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رفض فلسطيني لـ «تكتيكات الضم» وعباس مستعد «ملفاوضات سالم»
عواصــم - وكاالت: أكدت 
اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة 
التحرير الفلسطينية رفضها 
املطلــق ملختلف «التكتيكات» 
اإلســرائيلية   - األميركيــة 
الهادفة لتنفيذ خطة الضم غير 
القانونية ألراض فلسطينية في 

الضفة الغربية احملتلة.
وأكــدت اللجنة فــي بيان 
صدر عن اجتمــاع لها في رام 
اهللا، امس على دخول قرارات 
القيادة الفلســطينية املعلنة 
فــي ١٩ مايــو املاضــي بإلغاء 
االتفاقــات والتفاهمــات مــع 
اجلانبني األميركي واإلسرائيلي 
ومبا في ذلك التفاهمات األمنية 
حيز التنفيذ. واعتبرت أن «قيام 
احلكومة اإلسرائيلية بالتالعب 
بتوقيــت الضم أو مســاحته 
مجرد أالعيــب متارس خلداع 
العالم ومحاولة للظهور وكأنها 
تراجعــت، أو قللت مســاحة 
الضم». وأكدت اللجنة أن «الضم 
حســب القانون الدولي يعني 
دميومة احتالل أراضي الغير 
بالقوة، وما املشروع التصفوي 
األميركي - اإلسرائيلي إال بداية 
تنفيذ مشروع تدمير إمكانية 
قيام دولة فلسطني املستقلة».
وشددت على أن ضم شبر 
واحد من األراضي الفلسطينية 
احملتلة أو ضمها جميعا «يعني 
ذات الشيء ويؤدي إلى نفس 

نقل الشــعب الفلسطيني من 
«االحتالل» إلى االستقالل، غير 
أن إسرائيل تسعى «لتحويل هذه 
الوظيفة إلى وظيفة خدماتية 
أقل من مستوى اخلدمات البلدية 

الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس على االستعداد ملفاوضات 
سالم مع إسرائيل على أساس 
الشــرعية الدوليــة، وحتــت 
رعاية اللجنة الرباعية الدولية 

لتحقيق السالم على أساس حل 
الدولتني، وااللتــزام بتطبيق 

قرارات الشرعية الدولية.
في هذه األثناء، أعلن االحتاد 
األوروبي عن تقدمي ٢٢٫٧ مليون 
يــورو كمســاعدات إنســانية 
للفئات األضعف في فلسطني 
بســبب العنــف واملصاعــب 

املعيشية.
وقالت املفوضية األوروبية 
في بيان امس إن جائحة ڤيروس 
(كورونــا املســتجد - كوفيد 
١٩) فاقمت األزمة اإلنســانية 
التي تسببت فيها القيود على 
احلركة فــي الضفــة الغربية 
وقطــاع غزة، مشــيرة إلى أن 
عملية هدم املســاكن والبنية 
التحتية الفلسطينية استمرت 
منذ بداية اجلائحة في الضفة 

الغربية احملتلة.
ولفتت إلى وجود ٢٫٤ مليون 
فلسطيني في حاجة للمساعدة 
اإلنســانية ومليــون ونصف 
املليون آخرين يرزحون حتت 
احلصار في قطاع غزة، حيث 
ظروف املعيشة املتدهورة. إلى 
ذلــك، أعلن قال نادي األســير 
الفلسطيني استشهاد أسير من 
قطاع غزة جراء سياسة اإلهمال 
الطبــي في احد مستشــفيات 

االحتالل.
وأوضح في بيان صحافي 
ان األســير ســعدي الغرابلي 

لتكون أداة من أدوات دميومة 
االحتالل وشرعنة االستيطان 
االستعماري اإلسرائيلي، والضم 

واألبرتهايد».
وفي ســياق متصــل، أكد 

ومبشاركة دول أخرى.
جــاء ذلــك خــالل اتصال 
هاتفي أجراه عباس مع الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني، والذي 
اكد بدوره موقف بالده الداعم 

