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مجلس األمن يدعو لهدنة عاملية بسبب كورونا.. 

90 يومًا مدتها 

أيد مجلس األمن الدولي دعوة األمني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش 
إل���ى ه��دن��ة ع��امل��ي��ة وس���ط تفشي وب��اء 
فيروس كورونا املستجد، بعد التوصل 
ل��ص��ي��غ��ة ت��رض��ي ال��ص��ني وال���والي���ات 

املتحدة.
وي��دع��و ال��ق��رار ال��ذي صاغته فرنسا 
وتونس »جميع أطراف النزاعات املسلحة 
إلى الدخول على الفور في توقف إنساني 
ملدة 90 يوما متتالية على األقل« للسماح 

بتسليم املساعدات اإلنسانية.
وسبق أن دعا غوتيريش إلصدار هذا 
القرار في مارس املاضي، لكن املفاوضات 

بشأنه تعثرت بسبب املواجهة بني الصني 
والواليات املتحدة حول ما إذا كان ينبغي 

احلث على دعم منظمة الصحة العاملية.
وك��ان��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ترفض 
اإلش���ارة إل��ى منظمة الصحة العاملية، 
بخالف الصني التي كانت تريد التأكيد 

على دعم املنظمة.
وف���ي م��اي��و امل���اض���ي ق���ال ال��رئ��ي��س 
األم��ي��رك��ي دون���ال���د ت��رام��ب إن ب��الده 
ستنسحب م��ن املنظمة التابعة لألمم 
املتحدة التي تتخذ من جنيف مقرا لها 
بسبب تعاملها مع الوباء، متهما إياها 
بأنها »تتمحور ح��ول الصني« وت��روج 

»للتضليل ال��ص��ي��ن��ي« وه���و م��ا تنفيه 
املنظمة.

وال يشير ق��رار مجلس األم��ن اجلديد 
إلى منظمة الصحة العاملية، ولكنه يلمح 
إلى قرار للجمعية العامة لألمم املتحدة 

يذكر هذه املنظمة.
وم��ن جانبه ق��ال اخلبير ف��ي ش��ؤون 
األمم امل��ت��ح��دة ري��ت��ش��ارد ج���وان »لقد 
شاهدنا املجلس في أس��وأ حاالته.. هذا 
مجلس أمن معتل«. أما ستيفان دوجاريك 
املتحدث باسم غوتيريش، فاعتبر أن 
»تبّني هذا القرار سيرسل إش��ارة هامة 
ألط��راف الصراع وقد يساعد في تغيير 

احلسابات على األرض«. وبعد تبني 
القرار تبادلت كل من الصني والواليات 

املتحدة االنتقادات.
وفي بيان لها قالت الواليات املتحدة 
إنه رغم تأييدها للقرار »إال أنه لم يتضمن 
لغة حاسمة للتأكيد على الشفافية وتبادل 
املعلومات باعتبار تلك جوانب مهمة في 
مكافحة هذا الفيروس«. ومن جانب آخر 
ذك��ر مندوب الصني ل��دى األمم املتحدة 
أنه كان على مجلس األمن »التحرك على 
الفور« لدعم دعوة غوتيريش. وأضاف 
»شعرنا بإحباط شديد ألن بعض الدول 

عمدت إلى تسييس العملية«.

امللك سلمان يوجه بتمديد مبادرات 
حكومية لتخفيف آثار كورونا

أص��در خ��ادم احل��رم��ني الشريفني، امللك 
سلمان بن عبدالعزيز، أمراً بتمديد عدد من 
املبادرات احلكومية لتخفيف آثار تداعيات 
جائحة ف��ي��روس ك��ورون��ا على األنشطة 

االقتصادية والقطاع اخلاص.
وص���در األم���ر السامي بتمديد ع��دد من 
املبادرات احلكومية مدة إضافية، لتحقيق 
االستفادة الكاملة من املبادرات التي أعلنت 
منذ بداية اجلائحة، حيث ركزت املبادرات 
ال��ت��ي مت��ت امل��واف��ق��ة بتمديدها على )دع��م 
العاملني السعوديني، وإيقاف الغرامات، 
وت��أج��ي��ل حتصيل ال��رس��وم واإلع���ف���اءات، 

