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إيران بتدخالت  سلبًا  تأثرت  التي  الثقة  ببناء  يبدأ  اخلليج  أمن  قرقاش: 
االهتمام الدولي، التاريخي واملتجدد، بأمن منطقة اخلليج 
العربي يجب أن يبدأ ببناء الثقة والتي تأثرت سلبا، عبر 
سنوات، بالتدخالت اإليرانية في الشأن اخلليجي العربي، 
فبدون بناء الثقة من الصعب اإلنطالق إلى خطوات بنيوية 

جديدة ووضع تصورات مستقبلية تعزز السالم واإلستقرار.
ق��ال وزي��ر ال��دول��ة للشؤون اخلارجية ب��اإلم��ارات، أنور 
قرقاش، إن االهتمام الدولي، التاريخي واملتجدد، بأمن منطقة 

اخلليج العربي يجب أن يبدأ ببناء الثقة والتي تأثرت سلبا، 
عبر سنوات، بالتدخالت اإليرانية في الشأن اخلليجي العربي.

وأض���اف ف��ي سلسلة م��ن ال��ت��غ��ري��دات على حسابه في 
“تويتر”: “بدون بناء الثقة من الصعب االنطالق إلى خطوات 
بنيوية جديدة ووض��ع ت��ص��ورات مستقبلية تعزز السالم 

واالستقرار”.
وال شك أن اخلليج العربي يعاني تاريخياً من مخاطر 

التصعيد واملواجهة، وهي جوانب مقلقة حيال مستقبل املنطقة، 
واإلم���ارات على قناعة أن تفادي التصعيد وانتهاج املسار 
السياسي هو الطريق الوحيد لضمان أمن اخلليج واستقراره، 

وتبقى خطوات بناء الثقة أساسية لتحقيق هذه الغاية.
وغ��ّرد قرقاش قائال: “ال شك أن اخلليج العربي يعاني 
تاريخياً من مخاطر التصعيد واملواجهة، وهي جوانب مقلقة 

حيال مستقبل املنطقة.
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 وفاة مواطن جراء  »إصابة قاتلة« خالل  االحتجاجات

متظاهرون سودانيون يحرقون علم الكيان الصهيوني خالل مسيرة إصالح املسار

عريقات  صائب  مرض  مع  الفلسطينية  السياسية  التفاعالت  حدة  تزايد 

أعلنت الشرطة السودانية أمس  اخلميس، 
عن وف��اة مواطن ج��راء “إصابة قاتلة، في 

تظاهرات بالعاصمة اخلرطوم.
وج��اء ذل��ك ف��ي بيان ص��ادر ع��ن املكتب 

الصحفي للشرطة اطلعت عليه األناضول.
وأوضح البيان أن “الشرطة عملت على 
تأمني املواقع احليوية، وس��ارت األوض��اع 
بشكل جيد من حيث التعبير والتنظيم في 

مسيرات “.
وت��اب��ع “وذلك م��ع بعض ح��االت إث��ارة 
الشعب ومحاوالت اتالف وتعدى من فئات 
محدودة تعاملت معها قوات الشرطة بالقدر 
القانوني من القوة وب��إش��راف ميداني من 

النيابة العامة”.
وأضاف “رصدت سجالتنا مساء األربعاء 
ب��الغ ب��وف��اة م��واط��ن بشرق النيل تعرض 

إلصابة قاتلة “) دون مزيد من التفاصيل(
تابع “ مت اتخاذ اإلج���راءات القانونية 
ب��واس��ط��ة ال��ن��ي��اب��ة ل��ت��ح��دي��د امل��س��وؤل��ي��ة 
ومالبسات احل��ادث��ة و لضمان احليادية 

والعدالة.
وأك���دت ال��ش��رط��ة بحسب ذات املصدر 
على أن��ه��ا أدت واجباتها ف��ي حماية حق 
التعبير املشروع للمواطنني وفق وظيفتها 

الدستورية والقانونية.
و أعلنت جلنة أطباء السودان املركزية 
)غير حكومية(،، مقتل شخص وإصابة 
14 آخرين في مظاهرات “إصالح املسار” 

بالعاصمة اخلرطوم
وق��ال��ت اللجنة ف��ي ب��ي��ان إن “مواكب 
تصحيح املسار قابلتها السلطة احلاكمة 
بصلف، وعنف مفرط سقط على إثره شهيد 
برصاص الشرطة شرق العاصمة اخلرطوم، 

وهو الشهيد محمد عبد املجيد”.
وفرقت الشرطة السودانية. احتجاجات 
ف��ي م���دن اخل��رط��وم ال��ث��الث، اخل��رط��وم، 
وبحري، وأم درمان” بالغاز املسيل للدموع.