املعتقل منذ ٢٦ عاما في سجون 
االحتالل «واجه جرمية اإلهمال 
الطبي (القتــل البطيء) على 
مدار ســنوات اعتقاله بأدوات 
وسياســات ممنهجة مارستها 
إدارة ســجون االحتالل بحقه 
وأبرزها اإلهمال الطبي املتعمد 
وســنوات عزلــه االنفــرادي 
املتواصلــة التي ســاهمت في 

تفاقم وضعه الصحي».
وأشار إلى «جملة سياسات 
وإجراءات االحتالل التي متارس 
بحق األسرى في سجونه ومنها 
التعذيب مبستوياته وأدواته 
املختلفة والظروف االعتقالية 
القاسية وما يرافقها من عمليات 

قمع وعزل انفرادي».
وحمل النادي إدارة سجون 
االحتالل «املســؤولية الكاملة 
عــن مصير كافة األســرى في 
سجون االحتالل اإلسرائيلي، 
السيما املرضى وعددهم قرابة 
٧٠٠ أسير وكبار السن واألطفال 
والنساء الذين يواجهون اليوم 

سياسات اإلهمال».
وفي الغضون، اعتقلت قوات 
االحتالل اإلســرائيلي أســيرا 
محررا من جنني، بعد استدعائه 
للمقابلــة، وهــو أب لطفلتني. 
وفي بلدة قراوة بني حســان 
غرب ســلفيت، اعتقلت قوات 
االحتالل شــابا بعد اقتحامها 
البلدة وداهمت منزله وفتشته.

استشهاد أسير واالحتالل  يعتقل آخر.. وأوروبا تقدم مساعدات بقيمة ٢٢٫٧ مليون يورو

(ا.ف.پ) أقارب األسير الشهيد سعدي الغرابلي يجلسون بجوار صورة له في غزة امس 

النتائج، وحتديدا تدمير السلطة 
الفلسطينية التي ولدت باتفاق 
تعاقدي بــني منظمة التحرير 
وإســرائيل».  الفلســطينية 
واعتبــرت أن مهمة الســلطة 

«كورونا»: أميركا ماضية في االنسحاب من «الصحة العاملية» رغم ٣ ماليني إصابة
عواصم - وكاالت: تزامنا 
مــع جتــاوز عــدد االصابات 
لڤيــروس كورونا املســتجد 
فيهــا حاجز املاليــني الثالثة، 
املتحــدة،  الواليــات  أطلقــت 
رســميا عملية انسحابها من 
منظمة الصحة العاملية، فيما 
جتــاوز عدد املصابني به على 
مستوى العالم ١١ مليونا و٩٠٠ 
ألف. فيما ارتفع عدد الوفيات 
فوق نصــف مليون و٥٠ ألف 

حالة وفاة.
الرئيــس األميركي  وأكــد 
دونالد ترامب، املعروف بتقليله 
من خطورة الوبــاء، أنه أبلغ 
الواليات  املنظمة بانســحاب 
املتحدة، بعد اتهامها بالتأخر 
في االستجابة لظهور الڤيروس 

في ديسمبر محاباة للصني.
ويأتــي هذا القــرار املثير 
للجــدل في وقــت أعلنت فيه 
املنظمة أن «الوباء يتســارع 
ولم يبلغ الذروة بعد». وبينما 
التزال الواليات املتحدة غارقة 
في املوجة األولى من تفشــي 
الوباء «حتى الركب»، كما قال 
كبير خبراء الصحة في البيت 
االبيض انتوني فاوتشي، مع 
تسجيلها عدد إصابات قياسية 
بلغ ٦٠ ألف إصابة جديدة خالل 
٢٤ ســاعة كما توفي أكثر من 

١١٠٠ شخص.
ويعــارض ترامــب هــذا 
التحليل ويؤكد أن بالده «قامت 

ظل تزايد أعداد االصابات.
وفي وقت الحق قال كودلو 
للصحافيني إنه قد تكون هناك 
التأثيرات االقتصادية  بعض 
حيث تفرض بعض الواليات 
مزيــدا مــن اإلجــراءات التي 
تســتهدف احلــد من تفشــي 
املــرض، لكنه أضــاف أنه لم 
يلمــس أي دليل علــى ركود 
عميق. وتبدو أوروبا حتى اآلن 
األكثر استقرارا، رغم أن القارة 
العجوز تسجل أكبر عدد وفيات 
(٢٠٠ ألف) جراء الوباء، أكثر 

زواره االعتياديني، أي نحو ٣ 
آالف إلى ٤ آالف زائر.

