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«االنقالب الفاشل» يؤجج اخلالف بني اجليش السوداني و«النخبة»
عواصــم ـ وكاالت: وجه 
الســيادة  رئيــس مجلــس 
السوداني عبدالفتاح البرهان 
ونائبه محمــد حمدان دقلو 
(حميدتي) انتقــادات الذعة 
لـ«السياسيني»، حيث اتهمهم 
حميدتي بالتسبب في وقوع 
انقالبيــة خــالل  محــاوالت 
الفترة االنتقالية النشغالهم 
مصالــح  عــن  بالكراســي 
املواطنني، في وقت عبر فيه 
حزب املؤمتر السوداني عن 
رفضه وجــود وصاية على 

السودان من جهة بعينها.
وخالل حفل تخرج للقوات 
اخلاصــة في أم درمان، اتهم 
البرهان «قوى سياسية» بأن 
«كل همها هو القتال من أجل 
الكرسي»، وقال «بعض القوى 
السياســية تتجاهل معاناة 
املواطن وتركز على اإلساءة 
للقوات املســلحة»، وأضاف 
«لن نقبل بأن تتسلط علينا 
أي قوى سياسية وتوجه لنا 

اإلساءات».
بــأن  البرهــان  وصــرح 
شعارات الثورة ضاعت فيما 
أسماه «الصراع على الكراسي 

احملاولــة االنقالبية األخيرة 
ليســت األولى، وكشف عن 
تصدي الســلطات لعدد من 
احملــاوالت االنقالبيــة خالل 

الفترة االنتقالية.
ودعت األحزاب السياسية 
املواطنني إلــى رفض احلكم 
العســكري وحماية الثورة، 
ووصــف البرهــان مثل هذه 
البيانات بأنها غير مقبولة، 
وقال إن اجليش هو من يحمي 
الثورة ممن يريدون سرقتها.

وذكر البرهان ودقلو أنهما 
ال يشعران أن قواتهما تلقى 

التقدير املالئم.
في غضــون ذلك، توالت 
ردود الفعل املنددة واملستنكرة 
لعملية االنقالب الفاشلة في 
السودان، حيث أعلنت اململكة 
العربية السعودية امس عن 
استنكارها وإدانتها الشديدين 

لتلك احملاولة.
وأكــدت وزارة خارجيــة 
السعودية في بيان صحافي 
«تضامن اململكة مع جمهورية 
الســودان الشــقيقة في كل 
ما يدعم أمنها واســتقرارها 

ورخاءها حكومة وشعبا».

والسلطة»، معلنا أن السلطة 
ستعمل على بناء الوطن مع 
«القــوى الوطنيــة املؤمنــة 

باالنتقال الدميوقراطي».
وقال املسؤول السوداني 
«مت إقصاؤنا من مبادرة رئيس 
الوزراء وال ميكن ألي جهة أن 
تقود البالد وحدها»، كاشفا 
عن أن «اإلساءة للعسكريني 
أصبحت وســيلة للحصول 

على املناصب والكراسي».

البرهــان  وخاطــب 
السياســيني بقولــه «جندد 
قولنا للسياسيني ان قواتنا 
هي مــن أجهضــت احملاولة 
االنقالبيــة»، موضحا أنه ال 
رغبة للجيش «في االستيالء 

على السلطة».
وشــدد على أنه ال توجد 
حكومــة منتخبة في البالد، 
مؤكدا أن القوات املسلحة هي 
الوصية على أمن الســودان 

ووحدته، وحتدث عن وجود 
«من يســعى لبث الفرقة في 

صفوف القوات املسلحة».
حميدتــي  اتهــم  كمــا 
«السياســيني» بالتسبب في 
وقوع محاوالت انقالبية في 
البالد «النشغالهم بالصراع 
الكراســي وتقســيم  علــى 
أنهــم  الســلطة»، موضحــا 
أهملوا املواطنني وحاجاتهم 
أن  وأضــاف  األساســية. 

إيران تبدي استعدادها الستئناف 
املفاوضات النووية «في موعد وشيك»

عواصــم - وكاالت: أعلن وزير خارجية 
االحتاد األوروبي جوزيب بوريل أمس، إثر 
لقائه نظيره اإليراني حسني أمير عبداللهيان 
في نيويورك أن إيران مســتعدة الستئناف 
املفاوضات حول برنامجها النووي «في موعد 

وشيك»، وذلك بعد تعليقها في يونيو.
وقــال بوريل في بيان أصدره مكتبه في 
بروكســل إن «وزير اخلارجية االيراني أكد 
نيته استئناف املفاوضات في موعد وشيك».

