
عزت حامد

أعلنت ك��وادر سياسية كبرى في 
حركة فتح ع��ن نيتها إق��ام��ة مسيرة 
كبرى في مدينة رام الله ، وهي املسيرة 
التي ستشارك فيها عدد من الفصائل 
الفلسطينية مبا فيها حتى الفصائل 
املختلفة سياسيا مع حركة فتح وفي 

مقدمتها حركة حماس. 
ورص������دت ب��ع��ض م���ن امل���واق���ع 
اإلخ��ب��اري��ة س���واء الفلسطينية أو 
الغربية تصريحات عدد من مسؤولي 
ح��رك��ة ح��م��اس مم��ن أع��ل��ن��وا نيتهم 
حضور هذه املسيرة في رام الله، وهي 
املسيرة التي ستنادي بإسقاط مبادئ 

خطة الضم السياسية والتصدي لها . 
وت���ش���ي���ر دوري�������ة امل��ون��ي��ت��ور 
االستراتيجية في تقرير لها إل��ى أن 
االستجابة السياسية حلركة حماس 
إزاء التفاعالت السياسية لدعوات 
حركة فتح متثل حاليا منحى إيجابي، 
وه���و امل��ن��ح��ى ال���ذي رص��دت��ه بعض 
الدوائر خاصة مع االقتناع الفصائلي 
ب��ض��رورة احت���اد ال��ق��وى السياسية 
الفلسطينية ضد خطة نتنياهو للضم.  

وأه��ت��م��ت ب��ع��ض م���ن ال��ت��ق��اري��ر 
الغربية برصد اآلراء السياسية لكبار 
املسؤولني واألكادمييني الفلسطينيني 
، ح��ي��ث ق���ال األك���ادمي���ي وامل��س��ؤول 
السابق في السلطة الفلسطينية غسان 
اخلطيب، في تصريحات نقلتها قناة 
ي��ورو نيوز، أن هناك »فجوة« آخذة 
في االتساع بني الشعب الفلسطيني 
وقيادته وهي تفسر عالمات الالمباالة 
فيما يتعلق مبخطط ال��ض��م ، وق��ال 

اخل��ط��ي��ب إن م��ن ب��ني أس��ب��اب ه��ذه 
الفجوة، عدم انعقاد االنتخابات منذ 

العام 2006.
ويشير اخلطيب إل��ى أن التهديد 
بالضم يأتي في الوقت ال��ذي يواجه 
فيه الفلسطينيون ظروفا اقتصادية 
صعبة للغاية بسبب جائحة كوفيد 
19-، إذ تشهد الضفة الغربية زيادة 

مطردة في أعداد اإلصابات.
وبحسب األك��ادمي��ي، ينظر بعض 
الفلسطينيني إل��ى ال��ض��م باعتباره 
استمرارا حلملة إسرائيلية طويلة 
األمد »لتكريس االحتالل« والتي تشمل 
البناء املنتظم واملتسارع للمزيد من 

املستوطنات اإلسرائيلية.
ج��دي��ر بالذكر إن املتحدث باسم 
حركة »حماس« حازم قاسم عقب، على 

مسيرات الغضب املقررة غداً؛ ملواجهة 
ق��رار الضم و«صفقة ال��ق��رن«، قائالً: 
نحن في حماس ومعنا جميع القوى 
والفصائل الفلسطينية، حاضرون 
وموحدون في امليدان؛ ملوجهة مخطط 

الضم االستعماري.
من جانبها أش��ارت دوائ��ر صحفية 
غربية إلى تقديراتها االستراتيجية 
بشأن تداعيات خطة الضم التي أعلنت 
عنها إسرائيل ، وبات من الواضح أن 
غالبية التقديرات تشير إلى خطورة 
تاثير هذه اخلطوة على غزة حتديدا 

بعيدا عن الضفة الغربية.
 واش��ارت صحيفة الغارديان إلى 
أن غ��زة م��ن املمكن أن تكون ضحية 
ه��ذه اخل��ط��وة ، مستشهدة ب��زاوي��ة 
القوة ومتدير منازل االستشهاديني 

من عناصر فصائل املقاومة املعادية 
لالحتالل.