مــن جهتــه، قــال رئيس 
البريطاني بوريس  الــوزراء 
يتحمــل  إنــه  جونســون 
املسؤولية الكاملة عن استجابة 
احلكومــة لتفشــي اجلائحة، 
نافيا أن يكون قد حاول إلقاء 
اللوم على العاملني في قطاع 
الرعاية الصحيــة. وتعرض 
جونســون النتقادات بسبب 
قوله إن بعــض دور الرعاية 
لم تتبــع اإلجراءات للحد من 

من كافة التيارات السياسية.
في هــذه األثنــاء، حذرت 
األمم املتحــدة مــن أن جائحة 
كوفيــد-١٩ أدت إلــى تزايــد 
الكمامات  االجتــار وتهريــب 
ومستحضرات التعقيم وسواها 
من املنتجات الطبية الســيئة 
النوعيــة أو املقلــدة التي فد 
تشكل خطرا على مستخدميها.
ونبــه تقريــر ملكتب األمم 
املتحــدة املعنــي باملخــدرات 
واجلرمية إلــى أن مجموعات 
اجلرميــة املنظمــة اســتغلت 
القلــق  املخــاوف ومشــاعر 
املرتبطــة بڤيــروس كورونا 
االجتــار  فــي  فتخصصــت 
وتهريب هذه املواد مستفيدة 
من ازدياد الطلب عليها والشح 

في الكميات املتوافرة منها.
والحظت الشرطة الدولية 
انــه مقارنــة  «اإلنتربــول»، 
بالعام ٢٠١٨، شــهد هذا العام 
زيادة بنسبة ١٨٪ في عمليات 
ضبط األدويــة غير املرخص 
بهــا، وارتفاعا بنســبة ١٠٠٪ 
فــي عمليــات ضبــط أدويــة 
الكلوروكني غير املرخص بها، 
وهو دواء لعالج مرض املالريا 
استخدمه بعض الدول ملعاجلة 
املصابــني بڤيــروس كورونا 

املستجد.
من جهتــه، أكــد املكتب 
اإلقليمــي ملنظمــة الصحة 
العامليــة ألفريقيا أن القارة 

من ثلثيها في اململكة املتحدة 
وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وبعد متحف اللوڤر، افتتح 
املتحف الوطني في لندن أبوابه 
أمام الزوار أمــس، بعد ثالثة 
أشــهر مــن اإلغــالق، لكن مع 
فرض وضع الكمامة وحتديد 
املســارات املسموح باتخاذها 
الــزوار احلجز  والطلب مــن 

مسبقا قبل الزيارة.
وأعــرب مديــر املتحــف 
غابرييل فينالدي عن أمله في 
أن يســتقبل املوقع ربع عدد 

الوفيــات باملرض وطلب منه 
زعيــم حزب العمال املعارض 
كير ســتارمر مرارا االعتذار. 
لكن رئيس الوزراء لم يعتذر.
أمــام  وقــال جونســون 
البرملان «آخر مــا أريد القيام 
به هو إلقاء اللوم على العاملني 
بالرعاية الصحية فيما حدث 
أو أن يتصــور أي منهم أنني 

ألقي اللوم عليهم».
وأضــاف «عندمــا يتعلق 
األمر بتحمل املسؤولية، فأنا 
أحتمــل املســؤولية الكاملــة 
عما حدث. ما لم يكن معروفا 
للجميع في بداية التفشي أن 
الڤيروس ينتقل من أشخاص 
ال يعانون من أعراض لغيرهم، 
ولذلــك غيرنــا اإلرشــادات 

والتوجيهات».
لكن الوضع اختلف قليال 
فــي صربيــا، حيــث أصيــب 
٦٠ شــخصا بجــروح وأوقف 
عشرون آخرون خالل تظاهرات 
عنيفة في بلغــراد ضد إعادة 
فرض حظر التجول بعد ارتفاع 

