
أعلنت حكومة دبي  فتح املراكز التجارية 
والشركات اخلاصة فيها بنسبة 100 باملئة، 
اع��ت��ب��اراً م��ن أم��س األرب��ع��اء مبوجب ق��رار 
ص��ادر من اللجنة العليا إلدارة األزم��ات. 
وكانت دبي زادت ساعات السماح للحركة 
والنشاط االقتصادي وامل��رور لتكون من 
الساعة 6 صباحاً إل��ى 11 لياًل، في إطار 

إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وكان الرئيس التنفيذي ملؤسسة مطارات 
دب��ي، ب��ول غريفيت، ق��ال الشهر املاضي 
إن م��ط��ارات دب��ي ات��خ��ذت ق���رارا بتقليص 
التكاليف ملا يصل إلى 50 باملئة، كما شمل 
األمر أيضا تخفيض العمالة لتخفيف العبء 
عن املؤسسة. وأوضح أن عودة مستويات 
الطيران لسابق عهدها يتطلب التوصل إلى 

عالج أو لقاح لفيروس كورونا.
وت��اب��ع: »م��ا ن��ق��وم ب��ه اآلن ه��و توفير 
ط��رق للمحافظة على التباعد االجتماعي 
وتعقيم كل رحلة وإعطاء العاملني معدات 
حتميهم، ووضعنا أجهزة فحص عن مداخل 
الطائرات. وطلبنا من املسافرين التوجه إلى 

املطار قبل 4 ساعات«.
وأش��ار إلى أنه في حال تطبيق التباعد 
االجتماعي، فإن مطارات دبي ال تستطيع 
أن تتحمل غير 35 مليون مسافر في العام، 
م��ق��اب��ل 90 م��ل��ي��ون م��س��اف��ر ف��ي األوق���ات 
الطبيعية. وأشار إلى أن التباعد االجتماعي 

ميكن تطبيقه على امل��دى القصير، لكن ال 
ميكن تطبيقه على املدى الطويل ألنه سيكون 

غير مجد.
ب��دوره ق��ال رئيس مجلس إدارة إعمار 
العقارية، محمد ال��ع��ّب��ار، مخاطباً جّت��ار 
التجزئة، إن��ه وف��ي الوقت ال��ذي ب��دأت فيه 
اإلمارات اخلروج من براثن أزمة كوفيد19- 
بشكٍل تدريجي، فإن املرحلة احلالية تتطلّب 
جرأًة أكبر ومرونًة أكثر للتأقلم مع املعطيات 

التي ُفرضت على اجلميع في الوقت الراهن.
م��ن جهته ق��ال سمير ع��س��اف، رئيس 
مجلس اإلدارة للخدمات املصرفية للشركات 
 HSBC واملؤسسات الكبرى في مجموعة
املصرفية العاملية، إن دول اخلليج ستكون 
أكثر قدرة على التعافي واخل��روج من آثار 
اجلائحة بسبب قدرتها على االستدانة 

وحجم احتياطياتها الكبيرة.
وح��ول مواجهة آث��ار اجلائحة في دبي، 
قال عساف إن دبي متأثرة أكثر من غيرها 
ألنها اقتصادها خدمي سياحي ويعتمد 
على قطاع النقل وه��ذه القطاعات متأثرة 
باجلائحة، لكن دبي ليست لديها تلك القيمة 
من ال��دي��ون التي كانت مسجلة في عامي 
2009 و2010، موضحا أن دب��ي باتت 
في الوقت احلالي، متكاملة أكثر في داخل 
اإلم��ارات وأصبحت البنى التحتية في دبي 

مهمة جدا لدولة اإلمارات.

دبي تعلن فتح املوالت والشركات بكامل طاقاتها

الغنوشي يستبق جلسة مساءلته 
بتبرير وسط تلويح بسحب الثقة

انعقدت أمس األربعاء جلسة غير مسبوقة 
بالبرملان التونسي ملساءلة رئيسه وزعيم حركة 
النهضة راشد الغنوشي بعد انتقادات ملواقفه 

بشأن ليبيا وحتركات خفية في تركيا.
إلى ذل��ك، قدم ن��واب في البرملان إثباتات في 
اجللسة تزعج اإلخوان فيما لوح آخرون بسحب 
الثقة من رئيس البرملان، مستقبال، بعد استيفاء 
الشروط القانونية والتنظيمية لذلك. وقامت 
اجللسة على املساءلة احلقيقية وق��د تعقبها 
خطوات أخ��رى لسحب الثقة، دون استعراض 

لكلمات النواب. 
الغنوشي يستبق

وفي خطوة استباقية، برر راشد الغنوشي 
حتركاته بعدم اخلروج عن ضوابط الدبلوماسية 
التونسية التي وصفها باحلياد السلبي في ليبيا.