وق��ال مصدر فلسطيني للصحيفة 
»بات من الواضح أن الرئيس محمود 
ع��ب��اس يعلم مت��ام��ا م���دى ق���وة ه��ذا 
التحدي ، مشيرا إلى أنه يعرف متاما 
أن التصعيد ليس في صاحله وسيدمر 
الضفة الغربية ، األمر الذي سيكبده 
شخصيا خسائر جمة وسيكبد الوضع 

الفلسطيني أيضا خسائر فادحة«.
واش���ار ه��ذا امل��ص��در أن اب��و م��ازن 
وكبار رجال السلطة يدكرون متاما أن 
التصعيد واملقاومة ليست في صاحلهم 
متاما ، وبالتالي من املمكن تعريض 
غزة للدمار ، وهو أمر ميكن إلسرائيل 
أن تقوم به خاصة مع مترار اعتدائاتها 

ضده
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كورونا.. كبير اخلبراء بأميركا يحذر من »اجتاه خاطئ« واجلزائر تسجل حصيلة قياسية
حذر كبير خبراء األمراض املعدية 
في الواليات املتحدة من أن حصيلة 
اإلصابات اليومية بفيروس كورونا 
املستجد في بلده قد تقفز إلى 100 
ألف حالة بسبب التراخي في اتباع 
التوجيهات الصحية، وسط مخاوف 

عاملية من موجة ثانية من الوباء.
وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، 
عضو خلية مكافحة أزمة كورونا، 
خالل جلسة استماع أمام جلنة في 
مجلس الشيوخ إن ال��ب��الد تسير 
في »االجت��اه اخلاطئ« فيما يتعلق 
ب��اجل��ائ��ح��ة، مطالبا األميركييني 
بوضع الكمامات وجتنب التجمعات 

احلاشدة.
وق���ال اخل��ب��ي��ر األم��ي��رك��ي »م��ن 
ال��واض��ح أن األم���ور ليست حتت 
السيطرة التامة حاليا«، وأض��اف 
»لن أفاجأ ببلوغنا 100 ألف إصابة 
في اليوم إن لم نعكس االجت��اه«، 
م��ؤك��دا أن »األم���ور ميكن أن ت��زداد 

سوءا«.
انتقاد لبعض الواليات

وأع���رب ف��اوت��ش��ي ع��ن اعتقاده 
ب���أن ب��ع��ض ال���والي���ات ال تتقيد 
باملعايير ال��ت��ي حت��دد آل��ي��ة إع��ادة 
فتح املؤسسات التجارية واألماكن 
العامة، ورأى أن ارت��ي��اد الشبان 
للحانات م��ن دون وض��ع كمامات 
وعدم تقيدهم بالتباعد االجتماعي 

يعد سلوكا »خطيرا«.
وقد عاد وباء كوفيد- 19، الذي 
يسببه فيروس كورونا املستجد، 
بقوة ف��ي دول ع��دي��دة م��ع تصاعد 
أع��داد الوفيات واإلص��اب��ات وسط 

حتذيرات من موجة ثانية.
وق�����ال امل���دي���ر ال���ع���ام ملنظمة 
الصحة العاملية تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس إن الوباء -الذي ظهر 
أول م��رة ف��ي ال��ص��ني ف��ي ديسمبر 
املاضي- »أبعد ما يكون من نهايته«. 
وط��ال��ب غيبريسوس احلكومات 
ب��إج��راء ف��ح��وص وت��ع��ق��ب وع��زل 
وفرض حجر صحي على املصابني، 

