
أعلنت ق��وات حكومة الوفاق الوطني 
استعادة السيطرة على مطار طرابلس 
ال��دول��ي بعد م��ع��ارك عنيفة م��ع القوات 
املوالية للواء املتقاعد خليفة حفتر، في 
وقت شهدت فيه الساعات القليلة املاضية 
ت��ط��ورات م��ت��س��ارع��ة ع��ل��ى الصعيدين 
السياسي والعسكري. وقال املتحدث باسم 
قوات حكومة الوفاق العقيد محمد قنونو 
إن »قواتنا حررت مطار طرابلس العاملي 
بالكامل«. وفي تغريدة على تويتر، أعلن 
املركز اإلع��ام��ي لعملية بركان الغضب 
»حترير مطار طرابلس وقواتنا البطلة 
تاحق فلول مليشيات حفتر الهاربة منه 
باجتاه قصر بن غشير«. وق��ال املتحدث 
ب��اس��م امل��رك��ز اإلع��ام��ي لعملية بركان 
الغضب مصطفى املجعي، قوله إن قواتهم 
أحكمت سيطرتها بشكل كامل على مطار 
طرابلس ال��دول��ي، بعد ع��ام م��ن سيطرة 
مليشيات حفتر عليه. وأضاف أن القوات 
احلكومية ب���دأت متشيط امل��ط��ار، لتبدأ 
بعدها سرية الهندسة العسكرية مبسحه 

للتعامل مع ألغام تركتها مليشيات حفتر.
وأوض���ح املجعي أن مليشيات حفتر 
التي كانت متحصنة باملطار، فّرت باجتاه 
منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس، 

لكي تتجه الحقا إلى مدينة ترهونة.

ف��ي املقابل، أف��اد مصدر عسكري من 
ق��وات حكومة الوفاق الوطني، أن قوات 
اللواء املتقاعد خليفة حفتر تقصف مطار 
طرابلس الدولي باملدفعية الثقيلة وقذائف 
ال��ه��اون.= وق���ال امل��ص��در العسكري إن 
ق��وات ال��وف��اق متركزت في محيط مطار 
طرابلس الدولي جتنبا لقصف قوات حفتر 
العشوائي. وخ��ال الساعات املاضية، 
سيطرت قوات حكومة الوفاق على خلة بن 
عون وأغلب محور الرملة، وأّمنت محيط 

معسكر اليرموك جنوبي طرابلس.
وبالتزامن مع معارك املطار، سيطرت 
ق���وات ال��وف��اق على امل��ن��اط��ق الشمالية 
والشمالية الشرقية من قصر بن غشير، 

حيث تدور اشتباكات عنيفة.
وشنت ق��وات ال��وف��اق غ���ارات عنيفة 
وت��س��ت��خ��دم امل��دف��ع��ي��ة ال��ث��ق��ي��ل��ة سعيا 
الس��ت��ع��ادة السيطرة الكاملة على هذه 
املنطقة. وتبعد منطقة قصر بن غشير عن 
طرابلس نحو 26 كيلومترا، وتعد إحدى 
املناطق الرئيسية التي اعتمدت عليها 
ق��وات حفتر إلم��داد عناصرها في محاور 
القتال جنوب طرابلس، وإذا خسرتها 
ق��وات حفتر فإنها تكون قد باتت خارج 

احلدود اإلدارية للعاصمة.
وقال مصدر عسكري إن قوات الوفاق 

استولت على أسلحة وذخائر بعد هجوم 
شنته على قوات حفتر في جزيرة قصر بن 
غشير جنوبي العاصمة، وإنها جنحت في 
تدمير سرية هاون تابعة لقوات حفتر في 
محور وادي الربيع. وأعلنت قوات الوفاق 
أنها أحصت 48 جثة ملقاتلني من قوات 
حفتر بعد املواجهات التي شهدتها محاور 

القتال جنوب طرابلس.
وتشن هذه القوات أيضا هجوما موازيا 
على مدينة ترهونة، وحتاول شل منظومة 
الدفاع اجلوية الروسية التي تستخدمها 
قوات حفتر. وأدى الهجوم على ترهونة 
أدى إل��ى إضعاف ق��وات حفتر، وح��ّد من 
قدرتها على مواجهة الهجمات التي تشنها 

قوات الوفاق على قصر بن غشير.

