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إسرائيل تطالب مجلس األمن الدولي بتبني اتفاقيات التطبيع األخيرة

واشنطن :مبادرة السالم العربية «لم تعد ضرورية»
املالكي :حق إسرائيل في األمن اليبرر حرمان الفلسطينيني من دولة مستقلة
ن �ي��وي��ورك  -ال� ��وك� ��االت :اع �ت �ب��رت كيلي
ك��راف��ت ،س�ف�ي��رة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ل��دى
األمم املتحدة في جلسة استماع ملجلس
األم ��ن ب �ش��أن وض ��ع ال �س��الم ف��ي ال�ش��رق
األوس��ط ان «م�ب��ادرة السالم العربية لم
تعد ض��روري��ة» .وق��ال��ت ك��راف��ت «تجربة
(الرئيس األميركي دونالد) ترامب ادت
ال ��ى ال� �س ��الم ،ورؤي �ت �ن��ا م�م�ك�ن��ة ،وق�م�ن��ا
بالكثير من العمل لتقديم خطة السالم
وهي مليئة بالتفاصيل» .وأضافت «لم
تعد هناك حاجة للمبادرة العربية لعام
 .2002صفقة القرن فتحت آفاقا جديدة
امام الفلسطينين».
على صعيد اخر اعرب وزير الخارجية
الفلسطيني ري��اض املالكي عن «شكره

ل ��دور روس �ي��ا ال��ري��ادي ف��ي دع��م ال�س��الم
ال� � �ش � ��رق األوس � � � � � ��ط» ،م � ��ؤك� � �دًا ان� � ��ه «م ��ن
امل ��ؤس ��ف اع �ت �ب��ار ان ح ��ق اس��رائ �ي��ل في
األم ��ن ي�ب��رر االح �ت��الل وال�ق�م��ع وح��رم��ان
الفلسطينين من دولة مستقلة».
وك � � � � � ��ان ال � � �ن� � ��اط� � ��ق ب � � ��اس � � ��م ال � ��رئ � ��اس � ��ة
الفلسطينية ن�ب�ي��ل اب��و ردي �ن��ة ،ق��د اك��د
«رف ��ض ال�ق�ي��ادة الفلسطينية التطبيع
وصفقة القرن األميركية ومخطط الضم
االس��رائ �ي �ل��ي» م �ش��ددًا ع�ل��ى ان «أي من
هذه الخطط لن يمر على حساب الشعب
الفلسطيني».
الى ذلك اتهم سفير اسرائيل لدى األمم
امل�ت�ح��دة جلعاد اردان ،اع�ض��اء مجلس
األمن ب�»تجاهل» القرارات األخيرة التي

اتخذتها االمارات والبحرين والسودان
لتطبيع ال�ع��الق��ات م��ع اس��رائ�ي��ل ،مؤكدا
ان املجتمع الدولي يفوت ف��رص تعزيز
السالم في املنطقة.
ونقلت صحيفة «تايمز اوف اسرائيل»
ع ��ن اردان ق ��ول ��ه ،خ � ��الل خ �ط��اب��ه ام ��ام
مجلس األمن في جلسة ُعقدت عن بعد
بسبب ال��وب��اء «بينما ل��م تتغير نقاط
حديث املجلس منذ ع�ق��ود ،ف��ان الشرق
األوسط قد تغير».
ووقعت اسرائيل اتفاقيات مع االمارات
وال�ب�ح��ري��ن ،ف��ي البيت األب �ي��ض ،الشهر
امل � ��اض � ��ي .وال� �ج� �م� �ع ��ة امل� ��اض � �ي� ��ة ،اع �ل��ن
ال � �س� ��ودان ان� ��ه واف � ��ق ع �ل��ى ب� ��دء ع�م�ل�ي��ة
التطبيع م��ع اس��رائ�ي��ل ،بعد ان اسقطت