إلنقاذ األروح من الفيروس.
توقعات عاملية قامتة

وف��ي غ��ي��اب ل��ق��اح م��ؤك��د مضاد 
لفيروس كورونا رغ��م إع��الن دول 
مثل الصني عن بعض االختبارات 
»امل��ب��ش��رة«، قالت منظمة الصحة 
العاملية إن التوقعات على املستوى 
العاملي ال تزال قامتة، ودعت لتوّقع 
األس����وأ خ��اص��ة ف��ي ظ��ل امل��خ��اوف 
من ظهور فيروسات ج��دي��دة، بعد 
اكتشاف ساللة من فيروس إنفلونزا 
اخلنازير في الصني قد تتحّول إلى 

وباء عاملي.
ووف��ق أح��دث اإلح��ص��اءات التي 
تنشرها منصة »ورلدوميتر«، فقد 
بلغ مجموع اإلصابات على مستوى 

العالم 10 ماليني و583 ألف إصابة، 
منها 513 ألف وفاة.

تزايد باجلزائر
وف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي، سجلت 
اجل���زائ���ر 336 إص���اب���ة ج��دي��دة 
بفيروس ك��ورون��ا املستجد خالل 
24 س��اع��ة، ف��ي حصيلة يومية 
قياسية. وقال جمال فورار املتحدث 
ب��اس��م اللجنة احلكومية املكلفة 
برصد ومتابعة فيروس كورونا 
في مؤمتره الصحفي اليومي، إن 
إجمالي عدد املصابني بكوفيد19- 
في اجلزائر ارتفع إلى حوالي 140 

ألف مصاب.
وص��در القرار األوروب��ي بإعادة 
فتح احل��دود أم��ام الوافدين من 15 
دولة من بينها كندا والصني بشرط 
أن تعامله بكني باملثل، لكن االحتاد 
استثنى من قراره الواليات املتحدة 

وتركيا.
وال يغير القرار األوروبي الوضع 
بالنسبة للجزائر، إذ إن السلطات 
اجلزائرية ق��ررت ي��وم األح��د إبقاء 
حدودها البرية ومطاراتها وموانئها 
مغلقة ح��ت��ى إش��ع��ار آخ���ر بسبب 
تسجيلها ارتفاعا في عدد اإلصابات 
اليومية اجلديدة بفيروس كورونا، 
في طفرة ع��زت سببها إل��ى تراخي 
امل��واط��ن��ني ف��ي اح��ت��رام إج����راءات 

الوقاية.

في ظل التهديدات املتواصلة من إسرائيل

خطط نتنياهو للضم تزيد الفصائل الفلسطينية تقاربًا
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ضمن مسار أستانا

قمة ثالثية جتمع بوتني وأردوغان
وروحاني لبحث الوضع في سوريا

عقد أمس األربعاء، رؤساء روسيا 
وتركيا وإي��ران قمتهم ال��دوري��ة في 
إط��ار ما يسمى مسار أستانا بشأن 
األزم��ة السورية، عن طريق خدمة 

الفيديو بسبب تفشي كورونا.
وبحث ال��ق��ادة املسائل املتعلقة 
بالتسوية السياسية عبر إع��ادة 
إط���الق عمل اللجنة ال��دس��ت��وري��ة، 
وك��ذل��ك القضايا األمنية املتعلقة 
بتطبيق االتفاقات الروسية التركية 
املتعلقة بشمال سوريا ومحافظة 

إدلب.
وج���اءت القمة م��ع ت��زاي��د وتيرة 
القصف اإلسرائيلي مؤخرا ملواقع 
إيرانية في سوريا، ودخول »قانون 
قيصر« حيز التنفيذ ال���ذي يطال 
بعقوباته النظام السوري وداعميه 

الرئيسينينْ روسيا وإيران.
وبعد أن أدى التصعيد في أعمال 
ال��ع��ن��ف إل���ى تهجير ن��ح��و مليون 
س��وري، اتفقت تركيا وروس��ي��ا في 

