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وزير اخلارجية القطري:

مبادرة مطروحة حلل األزمة مع دول 
احلصار واألجواء إيجابية بشأنها

قال وزير اخلارجية القطري الشيخ محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني - بالذكرى الثالثة للحصار 
على بالده- إن هناك مبادرة مطروحة حلل األزمة 
مع دول احلصار. وأكد الوزير أن األجواء إيجابية 
بشأن ه��ذه امل��ب��ادرة، آم��ال أن تسفر ع��ن خطوات 

خالف ما حدث العام املاضي.
وقال الشيخ محمد إنهم منفتحون على احلوار 
»ومن يتقدم بخطوة نتقدم عشرا شرط أن تكون 
ج��ادة وص��ادق��ة« على ال��رغ��م م��ن استخدام دول 
احلصار منصات التواصل االجتماعي لتجييش 

الرأي العام ضد دولة قطر.
كما أش��ار إلى أن احل��وار مع السعودية نهاية 
ال��ع��ام امل��اض��ي ك��ان إيجابيا »لكنه توقف دون 
معرفة األس��ب��اب، ون��أم��ل أن تختلف امل��ب��ادرة 
اجلديدة عن سابقاتها وجند جدية بالتعامل مع 
مبادرة الكويت«. وعن مجلس التعاون، قال وزير 
اخلارجية إن قطر حريصة على وح��دة املجلس 
بصرف النظر عما حدث، واحلصار أضر بسمعته، 
خاصة وأن »املنطقة تعيش فترة ساخنة ويجب 
إي��ج��اد حكمة ف��ي احل��ل��ول لضمان ع��دم انفجار 
األوض��اع«. وحتل اليوم الذكرى الثالثة للحصار 
املفروض على الدوحة من قبل ثالث دول خليجية 
)السعودية واإلم��ارات والبحرين( ومصر، حيث 
بدأ احلصار بعد اختراق وكالة األنباء القطرية 
ونشِر تصريحات مفبركة نسبت للشيخ متيم بن 

حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وتقول ال��دوح��ة إن احلصار امل��ف��روض عليها 
متواصل ومستمر مبمارسات غير مشروعة على 
الرغم من تهاوي االدع���اءات التي ساقتها دول 

احلصار.

وساطة كويتية
في وق��ت سابق، ورد أن الكويت تقود جهود 
وساطة جديدة حلل األزمة اخلليجية استنادا إلى 

مقترح تقدمت به اإلدارة األميركية، ينص على 
رفع كل من السعودية واإلم��ارات للحظر اجلوي 

املفروض على رحالت اخلطوط اجلوية القطرية.
ويعد فتح األجواء اإلماراتية والسعودية أمام 
الطيران القطري في األس��اس مقترحا أميركيا 
-حسب بلومبيرغ- وقد طرح منذ عدة أشهر، إال 
أن الكويت تعمل على التوصل إليه حاليا على شكل 

اتفاق قطري سعودي.
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب قد ضغط 
شخصيا على قادة السعودية إلنهاء القيود اجلوية 
املفروضة على قطر، بعد أن فشلت مساعي واشنطن 

للتوصل التفاق شامل حول أزمة احلصار.
وقلل دبلوماسيون من فرص جناح هذه اجلهود، 
مشيرة إلى أنه ال تواصل سعوديا قطريا مباشرا 
منذ انهيار احمل��ادث��ات بني الطرفني نهاية العام 

املاضي.

كورونا.. تشديد في السعودية وصالة اجلمعة تقام بعدة دول عربية
أدى عشرات اآلالف من الفلسطينيني صالة اجلمعة 
باملسجد األقصى في مدينة القدس، والذي أعيد فتحه 
األحد بعد إغالقه لنحو شهرين ضمن تدابير مكافحة 

فيروس كورونا.
وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية باملدينة املقدسة 
ف��ي بيان مختصر إن 50 ألفا أدوا ص��الة اجلمعة 

باملسجد الشريف.
وفي األردن، أع��ادت احلكومة فتح املساجد ألداء 
صالة اجلمعة، لتصدح أصوات اخلطباء والدعاة على 

املنابر من جديد.
وغ��م��رت مشاعر ال��ف��رح ق��ل��وب األردن��ي��ني وهم 
ي��ع��ودون إل��ى املساجد ألداء ص��الة اجلمعة، بعد 
تخفيف احلكومة إج��راءات مواجهة جائحة كورونا 