الواليات املتحدة الخرطوم من قائمتها
السوداء لرعاية االرهاب.
وح� � � ��ض اردان زم� � ��الئ� � ��ه ع � �ل� ��ى ت �ب �ن��ي
االت�ف��اق�ي��ات األخ �ي��رة ،ق��ائ��ال «أن ��ا ملتزم
ب��اث �ب��ات خ�ط��أ ك��ل م��ن ي �ق��ول ان مجلس
األم� ��ن ق�ض�ي��ة خ ��اس ��رة .وم ��ع ذل� ��ك ،ف��ان
ت �ج��اه��ل ال �ق �ض��اي��ا األك� �ث ��ر ال �ح��اح��ا في
الشرق األوس��ط ،والتعبير عن االنحياز
ع� �ن ��د م �ن��اق �ش��ة ال� � �ص � ��راع االس ��رائ� �ي� �ل ��ي
الفلسطيني ،يجعل من الصعب القيام
بذلك».
ل �ك��ن «ت��اي �م��ز اوف اس��رائ �ي��ل» ق��ال��ت ان
«ال �ع��دي��د م��ن األع� �ض ��اء ال��ذي��ن ت�ح��دث��وا
في اجتماع مجلس األمن بشأن الشرق
األوس � � ��ط اث� � � ��اروا ف ��ي ال� ��واق� ��ع ص �ف �ق��ات

ال �ت �ط �ب �ي��ع األخ� �ي ��رة ووص� �ف ��وه ��ا ب��أن�ه��ا
خطوة ايجابية ،بمن فيهم ممثلو املانيا
واململكة امل�ت�ح��دة وف��رن�س��ا وجمهورية
الدومينيكان ونيجيريا واستونيا».
وق � ��ال م �ب �ع��وث األم � ��م امل �ت �ح��دة ل�ل�ش��رق
األوس ��ط ن�ي�ك��والي م��الدي �ن��وف «أش ��ارك
األمن العام في االعراب عن األمل في ان
هذه االتفاقية (مع السودان) ستزيد من
التعاون ،وتعزز العالقات االقتصادية
وال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ،وت� ��وف� ��ر ف� ��رص� ��ا ج ��دي ��دة
لتعزيز ال�س��الم واالزده� ��ار االق�ت�ص��ادي
ف ��ي م�ن �ط �ق��ة ال� �ق ��رن االف ��ري� �ق ��ي وال �ش ��رق
األوسط».
وشجعت السفيرة األميركية لدى األمم
امل �ت �ح��دة ك �ي �ل��ي ك ��راف ��ت ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ن

واملجتمع الدولي على «اغتنام الفرصة
التي اتاحتها اتفاقات اب��راه��ام املوقعة
في البيت األبيض في  15سبتمبر».
وق��ال��ت ك ��راف ��ت« :ل �ق��د اث �ب �ت��ت ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة ل �ل �م��رة األول� � ��ى م �ن��ذ اك �ث ��ر م��ن
 25ع��ام��ا ان ن �ه �ج��ا م�خ�ت�ل�ف��ا ي �م �ك��ن ان
ي � ��ؤدي ال� ��ى ن �ت��ائ��ج م �خ �ت �ل �ف��ة» ،راف �ض��ة
الفكرة القائلة بأن السالم بن اسرائيل
وج�ي��ران�ه��ا ال �ع��رب ال يمكن تحقيقه اال
بعد تسوية الصراع مع الفلسطينين.
ودع � ��ت ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ن ال� ��ى االن� �خ ��راط
ف��ي خ�ط��ة ال �س��الم األم�ي��رك�ي��ة .وق��ال��ت ان
رفضها «ال يفعل شيئا ملساعدة الشعب
الفلسطيني او دف��ع قضية ال�س��الم الى
األمام».