وانطلقت مسيرات في اخلرطوم تطالب 
ب��إص��الح مسار ال��ث��ورة دع��ا إليها “جتمع 
املهنيني السودانيني”، واحلزب “الشيوعي” 

أح���د أب���رز م��ك��ون��ات ق���وى إع���الن احل��ري��ة 
والتغيير.

وأعلنت السلطات ال��س��ودان��ي��ة، إغ��الق 
اجل��س��ور ب��ني م��دن العاصمة اخل��رط��وم، 

حتسبا الندالع احتجاجات وإحداث فوضى.
ويعاني ال��س��ودان أزم���ات متجددة في 

اخل��ب��ز والطحني وال��وق��ود وغ���از الطهي؛ 
بسبب ارتفاع سعر ص��رف ال��دوالر مقابل 
اجلنيه في السوق غير الرسمية، إلى أرقام 

قياسية.

وب���دأت ب��ال��س��ودان، ف��ي 21 أغسطس 

2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهًرا 
وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خاللها 
السلطة كل من اجليش وحتالف “إعالن قوى 

احلرية والتغيير”، قائد احلراك الشعبي.
وأح���رق م��ت��ظ��اه��رون س��ودان��ي��ون علم 
إس��رائ��ي��ل خ���الل مشاركتهم ف��ي مسيرة 

“تصحيح م��س��ار الثورة،” بالعاصمة 
اخلرطوم.

ون��ق��ل��ت وس��ائ��ل إع���الم محليه بينها 
صحيفة “ االنتباهة )خاصة( أن متظاهرين 
شاركوا في مواكب ٢١ أكتوبر أحرقوا العلم 

اإلسرائيلي رفضا للتطبيع.

وأف��ادت أن املتظاهرين رددوا شعارات 
تندد بدعاوى التطبيع مطالبني اجلهات 

املطالبة بالتطبيع التراجع عن اخلطوة.
ونشرت الصحيفة صورا ألحرق العلم 
اإلسرائيلي من قبل مجموعة من املتظاهرين 

باخلرطوم.
كما ت��داول ناشطون ص��ورا وفديوهات 
حلرق “ العلم اإلسرائيلي” خالل مسيرات 

تصحيح املسار بالعاصمة .
ونشرت صحيفة الهدف التي يصدرها 
ح���زب ال��ب��ع��ث ال��ع��رب��ي االش��ت��راك��ي على 
صفحتها عبر فيسبووك صورا وفيديوهات 
حل��رق العلم اإلسرائيلي وكتبت “ ثوار 
يحرقون علم الكيان الصهيوني مبوكب 21 

أكتوبر باخلرطوم”
وان��ط��ل��ق��ت م��س��ي��رات ف���ي اخل��رط��وم 
تطالب بإصالح مسار ال��ث��ورة دع��ا إليها 
“جتمع املهنيني السودانيني”، واحل��زب 
“الشيوعي” أحد أبرز مكونات قوى إعالن 

احلرية والتغيير.
يأتي ذلك في وقت نقلت وسائل إعالم 
إس��رائ��ي��ل��ة ع��ن زي����ارة وف���د إس��رائ��ي��ل��ي، 
العاصمة السودانية اخلرطوم، األربعاء، 
استعدادا لإلعالن عن تطبيع العالقات بني 

الدولتني،
وق��ال��ت هيئة البث الرسمية، إن وف��دا 
إسرائيليا زار اخلرطوم على منت طائرة 
خاصة غادرت مطار بن غوريون الدولي في 
تل أبيب صباح األربعاء في رحلة مباشرة 

للعاصمة السودانية.
و نقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤولني 
إسرائيليني، لم تسمهم، إن��ه من املتوقع 
صدور بيان رسمي حول إقامة عالقات بني 

تل أبيب واخلرطوم “خالل أيام قليلة”.
وقال املسؤولون إنه من املنتظر أن يعلن 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن هذه 
اخلطوة، الفتني إلى أن البيان الذي سيعلنه 

ترامب سوف يصدر في غضون أيام.
وف��ي سبتمبر املاضي، أعلنت اإلم��ارات 
والبحرين عن تطبيع عالقاتهما مع إسرائيل.