التي بدأت قبل ما يزيد على الشهرين.
وال��ت��زم املصلون ب��إج��راءات الوقاية التي دعت 
وزارت��ا األوق��اف والصحة لتطبيقها أثناء الصالة 
باملساجد، ومنها ارتداء الكمامات الطبية والقفازات 
وإح��ض��ار سجاجيد الصالة اخلاصة وامل���رور عبر 

أجهزة تعقيم.
أم��ا في مصر، فقد أدى املصلون ص��الة اجلمعة 
األول��ى في اجلامع األزه��ر بالعاصمة القاهرة بعد 
توقف أكثر م��ن شهرين، حفاظا على اإلج���راءات 

االحترازية ملنع انتشار فيروس كورونا.
وق��د أقيمت الصالة بحضور نحو 20 شخصا، 
وأظهر البث احلي عبر التليفزيون الرسمي ارت��داء 

املصلني الكمامات والتزامهم بالتباعد فيما بينهم.

على صعيد آخر، بدأت باكستان تعزيز إجراءات 
اإلغ���الق اجل��زئ��ي ف��ي ظ��ل ارت��ف��اع ح���االت اإلص��اب��ة 
بفيروس كورونا املستجد إلى نحو 100 ألف شخص، 

بعد مرور شهر تقريبا على رفع القيود السابقة.
وصرح مسؤولون أنه مت عزل العديد من األحياء 
السكنية وإغالق أسواق جتارية، وتغرمي السيارات 

التي ال تلتزم بضوابط الوقاية من الفيروس، في 
الوقت ال��ذي تكافح فيه السلطات للحيلولة دون 

تفشي اجلائحة.
أما في السعودية، فقد أعلن مصدر مسؤول بوزارة 
الداخلية عن إعادة تشديد االحترازات الصحية في 

مدينة جدة ملدة 15 يوًما بدأت أمس السبت.

40 دولة »القطرية« تستأنف رحالتها إلى 
أعلنت شركة اخلطوط اجلوية القطرية، أنها تعيد 
تدريجياً بناء شبكتها واستئناف الرحالت إلى أكثر من 

40 وجهة.
وقالت الشركة في بيان، إنها تستأنف رحالتها 
ه��ذا األس��ب��وع إل��ى بانكوك وبرشلونة وإس��الم آباد 
وكراتشي واله��ور وبيشاور وسنغافورة وفيينا، 
لتسّير بذلك أكثر من 170 رحلة إلى 40 وجهة حول 

العالم أسبوعياً.
وأشارت الناقلة القطرية إلى أن خططها الستئناف 
رحالتها اجلوية تشمل برلني ودار السالم ونيويورك 
وتونس والبندقية، باإلضافة إلى زيادة عدد رحالتها 
رحلة يومياً إلى كل من دبلن وميالن وروم��ا. وأكدت 
الشركة استئنافاً الحقاً للرحالت إلى مراكز أخرى، من 

ضمنها برلني ونيويورك.
ب���دوره ق��ال الرئيس التنفيذي لشركة اخلطوط 
اجلوية القطرية، أكبر الباكر: إن »السفر جزء ال يتجزأ 
من حياتنا اليوم، لذلك سوف نستمر بالتحليق بجميع 
املسافرين حاملا يتم اإلعالن عن عالج أو لقاح لفيروس 

كورونا«.
وأض��اف: إن »اخلطوط اجلوية القطرية أصبحت 
أكبر شركة طيران في العالم في الفترة املاضية، حيث 
قطعت مسافة بلغت أكثر من 50 مليون كيلومتر، مع 
تشغيلها ألكثر من 15 ألف رحلة طيران للعودة ب�1.8 

مليون مسافر إلى بلدانهم«.
وتابع: »املسافرون مع اخلطوط اجلوية القطرية في 
مقاعد كيو سويت على درجة رجال األعمال سيحظون 

بأفضل وسيلة سفر أماناً؛ ملا توفره من خصوصية 
تامة من التباعد االجتماعي«.