وأوضح املسؤول الديبلوماسي األوروبي 
أنه شــدد أمام عبداللهيان على ضرورة «أن 
تتعاون ايران بشكل تام مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية حلل املسائل العالقة»، و«جدد 
االعراب عن قلقه حيال املسار العام للبرنامج 

النووي االيراني».
ومارس الغربيون امــس األول في األمم 
املتحدة ضغوطا على الرئيس االيراني إبراهيم 
رئيســي بهدف اســتئناف املفاوضات حول 
النووي اإليراني في أســرع وقت، لكنهم لم 

يحصلوا على تعهد واضح.

وفي رسالته أمام اجلمعية العامة لالمم 
املتحدة في نيويورك ربط رئيسي احملادثات 
بشــأن البرنامج النووي لبــالده بإنهاء كل 
العقوبــات املفروضــة علــى بــالده، وقال: 
«النتيجة النهائية هي رفع العقوبات الظاملة».
من ناحية أخرى، نظمت القوة البحرية 
للحرس الثوري اإليراني امس عرضا بحريا 

كبيرا في مياه اخلليج.
ووفقا لوكالة «تسنيم» اإليرانية فقد شارك 
في العرض ٦٥٠ قطعة بحرية حربية. وقال 
مسؤول ببحرية احلرس الثوري إن العرض 
«يظهــر اســتعداد قوات التعبئة الشــعبية 

والعسكرية للقيام باملهام».
وأشــار إلى اســتعداد القــوات البحرية 
للحــرس الثوري للقيام مبهــام دفاعية عن 
احلــدود البحريــة. وقــال إن اخلليج «آمن 
لألصدقاء وغير آمن لألعداء»، مضيفا أنه «تتم 
مراقبــة جميع حتركات األعداء في اخلليج، 
وفي حال حدوث أي خطأ في احلساب، سيتم 

التعامل معهم بحزم».

احلرس الثوري يستعرض قوته في اخلليج بعرض بحري

٦ مليارات جرعة لقاح مضاد لـ«كورونا» أعطيت في العالم 
واإلمارات في املقدمة بتطعيم ٨١٪ من سكانها

عواصــم - وكاالت: أعطيت ٦ مليارات جرعة 
مــن اللقاحات املضــادة لكوفيد فــي العالم، لكن 
مع اســتمرار عدم التكافؤ في احلصول على هذه 
اجلرعــات، ففي حني بدأت نحــو ١٥ دولة بإعطاء 
اجلرعة الثالثة، التزال وتيرة التطعيم في البلدان 
الفقيرة وخصوصا األفريقية بطيئة جدا. وأعطيت 
٦٫٠٠٨ مليــارات جرعة فــي كل أنحاء العالم وفقا 
لتقرير أعدته وكالة فرانس برس أمس، اســتنادا 

إلى مصادر رسمية.
ويتقــدم التطعيم في العالــم بوتيرة منتظمة 
منذ ٣ أشهر ومت بلوغ ستة مليارات جرعة في ٢٩ 
يومــا و٤ مليارات و٥ مليــارات في ٣٠ و٢٦ يوما 
على التوالي. ومت الوصــول إلى املليار األول من 
اجلرعات خالل ١٤٠ يوما. وتريد واشنطن أن يضع 

املجتمع الدولي هدفا بتطعيم ٧٠٪ من األشخاص 
بشكل كامل في كل بلد في غضون عام.