في عدد اإلصابات.
وجتمــع آالف املتظاهرين 
الغاضبني أمام مبنى البرملان 
بعد إعالن الرئيس ألكســندر 
فوتشــيتش أن على السكان 
البقــاء في بيوتهــم من جديد 
خالل عطلة نهاية األســبوع. 
والتظاهرة التي انطلقت هادئة 
البداية، جمعت أشخاصا  في 

قياســيا  رقمــا  ســجلت 
لإلصابات بڤيروس (كورونا) 
بلــغ حتــى اآلن أكثــر مــن 
نصف مليون حالة. وأعربت 
املنظمــة - في تقرير أمس، 
عن قلقها من االرتفاع احلاد 
في عــدد احلاالت فــي عدة 
بلدان إفريقيــة، وأكدت أنه 
فــي أقل من خمســة أشــهر 
أودى الڤيروس بحياة نحو 
١١ ألفا و٩٥٩ شخصا ليتجاوز 
عدد ضحايا (كورونا) نظيره 
لضحايا أسوأ تفش لڤيروس 
(إيبوال) الذي بلغ ١١ ألفا و٣٠٨ 
أشــخاص خالل الفترة بني 

عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦.
ومع ظهور املوجة الثانية 
من التفشــي في اســتراليا، 
خلــت رفــوف املتاجــر في 
ملبــورن، ثانــي أكبــر مدن 
البالد، مــن البضائع أمس، 
قبل ساعات من دخول تدابير 
العزل اجلديدة حيز التنفيذ.

وقال مايــكل ألبرت أحد 
سكان ملبورن لفرانس برس 
«رغم أنه أمر محبط، إال أنني 
أدعم (العزل)، لكن ال أعرف 
ماذا سيكون موقفي منه بعد 

ستة أسابيع».
ومينــع علــى املطاعــم 
واملقاهــي تقــدمي أطباق إال 
للخارج، فيما أرغمت النوادي 
الرياضية وصاالت السينما 
على إغالق أبوابها من جديد.

أفريقيا تسجل أكثر من نصف مليون حالة.. وهلع في ملبورن مع دخول العزل حيز التنفيذ

(رويترز) طوابير من االستراليني يتهافتون للتبضع قبل بدء االغالق مجددا في ملبورن لستة اسابيع 

بعمل جيد» في مكافحة الوباء. 
وتوقع أن تكون «مبوقع ممتاز» 
خــالل «أســبوعني، ثالثة أو 

أربعة أسابيع».
من جهته، قال املستشــار 
االقتصادي للبيت األبيض الري 
كودلــو في مقابلة مع شــبكة 
(سي.إن.بي.ســي) إن إعــادة 
فرض إجــراءات العزل العام 
لكبح تفشــي الوباء سيكون 
«خطأ فادحا»، في الوقت الذي 
تراجعت فيه بعض الواليات 
عــن إجراءات إعادة الفتح في 

إسرائيل: إحباط مخططات 
إيرانية ملهاجمة سفاراتنا

ترامب يعيد اآلمال في عقد 
قمة جديدة مع «كيم»

عواصم - وكاالت: أفادت وسائل إعالم إسرائيلية بأن 
جهاز االستخبارات اخلارجية «املوساد» أحبط مخططات 
إيرانيــة موجهة ضد بعثات ديبلوماســية لتل أبيب في 

اخلارج.
وادعت القناة الثانية عشرة في التلفزيون اإلسرائيلي 
أن «املوساد» «أحبط خططا أو محاوالت لهجمات إيرانية 
على بعثات ديبلوماسية إسرائيلية في أوروبا ومناطق 
أخرى»، مشيرة إلى أن أسماء الدول التي مت إفشال تلك 
الهجمــات املزعومــة فيها التزال خاضعــة للرقابة، لكن 

التعاون معها ساعد في منع تلك املخططات.
وقالت القناة التلفزيونية التي لم تكشف عن مصادر 
هــذه املعلومات ولم تقدم تفاصيل إضافية إن «اإلحباط 

