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تعليقااألكثر قراءة

املغرب يدرس تدفقا عكسيا لخط أنابيب إذا

أوقفت الجزائر إمدادات الغاز

“إسرائيل ليست عدّوا لتونس”.. تصرNح

لوزير الخارجية األسبق يثW جدال واسعا-

(فيديو)

نصر الله مهددا جعجع: هيكلية “حزب الله”

العسكرNة 100 ألف مقاتل

إسبانيا تدرس تصدير الغاز من الجزائر أو

دول أخرى للمغرب بعد تجميد أنبوب

“املغرب العربي-أوروبا”

i أردوغان يعزز نفوذه :mكاتب فرن

إفرNقيا.. “يلعب مع الكبار ويتحدى فرنسا”

محمد صالح يظهر بصحبة األمW ويليام

وزوجته i حفل حول املناخ

لقاء ثالثي في واشنطن لدعم التطبيع: أبو ظبي تعزز
عالقاتها مع إسرائيل واحتدام الجدل في الخرطوم…

والدوحة: “أبراهام” ال تقدم أفقا إلنهاء االحتالل
13 - أكتوبر - 2021

وزراء خارجية الواليات املتحدة األمرNكية وإسرائيل واإلمارات خالل مؤتمر صحاi لدعم التطبيع i العاصمة واشنطن أمس

'  3 حجم الخط 

اع|اف لعملية  دعمها  بادين  جو   }Nاألمر الرئيس  إدارة  أكدت  العربي»:  «القدس  ـ  الدوحة  ـ  الخرطوم  ـ  الله  رام 

الدول العربية بإسرائيل التي وعدت واشنطن بتشجيعها «بشكل نشط» لدى دول أخرى i الشرق األوسط، فيما

سياستنا أبراهام ال تتالءم مع  إن «اتفاقية  األربعاء،  أمس  الرحمن،  بن عبد  الشيخ محمد  قال وزير خارجية قطر 

بوزير فرNج،  عيساوي  اإلسرائي�،  اإلقليمية  العالقات  وزير  لقاء  أثار  كما  االحتالل».  إلنهاء  أفق  أي  تقدم  ال  ألنها 

العدل السودا�، نصر الدين عبد الباري i أبو ظبي جدال i السودان.

مع منفصلة  ثنائية  لقاءات  بلينكن  أنتو�   }Nاألمر الخارجية  وزير  وعقد 

اإلمارا� الخارجية  ووزير  لبيد   Wيائ اإلسرائي�  الخارجية  وزير  من  كل 

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قبل عقد لقاء ثال�.

فتح إلعادة  قدما  امل�  تعتزم  واشنطن  إن  االجتماع،  بعد  بلينكن،  وقال 

مع العالقات  لتعميق  جهود  إطار   i القدس   i األمرNكية  القنصلية 

الفلسطيني�.

وi مؤتمر صحاi مش|ك مع بلينكن والبيد قال بن زايد إنه سيزور إسرائيل قرNبا، مضيفا أن اإلمارات راضية عن

عالقاتها املتنامية مع إسرائيل.

األو� بالذكرى  االحتفال  مواصلة   i رغبتنا  يؤكد  االجتماع  «هذا  أن  للصحافي�  أعلن   Wكب  }Nأمر مسؤول  وكان 

الديني» «التعايش  حول  ثالثيت�»  عمل  «مجموعتي  إنشاء  ا�  ستؤدي  أنها  مضيفا  للتطبيع»  أبراهام  التفاقات 

و»املياه والطاقة».

الثالثاء، عن «دعم حازم» لبيد مساء   Wيائ استقبالها  األمرN{ كاماال هاريس عند  الرئيس  نائبة  من جهتها ع�ت 

التفاقات االع|اف بإسرائيل.