وهــي عتبة لم حتققها بعــد خالفا لعدد قليل 
فقط من البلدان مبا في ذلك سبع دول من االحتاد 

األوروبي مثل فرنسا والبرتغال واسبانيا.
ومع ٢٫١٨ مليار جرعة، أعطت الصني ٤ جرعات 
من كل ١٠ في العالم، تليها الهند (٨٢٦٫٥ مليونا) 
والواليات املتحدة (٣٨٦٫٨ مليونا) من حيث األرقام 
املطلقة. لكن نسبة إلى عدد السكان، وبني البلدان 
التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة، يتصدر 
الشرق األوسط القائمة مع إعطاء اإلمارات العربية 
املتحدة ١٩٨ جرعة لكل ١٠٠ نسمة وأكثر من ٨١٪ من 
سكانها أنهوا التطعيم. تليها أوروغواي (١٧٥ جرعة) 
وإسرائيل (١٧١) وكوبا (١٦٣) وقطر (١٦٢) والبرتغال 

(١٥٤). وقامت غالبية هذه البلدان بتحصني قسم 
كبير من ســكانها بشــكل كامل. وبعــض البلدان 
مثل اإلمارات وإسرائيل وأوروغواي بدأت بإعطاء 
اجلرعة الثالثة إلطالة فترة حتصني األشــخاص 
املطعمني بالكامل. وتبدو فرنســا غير بعيدة جدا 
مع ١٣٩ جرعة لكل ١٠٠ نسمة وقد حصنت ٧٠،٨٪ 
من ســكانها بالكامل. وجتاوزت الواليات املتحدة 
١١٧ جرعة لكل ١٠٠ نسمة، ليصبح ٥٤٫٩٪ محصنني 

بالكامل.
وفي حني أن وتيرة التطعيم في بلدان أوروبا 
الغربية وأميركا الشــمالية وبعض دول الشــرق 
األوســط التي كانت حمالتهــا متقدمة جدا، باتت 
اآلن أقل سرعة، فإن بلدان آسيا وأميركا الالتينية 

وأوقيانيا تعطي التطعيم بوتيرة متسارعة.

بايدن ينجح في امتصاص الغضب الفرنسي بعد أزمة الغواصات
وماكرون يقرر إعادة السفير إلى واشنطن

عواصــم ـ وكاالت: جنح الرئيس األميركي جو 
بايدن على ما يبدو في امتصاص الغضب الفرنسي 
على اثر الغاء استراليا صفقة غواصات تقليدية مع 
باريس واستبدالها باتفاقية «أكوس» األمنية التي 
تضمن فيها بريطانيا والواليات املتحدة تزويدها 
بغواصات نووية احدث وهو ما اعتبرته فرنســا 
طعنــة في الظهر. وقال مكتب الرئيس الفرنســي 
إميانويل ماكرون إنه ســيعيد ســفير باريس إلى 
واشنطن األسبوع القادم بعدما اتفق معه الرئيس 
األميركي على أن التشــاور مع فرنســا قبل إعالن 
االتفاق األمني مع أستراليا كان ميكن أن مينع خالفا 

ديبلوماسيا. وكانت فرنسا قد استدعت سفيريها 
من الواليات املتحدة وأستراليا بعد اعالن االتفاق.

وقال مكتب ماكرون في بيان ان الزعيمني أجريا 
اتصاال هاتفيا أمس اتفقا خالله على بدء مشاورات 
متعمقة إلعادة بناء الثقة. واتفاق على عقد اجتماع 

في أوروبا في نهاية أكتوبر املقبل.
وذكر مكتب الرئيس الفرنسي أن الواليات املتحدة 
تعهدت أيضا بزيادة دعمها ملهمات مكافحة اإلرهاب 
التي تقودها دول أوروبية في منطقة الساحل في 

أفريقيا.
مــن جهته، اعتبــر بايدن انه «مــن الضروري 

أن يكــون الدفــاع األوروبــي أقوى وأكثــر كفاءة» 
للمساهمة في األمن عبر احمليط األطلسي وإكمال 
«دور احللف األطلســي»، وذلك في بيان مشــترك 

صادر عن الرئيسني.
وأضاف البيان أن الواليات املتحدة «تؤكد مجددا 
أن التــزام فرنســا واالحتاد األوروبــي في منطقة 
احمليطني الهندي والهادئ له أهمية استراتيجية».

وأورد البيان أن «الرئيس بايدن ابلغ (ماكرون) 
التزامه الدائم في هذا الصدد» وأنهما «قررا اطالق 
عملية تشاور معمق تهدف الى تأمني الظروف التي 

تضمن الثقة».