واإلقرارات(.
وتأتي هذه اخلطوة ام��ت��داداً لإلجراءات 
احلكومية العاجلة التي تساهم ف��ي دعم 
األفراد وقطاع املستثمرين ومنشآت القطاع 
اخلاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء 
في تنمية اقتصاد اململكة، والتخفيف عليهم 
من اآلث��ار املالية واالقتصادية من تداعيات 

فيروس كورونا املستجد.
وق��د ج��اءت امل��ب��ادرات التي ص��در األم��ر 
بتمديدها متمثلة في دعم العاملني السعوديني 
ف��ي منشآت القطاع اخل���اص امل��ت��أث��رة من 
ت��داع��ي��ات ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد عبر 
نظام )ساند(، وإيقاف الغرامات اخلاصة 

باستقدام العمالة.
ع���الوة على ذل���ك، سيتم رف��ع اإلي��ق��اف 
مؤقًتا عن منشآت القطاع اخلاص لتصحيح 
النشاط، واحتساب توظيف »السعودي« 
في نطاقات بشكل فوري لكل املنشآت، إضافة 
إل��ى رف��ع اإليقاف اخل��اص بحماية األج��ور 
خالل الفترة احلالية، وذلك مع استمرارية 

اخلدمة لعمالء الصفوة على مدار الساعة.
ك��م��ا س��ت��ي��م ت��أج��ي��ل حت��ص��ي��ل ال��رس��وم 
اجلمركية على ال���واردات ملدة ثالثني يوًما 

مقابل تقدمي ضمان بنكي، والتوسع في قبول 
طلبات التقسيط املقدمة من املكلفني بدون 
اشتراط الدفعة املقدمة، ومن ثم تأجيل سداد 
ضريبة القيمة املضافة عبر اجلمارك لتكون 
من خ��الل اإلق���رار، فضالً عن تعجيل سداد 
طلبات االسترداد لضريبة القيمة املضافة 

والفحص الحًقا.
باإلضافة إلى ذلك، سيتم اإلعفاء اجلزئي 
من املقابل املالي للمنتهية إقامتهم )شهراً( 
إضافياً من تاريخ انتهائها، على أن متدد 
امل��ب��ادرة مل��دة )شهر( إض��اف��ي، إن استدعت 
احلاجة، ومتديد مدة مبادرة »تأجيل تنفيذ 
إج����راءات إي��ق��اف اخل��دم��ات واحل��ج��ز على 
األم����وال للمكلفني غير امللتزمني بسداد 
الضريبة وال��زك��اة ف��ي امل��وع��د النظامي« 
)ش��ه��ري��ن( إضافيني م��ن ت��اري��خ انتهائها 
وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد 
مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد 
دفعها خالل فترة اجلائحة وذلك بداية من 

شهر مارس 2020.
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خادم احلرمني الشريفني

بأغلبية ساحقة.. الروس مينحون بوتني 
2036 حق متديد حكمه حتى عام 

15 بلدًا أوروبا تفتح أبوابها أمام 
مع مراجعتها كل أسبوعني

صوت الناخبون الروس بنسبة 77،92 
% لصالح التعديالت الدستورية التي 
جتيز للرئيس فالدميير بوتني البقاء في 
السلطة حتى ع��ام 2036، وفقا إلحصاء 
نهائي صدر أمس اخلميس، وهي نتيجة 

وصفتها املعارضة بأنها »كذبة كبيرة«.
وبلغت نسبة املشاركة في التصويت 
نحو %65 على مستوى ال��ب��الد، ووفقا 
ل��ألرق��ام ال��رس��م��ي��ة ال���ص���ادرة ع��ن جلنة 
االنتخابات ف��إن م��ا نسبتهم نحو 21% 

عارضوا تلك التعديالت.
وأشارت النتائج، أن ضابط املخابرات 
السوفياتية السابق -ال��ذي يحكم روسيا 
منذ أكثر من 20 عاما كرئيس أو رئيس 
ل���ل���وزراء- سيفوز بسهولة ب��احل��ق في 
الترشح مرتني أخريني للرئاسة بعد انتهاء 

واليته احلالية عام 2024.
وق���ال���ت رئ��ي��س��ة جل��ن��ة االن��ت��خ��اب��ات 
املركزية إيال بامفيلوفا إن نسبة املشاركة 
بلغت %65 تقريبا، وأضافت أن اللجنة لم 
تسجل خروقات ميكنها التأثير على نتائج 
التصويت، وتتيح بعض هذه التعديالت 
للرئيس احل��ال��ي الترشح لفترتني بعد 