سياسيا، أف���ادت أن��ب��اء ب��أن ق��ادة من 
ط��رف��ي ال��ص��راع ف��ي ليبيا س��اف��روا إلى 
اخل���ارج إلج���راء م��ح��ادث��ات ب��ش��أن وقف 
إطاق النار. وكانت األمم املتحدة أعلنت 
االثنني أن اجلانبني وافقا على استئناف 
محادثات وقف إط��اق النار. وق��ال وزير 
اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
ف��ي مقابلة تلفزيونية »بعد أن أصبح 
للحكومة الشرعية اليد العليا اآلن، فإنه 
يجب اعتبار ذلك فرصة للتوصل إلى حل 
سياسي«. وفي سياق متصل، قال وزير 
اخلارجية الروسي سيرغي الف��روف إن 
وجود سجناء روس في العاصمة الليبية 
طرابلس ميثل العقبة الرئيسية أم��ام 

التعاون بني البلدين.
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على رأسها مصر واليمن وموريتانيا

ارتفاع أعداد وفيات كورونا في الدول العربية

ارتفعت وفيات فيروس كورونا في مصر واليمن 
وموريتانيا واإلم��ارات، وفق بيانات رسمية. ففي 
مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 36 وف��اة، 
و1079 إصابة، و523 حالة تعاف، في تراجع 

الفت حلاالت اإلصابة والوفاة عن األيام املاضية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي اإلصابات 
ارتفع إلى 28 ألفا و615، توفي منهم ألف و88، 
فيما تعافى 7 آالف و350. وف��ي اليمن، سجلت 
وزارة الصحة 8 وفيات و12 إصابة، إضافة إلى 

تعافي حالتني. 
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي اإلصابات 
ارتفع إل��ى 419، بينها 95 وف��اة و17 متعافيا. 
وال يشمل ذل��ك مناطق سيطرة احلوثيني الذين 

أعلنوا حتى 18 م��اي��و/أي��ار امل��اض��ي تسجيل 4 
إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات 
رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم على العدد 
احلقيقي للضحايا. م��ن جانبها أعلنت وزارة 
الصحة املوريتانية تسجيل 3 وفيات و77 إصابة 
جيدة بكورونا، باإلضافة إلى حالتي تعاف. وقالت 
الوزارة في بيان، إن حصيلة اإلصابات بالفيروس 
في الباد ارتفعت إلى 745، بينها 34 وفاة و57 
حالة تعاف. وفي اإلمارات، رصدت وزارة الصحة 
وفاة واحدة و571 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 
متاثل 427 مريضا للشفاء. وذك��رت ال��وزارة في 
بيان أن إجمالي اإلصابات ارتفع إلى 36 ألفا و359، 

بينها 270 وفاة، و19 ألفا و153 حالة تعاف.

مصر تلغي احلجر الصحي للعائدين من اخلارج

ق��ررت سلطات مطار ال��ق��اه��رة ال��دول��ي، إلغاء 
احلجر الصحي للمصريني العائدين من اخلارج على 
الرحات االستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران 
املدني واالكتفاء بتوقيع الركاب على االلتزام بالعزل 
املنزلي لعدة أي��ام، للتأكد من خلوهم من فيروس 

كورونا املستجد.
ونقلت وسائل إعام مصرية عن مصدر مسؤول 
مبطار القاهرة الدولي قوله، إن املطار بدأ بالفعل 
أم��س اخلميس ف��ي تطبيق توصية إل��غ��اء احلجر 
الصحي على قرابة 450 عالقاً وصلوا على منت 3 

رحات استثنائية من بيروت.
وأف���اد امل��ص��در، بأنه مت إخ��ض��اع العائدين من 
اخل��ارج إلج��راء اختبارات فيروس كورونا داخل 
صالة ال��وص��ول ول��م تظهر عليهم أي أع���راض أو 
اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا وعليه مت 