محتجون في السودان

ردا على قمة نيقوسيا

تركيا تطالب مصر 
»تغيير  بـــ  وقــبــرص  والــيــونــان 

سياساتها املتطرفة«
انتقدت تركيا بشدة البيان اخلتامي الجتماع القمة ال��ذي عقد 
في نيقوسيا بني الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي ونظيره 
القبرصي نيكوس اناستاسيادس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس 

ميتسوتاكيس.
وشددت اخلارجية التركية في بيان أصدرته أمس  اخلميس على 
رفضها التام لفحوى بيان قمة نيقوسيا، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة 

تضم “اتهامات ومزاعم ال أساس لها من الصحة ضد تركيا”.
وتابعت: “إن البيانات الصادرة من قبل هذا التكتل الثالثي الذي 
يزعم أنه يسعى إلى دعم السالم واالستقرار والتعاون في شرقي 
املتوسط، تستهدف بالدنا بشكل متكرر، وإن هذا االستهداف يوضح 

النوايا احلقيقية لهذه الدول”.
ولفتت اخلارجية التركية إلى أنه ال ميكن حتقيق التعاون احلقيقي 
في شرقي املتوسط إال من خ��الل نهج واس��ع النطاق يشمل جميع 
البلدان املطلة على البحر املتوسط، مبا في ذلك جمهورية قبرص 

الشمالية التي ال تعترف بها أي دولة سوى تركيا.
واختتمت ال��وزارة بيانها بالقول: “ال ميكن للبلدان التي تخلق 
املشاكل في املنطقة أن تكون طرفا في حلها دون تغيير سياساتها 
املتطرفة وال��ع��دائ��ي��ة. سنواصل بحزم حماية حقوقنا وحقوق 

القبارصة األتراك في شرق البحر األبيض املتوسط”.

أوقطاي: انقرة لن تتنازل
 عن شبر من أراضيها ألي كان

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بالده لن تتنازل عن 
شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها اإلقليمية ألي كان وليس اليونان 
فقط. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها املسؤول التركي، خالل بث 
مباشر، في قناة “سي إن إن تورك” التلفزيونية احمللية، وتطرق 

خاللها للحديث عن عدد من القضايا التي تهم تركيا.
وأض��اف أوقطاي: “لدينا جرف قاري خاص بنا نقوم بالتنقيب 
داخله. مثلما تقوم تركيا بالتنقيب في البحر األس��ود، تقوم به في 
نطاق جرفها القاري في املتوسط وال حتتاج إلذن أو موافقة من أحد 

للغرض”.
وأوضح قائال: “ستواصل تركيا أعمال التنقيب وأنشطة البحث 

السيزمي في املتوسط وكذلك جمهورية شمال قبرص التركية”.
وتابع: “ تركيا لن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها 
اإلقليمية ألي كان وليس اليونان فقط، خصوصا فيما يتعلق بحقوق 

األجيال القادمة، فهي لن تفرط فيها ألحد مهما كلفها ذلك”.
وأردف: “نقول بكل وض��وح، مثلما لم تتدخل تركيا في أنشطة 
تنقيب أي دولة، ال نقبل تدخل أيا كان في شؤوننا، نحن نقوم باألعمال 

املتعلقة بحقوقنا فقط، في أراضينا ووطننا األزرق”.
وتشهد منطقة شرقي البحر املتوسط توترا إثر مواصلة اليونان 
اتخاذ خطوات أحادية مع اجلانب القبرصي الرومي، وبعض بلدان 

املنطقة بخصوص مناطق الصالحية البحرية.
كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض 
حول املسائل املتعلقة بشرق املتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول 

عادلة للمشاكل.
وأف���اد أوق��ط��اي، أن أذرب��ي��ج��ان محقة ف��ي قضيتها وت��داف��ع عن 
أراضيها، فيما أرمينيا دولة احتالل وعليها أن تنسحب من األراضي 

التي حتتلها.