وأك��د أن قطر »س��وف ت��ط��ّور م��ن البنية التحتية 
لقطاع السياحة، وستعمل على تطوير مختلف املرافق 
واخلدمات بهدف استقطاب املزيد من املسافرين فور 

انتهاء هذه األزمة«.
واستطرد قائاًل: »تعتبر قطر وجهة سياحية في 
منطقة تشهد تنافسية عالية في ه��ذا القطاع، لذلك 
سوف منّيز أنفسنا من خالل استهداف أمور جديدة في 

مجال السياحة«.
وذكرت اخلطوط القطرية، األربعاء، أنها ستستأنف 
تسيير رحالتها إلى مدينة البندقية اإليطالية، وستزيد 
عدد الرحالت املتجهة إلى دبلن وميالنو وروما. وقالت: 
إنها »ستسير ثالث رحالت أسبوعياً إلى البندقية، بدءاً 

من 15 يوليو املقبل«.
وأوض��ح��ت أن ع��دد ال��رح��الت املتجهة إل��ى دبلن 
وميالنو وروما سيزيد بحيث ستسير رحالت يومية 

إلى هذه املدن، اعتباراً من 13 من يونيو اجلاري.

مع جواز تنفيذه باستخدام القوة املسلحة

مجلس األمن ميدد باإلجماع حظر 
السالح إلى ليبيا ملدة عام

أص��در  مجلس األم��ن ال��دول��ي، ق��راًرا باإلجماع 
بشأن التنفيذ الصارم حلظر توريد األسلحة في 
أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، ملدة 12 شهرا 

أخرى اعتبارا من اجلمعة.
القرار صدر، مبوجب الفصل السابع من ميثاق 
األمم املتحدة؛ ما يعني ج��واز تنفيذه باستخدام 

القوة املسلحة.
ونص القرار على »متديد التفويضات املنصوص 
عليها في القرار 2473 ملدة 12 شهًرا إضافًيا من 

تاريخ هذا القرار ».
وطلب القرار الذي اطلعت عليه االناضول، من 
»أم��ني ع��ام األمم املتحدة )انطونيو غوتيريش( 
أن يقدم تقريرا للمجلس في غضون 11 شهرا من 

اتخاذ هذا القرار بشأن تنفيذه »

كما أكد القرار »إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي«، 
وأع��اد تأكيد ق��راره 2510 )2020( ، ال��ذي صدق 
على مخرجات مؤمتر برلني بشأن ليبيا الذي عقد 

في 19 يناير 2020.
وشدد قرار املجلس الصادر حتت رقم »2526« 
على أهمية تنفيذ ق���راره 1970 )2011( ال��ذي 
يفرض حظر األسلحة على ليبيا وجميع قراراتها 
الالحقة ذات الصلة ، 2292 )2016( و 2357 
)2017( و 2420 )2018( و 2473 )2019( 
بشأن التنفيذ الصارم حلظر األسلحة في أعالي 

البحار قبالة سواحل ليبيا ،
وذك��ر القرار ان مجلس االم��ن »يؤكد من جديد 
تصميمه أن اإلره��اب ، بجميع أشكاله ومظاهره ، 

يشكل أحد أخطر التهديدات للسالم واألمن ».

اإلمارات تنفي إدراج الوكالة األوروبية 
مطارات خليجية بالقائمة السوداء

أكدت الهيئة العامة للطيران املدني في 
اإلمارات عدم صحة األنباء املتداولة بشأن 
إدراج الوكالة األوروبية لسالمة الطيران 
EASA املطارات اإلماراتية أو اخلليجية 

ضمن قائمة سوداء.
وصرح مدير العام الهيئة العامة للطيران 
املدني، سيف السويدي: »وفقا للتوضيحات 
التي تلقيناها من الوكالة األوروبية لسالمة 
الطيران فإن القائمة التي مت نشرها خاصة 
ب��امل��ط��ارات ال��ت��ي ي��ج��ب ات��خ��اذ إج����راءات 
احترازية فيها وهي تضم معظم املطارات 

العاملية الرئيسية«.
وأشار، إلى أن ما أعلنته الوكالة ال ينص 
على قائمة س��وداء، مؤكداً أن ما مت نشره 

خرج عن السياق. وأعلنت الهيئة الوطنية 
إلدارة ال���ط���وارئ واألزم�����ات وال��ك��وارث 
اإلماراتية، األربعاء املاضي، عن استئناف 
رحالت الترانزيت ببعض املطارات بالدولة 
من خالل الناقالت الوطنية لنقل وحتويل 

املسافرين.
وأوض���ح املتحدث الرسمي م��ن الهيئة 
الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث 
اإلماراتية، خالل اإلحاطة اإلعالمية الدورية 
حلكومة اإلم����ارات، أن ال��ق��رار بخصوص 
استئناف رح��الت الترانزيت يشمل ثالثة 
مطارات وهي مطار أبوظبي الدولي، ومطار 
دب��ي ال��دول��ي، وم��ط��ار ال��ش��ارق��ة ال��دول��ي، 

بحسب احلساب الرسمي للحكومة.