السماح لهم مب��غ��ادرة امل��ط��ار لقضاء م��دة العزل 
مبنازلهم. وأضاف املصدر، من يشتبه في إصابتهم 
بفيروس كورونا خال الكشف عليهم في صاالت 
الوصول عقب عودتهم من اخلارج سيتم على الفور 

عزلهم داخل املستشفيات.
كانت مصر مددت تعليق جلميع رحات الطيران 
الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا 
حتى إشعار آخ��ر، بعد أن أوقفت حركة الطيران 
املدني سواء القادم أو املغادر من املطارات املصرية 

منذ 19 مارس املاضي.
واستثنى ال��ق��رار 5 ح��االت م��ن التعليق، منها 
رحات الشحن اجل��وي، ورح��ات الشارتر لتتمكن 
من عودة األفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون 
استقدام أفواج جديدة، ورحات اإلسعاف الدولية 

والرحات الداخلية داخل مصر.

عالوة على استقبال رحالت الترانزيت

29 مدينة طيران اإلمارات تعلن استئناف الرحالت إلى 
أعلنت شركة طيران اإلمارات أنها ستقدم اعتباًرا من 

15 يونيو خدمات الركاب إلى 16 مدينة أخرى.
وقالت الشركة إن الرحات إلى املدن التالية ستكون 
متاحة للحجز على موقعها أو عبر وك��اء السفر ، 
وهي البحرين ، مانشستر ، زيورخ ، فيينا، أمستردام، 
كوبنهاغن، دب��ل��ن، ن��ي��وي��ورك ج��ي إف ك��ي، سيول، 
كواالملبور ، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونغ كونغ، 

بيرث وبريسبان.
كما أعلنت حكومة أبوظبي ، أنها أذنت باستئناف 
رحات الترانزيت القادمة من املطارات الدولية؛ وذلك 
في إطار العودة التدريجية للعمل، بعد التوقف الذي 
فرضته اإلجراءات االحترازية ملكافحة فيروس كورونا 

املستجد.
وبحسب سيف الظاهري، املتحدث الرسمي للهيئة 
الوطنية إلدارة الطوارئ: إن »دول��ة اإلم��ارات اتخذت 
خطوة جديدة في طريق العودة التدريجية للحياة 
الطبيعية، من خال اإلذن لبعض مطارات الدولة بنقل 
وحتويل املسافرين )رحات الترانزيت( من املطارات 

الدولية«.
وأض��اف الظاهري: »ق��رار تعليق الرحات اجلوية 
للركاب من وإلى الدولة ال يزال ساري املفعول، وسيتم 

فقط السماح مؤقتاً بتسيير رح��ات محددة بغرض 
إجاء املقيمني والزائرين الراغبني في مغادرة الدولة 

والعودة إلى بادهم«.
وت��اب��ع: »ستعلن الناقات الوطنية خ��ال األي��ام 

القادمة، عن التفاصيل ومستجدات اإلجراءات املتعلقة 
بأنشطتها، ومت وضع إطار شامل وإرش��ادات لتطبيق 
التدابير املطلوبة في مطارات الدولة وناقاتها الوطنية 

كافة؛ للتأكد من سامة رحلة املسافر«.

وفقًا لتقديرات استراتيجية غربية

 الفراغ السياسي.. التحدي األبرز الذي يواجه الفلسطينيني
عزت حامد

رص��دت عدد من التقارير الصحفية 
الغربية ما أسمته باحملاوالت التي تقوم 
بها بعض م��ن الفصائل الفلسطينية 
وحتديدا حركة حماس الستغال حالة 
اإلح��ب��اط أو م��ا ميكن وص��ف��ه باليآس 
السياسي املوجود بالشارع الفلسطيني. 
وقالت بعض من هذه التقارير إن عدد 
من كبار املسؤولني الفلسطينيني عبروا 
بدورهم عن امتعاضهم وقلقهم خال 
األون��ة األخ��ي��رة من إمكانية استغال 
حركة حماس للفراغ السياسي احلاصل 
في املنطقة نتيجة للتطورات السياسية 
احلالية ومحاولة التصعيد في مناطق 

