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منذ 4 ساعات

المغرب العربي | عربي | سياسة

“أوميكرون” يؤجل إطالق المغرب لخط جوي مباشر مع إسرائيل

الرباط: تسبب تف� المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” � تأجيل إطالق المغرب خطا

جويا مباشرا مع إسرائيل، كان متوقعا بدء تشغيله خالل األسبوعين المقبلين�

وذكرت الخطوط الجوية المغربية � بيان، مساء االثنين، أن الخط الذي كانت الشركة تنوي

إطالقه بين الدار البيضاء وتل أبيب، المقرر له � 12 ديسمبر/ كانون األول المقبل، تم تأجيله “ألجل

غير مسمى”، بسبب تبعات تف� “أوميكرون”�

يأ� القرار، بعد يوم من إعالن المغرب، تعليق جميع رحالت المسافرين إليه، لمدة أسبوعين

اعتبارا من اإلثنين (أمس)؛ لتفادي دخول “أوميكرون”�

و� يوليو/ تموز الما�، وقع المغرب وإسرائيل اتفاقية للشروع � الترويج لوجهة المغرب

السياحية، والتسويق المشترك من كال الطرفين لتعزيز حركة السياحة الوافدة�

و� 10 ديسمبر/ كانون األول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العالقات الدبلوماسية بين

البلدين، ال� توقفت � العام 2000.
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البريد اإللكترو� *االسم *

والمغرب رابع دولة عربية توافق ع� التطبيع مع إسرائيل، خالل 2020، بعد اإلمارات والبحرين

والسودان، فيما ترتبط مصر واألردن باتفاقي� سالم مع إسرائيل، منذ 1979 و1994 ع� الترتيب�

(األناضول)

المغرباسرائيل

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو�� الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *
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أوميكرون أم ثورة الشعب؟
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