائيل 
مستعدة إلجراء مفاوضات على 
أســاس خطة الرئيس ترامب 
للســالم، وهي خطــة خالقة 
وواقعية، ولن تعود إلى صيغ 

املاضي الفاشلة.

«التعاون اإلسالمي» تطالب مجلس األمن باتخاذ تدابير ملنعه.. وفرنسا وأملانيا لن تعترفان به.. ونتنياهو يدعو للتفاوض على أساس «صفقة القرن»

(رويترز) حرق دمى متثل نتنياهو وترامب و«صفقة القرن» خالل احتجاجات ضد مخططات الضم في غزة امس 

فــي الوفــد الــوزاري العربي 
املنبثق عن جلنة مبادرة السالم 
الــى االمني  العربيــة، اضافة 
العــام جلامعة الدول العربية 
احمد ابوالغيط. كما شارك في 
االجتماع وزراء خارجية تونس 
العضو العربي في مجلس األمن 
وسلطنة عمان رئيس الدورة 
العادية احلالية ملجلس جامعة 

«الصحة العاملية» تدافع عن تعامل الصني مع الطاعون الدملي
جنيڤ - وكاالت: وســط اتهامات 
لها مبحاباة بكني في بداية تفشــي 
الوباء الذي يســببه ڤيروس كورونا 
املستجد، دافعت منظمة الصحة العاملية 
مجددا عن اإلجــراءات التي تتخذها 
بكــني ملواجهة وباء الطاعون الدملي، 
الذي بدأت تظهر إصاباته في منطقة 
منغوليا. وقالت مسؤولة في املنظمة 
الدولية إن تفشــي الوباء في الصني 
يجري «التعامل معه بشكل جيد» وال 

يعتبر أنه ميثل خطرا كبيرا.

وأضافت مارغريت هاريس املتحدثة 
باســم املنظمة في إفــادة صحافية 
لألمم املتحدة بجنيڤ «نراقب حاالت 
التفشي في الصني، ونتابع األمر عن 
الصينية  الســلطات  كثب مبشاركة 
واملنغوليــة». وأضافت: «في الوقت 
الراهــن ال نعتبره أمرا ينطوي على 
خطورة كبيرة، لكننا نتابعه ونراقبه 
بحرص». وجــاء ذلك بعدما أصدرت 
السلطات في مدينة بيان نور مبنطقة 
الداخليــة الصينية حتذيرا  منغوليا 

من الدرجة الثالثة بعد يوم واحد من 
إبالغ مستشفى بحالة جديدة مشتبه 
إصابتها، عقب اإلبالغ عن أربع حاالت 
في نوفمبر املاضي، مبا في ذلك حالتان 
من الطاعون الرئوي، وهو نوع آخر 
أكثر فتــكا. والوباء اجلديد املعروف 
بالطاعون الدملي أيضا، اشــتهر في 
العصور الوســطى «باملوت األسود» 
كونه شديد العدوى وغالبا ما يكون 
فتاكا وينتشر في الغالب عن طريق 

القوارض.

منظمة الصحة العاملية تعترف بانتشار «كوفيد - ١٩» عبر الهواء
عواصــم - وكاالت: فيما 
التزال العديد من دول العالم 
تصــارع الحتــواء املوجــة 
األولى، اشــتد اخلالف حول 
طرق انتشار عدوى ڤيروس 
كورونــا املســتجد «كوفيــد 
-١٩»، بــني منظمــة الصحة 
العلماء  العامليــة وعشــرات 
الذيــن طالبوهــا مبراجعــة 
توصياتهــا بشــأن اجراءات 
السالمة والتباعد االجتماعي، 
وقالوا ان الڤيروس ميكن ان 
ينتقل خالل جسيمات متناهية 

الصغر عبر الهواء. 
وقــد حــذر املديــر العام 
العامليــة  ملنظمــة الصحــة 
تيدروس أدانوم غيبريسوس 
من أن انتشار وباء كوفيد-١٩ 
«يتسارع»، مؤكدا أنه لم يبلغ 
ذروتــه بعد. تزامــن ذلك مع 
اعتراف املنظمة بظهور «دليل» 
على احتمال انتشار الفيروس 
عبــر جســيمات صغيرة في 
الهــواء. وهــو يؤكــد ما جاء 
في رســالة وجهها ٢٣٩ عاملا 
من ٣٢ دولة أمس ونشــرتها 
مجلة «كلينيكال إينفكشوس 
ديزيزس»، دعوا فيها منظمة 
الصحة إلى اإلقرار بأن عدوى 
الڤيروس قابلة لالنتقال جوا 
علــى بعــد أكثر مــن مترين 