الضفة الغربية.
وأش���ارت صحيفة نيويورك تاميز 
ف��ي تقرير لها إل��ى أن بعض م��ن كبار 
القيادات الفلسطينية أش��ارت إل��ى أن 
حركة حماس تقوم بالكثير من العمليات 
التحريضية هادفة إل��ى حتقيق هدف 
واح���د ، وه���و م��ح��اول��ة ج���ذب انتباه 
اجلمهور الفلسطيني حملاولة حصد اكبر 
قدر ممكن من املكاسب لكشب أي قدر من 

الشعبية.
وأضافت الصحيفة أن حماس تنتهج 
مختلف االساليب حتى لو وصول األمر 
إل��ى التحريض حملاولة إي��ذاء املدنيني 
واألب��ري��اء، وه��و ما يزيد من دق��ة هذه 

األزمة ويؤدي إلى تصعيدها.

من جانبها أشارت صحيفة انديبندنت 
إلى دقة هذه القضية ، مشيرة إلى إن هذا 
النهج السياسي ال���ذي تتبعه حركة 
حماس بات واضحا مع قرب االنتخابات 
الداخلية بها ، وه��ي االنتخابات التي 
ت��ت��ن��اف��س ب��ه��ا ال��ك��ث��ي��ر م���ن األج��ن��ح��ة 
السياسية املهمة باحلركة ، سواء جناح 
إسماعيل هنية رئيش املكتب السياسي 
للحركة ، أو يحيى ال��س��ن��وار رئيس 
احل��رك��ة أو حتى ال��ق��ي��ادات السياسية 
األخرى مثل صالح العاروري أو غيره 
من القيادات التي ترغب في حصد أي 
مكاسب ، وهو ما بات واضحا مع متابعة 
السياسات التي تنتهجها احلركة خال 

اآلونة األخيرة.
الافت أن الصحف الغربية سعت 
إل��ى رص��د ومتابعة ما يتم كتابته في 
منصات التواصل األجتماعي ، مشيرة 
إل��ى إن��ه وف��ي ال��وق��ت ال���ذي تهتم فيه 
الكثير م��ن وس��ائ��ل االع���ام باحلديث 
عن املخططات لضم أج��زاء من الضفة 
الغربية إلى إسرائيل في إطار ما يعرف 
بخطة الضم ، ف��إن الكثير من منصات 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي الفلسطينية 
أش��ارت إلى أن الكثير من الفسطينيني 
وباألساس ليسوا مهتمني بهذه القضية 
، وأن مصاعب احلياة اليومية وتوفيرها 
بات هو القضية األب��رز في ظل املعاناة 

االقتصادية التي يتكبدها أبناء الشعب 
الفلسطيني.

وأش���ار التليفزيون الفرنسي في 
تقرير له إلى أن احلكومة الفلسطينية 
تواجه أزمة اقتصادية خانقة، حيث أدت 
إج��راءات احلجر الصحي إلى انخفاض 
اإلي���رادات بنحو %70 بخسائر تصل 
إل��ى 3 مليارات و200 مليون دوالر. 
واضطرت احلكومة إلى خفض احتياطي 
البنوك ، واقتطاع أج��ر يومي عمل من 
رواتب املوظفني بهدف التصدي لألزمة 
االقتصادية التي وصفها احملللون أنها 
األصعب على السلطة الفلسطينية منذ 

إنشائها.
ب��دوره��ا قالت دوري��ة فورين أفيرز 
ال��دول��ي��ة إل��ى خ��ط��ورة ه��ذه القضي ، 
ملقية الضوء على الوضع االقتصادي 
الفلسطيني ، وهو الوضع ال��ذي وصل 
إل��ى مرحلة خطيرة للغاية خاصة في 
ظ��ل وب���اء ك��ورون��ا وت��ض��رر االقتصاد 
الفلسطيني سواء على الصعيد اخلارجي 
أو الداخلي ، على ح��د س��واء ، نتيجة 
لهذا ال��وب��اء. وأش��ار مصدر فلسطيني 
مسؤول للدورية إلى أن السلطة تقوم 
في هذا الصدد بجهود مضينة من أجل 
إعادة بناء وحتسني الوضع االقتصادي 
األن ، خ��اص��ة م��ع ت��ض��رر ه��ذا الوضع 
نتيجة لوباء »كورونا«  ، األمر الذي بات 

ملحوظا بشدة خال األونة األخيرة.