وسط انتقادات من جانب القيادات الشعبية حلركة 
اجلهاد االسالمي

اع���������ت���������ق���������ال ح����������س����������ان ي����ش����ع����ل 
التجاذبات السياسية في غزة

عزت حامد

تتواصل ردود الفعل على الساحة الفلسطينية عقب أشتعال 
أزم��ة الصحفي يوسف حسان ، ال��ذي أعتقلته حركة اجلهاد 

اإلسالمي وجناحها العسكري مؤخرا.
وانتقدت الكثير من القيادات الشعبية والصحفية الفلسطينية 
حركة اجلهاد ، رافعة شعار »ال نستطيع التنفس« ، وهو الشعار 
الذي يعكس الشعورباملعاناة لغالبية الشعب الفلسطيني في 

القطاع بسبب حركة اجلهاد وسياساتها.
وتشير صحيفة الغارديان إلى أن عدد كبير من النشطاء يرى 
ان هذه القضية زادت  من حجم االنتهاكات التي تقوم بها حركة 
اجلهاد اإلسالمي وجناحها العسكري املتمثل في سرايا القدس في 

غزة ، األمر الذي يقرع جرس إنزار حاد في ظل هذه االنتهاكات .
وكشف عدد من النشطاء الكثير من االنتهاكات التي تقوم بها 
عناصر اجلهاد اإلسالمي ، ولعل أبرزها إجبار الفلسطينيني على 
أداء الصلوات اجلماعية ، رغم حتذيرات منظمة الصحة العاملية 
من خطورة ه��ذه اخلطوة بسبب جائحة كورونا ، ومعدالت 

االصابة بهذا الوباء املرتفعة في القطاع ومختلف بقاع العالم.
واضاف هؤالء النشطاء أن كل ما يهم احلركة اآلن هو الظهور 
في صورة احلركة السياسية ذات القبضة االمنية القوية التي 
تتفوق على أي فصيل فلسطيني آخر ، وهو ما بات واضحا اآلن 

في التعاطي مع هذه األزمات.
الالفت أن صحيفة انديبندنت أهتمت أيضا بسطوة عناصر 
حركة اجلهاد اإلسالمي ، منبهة في ذات الوقت إلى تشاجرهم 
مع عناصر حركة حماس على الكثير من األراض��ي واملواقع 
واملمتلكات ، األم��ر ال��ذي يزيد من حساسية هذه األوض��اع في 

القطاع.
وكشف مصدر للصحيفة أن عناصر اجلهاد تقوم بدورها أيضا 
بهدم اي مشاريع اقتصادية أو رعوية تابعة حلركة حماس في 
غزة ، ومنع وصول اي مساعدات منها إلى سكان القطاع أو من 

اخلارج إليها ، خاصة في ظل تباين املواقف السياسية بينهم .
وأش��ار املصدر إلى أن حركة اجلهاد تسع من وراء ذلك إلى 
خدمة املصالح اإليرانية ، وهي اخلطوة التي باتت واضحة في 
ظل التطورات اجليوسياسية وتزايد التشاحن بني الطرفني 

بصورة واضحة االن.
اجلدير باالهتمام، أن الكثير من املواطنني الفلسطينيني في 
القطاع يخشون من التأثير السياسي ألنشطة حركة اجلهاد 
عليهم ، خاصة وأن هذه األنشطة تضر باملساعدات املالية التي 
يحصل عليها الفلسطينيون من اخلارج ، وعلى رأسها املساعدات 
القطرية ، فضال عن أن هذه املساعدات ومتنع الطالب والسكان 

في غزة من احلصول على املساعدة التي يحتاجونها.
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الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

دبي تستعد لعودة استقبال السياح   قريبًا
أع��ل��ن��ت إم����ارة دب���ي اإلم��ارات��ي��ة، 
اس��ت��ع��داده��ا لالنطالق إل��ى املرحلة 
اجل��دي��دة للترحيب بضيوفها من 
السياح مجدداً خالل الفترة املقبلة، 
بعد توقفهاعن استقبال سياح؛ إثر 

انتشار وباء كورونا.
وقال املدير العام لدائرة السياحة 
والتسويق التجاري في إم��ارة دبي، 
هالل سعيد امل��ري، قوله بأن املرحلة 
الثانية إلع���ادة فتح ال��س��وق ستبدأ 
قريباً، وتتمثل في استقبال السياح 
الذين سيزورون عائالتهم، أو لديهم 
اجتماعات، على أن تبدأ السياحة 