تقريبــا. واســتنادا إلى ذلك 
ينصح بالتباعد اجلسدي بني 
متر ومترين وغســل اليدين 

ووضع الكمامة.
إال ان دراســات أخــرى، 
إلــى ان جزئيــات  أشــارت 
للڤيروس وجــدت أيضا في 
رذاذ مجهري (قطره يقل عن 
خمسة ميكرونات) في الهواء 
الذي يزفره شخص مصاب. 
وهو خفيف وميكن أن يبقى 
عالقــا في اجلو فــي االماكن 
املغلقة لساعات فيستنشقه 

آخرون. 

عدة أمتــار، ونحن ندعو إلى 
اللجــوء إلى إجراءات وقائية 
ملنع انتقال العدو في اجلو».

وما من إجماع علمي على 
أن االنتقــال جوا يؤدي دورا 
في العدوى إال أن جوليان تانغ 
أحــد املوقعني على الرســالة 
مــن جامعة ليســتر رأى أن 
منظمــة الصحــة العاملية لم 
تثبت العكس «فغياب الدليل 
ليس دليال علــى غياب» هذا 
االحتمــال. ومــع بــدء رفــع 
إجــراءات العــزل، مــن امللح 
بحسب هؤالء اخلبراء تهوية 

حضور مناسبات عامة دون 
مراعاة التباعد االجتماعي.

ويعاني الرئيس الشعبوي 
اليميني الذي سبق أن وصف 
املرض بأنه «إنفلونزا بسيطة»، 
من ارتفاع في درجة احلرارة 
والسعال وألم في العضالت، 
وظهر للمرة األولى أمس األول 

وهو يرتدي كمامة. 
وقال: «وصف لي األطباء 
كلوروكــني  هيدروكســي 
وازيتروميسني (مضاد حيوي) 
وشعرت بعدها بأنني أفضل. 
أنا في حال ممتازة»، موضحا 
أنه سيســعى إلى العمل قدر 
اإلمكان «عبر تقنية الڤيديو».
فــي غضون ذلك، كشــف 
البيــت األبيــض  مستشــار 
املعديــة  األمــراض  وخبيــر 
أنطوني فاوتشي أن الوضع 
احلالــي في الواليات املتحدة 
«ليس جيدا حقا ووضع خطير 
علينا معاجلته على الفور».

 وأثناء مقابلة مشــتركة 
عبر اإلنترنت مع مدير املعاهد 
الوطنية للصحة فرانسيس 
كولينز، أضاف فاوتشــي أن 
الواليات املتحدة التزال تواجه 
بصعوبة املوجــة األولى من 
املرض دون أن تصل أبدا إلى 
أعداد احلاالت املنخفضة التي 

وكتبت ليديا موراوسكا من 
جامعة كوينزالند في أستراليا 
ودونالــد ميلتون من جامعة 
ميريالند األميركية في مقال 
وقعه ٢٣٧ خبيرا آخر «ندعو 
األوســاط الطبيــة والهيئات 
الوطنية والدولية املختصة 
إلى االعتراف باحتمال انتقال 

عدوى كوفيد-١٩ باجلو».
وأضــاف العاملــان «ثمــة 
لتنشــق  كبيــر  احتمــال 
الڤيــروس املوجــود في هذا 
الرذاذ التنفسي على مسافات 
قصيرة ومتوسطة تصل الى 

أماكن العمل بشكل أفضل فضال 
املدارس واملستشــفيات  عن 
ودور العجزة واعتماد أدوات 
ملكافحة اإلصابات مثل فالتر 
اجلو املتطورة واألشعة فوق 
التي  البفنســجية اخلاصــة 
تقضــي علــى اجلراثيــم في 

قنوات التهوية.
مــن جهــة أخــرى، أعلن 
البرازيلــي جايير  الرئيــس 
بولسونارو أمس أنه مصاب 
بڤيروس كورونا املستجد الذي 
لطاملا قلل من خطورته رافضا 
وضع الكمامــة ومصرا على 

خططت للوصول إليها. وقال 
فاوتشي إنه يتوقع أن يكون 
اللقاح النهائي، الذي تطوره 
عدة شــركات، جيــدا ويوفر 
احلمايــة لبعض الوقت على 
األقل، لكن لن تكون حمايته 