مجلس حكماء املسلمني قرر البدء بمقاضاة «شارلي ايبدو» الفرنسية

السعودية تستنكر الرسوم املسيئة وتدين اإلرهاب
األمم املتحدة :اليمن يقترب
من أزمة غذاء طاحنة
ن �ي��وي��ورك  -ال ��وك ��االت :اظ �ه��ر ت�ق��ري��ر ل��أم��م امل�ت�ح��دة
ام ��س ان اج � ��زاء م��ن ال �ي �م��ن ت�ش�ه��د اع �ل��ى م�س�ت��وي��ات
س��وء التغذية ال�ح��اد ب��ن األط�ف��ال مما يلقي الضوء
ع�ل��ى ت �ح��ذي��رات ب ��أن ال�ب�ل��د ي�ق�ت��رب م��ن ازم ��ة طاحنة
في األم��ن الغذائي .وتفاقمت مسببات سوء التغذية
ف��ي ال�ي�م��ن ف��ي  2020م��ع ت�ف�ش��ي ف �ي��روس «ك��ورون��ا»
وال �ت��راج��ع االق �ت �ص��ادي وال �س �ي��ول وت �ص��اع��د ال�ق�ت��ال
والنقص الكبير هذا العام في تمويل املساعدات مما
زاد وضع الجوع سوءا بسبب الحرب املستمرة منذ
ست سنوات .وقالت ليز غراندي منسقة األمم املتحدة
للشؤون االنسانية في اليمن «نحذر منذ يوليو من
ان اليمن على شفا كارثة تتعلق باألمن الغذائي .اذا
لم تتوقف الحرب اآلن ،فاننا نقترب من وضع اليمكن
اصالحه وخطر فقد جيل من اطفال اليمن الصغار».
ووفقا لتحليل وضع سوء التغذية في جنوب اليمن
بناء على التصنيف املرحلي املتكامل لأمن الغذائي
الخاص باألمم املتحدة ،زادت ح��االت س��وء التغذية
ال�ح��ادة ب��ن األط�ف��ال ال��ذي��ن تقل اع�م��اره��م ع��ن خمس
س �ن��وات بنحو  10%ف��ي  2020ال��ى اك�ث��ر م��ن نصف
مليون.

اغتيال قيادي حوثي
بالرصاص في صنعاء

تظاهر ع�رشات االآالف اأم�ش يف بنغالدي�ش داعني اإىل مقاطعة املنتجات الفرن�سية واأحرقوا دمية متثل ماكرون
القاهرة « -النهار»

الرياض « -كونا» :استنكرت اململكة العربية السعودية الرسوم
املسيئة الى نبي الهدى ورسول السالم محمد بن عبدالله صلى
ال�ل��ه عليه وس�ل��م او اي م��ن ال��رس��ل عليهم ال�س��الم .وع�ب��ر مصدر
مسؤول في وزارة الخارجية السعودية في بيان امس عن رفض
امل�م�ل�ك��ة اي م �ح��اول��ة ل�ل��رب��ط ب��ن االس� ��الم واالره � ��اب م�ع��رب��ا عن
ادانتها لكل عمل ارهابي ايا كان مرتكبه.
ودعت السعودية الى ان تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة
ت �ش��ع ب ��االح� �ت ��رام وال �ت �س��ام��ح وال� �س ��الم وت �ن �ب��ذ ك ��ل امل �م��ارس��ات
واألع �م��ال ال�ت��ي ت��ول��د الكراهية والعنف وال�ت�ط��رف وت�م��س بقيم

