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األربعاء ٥ يناير ٢٠٢٢ عربية وعاملية

أول مليونية بعد استقالة حمدوك تطالب البرهان بالتنحي
عواصــم ـ وكاالت: نزل 
الــى  الســودانيني  آالف 
الشــوارع مجددا أمس في 
مظاهــرات حتــت شــعار 
(مليونية ٤ يناير) احتجاجا 
العســكري،  علــى احلكــم 
مطالبــني قائــد اجليــش 
عبدالفتــاح  اول  الفريــق 
البرهان بالتنحي من منصب 
رئيــس مجلــس الســيادة 
االنتقالي وتسليم السلطة 
إلى املدنيني، وفقا ملا أفاد به 

مراسل «سبوتنيك».
وأطلقــت قــوات األمــن 
الســودانية قنابــل الغــاز 
علــى  للدمــوع  املســيل 
املتظاهرين عندما جتمعوا 
بالقرب من قصر الرئاســة 
بوســط العاصمة، على ما 

أفاد شهود عيان.
وطالب املشــاركون في 
التظاهــرات التــي دعا لها 
جتمع املهنيني السودانيني 
وجلــان املقاومة بتســليم 
السلطة كاملة إلى املدنيني، 
ووقف مشاركة اجليش في 

إدارة البالد.
وبعد يومني من استقالة 
الــوزراء املدنــي  رئيــس 
عبــداهللا حمــدوك، هتــف 
املتظاهرون في اخلرطوم: 

عواصم ـ وكاالت: سجلت كل من 
الواليات املتحدة والســويد وقبرص 
والعديد من دول العالم أرقام إصابات 
يومية قياســية بڤيــروس كورونا 
املستجد، مدفوعة باالنتشار السريع 
للمتحور «أوميكــرون، لكن منظمة 
الصحة العاملية طمأنت الى انها جمعت 
ادلة متزايدة على ان اعراضه خفيفة. 
وكانت الواليات املتحدة على رأس 
تلك الدول، حيث رصدت أمس االول 
أكثر من مليون إصابة بكوفيد، وفق 
بيانات جامعة جونز هوبكنز األميركية. 
وسجلت ١٫٠٨٠٫٢١١ إصابة جديدة في 
البالد، وهي حصيلة قياسية عاملية، مع 
تضاعف عدد اإلصابات في األسبوع 

السابق.
ويأتــي ذلــك بعدما حــذر كبير 
مستشاري مكافحة األوبئة في الواليات 
املتحدة أنتوني فاوتشي من أن البالد 
تشــهد «ارتفاعا شــبه عمودي» في 
اإلصابــات بكوفيد، لكنه لفت إلى أن 
املوجة قد تبلغ ذروتها بعد أســابيع 

قليلة فقط.
لكن فاوتشي بدا متفائال استنادا الى 
جتربة جنوب أفريقيا، حيث اكتشف 
املتحور أواخــر نوفمبر وبلغ ذروته 
بســرعة ثم تراجع بالسرعة نفسها 
تقريبا، قائال ان ذلك يعطي بعض األمل.
وكانت معدالت الوفيات واحلاالت 
التي تستدعي دخول املستشفى في 
الواليات املتحدة في األسابيع األخيرة 
أقل بكثير مما كانت عليه خالل موجات 
كوفيد السابقة. ومع ٩٣٨٢ وفاة خالل 

األيام السبعة املاضية، انخفض عدد 
الوفيات في البالد بنســبة ١٠٪ على 

أساس أسبوعي.
كذلك، أظهرت بيانات وكالة الصحة 
العامة السويدية مستوى قياسيا جديدا 
حلاالت اإلصابة اليومية بكوفيد-١٩ بلغ 
١١٥٠٧ حاالت في ٣٠ ديسمبر مع تفشي 

موجة رابعة من الڤيروس.
وعلى غرار بلدان أوروبية أخرى، 
أعداد  ارتفاعا فــي  اعلنت قبــرص 
اإلصابات باملتحور أوميكرون، وبحسب 
وكالة فرانس برس، فإنها سجلت أعلى 
نسبة إصابات في العالم لكل ١٠٠ ألف 

نسمة في االيام السبعة املاضية.
وبلغ عــدد اإلصابات لديها ٢٥٠٥ 
لكل ١٠٠ ألف نســمة، تليها الدمنارك 
(٢١١٧) وإيرلندا (١٩٤٦) ثم فرنسا (١٦٨٠).