انتهاء عهدته احلالية.
ومما شجع الناخبني على املشاركة في 

التصويت إجراء سحوبات على جوائز تقدم 
شققا سكنية، وحملة إعالنية تسلط الضوء 
على ت��ع��دي��الت أخ���رى ف��ي ذات احلزمة 
لها شعبية مثل حماية معاشات التقاعد 

وفرض حظر على زواج املثليني.
وبأمر من بوتني جرى حتويل مبلغ 10 
آالف روبل )141 دوالرا( منحة مالية ملرة 

واح��دة إل��ى كل واح��دة من أس��ر الناخبني 
لديها أطفال توجهت اليوم ملراكز االقتراع، 
ل��ت��ش��ارك ف��ي ال��ي��وم األخ��ي��ر م��ن عملية 
التصويت التي ُنظمت على م��دى سبعة 
أي��ام في محاولة للحد من تفشي فيروس 

كورونا.
وق��ال مسؤولو االنتخابات إن نسبة 
اإلقبال بلغت نحو %65، ونسبة املشاركة 
املطلوبة ه��ي %50 لتتم امل��واف��ق��ة على 
التعديالت إذا حظيت بتأييد أغلبية بسيطة 

من الناخبني.
من جهته، وص��ف خصم بوتني األب��رز 
أليكسي نافالني التصويت بأنه »تزوير« 
و«كذبة كبيرة«، داعيا أنصاره إلى التعبئة 

لالنتخابات اإلقليمية املقبلة في سبتمبر.
وف��ي السياق، ذك��ر تلفزيون »راي��ن« 
أن مجموعة صغيرة من النشطاء نظمت 
احتجاجا رمزيا بامليدان األحمر األربعاء، 
وشكلوا بأجسامهم تاريخ 2036 قبل أن 
تلقي الشرطة القبض عليهم على وجه 

السرعة.
وشكا احل��زب الشيوعي امل��ع��ارض -
ال��ذي نصح أن��ص��اره بالتصويت برفض 
ال��ت��ع��دي��الت ال��دس��ت��وري��ة- م��ن ح��دوث 

جتاوزات.

أع���اد األوروب���ي���ون فتح ح��دوده��م أم��ام 
املسافرين من 15 بلدا يعتبر الوضع الوبائي 

فيها مطمئنا مبا يكفي الستئناف الرحالت.
وتضم قائمة ال���دول ال�15 التي ستتم 
مراجعتها كل أسبوعني اجلزائر وأستراليا 
وكندا وجورجيا واليابان ومونتينيغرو 
وامل��غ��رب ونيوزيلندا وروان����دا وصربيا 
وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة وت��اي��ل��ن��د وت��ون��س 

واألوروغواي.
والصني املدرجة على القائمة بشروط، 
وع��دت بالسماح مجددا بدخول املواطنني 
األوروبيني أراضيها لكن دون حتديد موعد 
لذلك. وأع��ادت إسبانيا والبرتغال األربعاء 
فتح حدودهما البرية التي أغلقت في 16 

مارس مببادرة من لشبونة.
وأودى فيروس كورونا املستجّد بحياة ما 
ال يقل عن 511 ألفا و132 شخصا في العالم 
وف��ق ت��ع��داد لوكالة الصحافة الفرنسية، 

استناداً إلى مصادر رسمّية.
والواليات املتحدة، التي سجلت أول وفاة 
بكوفيد19- مطلع فبراير ، هي البلد األكثر 
تضرراً من حيث عدد الوفيات واإلصابات 
مع تسجيلها 127 ألفا و425 وفاة من أصل 

مليونني و636 ألفا و538 إصابة.
وبعد الواليات املتحدة، فإن الدول األكثر 

تضرراً بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 
59 ألفا و594 وف��اة، تليها اململكة املتحدة 
بتسجيلها 43 ألفا و730 وف��اة، ثم إيطاليا 
مع 34 ألفا و767 وفاة، وفرنسا مع 29 ألفا 

و843 وفاة.
وح���ذرت منظمة الصحة العاملية في 
األميركيتني من احتمال زيادة عدد الوفيات 
في أميركا الالتينية والكاريبي احملدد حاليا 
ب�114 ألفا تقريبا، 4 أضعاف بحلول األول 
من أكتوبر في غياب تعزيز التدابير الصحية.