دائمة مثل لقاح احلصبة.
متصــل،  ســياق  وفــي 
قــال إريك تونــر الباحث في 
جامعة جونز هوبكنز، وهي 
تعتبر مرجع تتبع اإلصابات 
والوفيات الناجمة عن «كوفيد 
١٩»، إن خبــراء الصحــة ال 
يعتقــدون ان خلع الكمامات 
سيكون قريبا، بحسب ما نقل 

موقع «احلرة».
وفي السياق، بينت احدث 
احصائيات اجلامعة امس ان 
عدد املصابــني بكورونا بلغ 
أكثر من ١١ مليونا و٦٥٥ الفا 
على مستوى العالم، وقارب 
عدد الوفيات الـ ٥٤٠ الف وفاة. 
وخالفا ألميركا، برز اخلطر 
املســتجد في اســتراليا التي 
تواجــه مايبــدو أنــه املوجة 
الثانيــة مــن التفشــي، بعد 
متكنها إلى حد كبير من وقف 
العدوى، وأعلنت عزل خمسة 
ماليني شــخص في ملبورن 
ثاني أكبــر املــدن، للحد من 

إصابات جديدة.

«كورونا» يتمكن من الرئيس البرازيلي رغم استهانته به.. وأستراليا تعزل املاليني في ملبورن.. والوضع خطير في أميركا

وأوصوا بتهوية قوية لألماكن 
العامة الداخلية. واتهم العلماء 
املنظمة الدولية برفض رؤية 
تراكم األدلة النتشار العدوى 
احملتمل في الهواء عبر الرذاذ 
املجهري الصادر عن األشخاص 
املصابــني، ما يعنــي إمكانية 
الهواء لســاعات،  بقائه فــي 
داعني إلى تغيير التوصيات 
التي أصدرتها. وقالت اخلبيرة 
باملنظمة بينيديتا أليغرانتسي 
إن املنظمة تعتقد أنها: «كانت 
منفتحة على األدلة على طرق 
انتقال» الڤيروس املســتجد. 
ويعنــي هــذا االعتــراف بأن 
املنظمة ميكن أن تنســف كل 
التــي أصدرتها  التوصيــات 
وتعيــد النظر فــي إجراءات 
السالمة والتباعد االجتماعي 

كما يطالبها العلماء. 
وكانت «الصحة العاملية» 
وهيئــات صحية أخرى ترى 
أن الڤيروس ينتقل من خالل 
الــرذاذ الناجم عن الســعال 
والعطــس والتكلم مباشــرة 
في وجــه الشــخص القريب 
من املريض، ورمبا من خالل 
األسطح التي يستقر عليها هذا 
الرذاذ ليعلق الحقا على أيادي 
أشخاص سليمني. وهذا الرذاذ 
ثقيل ويسقط على مسافة متر 

تطبيقات املراسلة تنسحب من هونغ كونغ 
على خلفية قانون األمن الصيني

الرئيســة  عواصــم - وكاالت: قالــت 
التنفيذيــة لهونغ كونــغ، كاري الم، امس 
إن جلنة األمن القومي التي تشكلت حديثا، 
ستعمل سرا حلماية األمن القومي مبوجب 
القانــون اجلديد الــذي فرضته بكني على 

املدينة األسبوع املاضي.
ولم تقدم الم تأكيدات للصحافيني خالل 
مؤمتر صحافي امس، بعد أن أثيرت مخاوف 
حول غموض اجلرائم املتعلقة بالصحافة.
وعند مطالبتها بأن تؤكد أن الصحافة 
ستحتفظ بحق تغطية أي موضوع، قالت 
الم إنه إذا كان الصحافيون يستطيعون أن 
«يضمنوا لها بنسبة ١٠٠٪ أنهم لن يرتكبوا 

أي جرمية، سأفعل الشيء نفسه».
وقالــت: «املســألة ليســت أن أقف هنا 
ألمنحكم ضمانا بشــأن ما ميكنكم، وما ال 

ميكنكم، أن تفعلوه».
من جهة أخرى، أعلنت تطبيقات املراسلة 
الشهيرة، تليجرام وواتس آب والشركة األم 
لواتس آب، فيســبوك، أنها علقت معاجلة 
طلبات بيانات املستخدمني من سلطات هونغ 

كونغ، مشــيرة إلى القلق بشــأن القانون 
اجلديد.