عزت حامد

ال تزال منظومة العالقة بني إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية تثير ج��داال واسعا من وقت ألخر 
، حيث تتواصل وتستمر ردود الفعل تتواصل 
على الساحة الفلسطينية عقب نقل الدكتور 
صائب عريقات كبير املفاوضني الفلسطينيني 
إل��ى إح��دى املستشفيات اإلسرائيلية ، وهي 
اخلطوة التي أتت عقب إصابة الدكتور صائب 
بفيروس كورونا ، وبات في وضع صحي دقيق 

للغاية. 
الالفت أن خطوة إدخال الدكتور عريقات إلى 
املستشفى أت��ت بناء على طلب خ��اص تقدمت 
به احلكومة الفلسطينية إلى إسرائيل ، خاصة 
وأن األخيرة متتلك الكثير من االمكانات الطبية 
احلديثة املتطورة ال��ق��ادرة على توفير فرص 
الشفاء للكثير من املرضى، األمر الذي يزيد من 

دقة هذه النقطة. 
ال��الف��ت أن عائلة ال��دك��ت��ور عريقات وعلى 
رأسهم ابنته وهي طبيبة بشرية وافقوا على 
نقله للعالج في داخل إسرائيل ، خاصة وأنها 
املكان ال��ذي ميكن أن يوفر له العالج الصحي 
أو الطبي املالئم حلالته قبل تدهورها ، وهو 
م��ا مت بفضل التنسيق الصحي ب��ني اجلانبي 
االسرائيلي والفلسطيني . وتشير صحيفة 

األوبزرفر في تقرير لها إن نقل صائب العريقات 
إلى مستشفى إسرائيلي أث��ار اجل��دل من جديد 
حْول طبيعة عالقة السلطة برام الله باحلكومة 
اإلسرائيلية، خاصة وأن الكثير م��ن القوى 
السياسية أث��ارت قضية التنسيق األخير بني 
إسرائيل وفلسطني والذي دخل مبوجبة عريقات 
إلى األراضي اإلسرائيلية للعالج ، وأعتبر الكثير 

م��ن النشطاء الفلسطينيني إن ه��ذه اخلطوة 
ت��ف��رض أم���را واق��ع��ا ، خ��اّص��ة وأّن املنظومة 
الصّحية الفلسطينية ف��ي أس��وأ أحوالها وال 
ميكنها تقدمي الرعاية الصّحية الالزمة جلميع 
املرضى، في ظل األزمات االقتصادية وعدم قدرة 
القطاع الصحي الفلسطيني على توفير الطلبات 

املالئمة لكل مريض.

ويقول أحد األطباء الفلسطينيني للصحيفة 
إنه وفي أوقات سابقة لقطع منظومة التنسيق 
األمني بني السلطة وإسرائيل ، كان هناك آالف 
الفلسطينّيني الذين يتنّقلون إلى إسرائيل من 
أج��ل تلّقي ال��ع��الج، إض��اف��ة إل��ى ع��ش��رات آالف 
العملة الذين يشتغلون فوق األراض��ي التابعة 

إلسرائيل حالّياً.
وك��ان هناك ما يعرف بالتنسيق االنساني 
وليس فقط التنسيق األمني ، وهو التنسيق الذي 
ينتقل مبوجبه الكثير من الفلسطينيني إلى داخل 
إسرائيل.  املثير لالنتباه إنه وبناء على هذا تشير 
بعض من القيادات الفلسطينية إلى أن مواصلة 
وقف عملية التنسيق األمني مع إسرائيل باتت 
غير ض��روري��ّة خ��اّص��ة م��ع ت��راج��ع احلكومة 
اإلسرائيلية عن مشروع الضّم. في حني يعتقد 
آخرون أّنها الفرصة الّسانحة ملواجهة إسرائيل 
مواجهة كاملة، رغم الضرر الكبير الذي سيلحق 

االقتصاد واملنظومة الصحية الفلسطينية.
عموما فال ميكن إنكار اجلدل احلاصل داخل 
حركة فتح اليوم، بني الشّق الذي يدعو للقطع 
نهائّياً وبشكل تاّم مع اسرائيل ومع الشق الذي 
يدعو ملراعاة األزمة االقتصادية والصحية التي 
متر بها فلسطني ، واألخذ بعني االعتبار مصالح 

عشرات اآلالف من الفلسطينّيني.