اتفقا في اتصال هاتفي على «إطالق عملية تشاور معمق تهدف إلى تأمني الظروف التي تضمن الثقة»

(أ.ف.پ) إحدى محطات احلافالت في العاصمة السودانية اخلرطوم بعد يوم من إحباط محاولة االنقالب 

خادم احلرمني: إيران جارة ونأمل أن تؤدي محادثاتنا األولية إلى نتائج ملموسة
أكــد  ـ وكاالت:  عواصــم 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
ســلمان بن عبدالعزيز التزام 
اململكة الدائم مببادئ وقرارات 
الدولية، واحترام  الشــرعية 
الوطنيــة جلميــع  الســيادة 
الدول، وعدم التدخل في شؤون 
الدول الداخلية، وكذلك أهمية 
جعل منطقة الشرق األوسط 
خاليــة مــن جميــع أســلحة 
الدمار الشــامل، واستمرارها 
في التصــدي للفكر املتطرف 
القائم على الكراهية واإلقصاء، 
وملمارسات اجلماعات اإلرهابية 
التي  الطائفية  وامليليشــيات 

تدمر اإلنسان واألوطان.
وجــدد، في كلمــة اململكة 
التــي ألقاهــا عبــر االتصــال 
املرئي، أمام أعمال الدورة الـ ٧٦ 
للجمعية العامة لألمم املتحدة 
في نيويورك، بحســب وكالة 
الســعودية (واس)،  االنبــاء 
حــرص اململكة علــى تعافي 

االقتصاد العاملي.
وفــي كلمتــه، قــال خادم 
احلرمني الشريفني ان اململكة 
من األعضاء املؤسسني ملنظمة 
األمم املتحــدة، وهــي ملتزمة 
منــذ توقيعهــا علــى ميثاق 
سان فرانسيسكو مبقاصدها 
ومبادئهــا، التي تهدف حلفظ 
األمن والسلم الدوليني، وحل 
النزاعــات ســلميا، واحترام 

السيادة واالستقالل.

مواجهة التحدي املشترك الذي 
ميثله التغير املناخي وآثاره 
الســلبية. ومن هــذا املنطلق 
قدمت اململكة مبادرات نوعية 
تهم املنطقــة والعالم، أبرزها 
مبادرات السعودية اخلضراء 
والشــرق األوســط األخضر، 
واالقتصاد الدائري للكربون، 
التي من شأنها تقدمي مساهمة 
فاعلــة ومؤثــرة فــي حتقيق 

األمن واالستقرار، ودعم احلوار 
الســلمية، وتوفير  واحللول 
الظــروف الداعمــة للتنميــة 
واحملققة لتطلعات الشعوب 
نحو غــد أفضل، فــي منطقة 
الشرق األوســط وفي العالم 

أجمع.
كما أكد امللك ســلمان دعم 
اململكة بقــوة اجلهود الرامية 
حلل سلمي ملزم ملشكلة سد 

ملنطقة الشرق األوسط، عبر 
حل عادل ودائم للقضية على 
أساس قرارات الشرعية الدولية 
ومبادرة السالم العربية، مبا 
يكفل حق الشعب الفلسطيني 
في إقامة دولته املستقلة على 
حدود عــام ١٩٦٧ وعاصمتها 

القدس الشرقية.
واستطرد قائال: إن مبادرة 
السالم في اليمن، التي قدمتها 
اململكة في مارس املاضي، كفيلة 
بإنهاء الصــراع وحقن الدماء 
ووضــع حد ملعاناة الشــعب 
اليمنــي الشــقيق، ولألســف 
ال تــزال ميليشــيات احلوثي 
اإلرهابيــة ترفــض احللــول 
السلمية، وتراهن على اخليار 
العسكري للسيطرة على املزيد 
من األراضي في اليمن، وتعتدي 
بشــكل يومــي علــى األعيان 
املدنية في داخل اململكة، وتهدد 
املالحة الدولية وإمدادات الطاقة 
الدولية. وتستخدم ميليشيات 
احلوثي معاناة الشعب اليمني، 
امللحة للمســاعدة  وحاجتــه 
اإلنسانية، واملخاطر الناجتة 
عن تهالك الناقلة صافر، أوراقا 

للمساومة واالبتزاز.
كما اكد التزام اململكة دوما 
مببــادئ وقرارات الشــرعية 
الســيادة  الدوليــة، واحترام 
الــدول،  جلميــع  الوطنيــة 
ومؤكدا احتفاظ اململكة بحقها 
الشرعي في الدفاع عن نفسها 