ي��ش��ار إل���ى أن���ه م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 
واإلجرائية، لم يحدث أن متت مساءلة رئيس 
املجلس التأسيسي أو رئيس البرملان السابق، 
وهو ما قد يؤثر على التوازنات داخل االئتالف 
احلاكم،، بعد تضييق اخلناق على حركة النهضة 
داخله. وتشهد تونس حراكا احتجاجيا ميدانيا، 
سبق اجللسة، رفضا لسياسات حركة النهضة 

ورئيسها راشد الغنوشي في الداخل و اخلارج.
وك��ان الغنوشي هنأ في 20 مايو املاضي، 

رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، فايز السراج، 
باستعادة ق��وات��ه امل��دع��وم��ة م��ن تركيا قاعدة 
الوطية العسكرية القريبة من احلدود التونسية. 
وأعاد الكرة الحقا مهنئا بسيطرة قوات الوفاق 
على مساحات شاسعة في ليبيا، ما استدعى ردا 
غير مباشر من الرئيس التونسي، قيس سعيد، 
الذي أكد في خطاب مبناسبة عيد الفطر الشهر 
املاضي، أن »الدولة التونسية واحدة ولها رئيس 

واحد في الداخل واخلارج على السواء«.

قوات الوفاق الوطني تعلن بدء
معركة استعادة مطار طرابلس

مع أتهام نتنياهو بالكذب وعدم الواقعية

تقديرات غربية: اإلحباط وتردي االقتصاد 
يسيطران على الشارع الفلسطيني

عزت حامد 

كشفت بعض من استطالعات 
ال�����رأي ال��ت��ي ن��ش��رت أخ��ي��را 
إن االح��ب��اط وتعاظم احلاجة 
االق���ت���ص���ادي���ة امل��ت��واص��ل��ة 
ب��ات يسيطران على ال��ش��ارع 
الفلسطيني ، األم��ر ال��ذي دفع 
ب��ب��ع��ض م��ن ال��ت��ح��ل��ي��الت إل��ى 
الذهاب بإن غالبية سكان الضفة 
الغربية ال يكترثون بفكرة ضم 
إس��رائ��ي��ل مل��ن��اط��ق ف��ي الضفة 

الغربية. 
وأش��ارت بعض من التقارير 
إل���ى م��ع��ارض��ة الفلسطينيني 
ل��ه��ذه اخل��ط��وة ، إال أن تعاظم 
األزم���ات االق��ت��ص��ادي��ة ورغبة 
الفلسطينيني في توفير فرصة 
عمل يومية أث��ر على الكثير 
من التقديرات السياسية ولم 
يعد مينحها األولوية كما كان 

الوضع في السابق. 
وق��ال��ت صحيفة نيويورك 
تاميز األمريكية أن الكثير من 
الفلسطينيني يعانوا البطالة ، 
التي برغت مستويات مرتفعة 
للغاية نتيجة لوباء كورونا 
املستجد ، األم���ر ال���ذي يجعل 
التحدي االقتصادي هو األبرز 
واأله����م أم���ام اي فلسطيني ، 
بغض النظر عن اي حتدي أخر 

على أي صعيد.
ون��ب��ه��ت ال��ص��ح��ي��ف��ة إل��ى 
أن رئ��ي��س ال�����وزراء بنيامني 
نتنياهو ال يرغب إال في كسب 
مجد شخصي له من وراء هذه 
اخل���ط���وة، وق��ال��ت الصحيفة 
إن نتنياهو يعتقد أن توسيع 
الدولة اليهودية في األراض��ي 
العبرية التوراتية في الضفة 
ال��غ��رب��ي��ة س��ي��ك��ون إرث�����اً ل��ه، 
واألساس اجلديد ألي مفاوضات 

مستقبلية. 
وأض��اف��ت »ي���درك نتنياهو 
ج��ي��داً أن إدارة ت��رام��ب، التي 
م��ن��ح��ت��ه واجل���ن���اح اليميني 