م����ارس/ آذار امل��اض��ي ع��ل��ى وق��ف 
االقتتال في منطقة إدلب شمال غرب 
س��وري��ا، ف��ي وق��ت قامت الطائرات 
احل��رب��ي��ة ال��ش��ه��ر احل��ال��ي بقصف 

قرى في املنطقة التي تسيطر عليها 
املعارضة. وروسيا وإي��ران داعمان 
رئيسيان لنظام الرئيس بشار األسد 
ف��ي س��وري��ا، ف��ي ح��ني ت��دع��م تركيا 

قوات املعارضة. لكنهم اتفقوا جميعا 
-من خالل عملية دبلوماسية يرجع 
تاريخها إلى عام -2017 على العمل 

على خفض التصعيد بينهم.

بهدف ردع روسيا ودعم الناتو

ترامب يوافق على سحب
9500 جندي من أملانيا  

أع��ل��ن امل��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة ال��دف��اع األميركية 
)البنتاغون( جوناثان هوفمان موافقة الرئيس دونالد 
ترامب على مقترح بسحب 9 آالف و500 جندي أميركي 
متمركزين حاليا في أملانيا، على أن يتّم تقدمي هذه 
اخلّطة »األسابيع املقبلة« إلى الكونغرس، ومن ثّم إلى 

احللفاء في حلف شمال األطلسي )الناتو(.
وقال هوفمان في بيان إّن الوزير مارك إسبر ورئيس 
هيئة األركان املشتركة في اجليش اجلنرال مارك ميلي 
»قّدما يوم االثنني هذه اخلّطة الهادفة إلى إعادة نشر 9 

آالف و500 جندي خارج أملانيا«.
وك��ان ُيشير بذلك إل��ى التخفيض ال��ذي طلبه في 
15يونيو الرئيس ترامب الذي اتهم برلني باالستفادة 
ماليا من الوجود العسكري األميركي، وبالتقصير في 

الوفاء بالتزاماتها املالية والدفاعية.
وذكر املتحدث أن »االقتراح الذي مّتت املوافقة عليه 
ال يستجيب لتوجيهات الرئيس فحسب، بل سيزيد 
أيضا م��ن ال���ردع ف��ي مواجهة روس��ي��ا، وُي��ع��زز حلف 
شمال األطلسي، ويطمئن احللفاء، ويحسن املرونة 
اإلستراتيجية للواليات املتحدة والقيادة العمالنية 

للجيش األميركي في أوروبا«.
إبالغ واستشارة

وأضاف هوفمان أن مسؤولي البنتاغون سيبلغون 
بذلك »جلان الدفاع في الكونغرس مبجلسيه األسابيع 

املقبلة، ومن ثم سيتشاورون مع احللفاء«.
ولم يحدد املتحدث في أي دول ميكن نشر تلك القّوات 
األميركية، لكن ت��رام��ب ق��ال خ��الل استقباله نظيره 
البولندي أن��دري��ه دودا األس��ب��وع امل��اض��ي ف��ي البيت 
األبيض إن »بولندا ستكون واح��دة من تلك األماكن 

األخرى في أوروبا«.
وبحسب اثنني من كبار املسؤولني في البنتاغون، 
ستتّم إع���ادة بعض اجل��ن��ود إل��ى ال��والي��ات املتحدة، 
وسيرسل الباقون إل��ى دول في الكتلة السوفياتّية 
السابقة، بهدف بعث رسالة واضحة إلى روسيا التي 
ظهرت طموحاتها العسكرية جليا عندما ضّمت شبه 

جزيرة القرم عام 2014.