التعايش املشترك واالحترام املتبادل بن شعوب العالم.
وك��ان��ت منظمة ال�ت�ع��اون االس��الم��ي ق��د اص��درت بيانا ق��ال��ت فيه
انها تستغرب «الخطاب السياسي الرسمي لبعض املسؤولن
الفرنسين ،وال��ذي يسيء للعالقات الفرنسية االسالمية» .الى
ذلك اعلن مجلس حكماء املسلمن عزمه على رفع دعوى قضائية
ض��د صحيفة «ش��ارل��ي اي�ب��دو» الفرنسية الساخرة التي نشرت
رس��وم��ا ك��اري�ك��ات��وري��ة للنبي محمد وك��ذل��ك اي�ض��ا ض��د «ك��ل من
ي �س��يء ل ��الس ��الم ورم� � ��وزه امل� �ق ��دس ��ة» .وأص � ��در م�ج�ل��س ح�ك�م��اء
املسلمن خ��الل اجتماع عقده برئاسة شيخ األزه��ر ،بيانا جاء
فيه انه «قرر تشكيل لجنة من الخبراء القانونين الدولين لرفع
دعوى قضائية على صحيفة «شارلي ايبدو» التي قامت بنشر

رس��وم كاريكاتورية مسيئة لنبي الرحمة وكذلك كل من يسيء
لالسالم ورموزه املقدسة» .و اعرب مجلس الحكماء «عن رفضه
الشديد الستخدام الفتة حرية التعبير في االساءة لنبي االسالم
محمد ومقدسات الدين االسالمي» .وشدد املجلس على ان «حرية
التعبير ال بد ان تأتي في اط��ار من املسؤولية االجتماعية التي
تحفظ حقوق اآلخرين وال تسمح باملتاجرة باألديان في اسواق
السياسة والدعاية االنتخابية» .في غضون ذلك تواصلت ردود
الفعل الرافضة لالساءة للرسول محمد ،صلى الله عليه وسلم،
ف��ي ع��دد م��ن ال��دول العربية واالس��الم�ي��ة ،كما ت�ج��ددت ال��دع��وات
الى مقاطعة البضائع الفرنسية .واستدعت الخارجية االيرانية
القائم باألعمال الفرنسي لديها ،فلوران ايدالو.

صنعاء  -الوكاالت :قتل مسلحون «وزيرا» في السلطة
غير املعترف بها دول�ي��ا التي اقامها الحوثيون في
العاصمة اليمنية صنعاء .وتوفي القيادي الحوثي
حسن زي��د ام��س ف��ي مستشفى متأثرا بجراحه بعد
ان فتح مسلحون النار على سيارته في منطقة تضم
س�ف��ارات بصنعاء وف�ق��ا مل��ا ذك��ره م�ص��دران م��ن اف��راد
اس��رت��ه .وأك��د تلفزيون «امل�س�ي��رة» التابع للحوثين
مقتل «وزير الشباب والرياضة» وقال ان ابنته كانت
معه بالسيارة وأنها اصيبت بجروح خطيرة.

السيسي استقبل البرهان :ندعم خيارات القيادة السودانية في صياغة مستقبل البالد

سد النهضة ..إصرار مصري سوداني على اتفاق ملزم
القاهرة « -النهار»

ال� �ق ��اه ��رة  -ال � ��وك � ��االت :اس �ت �ق �ب��ل ال��رئ �ي��س
املصري عبدالفتاح السيسي ،امس ،الفريق
اول ركن عبدالفتاح البرهان ،رئيس مجلس
ال�س�ي��ادة ال�س��ودان��ي ،حيث بحثا ع��ددا من
القضايا التي تهم البلدين.
وات�ف��ق ال�ج��ان�ب��ان على التمسك بالتوصل
ال ��ى ات� �ف ��اق ق��ان��ون��ي م �ل��زم ي �ض �م��ن ق��واع��د
واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة،
ويحقق املصالح املشتركة لجميع األطراف.
وص� ��رح امل �ت �ح��دث ال��رس �م��ي ب��اس��م رئ��اس��ة
م �ص��ر ب� ��أن ال��رئ �ي��س ال �س �ي �س��ي اك� ��د خ��الل
ال �ل �ق��اء ع�ل��ى ال ��رواب ��ط األزل �ي��ة ال �ت��ي تجمع
شعبي وادي ال�ن�ي��ل ،وال �ت��راب��ط التاريخي
ب� ��ن م �ص��ر وال � � �س� � ��ودان ،ووح � � ��دة امل �ص �ي��ر
وامل� �ص� �ل� �ح ��ة امل� �ش� �ت ��رك ��ة ال � �ت� ��ي ت� ��رب� ��ط ب��ن
ال� �ش� �ع� �ب ��ن ال� �ش� �ق� �ي� �ق ��ن ،وم � ��ؤك� � �دًا امل ��وق ��ف
امل � �ص ��ري االس �ت ��رات �ي �ج ��ي ال� �ث ��اب ��ت ال ��داع ��م
ألم��ن واستقرار ال�س��ودان وشعبه الشقيق،
وح� � ��رص م �ص��ر ع �ل��ى م ��واص� �ل ��ة ال �ت �ع��اون
وال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال �س��ودان ف��ي ك��اف��ة امللفات