اإلسرائيلي كل مطالبهم، تتيح 
فرصة خاصة لتوسعة السيادة 
اإلسرائيلية مبوافقة أميركية، 
غير أن األزم��ة احلقيقة تتعلق 
بجدوى تنفيذ هذه اخلطة على 

األرض.
ال��الف��ت إن��ه ورغ���م النقاش 
ال��س��اخ��ن ال���دائ���ر ه���ذه األي���ام 
وعلى نطاق واسع بشأن خطة 
الضم التي أعلن عنها رئيس 
ال���وزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو ، إال أن ع��دد كبير من 
املسؤولني الفلسطينيني يرون 
أن خ��ط��وة ال��ض��م ل��ي��س��ت إال 
خطوة استعراضية ولن يكون 
لها تاثير في سياسات الشرق 

األوسط. 
وأشارت تقارير إعالمية إلى 
أن الكثير من هؤالء املسؤولني 
يتعاطون األن مع ه��ذه اخلطة 
باعتبارها خطة فاشله لن تدوم 
، واأله��م إنها ضعيفة ومحكوم 
عليها بالفشل حتى من قبل أن 

تخرج إلى النور والعلن. 
وتطرقت صحف غربية إلى 

تداعيات هذه اخلطة وحساسية 
تنفيذها ، حيث قالت صحيفة 
الغارديان البريطانية إن هذه 
اخل��ط��ة مت��ث��ل ان��ت��ه��اك��ا وقحا 

للقانون الدولي
وق����ال����ت ال��ص��ح��ي��ف��ة ف��ي 
افتتاحيتها السياسية األخيرة 
أن رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي 
وبعد أن جنا من صراع سياسي 
استمر مل��دة ع��ام ، وه��و الصرع 
الذي احتاج إلى ثالث انتخابات 
وطنية للتغلب عليه، أعلن أنه 
سيبدأ قريبا ف��ي عملية ضم 
املستوطنات اليهودية وغور 
األردن في الضفة الغربية، كما 

تعهد في حملته.
وت��ق��ول الصحيفة »رغ��م أن 
املستوطنات توسعت بشكل 
مطرد على م��دى عقود، وغور 
األردن ي��خ��ض��ع ف���ي ال��واق��ع 
لسيطرة عسكرية إسرائيلية، 
إال أن هناك العديد من األسباب 
التي جتعل الضم الفعلي فكرة 
سيئة، والسبب الرئيسي في 
ذل���ك يتمثل ف��ي أن املنظمات 

الدولية، ومعظم دول العالم 
تعتبر الضفة الغربية أراض 
محتلة، واملستوطنات اليهودية 
غير شرعية مبوجب اتفاقية 
جنيف، األم���ر ال���ذي ي��زي��د من 

خطورة هذه القضية«.
وت��ق��ول الصحيفة أيضا إن 
األمم امل��ت��ح��دة وجميع ال��دول 
الكبرى ستدين بدورها عملية 
ال��ض��م بصفتها غير شرعية، 
األمر الذي سيكون له الكثير من 
االنعكاسات السياسية التي لن 
تتوقف ، وهي االنعكاسات التي 
ستتواصل ، غير إنها لم تؤثر 
على الشكل ال��ع��ام للتطورات 
السياسية في الشرق األوسط ، 
وهو ما بات واضحا من اإلعالن 

عن هذه اخلطة حتى االن.  
وأع���رب���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة عن 
اعتقادها أن التحرك في اجتاه 
الضم سيكون أح��ادي اجلانب، 
وسينعكس سلبا على كل من 
دعا إليه ، وهو ما يفرض على 
اجل��م��ي��ع ع���دم االن��ص��ي��ع وراء 

تنفيذ هذه اخلطة«. 

î جدير بالذكر أن صحيفة
 ìوول س���ت���ري���ت جورنال
األمريكية، اش���ارت ف��ي تقرير 
لها ال��ي��وم إل��ى ت��ق��ّدم إسرائيل 
نحو بدء ضم أج��زاء من الضفة 
ال��غ��رب��ي��ة احمل��ت��ل��ة، ف��ي وق��ت 
مبكر من الشهر املقبل، وقالت 
الصحيفة أن إس��رائ��ي��ل أم��رت 
جيشها بتعزيز األمن هناك، رغم 
مواجهة مقاومة محتملة من 
أوروبا والدول العربية، بشأن 