وقال وزير خارجية قطر، إن «اتفاقية أبراهام ال تتالءم مع سياستنا ألنها ال تقدم أي أفق إلنهاء االحتالل». وأضاف:

«ال يمكن االعتماد ع� التطبيع االقتصادي مع إسرائيل طاملا أن االحتالل قائم». وشدد أنه طاملا هناك احتالل ولم

يتم حل قضايا الشعب الفلسطيني، فلن يكون هناك أي تطبيع للعالقات.

السودا�، العدل  بوزير  لقاء جمعه  عن  فرNج،  عيساوي  اإلسرائي�،  اإلقليمية  العالقات  وزير  السياق كشف   iو

والثقافة»، التعليم  مجاالت   i العالقات خاصة  لتعزNز  االتفاق  ظبي حيث «جرى  أبو   i الباري،  عبد  الدين  نصر 

وفيما قال مصدر مطلع لـ»القدس العربي» إن «توقيع االتفاق النها� ب� إسرائيل والسودان، بات قرNبا جدا، بعد

Wوجدد الحزب الشيوعي، رفضه التطبيع. كما أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها غ ،«}Nتعاظم الضغط األمر

ومتجاوزة للدولة  الرسمية  الخارجية  السياسة  بصورة خاصة خارج  مباحثات ملسؤول�  أو  زيارات  أي  عن  مسؤولة 

الجهة التنفيذية املسؤولة دستوريا.

مصدر مطلع ع� مسألة التطبيع ب� السودان وإسرائيل، قال لـ»القدس العربي»: «هناك ضغوط دولية وإقليمية

العام أبراهام  اتفاقيات  ع�  الخرطوم  توقيع  بعد  إسرائيل  مع  التطبيع  اتفاق  ع�  النها�  للتوقيع  السودان  ع� 

الرئيس األبيض وبحضور  البيت   i التوقيع  يكون حفل  أن  تش|ط  الحكومة عندنا كانت  لكن  الخرطوم،   i املا� 

األمرN{ جو بايدن».

القدم لكرة  الدو�  االتحاد  رئيس  إن  بينيت،  نفتا�  اإلسرائي�،  الوزراء  رئيس  قال  جديدة،  تطبيعية  خطوة   iو

«فيفا» جيا� إنفانتينو، اق|ح، تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم i 2030 إسرائيل باملشاركة مع دول أخرى

i املنطقة i مقدمتها اإلمارات.

وقال بيان مكتب رئيس الوزراء اإلسرائي� إن بينيت التقى إنفانتينو i مكتبه i مدينة القدس، وذلك i أول زيارة

يقوم بها رئيس «فيفا» إ� إسرائيل.

والثالثاء، أعلن االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أنه اعتذر عن استقبال إنفانتينو، ردا ع� مشاركته i حفل أقيم

ع� أنقاض مق�ة «مأمن الله» اإلسالمية i القدس.

وأشار االتحاد الفلسطيني إ� أن مشاركة إنفانتينو» i الحفل «تسييس للرNاضة ولن يخدم ال قضية السالم، وال

التسامح».

بلينكن: أمرNكا ستم� قدما

i إلعادة فتح قنصلية

القدس… ورئيس «فيفا»

i 2030 يق|ح إقامة مونديال

إسرائيل واإلمارات

التعليقات
لن يتم نشر عنوان برNدك اإللك|و�. الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *

أكتب تعليقك هنا

االسم*

ال�Nد االلك|و�*

إرسال التعليق

أكتوبر at 11:09 2021 ,14 ص عثمان املهدي 
قول هذا “املصدر” السودا� بأن «هناك ضغوط دولية وإقليمية ع� السودان للتوقيع النها� ع� اتفاق التطبيع مع إسرائيل … لكن الحكومة عندنا كانت تش|ط أن