في إيران يزداد بسرعة».
وفي تقرير آخر، نقلت القناة ذاتها عن تقديرات مخابرات 
غربيــة ذكرها أن احلــادث الذي وقع األســبوع املاضي 
في منشــأة نطنز النووية في إيــران (وأفادت صحيفة 
«نيويورك تاميز» األميركية بوقوف إسرائيل وراءه) آخر 
برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم لعامني، فيما أكدت 
القناة الثالثة اإلســرائيلية إبطاء العمل في املنشأة ملدة 
عام واحد. من جهة أخرى، قالت «اخلارجية األميركية» 
تعليقــا على إعالن احلرس الثــوري اإليراني عن قواعد 
صواريــخ حتت األرض على ســواحل اخلليج، إن إيران 

تشكل «أكبر خطر» في منطقة الشرق األوسط.
وقــال متحدث باســم الــوزارة فــي تصريــح ملجلة 
«نيوزويك» إن «إيران تدعي بأنها تريد عالقات جيدة مع 
جيرانها، وفي الوقت ذاته تستمر بتهديدهم مبستويات 
أعلــى من العنــف»، معتبرا ان «مثل هــذه التصريحات 
تظهر أن احلرس الثوري وقادته قوة مزعزعة لالستقرار 

في املنطقة».

عواصــم - وكاالت: أكد الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب عن أنه منفتح على عقد قمة جديدة مع الزعيم 
الكوري الشــمالي الشــاب كيم جونغ أون رغم إعالن 
بيونغ يانغ قبل أسبوع تقريبا إنها ال ترى حاجة إلى 

احلوار مع الواليات املتحدة.
وقال ترامب في مقابلة مع برنامج تلفزيوني: «أعي 
أنهم يريدون االجتماع وســوف نفعل ذلك بالتأكيد». 
وأضاف: «سأفعل ذلك إذا رأيت أن ذلك سيكون مفيدا». 
وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن اجتماعا مثل ذلك سيكون 
مفيدا قــال ترامب: «من احملتمل، لــدي عالقات جيدة 
جدا معه (الزعيم الكوري الشــمالي) لذا من احملتمل 

أن يكون ذلك مفيدا».
من جهته، صرح نائــب وزير اخلارجية األميركي 
ســتيفن بيجون، امس، بأن واشــنطن تدعم «بقوة» 
التعاون بني الكوريتني، واصفا إياه بـ «مكون مهم» ألجل 
خلق بيئة أكثر استقرارا في شبه اجلزيرة الكورية.

ونقلت وكالة أنبــاء (يونهاب) الكورية اجلنوبية 
عن تصريح بيجون للصحافيني بعد انتهاء محادثاته 
مع كبير مبعوثي سول النوويني لي دو-هون، قوله 
إن: «الواليات املتحــدة تدعم العالقات بني الكوريتني 
بقوة، ونحن نعتقد أنها ستلعب دورا كمكون مهم في 
خلق بيئة امنة ومستقرة في شبه اجلزيرة الكورية».

وأضاف: «نتطلع لدعم حكومة سول على نحو كامل 
وهي حتقق أهدافها املتعلقة بالتعاون بني الكوريتني».

وقال بيجون في إشارة واضحة لتصريحات نائبة 
وزير اخلارجية الكورية الشــمالية تشــوي ســون-
هي مبا يشــمل تصريحها عن رفض احتمالية إجراء 
محادثــات بني بالدها والواليــات املتحدة، إنه ال يأخذ 

«توجيهات» من تشوي. 

بكني تفرض عقوبات على مسؤولني أميركيني 
ومدير «أف.بي.آي»: الصني «أعظم تهديد» لنا

عواصم- وكاالت: تصاعد 
التوتر بــني الواليات املتحدة 
والصــني مع إعــالن األخيرة 
فرض قيــود على تأشــيرات 
الدخول ملســؤولني أميركيني 
بعدما اتخذت واشنطن خطوة 
مماثلــة متهمة بكــني بعرقلة 

الدخول الى التيبت.
باســم  الناطــق  وقــال 
اخلارجيــة الصينيــة تشــاو 
ليجيان أمام الصحافيني امس 
إن «الصني قررت فرض قيود 
على منــح تأشــيرات دخول 
ملســؤولني أميركيني أســاؤوا 
التصرف مبا يتعلق بالتيبت».