م�ح��ل االه �ت�م��ام امل �ت �ب��ادل .وط��ال��ب الرئيس
ال� �س� �ي� �س ��ي ب ��ال ��دف ��ع ن� �ح ��و س� ��رع� ��ة ت �ن �ف �ي��ذ
امل �ش��روع��ات ال�ت�ن�م��وي��ة امل �ش�ت��رك��ة ،ك��ال��رب��ط
الكهربائي وخط السكك الحديدية ،من اجل
شعبي البلدين.
وأش � � ��ار ال ��رئ� �ي ��س امل� �ص ��ري ال � ��ى م�ت��اب�ع�ت��ه
ال�ح�ث�ي�ث��ة ل �ك��اف��ة ال �ت �ط ��ورات ال��راه �ن��ة على
الساحة السودانية اقليميًا ودوليًا ،مؤكدًا
م �س��ان��دة م �ص��ر الرادة وخ� �ي ��ارات ال �ق �ي��ادة
السياسية في السودان الشقيق في صياغة
مستقبل ب��الده��م ،ومرحبًا بكافة الجهود
ال �ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا م �س��اع��دة ال� �س ��ودان على
مواجهة األزم��ة االقتصادية ملا فيه صالح
الشعب ال�س��ودان��ي ،باالضافة ال��ى تحقيق
االستقرار والسالم االقليمين.
م ��ن ج��ان �ب��ه اك� ��د ال �ف ��ري ��ق ال� �ب ��ره ��ان م�ت��ان��ة
ال ��رواب ��ط ال�ت��اري�خ�ي��ة امل�ت��أص�ل��ة ب��ن مصر
وال � � � �س � � � ��ودان ،م� �ش� �ي� �دًا ف � ��ي ه � � ��ذا ال� �س� �ي ��اق
بالجهود املتبادلة لتعزيز اواصر التعاون
امل�ش�ت��رك ب��ن ال�ب�ل��دي��ن ،و ح��رص ال �س��ودان
على مواصلة التنسيق مع مصر في كافة
امللفات محل االهتمام املتبادل.

«فضيحة انتخابية» في اإلسكندرية ..نائبة سابقة تشتري أصوات املعوزين!
ال�ق��اه��رة  -ال��وك��االت :ضبطت السلطات املصرية
ان �ص��ار م��رش�ح��ة ف��ي ان�ت�خ��اب��ات مجلس ال �ن��واب،
وهم يوزعون رشاوى على الناخبن ،فيما اظهر
ف�ي��دي��و امل��رش�ح��ة وه��ي ت ��وزع رش ��اوى ع�ل��ى شكل
م ��واد غ��ذائ �ي��ة ،األم ��ر ال ��ذي نفته امل��رش�ح��ة بشكل
قطعي.
وك��ان سكان دائ��رة املنتزه االنتخابية في مدينة
االس� �ك� �ن ��دري ��ة ال �س��اح �ل �ي��ة ،ت��وج �ه ��وا ال� ��ى م��راك��ز
االق � � �ت� � ��راع ،ال �س �ب ��ت امل � ��اض � ��ي ،م� ��ن اج � ��ل اخ �ت �ي��ار
مرشحيهم.
ولدى هذه الدائرة التي يسكنها مليون و 100الف
شخص يحق لهم االقتراع 4 ،مقاعد في البرملان
املصري ،وتعتبر من اكبر الدوائر االنتخابية في
مصر ،وتشهد تنافسا بن  67مرشحا.
وذك � � ��رت وس ��ائ ��ل اع� � ��الم م �ص��ري��ة ان ال �س �ل �ط��ات
ضبطت  6م��ن اف��راد الحملة االنتخابية للنائبة
ال�س��اب�ق��ة ،م��ي م�ح�م��ود ،وب�ح��وزت�ه��م مبالغ مالية