يكون حفل التوقيع i البيت األبيض وبحضور الرئيس األمرN{ جو بايدن” قول وم�ر سخيف ال يليق بدولة لها سيادتها. فمهما كانت هذه الضغوط ال تنال أي إستجابة
من دولة تح|م كرامتها الوطنية وإستقاللها وسيادتها وإنتمائها ومشاعر شعبها. فجميعنا يعلم وجود مثل هذه الضغوط من قبل أمرNكا وبرNطانيا وغWها منذ ان

أنشؤوا هذا الكيان اإلستعماري العنصري i قلب العالم العربي ولكنه رفض ولم تأخذه أية حكومة، حتى تلك الحكومات الفاسدة والغW وطنية، محمل الجد. أما أن
يقول بأن شرطهم للتوقيع ع� اإلع|اف هو أن يحضره جو بايدن، فهم بذلك يتذاكون بشكل غW معقول i مثل هذه الطلبات التعجيزNة، يا جماعة حرام أن تضعوا

بايدن بهذا املوقف الحرج! فعالَ هذه إهانة لعقول الناس، ولكن إن لم تستحي فإفعل وقل ما شئت! الجماعة فقدوا العقل والكرامة واإلنتماء والدين!

أكتوبر at 2:27 2021 ,14 م ساعد الكنفا� 
هؤالء لهم من الوقت الكثW للهو ولدى اإلمارات املال الكثW لتموNل هذا الهراء ، ومصWهم سيكون الفشل و االفالس ع� كل املستوNات !

أكتوبر at 5:57 2021 ,14 م الحاج الخثW (الجزائر) 
طبعا اإلتفاق اإلبراهيمي يمثل إتفاق سالم بموجبه تتعايش إسرائيل مع الدول العربية باإلع|لف, طبعا الدول املتقدمة هي اإلمارات واملغرب والسودان والبحرNن ,ال

ندري املغرب يرNد اإلتفاق اإلبراهيمي أم ال ,طبعا هاته الدول وزنت أن مسار الصراع مسدود مع إسرائيل وترNد إنهائه أما الدول الرافضة ف|Nد عدم اإلستسالم
واإلستمرار i الصراع ,حتى تطبيق إتفاق حل الدولت� بحدود 67 بدولة فلسطينية عاصمتها القدس ,طبعا دولة بحدود 67 يعني إسرائيل تسيطر ع� 67باملئة من

فلسط� ,طبعا إيران ترفض حل الدولت� واإلتفاق اإلبراهيمي وتركيا مع حل الدولت� ع� ما أعتقد ,مشكل عوNص وصعب حقا تعيشه األنظمة العربية , طبعا مصر
تربطها إتفاقية سالم, واألردن معاهدة سالم ,ماهي مسارات الصراع وكيف سيسW ,األمور i مراحلها األخWة ,ماذا تخفي األيام ياتر ى ,وكيف نهاية مسلسل الصراع,

صراع مدوخ حقا الفلسطينيون يقولون أرضنا اليهود يقولون كانت أرضنا قبل أن تكون أرضكم , هاته املشكلة عوNصة حقا و لم تحدث من قبل, أن تأ� دولة وتقول هذه
األرض أرضيقبل أن تكون أرضك والله مشكل عوNص حقا.

مختارات

الشرطة اإلسرائيلية ُتصيب وتعتقل
محتفل� بـ”املولد النبوي” بالقدس-

(فيديوهات)

منذ ساعت�

النائب أيمن عودة يمنع بالقوة املتطرف بن
غفW من اقتحام غرفة األسW الفلسطيني

مقداد القواسمي- (صور وفيديوهات)

منذ 4 ساعات

إسبانيا تدرس تصدير الغاز من الجزائر أو
دول أخرى للمغرب بعد تجميد أنبوب

“املغرب العربي-أوروبا”

منذ 6 ساعات

ترامب يرفع دعوى لعدم الكشف عن وثائق
بشأن التحقيق i اقتحام الكابيتول

منذ 11 ساعة

اش|كأدخل ال�Nد االلك|و� *إش|ك i قائمتنا ال�Nدية
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