انفجارات وقتلى وقطع لإلنترنت

اضطرابات عنيفة 
بالعاصمة اإلثيوبية 
بعد مقتل مغن شهير

سقط قتلى وجرحى في احتجاجات واضطرابات 
شهدتها العاصمة أديس أبابا ومدن إثيوبية أخرى 
على خلفية الغضب الذي فّجره مقتل املغني وكاتب 
األغ��ان��ي الشهير ه��اش��ال��و هونديسا م��ن قومية 
األورومو. وقال مفوض الشرطة الفدرالية إن ثالثة 
انفجارات هزت أدي��س أبابا، وأسفرت عن سقوط 
قتلى وجرحى. وأض��اف في بيان متلفز أن »بعض 
أولئك الذين زرع��وا القنابل ُقتلوا وكذلك مدنيون 
أب��ري��اء«. وص��رح امل��ف��وض أيضا ب��أن ضابطا من 
الشرطة ُقتل خالل مواجهة مع احلرس الشخصي 

لرجل اإلعالم جوهر محمد.
أعداد القتلى واجلرحى

من جهتها، قالت مصادر في الشرطة والقطاع 
الصحي أن 10 أشخاص على األق��ل الق��وا حتفهم، 
وأن أكثر م��ن 80 شخصا أصيبوا ب��ج��روح ج��راء 
االنفجارات واالحتجاجات في العاصمة وفي إقليم 
أوروم��ي��ا عموما. وانقطعت خدمات اإلنترنت في 
إثيوبيا، وهي خطوة اتخذتها السلطات سابقا عند 
اندالع اضطرابات سياسية. واندلعت االحتجاجات 
صباح الثالثاء بعدما انتشرت أنباء مقتل املغني 
وكاتب األغاني الشهير هاشالو هونديسا )43 عاما( 

مساء االثنني.
صدمة

وأح���دث مقتل هونديسا ص��دم��ة كبيرة وسط 
قومية األوروم���و، التي ينحدر منها أيضا رئيس 
الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد. وقد بزغ جنم هونديسا 
-وهو سجني سياسي سابق- خالل االحتجاجات 
التي خرجت على مدى سنوات ضد احلكومة والتي 

اشتعلت شرارتها في قلب إقليم أوروميا.

خريطة استئناف رحالت 
الطيران في الدول العربية 

وشروط الدخول
تستعد ش��رك��ات الطيران ف��ي ال���دول العربية 
الستئناف رحالتها خالل ساعات، امتثاال لقرارات 
تلك الدول برفع قيود السفر على تسيير واستقبال 
رحالت الطيران، وسط إج��راءات احترازية ألزمت 
بها الشركات لدخول كل من تلك ال���دول، والتي 

تفاوتت فيما بينها.
مصر

استأنفت شركات الطيران املصرية رحالتها 
الدولية أمس األربعاء بعد توقف دام أكثر من 3 
أشهر منذ يوم 19 مارس املاضي، بسبب تداعيات 
جائحة ك��ورون��ا التي أث��رت على حركة الطيران 
بجميع دول العالم. وأعلنت الشركة الوطنية مصر 
للطيران عن بدء تشغيل رحالتها إلى أكثر من 29 

نقطة مباشرة.
اإلمارات

وضعت دولة اإلمارات العربية املتحدة عدًدا من 
االشتراطات الستقبال املقيمني من حملة اإلقامات 

السارية املتواجدين خارج الدولة.
وم��ن أب��رز تلك االش��ت��راط��ات، إج���راء الفحص 
املسبق في ال��دول التي مت التعاقد مع مختبرات 
معتمدة بها من قبل اجلهة املختصة واملنتشرة في 
حوالي »106« مدن في »17« دولة كمرحلة أولى، 
على أال تتجاوز صالحية نتيجة الفحص »72« 

ساعة قبل موعد إقالع الطائرة.
البحرين

أعلنت طيران اخلليج ñ الناقلة الوطنية ململكة 
البحرين ñ ع��ن استئنافها لرحالتها املجدولة 
املباشرة إلى كل من أثينا والقاهرة ب��دءاً من أمس 
األربعاء. وألزمت مملكة البحرين جميع الوافدين 
إليها بتعبئة استمارة اإلقرار الصحي، كما سيخضع 
جميع املسافرين القادمني لفترة عزل ذاتي أو حجر 

صحي مدتها 14 يوًما.