صائب عريقات

لبنان: تكليف سعد احلريري بتشكيل احلكومة اجلديدة
ب��دأ الرئيس اللبناني ميشال ع��ون، االس��ت��ش��ارات البرملانية 
امللزمة لتكليف رئيس بتشكيل احلكومة اجلديدة، بينما طلب وزير 
اخلارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، من اللبنانيني التعجيل 

بتشكيل حكومة جديدة.
وذك��رت الوكالة الوطنية لإلعالم أن احلريري وصل إلى قصر 
بعبدا، مقر الرئاسة اللبنانية، وبدأ مشاورات مع عون، وذلك بعد أن 
أدت خالفات على مدار أسابيع إلى تأخير االتفاق على حكومة جديدة 

ميكنها العمل على انتشال البالد من أزمتها املالية.
وأعلنت كتل املستقبل واحلزب االشتراكي وتيار املردة وحركة 
أمل وعدد من الكتل الوسطية ونواب مستقلون عزمهم على تسمية 
رئيس ال��وزراء السابق سعد احلريري، ال��ذي من املتوقع أن يتم 
تكليفه بتشكيل احلكومة في نهاية االستشارات من خالل مراسيم 

تصدرها الرئاسة اللبنانية، بعد ظهر اليوم.
وك��ان الرئيس ع��ون قد دع��ا ن��واب البرملان، أم��س، إل��ى حتمل 
مسؤولياتهم في تسمية رئيس جديد للحكومة ومراقبة عمل أي 

حكومة قد يتم تشكيلها.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء اللبناني األسبق، جنيب ميقاتي، 
تسمية سعد احلريري لرئاسة احلكومة املقبلة، وأع��رب عن أمله 
أن تكون احلكومة املقبلة فاعلة وق��ادرة على القيام باإلصالحات 

املطلوبة.
يأتي ذلك بينما قال مراسل اجلزيرة إن كتلة حزب الله النيابية 

تقول إنها ال تسمي أي مرشح لرئاسة احلكومة اللبنانية.
وسيتعني على أي حكومة جديدة التعامل مع انهيار مالي يزداد 
س��وءا، ومع تفشي فيروس كورونا املستجد وتداعيات االنفجار 
الهائل، الذي شهده مرفأ بيروت في أغسطس ، وأودى بحياة نحو 

200 شخص.
وسعت فرنسا في أغسطس املاضي إلى دفع السياسيني اللبنانيني 
ملعاجلة األزم��ة غير املسبوقة؛ لكنهم لم يتمكنوا بعد من اتخاذ 

اخلطوة األولى، وهي االتفاق على تشكيل حكومة جديدة سريعا.

وف��ي ه��ذا السياق، طلب وزي��ر اخلارجية الفرنسي ج��ان إيف 
لودريان من اللبنانيني التعجيل بتشكيل حكومة جديدة، قائال إنه 

كلما تأخر تشكيل احلكومة غرق املركب أكثر على حد تعبيره.
وظهر احلريري مرشحا لتشكيل حكومة جديدة ميكنها إحياء 
جهود فرنسا، التي وضعت خارطة طريق لتنفيذ إصالحات من 
شأنها أن تفتح الباب أمام عودة املساعدات اخلارجية، التي يحتاجها 

لبنان بشدة.
وك��ان من املفترض أن تعقد امل��ش��اورات النيابية في األسبوع 

املاضي؛ لكنها تأجلت وسط خالفات سياسية، ويتعني على عون 
اختيار املرشح الذي يحظى بأكبر قدر من التأييد من أعضاء مجلس 

النواب، الذي ميثل فيه حزب الله وحلفاؤه أغلبية.
ومن املتوقع أن يحصل احلريري على عدد كاف من األص��وات، 
أمس  اخلميس، ما لم تظهر عقبات في اللحظات األخيرة، ليتولى 
بذلك املنصب للمرة الرابعة في بلد غارق في الديون، واستقالت 
حكومته االئتالفية أواخر العام املاضي وسط احتجاجات حاشدة 

ضد النخبة احلاكمة.

احلريري مع عون
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