اخلطة املثيرة للجدل.
وامل��ع��روف أن ع��دد من كبار 
الساسة في قلب إسرائيل ذاتها 
أن��ت��ق��دوا ه���ذه اخل��ط��ة ، مثال 
أفيجدور ليبرمان زعيم حزب 
إسرائيل بيتما وال��ذي ق��ال إن 
ت��ص��ري��ح��ات ن��ت��ن��ي��اه��و ح��ول 
ض��م غ��ور األردن، وأج���زاء من 
الضفة الغربية، تأتي في إطار 
»الغوغائية واألك��اذي��ب« التي 

اعتاد عليها.
وأض���������اف: ع���ن���دم���ا ق���رر 
مناحيم بيغن تطبيق السيادة 
اإلسرائيلية على اجلوالن، فعل 
ذلك في يوم واح��د وبالقراءات 
الثالث، ب��دون ك��الم أو ثرثرة، 
األم����ر ال����ذي ي��ع��م��ق امل��ش��اك��ل 

السياسية أمام نتنياهو.
ال����الف����ت أن ب���ع���ض م��ن 
استطالعات الرأي التي نشرت 
أخيرا إن غالبية سكان الضفة 
ال��غ��رب��ي��ة ال ي��ك��ت��رث��ون على 
االط���الق بفكرة ض��م إسرائيل 

ملناطق في الضفة الغربية.
وأش��ارت بعض من التقارير 
إلى عدم االكتراث على االطالق 
ب��ه��ذه اخل��ط��وة أو ح��ت��ى منح 
األول���وي���ة ل��ه��ا ، م��وض��ح��ة أن 
الكثير من الفلسطينيني االن ال 
يكترثون إال بالتعامل اليومي 
لتلبي متطلباتهم اليوم والبحث 
في توفير احتياجاتهم اليومية 
سواء االقتصادية أو املالية على 

حد سواء.  
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مصر جتدد رفض استخدام أراضي 
اليمن لتهديد أمن السعودية

جدد وزير اخلارجية املصري، سامح شكري، 
م��وق��ف ب���الده ال��راف��ض ب��ش��دة ألي م��ح��اوالت 
الستخدام األراض���ي اليمنية كمنصة لتهديد 
أمن اململكة العربية السعودية واألم��ن القومي 
العربي. وش��دد شكري، على إدان��ة مصر ألي 
محاولة لعرقلة حرية وأمن املالحة في مضيق 
ب��اب امل��ن��دب، مما يؤثر على األم��ن واالستقرار 

اإلقليميني والدوليني.
وأب���دى وزي��ر اخل��ارج��ي��ة امل��ص��ري، مواقف 
القاهرة  خالل مشاركته في مؤمتر املانحني لليمن 
2020 الذي ُتنظمه اململكة العربية السعودية، 
عبر الفيديو »كونفرانس«، بالشراكة مع منظمة 

األمم املتحدة.
وأكد شكري أهمية االجتماع من أجل تنسيق 
اجلهود لتوفير الدعم اإلنساني للشعب اليمني، 

في ظل وج��ود نحو 24 مليون ميني في حاجة 
ماسة إلى املساعدة اإلنسانية العاجلة.

ف��ي غ��ض��ون ذل���ك، أعلنت اململكة العربية 
السعودية عن التزامها بتقدمي مبلغ 500 مليون 
دوالر أميركي لدعم خطة االستجابة اإلنسانية 
لليمن لهذا العام، وخطة مواجهة وب��اء كوفيد 
19، على أن ُيخصص منها 300 مليون دوالر من 
خالل وكاالت ومنظمات األمم املتحدة وفق آليات 

مركز امللك سلمان لإلغاثة.
وشارك في املؤمتر ما يزيد عن 126 جهة منها 
66 دولة و15 منظمة أممية و3 منظمات حكومية 
دول��ي��ة وأك��ث��ر م��ن 39 منظمة غير حكومية، 
باإلضافة إلى البنك اإلسالمي للتنمية، واللجنة 
ال��دول��ي��ة للصليب األح��م��ر، واالحت���اد الدولي 

جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.

راشد الغنوشي

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني 
الليبية أم��س األرب��ع��اء ب��دء معركة 
استعادة السيطرة على مطار طرابلس 

من قوات اللواء املتقاعد خليفة حفتر.
وعلي اجلانب اآلخر، رحبت العديد 
من ال��دول بقبول احلكومة الليبية، 
ومليشيا اجل��ن��رال االنقالبي خليفة 
حفتر، استئناف مباحثات وقف إطالق 
النار والترتيبات األمنية املرتبطة بها.