وأعلنت مديرة منظمة الصحة العاملية 
في األميركيتني كاريسا إتيان أنه بالوتيرة 
احل��ال��ي��ة »س��ت��س��ج��ل أم��ي��رك��ا الالتينية 
والكاريبي أكثر من 438 ألف وفاة بكوفيد-

19« حتى األول من أكتوبر.
وتفاديا لتفشي فيروس كورونا املستجد 
م��ددت كندا حتى 31 يوليو تدابير إغالق 
حدودها أمام األجانب باستثناء األميركيني. 
وتدابير العزل واحلجر اإلل��زام��ي لدخول 

البالد مددت أيضا حتى 31 أغسطس.

لم يحصل على ضوء أخضر أميركي

نتنياهو يفشل في تنفيذ »خطة الضم« ويؤجلها لوقت آخر
حل أمس املوعد الذي حدده رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو لبدء عملية ضم 
أجزاء من الضفة الغربية من دون أن ينفذه، 
وس��ط رف��ض فلسطيني ق��وي ومعارضة 

دولية واسعة لتنفيذ اخلطة.
وأعلن دي��وان رئاسة ال��وزراء أن رئيس 
ال��وزراء اإلسرائيلي يواصل مباحثاته مع 
اإلدارة األميركية لالتفاق على آلية لبدء 

تنفيذ ضم أراض في الضفة الغربية.
واستبعد وزي��ر اخلارجية اإلسرائيلي 
غابي أشكنازي إعالن ضم أراض من الضفة 
الغربية إلى إسرائيل اليوم األربعاء، وهو 
املوعد الذي حددته حكومة بنيامني نتنياهو 

لبدء مناقشة هذه اخلطوة.
وق��ال أشكنازي إن��ه من غير املرجح أن 
يكون هناك إع��الن بشأن توسعة السيادة 
اإلسرائيلية في الضفة احملتلة اليوم. ورفض 
أشكنازي التعليق على التقارير التي تشير 
إلى وج��ود خالفات داخ��ل االئتالف احلاكم 
في إسرائيل بشأن توقيت أي خطوة أحادية 

للضم.
مئات الضباط يرفضون

وط��ال��ب م��ئ��ات ال��ض��ب��اط ورج���ال األم��ن 

السابقون ف��ي اجليش واألج��ه��زة األمنية 
اإلسرائيلية احل��ك��وم��َة برئاسة بنيامني 
نتنياهو بعدم اإلق��دام على ضم أج��زاء من 
الضفة الغربية، وقالوا إن ذلك سيضر أمن 
إسرائيل. وفي املقابل، كشف وزي��ر الطاقة 
اإلسرائيلي يوفال شتاينتز عن أن عملية 
ضم أجزاء من الضفة الغربية ستجري خالل 

أشهر، ورمبا أسابيع.
ال موافقة أميركية

وقال مدير مكتب اجلزيرة في القدس وليد 
العمري إن نتنياهو لم يحصل على ضوء 

أخضر أميركي بالبدء في تنفيذ خطة الضم.
وأض��اف أن وف��دا أميركيا غ��ادر إسرائيل 
أمس، بعد أن حاول التوفيق بني قطبي احلكم 
في إسرائيل، وس��ط خالفات داخ��ل دوائ��ر 
احلكم بإسرائيل بشأن خطة الضم وشروط 
تنفيذها. ونتنياهو ووزي���ر ال��دف��اع بيني 
غانتس، والشريك الرئيسي في االئتالف، 
على خالف بشأن توقيت أي خطوة أحادية 

لضم األراضي.
وق���ال م��س��ؤول أم��ي��رك��ي بعد أن اختتم 
مستشار البيت األب��ي��ض آف��ي بيركويتس 
زيارته إلسرائيل »هناك محادثات قوية مع 

إسرائيل بشأن خطة ترامب«.
رفض بريطاني فرنسي

ودعا رئيس ال��وزراء البريطاني بوريس 
جونسون في مقال رأي في أكثر الصحف 
اإلسرائيلية انتشارا إل��ى إلغاء أي خطط 

للضم.
وكتب جونسون »الضم سيشكل انتهاكا 
للقانون الدولي، آمل بشدة أال يتم الضم. وإذا 
ح��دث، فإن اململكة املتحدة لن تعترف بأي 
تغييرات على حدود 1967، باستثناء تلك 