وأعلنت السلطات األميركية 
امــس األول أنهــا ســتفرض 
قيــودا علــى منح تأشــيرات 
دخول للمسؤولني الصينيني 
الذيــن مينعون الدخول احلر 
لألجانب إلى مناطق التيبت في 
اجلمهورية الشعبية الصينية.
وقــال وزيــر اخلارجيــة 
األميركي مايك بومبيو «بكل 
أسف، تواصل الصني العرقلة 
املنهجية لدخول ديبلوماسيني 
ومســؤولني أميركيني آخرين 

األجانب، وتســتقبل كل عام 
آالف الزوار من اخلارج، بينهم 
السفير األميركي في بكني تيري 
برانســتاد العام املاضي. ولم 
يحدد أي فئة من املســؤولني 
األميركيني ستمنع من الدخول 

إلــى املنطقة. وتفرض الصني 
رقابــة مشــددة علــى دخول 
التيبت، التي تعتبرها جزءا من 
أراضيها. وسيطرت بكني عام 
١٩٥١ على التيبت، قبل رحيل 
الــداالي الما، الزعيم الروحي 
للتيبت، إلى املنفى عام ١٩٥٩.

وفي ســياق متصــل، قال 
التحقيقــات  مكتــب  مديــر 
الفيدرالي األميركي «اف. بي. 
آي» إن مــا وصفهــا بأعمــال 
التجسس والسرقة التي اتهم 
احلكومة الصينية مبمارستها 
تشكل «أعظم تهديد على املدى 
الواليات  الطويل» ملســتقبل 

املتحدة. 
وحتدث كريستوفر راي إلى 
معهد هادسن في واشنطن عن 
«حملة واسعة النطاق تشنها 
احلكومة الصينية لتكدير صفو 
احلياة األميركيــة»، وقال إن 
الصني بدأت تستهدف املواطنني 
الصينيني ممن يعيشون خارج 
أراضيها وتكرههم على العودة، 
وتعمل على تعريض األبحاث 
األميركيــة املتعلقة بڤيروس 

كورونا للخطر.

وصحافيني وسياح إلى منطقة 
التيبــت ذات احلكــم الذاتــي 

ومناطق التيبت األخرى».
ردا على ذلك، قال املتحدث 
باسم اخلارجية الصينية إن 
التيبت كانت «مفتوحة» أمام 

غانتس «محجور 
صحيًا» ملخالطته 

مصابًا بـ«كورونا»
عواصــم - وكاالت: 
دخــل وزيــر الدفــاع 
اإلسرائيلي بيني غانتس 
إلــى احلجــر الصحي، 
امس نتيجــة مخالطته 
ملريض بڤيروس كورونا 
املستجد. وذكرت صحيفة 
(جيروزاليــم بوســت) 
اإلســرائيلية أنــه من 
املقرر أن ميكث غانتس 
في احلجر الصحي حتى 
يكتمل اختبار الڤيروس 
واملســح الوبائــي ملن 
خالطهــم. وقال غانتس 
إنه يشــعر بأنه بخير 
وســيواصل العمل من 
احلجر الصحي والشخص 
املصاب الذي خالطه هو 

أحد أفراد األسرة.

الصني حتكم قبضتها وتفتح مكتبًا 
لألمن القومي في هونغ كونغ

عواصم - وكاالت: افتتحت الصني امس، مكتبا جديدا 
جلهازها لألمن القومي في هونغ كونغ ما يتيح لعناصر 
االستخبارات لديها العمل بشكل علني في املدينة مبوجب 
القانون األمني اجلديد في تكريس لتشديد قبضتها على 

هذا املركز املالي.
ويقع املقر اجلديد في فندق مت حتويله سريعا الستضافة 
املكتب في فيكتوريا بارك، املوقع الذي شــهد تظاهرات 
مطالبة بالدميوقراطية لسنوات، مبا يشمل الذكرى السنوية 

لقمع تظاهرات تيان امنني.
وكشــف عن لوحة حتمل اسم املكتب في وقت مبكر 
امس بحضور مســؤولني بينهم أبرز مبعوث لبكني الى 

املدينة وقائد ثكنات اجليش الصيني في هونغ كونغ.

ملشاهدة الڤيديو