ك �ب �ي��رة وت��وك �ي��الت م �ن �ه��ا ،ل �ت��وزي��ع ه ��ذه األم� ��وال
على الناخبن ،مقابل ضمان تصويتهم لصالح
مرشحتهم.
وأقر احد هؤالء ،بحسب صحيفة «اليوم السابع»،
ب��أن��ه ك��ان ب�ح��وزت��ه  70ال��ف جنيه م�ص��ري (4500
دوالر) ،مضيفا ان��ه وعناصر اخ��رى ف��ي الحملة
ق ��ام ��وا ب �ت��وزي��ع األم � � ��وال ع �ل��ى ك ��ل ش �خ��ص ل�ق��اء
التصويت ملرشحتهم.
وفي السياق ذاته ،اظهر شريط فيديو ما قيل انه
للنائبة السابقة وهي تترجل من سيارتها ،لكن
الفيديو غير الواضح سمع فيه صوت يقول انها
«توزع كراتن» على اناس في املكان ،لكن ذلك لم
يكن واضحا.
ول� ��م ت �ف �ل��ح م� ��ي ،ال �ن��ائ �ب��ة ال �س��اب �ق��ة ف ��ي ال �ب��رمل��ان
امل�ن�ت�ه�ي��ة والي �ت��ه ،ف��ي ال �ف��وز ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ،اذ
ج��اءت في املرتبة الخامسة في ال��دائ��رة حاصدة
 23الف ص��وت ،بفارق  12الفا عن صاحب املقعد

ال ��راب ��ع واألخ �ي ��ر ف��ي ال ��دائ ��رة ،ل�ك��ن ه �ن��اك ف��رص��ة
امامها للفوز في انتخابات االع��ادة في نوفمبر
امل �ق �ب��ل ،ال �ت��ي ت�ش�م��ل اع �ل��ى  8م��رش �ح��ن ح�ص�ل��وا
ع�ل��ى األص� ��وات ف��ي ال�ج��ول��ة األول � ��ى ،ب�س�ب��ب ع��دم
حصلوهم على نسبة الحسم.
ونشرت النائبة السابقة «آية قرآنية» تتحدث عن
املكر في صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»،
في اشارة الى ان االتهامات التي تالحقها مدبرة،
وخرجت في بث مباشر على صفحتها في وقت
سابق لتنفي االتهامات املوجهة اليه وأعربت عن
شكرها ملن صوت لها في االنتخابات.
وقالت ان الغاية من نشره الفيديو كانت تشويه
صورة االنتخابات في مصر.
ُ
وي� � � �ج � � ��رى ال � �ت � �ص� ��وي� ��ت وف� � �ق � ��ا ل � �ق � ��ان � ��ون ج ��دي ��د
لالنتخابات يخصص  50باملئة من املقاعد البالغ
ع��دده��ا  568ل �ق��وائ��م ،وي�خ�ص��ص ال �ق��ان��ون ب��اق��ي
املقاعد الخاضعة لالنتخاب الى مرشحن فرادى.