وقالت وزارة اخلارجية الفرنسية، 
في بيان أنها تعتزم تقدمي الدعم الالزم 
من أجل بدء املباحثات بشكل فوري، 

وتوقيع اتفاق لوقف إطالق النار بني 
اجلانبني. كما ش��دد بيان اخلارجية 
على ضرورة خفض التوتر باملنطقة، 
وتفعيل امل��واد التي مت التوصل إليها 
بخصوص األزم���ة ف��ي مؤمتر برلني 
الذي انعقد من قبل بخصوص الشأن 

الليبي.
واستضافت العاصمة األملانية 
برلني في 19 يناير املاضي، مؤمتًرا 
دولّيًا حول ليبيا، مبشاركة 12 دولة 
و4 منظمات دولية وإقليمية. وخلص 
البيان اخلتامي للمؤمتر إلى 55 نقطة، 

م��ن بينها ض���رورة االل��ت��زام بوقف 
إط��الق ال��ن��ار املعلن مب��ب��ادرة تركية 
روسية، وحظر توريد األسلحة إلى 

ليبيا.
واإلثنني، أعلنت بعثة األمم املتحدة 
ل��ل��دع��م ف��ي ليبيا ق��ب��ول احل��ك��وم��ة 
ومليشيا حفتر استئناف مباحثات 
وقف إطالق النار والترتيبات األمنية 
املرتبطة بها. ولم يصدر عن الطرفني 
احلكومة الليبية أو حفتر بيان رسمي 

حول املوضوع.
وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر 

فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في 
كافة مدن الساحل الغربي وصوال إلى 
احلدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة 
»الوطية« االستراتيجية وبلدتي بدر 
وتيجي ومدينة األصابعة )جنوب 

غرب طرابلس(.
وتشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ 
ن��ي��س��ان 2019 ه��ج��وًم��ا م��ت��ع��ث��ًرا 
للسيطرة على طرابلس مقر احلكومة 
املعترف بها دول��ًي��ا، ما أسقط قتلى 
وجرحى بني املدنيني، بجانب أضرار 

مادية واسعة.

اإلمارات: ادعاءات مندوب الوفاق 
الليبية باطلة ومغلوطة

أع��رب��ت دول���ة اإلم�����ارات، عن 
استيائها من التصريحات السلبية 
واخلاطئة ملندوب حكومة الوفاق 
الليبية في األمم املتحدة. وأكدت 
ف���ي رس���ال���ة مل��ج��ل��س األم����ن أن 
اتهامات مندوب ال��وف��اق باطلة 

ومغلوطة.
كما أعربت اإلمارات عن أسفها 
حمل��اوالت مندوب ليبيا في األمم 
امل��ت��ح��دة تشتيت االن��ت��ب��اه عن 
عمليات تركيا اخلطيرة في ليبيا. 
وق��ال��ت اإلم���ارات إن م��ا تقوم به 
تركيا ف��ي ليبيا انتهاك ص��ارخ 

للقانون الدولي وق��رارات مجلس 
األمن.

وأك����دت م��واص��ل��ة دع���م احل��ل 
ال��س��ي��اس��ي السلمي ف��ي ليبيا، 
مشيرة إل��ى أن التدخل التركي 
العسكري في ليبيا فاقم األزم��ة 
اإلنسانية هناك. وشددت اإلمارات 
في رسالتها ملجلس األمن الدولي 
ع��ل��ى ض����رورة االل���ت���زام مب��ا مت 
االتفاق عليه في مسار برلني حول 

ليبيا.
وسبق ألنقرة التي تنقل مقاتلني 
سوريني باستمرار إلى ليبيا أن 

أعلنت أنها بدعمها حلكومة الوفاق 
قلبت املوازين في ليبيا.

كما أن وزي��ر ال��دف��اع التركي، 
خلوصي أك���ار، أق��ر ب��أن تدخل 
ب���الده قلب امل��وازي��ن ف��ي ليبيا. 
وقال أكار في تصريحات من مقر 
وزارة الدفاع إن »التوازنات في 
ليبيا بدأت تتغير عقب اخلدمات 
االستشارية والتدريبات التي 
ق��دم��ه��ا اجل��ي��ش ال��ت��رك��ي ل��ق��وات 
ح��ك��وم��ة ال���س���راج«، وذل���ك بعد 
سيطرة قوات الوفاق على قاعدة 

الوطية اجلوية غرب البالد.