الترفيهية من بعض الدول.
وأك���د امل���ري إن��ه مت ال��ب��دء بالفتح 
التدريجي للمنشآت الفندقية وبيوت 
العطالت بناء على ضوابط صارمة، 
الفتاً إلى استعداد دبي الستقبال الزوار 
مجدداً وكذلك امل��ب��ادرات الترويجية 
التي تضمن بقاء دبي كوجهة سياحية 

مفضلة لدى اجلميع.
وأوض���ح أن إم���ارة دب��ي »مدينة 

استثنائية؛ لكونها تطبق أعلى معايير 
السالمة في كل مراحل السفر وفقاً 
ألعلى املعايير العاملية، وسيكون هناك 
تدرج في فتح األسواق حسب استعداد 

كل دولة من دول العالم«.
ول��ف��ت إل��ى أن استقبال السياح 
مجدداً »سيأخذ في عني االعتبار كل 
التغييرات، وأن عديداً من دول العالم 
أعلنت ع��ن فتح أس��واق��ه��ا أو تاريخ 
إعادة الفتح ونحن على اتصال معها، 
وسنبدأ مع ه��ذه ال��دول عندما نكون 

جاهزين«.
وتضررت دبي من انتشار فيروس 
كورونا، وُحرمت من جذب كثير من 
السائحني، حيث يصل إليها ماليني 

الزّوار سنوياً.
واستقبلت دبي 16.7 مليون سائٍح 
العام املاضي، وفقاً لتقديرات رسمية، 
وكانت الهند والسعودية وبريطانيا 
أه��م م��ص��ّدري السياح إل��ى اإلم���ارة، 
رغم االرتفاع السريع بعدد السياح 

الصينيني في السنوات األخيرة.

أعلنت واشنطن، أنها تبذل ج��ه��ودا م��ع أط��راف 
اللجنة الرباعية ومجلس األمن، الستئناف مفاوضات 

السالم بني فلسطني وإسرائيل.
وق��ال��ت امل��ن��دوب��ة األمريكية ال��دائ��م��ة ل��دى األمم 
املتحدة، كيلي كرافت، في تصريحات صحفية، إنها 
»تبذل جهودا الستئناف مفاوضات السالم املتوقفة 

بني الفلسطينيني واإلسرائيليني«.
وأضافت كرافت، أن »هذه اجلهود نبذلها مع اللجنة 
الرباعية وأعضاء مجلس األمن، إضافًة إلى مندوبي 

فلسطني و إسرائيل لدى األمم املتحدة«.
وتشّكلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، 
وت��ض��م ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة، واالحت���اد 

األوروبي، واألمم املتحدة، وروسيا.
وأردف����ت: »ن��ري��د ال��ت��أك��د م��ن أن الفلسطينيني 
واإلسرائيليني يدركان أن رؤية السالم )صفقة القرن 
املزعومة(، واقعية وقابلة للتنفيذ وتفي باملتطلبات 

األساسية للشعبني«.

وفي 28 يناير 2019، عرض الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب، خطة السالم املزموعة »صفقة القرن«، 
حيث تضمنت بنودا تنتقص بشكل كبير من احلقوق 
الفلسطينية. وتتضمن اخلطة إقامة دويلة فلسطينية 
في ص��ورة أرخبيل تربطه جسور وأن��ف��اق، وجعل 
مدينة القدس عاصمة غير مقسمة إلسرائيل، واألغوار 
حتت سيطرة تل أبيب. من جهة أخرى، كشفت كرافت، 
أن واشنطن ترغب ف��ي متديد العقوبات الدولية 
اخلاصة بحظر تصدير السالح إلى اي��ران واملزمع 

انتهائها في أكتوبر/تشرين األول املقبل.
وأفادت في هذا الصدد: »لقد وزعت مسودة مشروع 
قرار، على مندوبي روسيا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا 
واستونيا مبجلس األمن، حول متديد تلك العقوبات«.

وتهدد واشنطن بتقدمي مشروع قرار يعيد فرض 
جميع عقوبات األمم املتحدة على إي���ران مبوجب 
االتفاق النووي إذا لم ميدد مجلس األمن حظر السالح 

عليها.

مع الرغبة في متديد العقوبات الدولية بحظر تصدير السالح إلى ايران

واشنطن: نبذل جهودًا الستئناف 
مفاوضات السالم بني فلسطني وإسرائيل