األهداف الدولية في هذا املجال.
واضاف: إن جوهر «رؤية 
٢٠٣٠» التــي تبنتهــا اململكة 
هو حتقيق االزدهار وصناعة 
ليكــون  أفضــل،  مســتقبل 
اقتصادنــا رائــدا، ومجتمعنا 

متفاعال مع جميع العالم.
وقال: من هذا املنطلق، فإن 
السياســة اخلارجية للمملكة 
تولــي أهمية قصوى لتوطيد 

النهضة مبا يحفظ حقوق مصر 
املائية، واحللول  والســودان 
السلمية برعاية األمم املتحدة 
ألزمات ليبيا وسورية، وجميع 
اجلهود الرامية لتحقيق السالم 

واالستقرار في أفغانستان.
وتطــرق خــادم احلرمني 
القضيــة  إلــى  الشــريفني 
الفلسطينية، مؤكدا أن السالم 
هــو اخليــار االســتراتيجي 

في مواجهة ما تتعرض له من 
هجمات بالصواريخ الباليستية 
والطائرات املسيرة والقوارب 
املفخخــة، وترفــض بشــكل 
قاطــع أي محــاوالت للتدخل 

في شؤونها الداخلية.
وعن العالقــات مع ايران، 
قال خادم احلرمني الشريفني: 
ان إيران دولة جارة، ونأمل أن 
تؤدي محادثاتنا األولية معها 
إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة، 
والتمهيــد لتحقيــق تطلعات 
شــعوبنا فــي إقامــة عالقات 
تعــاون مبنية علــى االلتزام 
مببــادئ وقرارات الشــرعية 
الدوليــة، واحترام الســيادة، 
وعــدم التدخل في الشــؤون 
الداخلية، ووقفها جميع أشكال 
الدعــم للجماعــات اإلرهابية 
التي  الطائفية  وامليليشــيات 
لم جتلــب إال احلرب والدمار 
واملعانــاة جلميــع شــعوب 

املنطقة.
وأكــد علــى أهميــة جعل 
منطقة الشرق األوسط خالية 
مــن جميــع أســلحة الدمــار 
الشامل. ومن هذا املنطلق، تدعم 
اململكة اجلهود الدولية الهادفة 
ملنع إيران من تطوير ســالح 
نووي، وتعبر عن بالغ قلقها 
من اخلطوات اإليرانية املناقضة 
اللتزاماتهــا واملتعارضــة مع 
مــا تعلنه إيــران دوما من أن 

برنامجها النووي سلمي.

قال في كلمته عبر االتصال املرئي أمام األمم املتحدة إن اململكة دعمت جهود مواجهة اجلائحة بـ ٥٠٠ مليون دوالر

خادم احلرمني الشريفني خالل القاء كلمته في األمم املتحدة  (واس)

وتابــع: إن مــا يواجــه 
املجتمــع الدولــي اليوم من 
حتديــات يتطلــب تعزيــز 
الدولــي متعــدد  التعــاون 
األطراف، فقد أثبتت جائحة 
كورونا أن الطريق للتعافي 
املستدام يعتمد على تعاوننا 
جميعــا فــي إطــار جماعي، 
وقــد قامت اململكــة العربية 
الســعودية بدور حيوي في 
قيــادة االســتجابة العامليــة 
لهــذه اجلائحــة مــن خــالل 
رئاستها ملجموعة العشرين 
العام املاضي، ودعمت اململكة 
اجلهود العاملية ملواجهة هذه 
اجلائحــة مببلغ ٥٠٠ مليون 
دوالر، إضافة إلى تقدميها ٣٠٠ 
مليون دوالر ملساعدة جهود 
الدول في التصدي للجائحة.
احلرمــني  خــادم  وأكــد 
الشريفني حرص اململكة على 
تعافي االقتصاد العاملي، وهو 
ما يتجلى في اجلهود الريادية 
التــي بذلتهــا، بالتعــاون مع 
شركائها في حتالف «أوپيك+»، 
وفي إطار مجموعة العشرين، 
ملواجهــة اآلثار احلــادة التي 
جنمــت عن جائحــة كورونا، 
وذلك لتعزيز استقرار أسواق 
العامليــة وتوازنها  البتــرول 
وإمداداتهــا، على نحو يحفظ 
مصالح املنتجني واملستهلكني.
وتابــع: ان اململكــة تدرك 
أهمية تضافر اجلهود في سبيل 