مع اتساع تفشي األوبئة

حتذير أممي من شلل اجلهود اإلغاثية 
بسبب تردي األوضاع الصحية باليمن

وصفت منسقة األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية 
في اليمن ليز غراندي الوضع في الباد بأنه خطيرا 
جدا، في ظل تفشي فيروس كورونا وغياب أرقام 

دقيقة عنه.
وحذرت غراندي من أن العد التنازلي بدأ لوقف 
العديد من برامج األمم املتحدة في اليمن، بعد فشل 
مؤمتر املانحني في جمع املبلغ املطلوب واملقدر ب� 

2.4 مليار دوالر.
وفي السياق، حذرت اللجنة الدولية للصليب 
األحمر من أن ت��ؤدي أزم��ة تفشي جائحة كورونا 
إل��ى زي��ادة مصاعب الذين يعيشون في مناطق 
ال��ن��زاع��ات، ف��ي ظ��ل ت��راج��ع االستجابة م��ن قبل 

احلكومات واملؤسسات املالية الدولية.

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر إن 
الوضع اليمني معقد وإن االنقسامات في هذا البلد 

تعرقل جهود اإلغاثة.
من جهته، ق��ال مدير منظمة الصحة العاملية 
لشرق املتوسط أحمد املنظري إن اليمن وليبيا 
مثاالن لضعف النظام الصحي بسبب احل��روب 
فيهما، وأض��اف خال مقابلة مع اجلزيرة ضمن 
برنامج با ح��دود أن النظام الصحي في اليمن 

يعمل بنصف طاقته فقط.
كما طالب امل��س��ؤول ال��دول��ي ب��ض��رورة توفير 
متويل فوري من أجل منع انهيار النظام الصحي 
اليمني ال��ذي يعاني من عراقيل وصعوبات غير 

مسبوقة.

تطورات سياسية وعسكرية متسارعة بليبيا

قوات حكومة الوفاق تعلن السيطرة على مطار طرابلس
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األمم املتحدة.. تعيني مبعوث جديد 
في ليبيا »عملية معقدة«

اع��ت��ب��رت األمم امل��ت��ح��دة، أن إيجاد 
مبعوث أمم��ي ج��دي��د يتم إي��ف��اده إلى 
ليبيا »عملية املعقدة«. ج��اء ذل��ك في 
مؤمتر صحفي عقده ستيفان دوجاريك 
امل��ت��ح��دث ب��اس��م األم���ني ال��ع��ام ل��ألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة 
تليفزيونية مع الصحفيني في مقر األمم 
املتحدة بنيويورك. وقال دوجاريك، أن 
»تعيني املمثلني اخلاصني لألمني العام، 
سواء في ليبيا أو بلدان أخ��رى، عملية 
معقدة في األجواء السياسية احلالية«. 
وأضاف املتحدث: »كنا نتمنى أن تكون 
ه��ذه العملية أس��ه��ل، وأن تتم بشكل 
أس��رع، لكن علينا النظر إل��ى احلقائق 

التي نتعامل معها جيوسياسيا«.
وك���ان املبعوث األمم���ي إل��ى ليبيا، 

اللبناني غسان س��ام��ة، استقال من 
منصبه في م��ارس/آذار املاضي. وأكد 
املتحدث »ثقة األمني العام الكاملة في 
ممثلته اخل��اص��ة باإلنابة إل��ى ليبيا، 

ستيفاني ويليامز«.
وق����ال: »اج��ت��م��ع��ت وي��ل��ي��ام��ز م��ع 5 
أعضاء في وفد اجليش الوطني الليبي 
)تابع مليليشيا حفتر(، ومن املتوقع أن 
تعقد اجتماعا مماثا مع وف��د حكومة 

الوفاق الوطني في األيام املقبلة«.
وأض������اف امل���ت���ح���دث »س��ت��س��ت��م��ر 
امل��ف��اوض��ات ح��ول ات��ف��اق وق��ف إط��اق 
النار والترتيبات املرتبطة ب��ه، على 
أساس املسودة التي قدمتها بعثة األمم 
املتحدة إلى كا الوفدين في 23 فبراير 

من هذا العام«.