املتفق عليها بني الطرفني«.
من جهته، قال وزير اخلارجية الفرنسي 
جان إيف لو دريان األربعاء إن ضم إسرائيل 
أي أراض في الضفة الغربية احملتلة سيكون 
انتهاكا للقانون الدولي، وستكون له عواقب. 
وق��ال ل��و دري���ان ف��ي جلسة برملانية »ضم 
أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من 
شأنه أن يلقي بظالل من الشك على أطر حل 

الصراع«.
وأض��اف »ال ميكن أن مير ق��رار الضم من 
دون عواقب، ونحن ندرس خيارات مختلفة 
على املستوى الوطني، وكذلك بالتنسيق مع 

شركائنا األوروبيني الرئيسيني«.

الرئيس فالدميير بوتني

عزت حامد

هل بات املريض الفلسطيني الضحة األبرز 
ملمارسات االحتالل وردود الفعل الناجمة عن 

املمارسات السياسية للحكومة؟ 
سؤال أبرزته بعض من الدوائر اليوم مع 
اشتعال الغضب سواء الفلسطيني أو الدولي 
بسبب تهديدات رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي 
بضم امل��زي��د م��ن األراض����ي م��ن الضفة إلى 
إسرائيل ، وهو ما سيزيد من دقة األوضاع 
ويفتح ال��ب��اب أم��ام التوسع ف��ي رد الفعل 
اجليوسياسي الفلسطيني وانعكاسه على 
املواطن.  وتقول مصادر فلسطينية مسؤولة 
أن وقف التنسيق األمني مع االحتالل سيضر 
بقدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة أزمة 
جائحة كورونا ، والتي ب��دأت في االنتشار 
بعدد من امل��دن الفلسطينية ، وعلى رأسها 

مدينتي اخلليل ونابلس. 
وأش���ارت تلك ال��ق��ي��ادات ف��ي تصريحات 

نقلتها صحيفة عرب نيوز الدولية أنه وعلى 
الرغم من االستقاللية التي يتم احلصول 
عليها في قسم الصحة دون أي دعم خارجي ، 
فإن الكثيرين في السلطة الفلسطينية ما زالوا 
يعتقدون أن هناك حاجة لتعزيز التعاون مع 

جميع البلدان حولها ملكافحة الفيروس.
ال��الف��ت أن أح��د أب���رز امل��ص��ادر األمنية 
الفلسطينية أش���ار إل��ى وج���ود قلق كبير 
لدى األجهزة األمنية والصحية في الضفة 
الغربية من تداعيات وقف التنسيق األمني ، 
خاصة وأن السلطة الفلسطينية تعاني طبيا 
من تداعيات كثيرة ، وه��ي التداعيات التي 

تتواصل بال توقف.
وعرضت الصحيفة في تقرير لها مخاطر 
تأثير وقف هذا التنسيق ، مشيرة إلى أنه امتد 
جلميع األراض��ي الفلسطينية س��واء الضفة 
الغربية ومختلف مدنها املتعددة ، باإلضافة 
إل��ى قطاع غ��زة أيضا. وعرضت الصحيفة 

courthousenews الدولية في تقرير لها 
تداعيات وقف التنسيق األمني على الصحة 
الفلسطينية العامة ، والتي لم تطال فقط 
الكبار ، ولكن ايضا األطفال الرضع والصبية 
م��ن املصابني ب��أم��راض مزمنة ومتعددة، 
وهؤالء كانوا يحصلون على العالج املطلوب 
من املستشفيات اإلسرائيلية ، وهو ما توقف 

االن في ظل وقف التنسيق األمني.  
ونبهت الصحيفة إلى قلق الفلسطينيني من 
تداعيات خطة عملية وقف التنسيق األمني 
، مشيرة في ذات الوقت إلى تصاعد مخاطر 
تفشي فيروس كورونا بسبب االحتاجاجات 
السياسية املشتعلة منذ صباح اليوم االربعاء 
في األراض��ي الفلسطينية ، نتيجة للغضب 
الفلسطيني إزاء خطة الضم ، األم��ر ال��ذي 
ب��ات يؤثر بقوة على احلالة الفلسطينينة 
ب��االض��اف��ة إل��ى ت��رق��ب الكثير م��ن ال��دوائ��ر 

لتداعيات هذا األمر.

صحة الفلسطينيني .. املعاناة تضاعف املخاطر حتت االحتالل