وزادت شــعبية تطبيــق ســيجنال 
للمراسلة، والذي ال يخزن بيانات املستخدم، 
ليتصدر قوائم متجر جوجل بالي في هونغ 
كونغ منذ صدور القانون.وقال سيجنال عبر 
موقع تويتر إنه كان ميكن أن يصدر إعالنات 
مماثلة، «لكننا لم نبدأ أبدا في تسليم بيانات 
املســتخدم لشــرطة هونغ كونغ. وأيضا، 
ليس لدينا بيانات مستخدمني لتسليمها». 
وقالت شركة تيك توك العمالقة للتواصل 
االجتماعي ليلة أمس االول، إنها ستسحب 
منصتها الشهيرة ملشاركة الڤيديو من متاجر 
التطبيقات في هونغ كونغ. وسعت الشركة 
األم لتيك توك، بايت دانس، مؤخرا إلى أن 
تنــأى بتطبيقها عن نظيره الصيني الذي 
يلتــزم مبعايير الرقابة واخلصوصية في 
الصني. وانضمت شركتا زووم، ولينكد ان، 
إلى القائمة املتنامية لشركات التكنولوجيا 
التي تقوم بتعليق االمتثال لطلبات حكومة 

هونغ كونغ بشأن بيانات املستخدمني.

ً كاري الم: جلنة األمن القومي ستعمل سرا

العراق: تشكيل هيئة قضائية للتحقيق بعد اغتيال الهاشمي
عواصم - وكاالت: أعلنت 
السلطات القضائية في العراق 
عن تشــكيل هيئــة للتحقيق 
تختص في جرائم االغتياالت، 
وذلــك بعد اغتيال مســلحني 
مجهولــني لهشــام الهاشــمي 
اخلبير األمني واالستراتيجي 
أمام منزله في حي زيونة شرقي 

العاصمة بغداد.
وذكر مجلس القضاء األعلى 
في العراق في بيان امس أنه مت 
«تشكيل هيئة حتقيقية قضائية 
من ٣ قضاة وعضو ادعاء عام 
تختص بالتحقيق في جرائم 
االغتياالت في العاصمة بغداد 
وبقية احملافظات»، مشيرا الى 
أن الهيئة التحقيقية ستعمل 
«بالتنسيق مع وزارة الداخلية». 
وقال رئيس احلكومة العراقية 
مصطفى الكاظمي خالل جلسة 
مجلس الوزراء امس: «إننا لن 
نسمح ألحد بأن يحول العراق 

الوطنيــة  الوكالــة  أفــادت 
العراقية لألنبــاء «ان غصة 
هشــام  الشــهيد  اغتيــال 
الهاشــمي لم تفارقنــا، إال أن 
واجبنا كقادة للدولة أن نحول 

إلــى أنــه وجه بإطالق اســم 
الشهيد هشام الهاشمي على 
أحد شوارع العاصمة بغداد. 
من جهة أخرى، أكد الرئيس 
العراقــي برهــم صالــح  أنه 
يجب تقدمي املتورطني بجرائم 
(داعش) إلــى محكمة دولية 
خاصة حملاسبتهم، وأنه من 
الضروري بذل اجلهود إلدانة 
تلك اجلرائم. وأوضح صالح 
خالل استقباله امس كرمي خان 
املستشار اخلاص رئيس فريق 
التحقيق التابع لألمم املتحدة 
لتعزيز املساءلة عن اجلرائم 
املرتكبة من قبل (داعش) أن 
العراقيني مبختلف قومياتهم 
ومذاهبهم عانــوا من إرهاب 
عصابات (داعش) التي ارتكبت 
بحقهــم العديد مــن اجلرائم 
واالنتهــاكات التي ترقى إلى 
مستوى اإلبادة اجلماعية في 

مختلف املدن واحملافظات.

احلــزن واألســى إلــى إنتاج 
وإجناز مباشر». وتابع: «اننا 
مسؤولون، واإلجابة الوحيدة 
التي يتقبلها منا الشعب هي 
اإلجناز، واإلجناز فقط»، الفتا 

الكاظمي يقيل مسؤول أمني: لن نسمح بتحويل البالد إلى «دولة عصابات»

(أ.ف.پ) عراقيون يشيعون جثمان اخلبير االمني هشام الهاشمي امس االول 

إلى دولة للعصابات ولن نسمح 
بالفوضى وسياسة املافيا أبدا»، 
مؤكدا ان «العراق لن ينام قبل 

أن يخضع القتلة للقضاء».
وأضاف الكاظمي حسبما 

ملشاهدة الڤيديو