إلى ذلك، أكد مسؤول في منظمة 
الصحة العامليــة، إن مزيدا من األدلة 
املتحورة  أوميكرون  تظهر أن ساللة 
من ڤيــروس كورونا تصيب اجلهاز 
التنفسي العلوي وتسبب أعراضا أخف 

من املتحورات السابقة.
وقــال مديــر إدارة احلوادث في 
منظمة الصحة العاملية عبدي محمود 
للصحافيــني في جنيڤ «نرى املزيد 
واملزيد من الدراسات التي تشير إلى 
العلوي  أوميكرون يصيب اجلزء  أن 
من اجلســم. على عكس املتحورات 
األخرى التي ميكن أن تسبب التهابا 
رئويا حادا». وتابع أن هذه رمبا تكون 

«أخبارا سارة».
غير أنه قال إن ســرعة انتشــار 

أوميكرون تعني أنه سيكون املتحور 
الســائد في العديد من األماكن خالل 
أسابيع مما يشكل تهديدا في دول لم 
يحصل عدد كبير من ســكانها على 
التطعيم حتى اآلن. وتتفق تصريحاته 
بشأن تراجع مخاطر اإلصابة باملرض مع 
بيانات أخرى تشمل دراسة من جنوب 
أفريقيا، وهي واحدة من أوائل الدول 

التي رصد فيها أوميكرون.
وردا على سؤال حول ما إذا كان 
أوميكرون سيحتاج إلى لقاح خاص، 
قال مدير محمود إنه من السابق ألوانه 
حتديد ذلك لكنه أكــد أن هذا القرار 
يحتاج إلى تنسيق عاملي وال يجب أن 

يتخذه القطاع التجاري وحده. 
في غضون ذلك، خففت احلكومة 
األملانية قواعد السفر لعدد من الدول، 
بعد أسابيع من إضافتها إلى قائمة اخلطر 
بسبب تفشي املتحور «أوميكرون» من 

ڤيروس كورونا.
وأعلن معهد روبرت كوخ مساء أمس 
األول أنه مت شــطب كل من بريطانيا 
وجنوب أفريقيا وناميبيا وزميبابوى 
وليســوتو واســواتيني وبوتسوانا 
وماالوي وموزمبيق، من قائمة البالد 
ذات الصلة باملناطق التي تشهد انتشارا 
ملتحورات ڤيروس كورونا مصدر القلق.
وكان األشخاص الذين يسافرون 
إلى أملانيا من تلك املناطق يضطرون 
للخضوع للحجر الصحي ملدة أسبوعني 
بعد وصولهم، بغض النظر عن حالة 
التطعيم مع عدم وجود خيار لالختبار 

لرفع احلجر عنهم.

اعتبارا من  التغييرات  وســرت 
أمس، حيث يجب على املسافرين من 
تلك املناطق احلجر الصحي ملدة ١٠ 
أيام إذا لم يتم تطعيمهم ولم يتعافوا 
من عدوى ڤيروس كورونا. وميكن 
تقصير فترة العزل إذا كانت نتيجة 
اختبار الشخص سلبية، ولكن ليس 

قبل اليوم اخلامس.
املتحــدث  وفــي فرنســا، دان 
باســم احلكومة غابريــال أتال أمس 
أرادت  التي  املعارضات  «المسؤولية» 
«عرقلة» مشروع القانون الذي يحول 
الشهادة الصحية إلى شهادة تطعيم، 
بعدما علق في اجلمعية الوطنية فجأة 
النص األساسي للحكومة في جهودها 

ملكافحة كوفيد.
وتعهدت احلكومة ببدء العمل في 
منتصف يناير اجلاري بقانون معتزم 
إصداره مينع دخول غير املطعمني إلى 
منشآت الضيافة على الرغم من تعرض 
مشــروع القانون لعقبة إجرائية في 

البرملان الليلة قبل املاضية.
وقال كليمون بون وزير الشؤون 
األوروبية لتلفزيون إل.سي.أي «يظل ١٥ 
يناير هو هدفنا» لبدء العمل بالقانون.
مــن جهتها، فرضت الســلطات 
الصينية على أكثر من مليون شخص 
عزل أنفسهم في املنازل في مدينة مدينة 
يوتشــو التي تعد حوالى ١٫١٧ مليون 
نسمة وتقع في مقاطعة خنان بعدما 
ســجلت ٣ اصابات باملتحور، وقالت 
إنه سيتعني على جميع السكان التزام 

منازلهم.

أم درمــان ولبــوا دعــوات 
بالتوجه إلى القصر الرئاسي 

«حتى يتحقق النصر».
وباإلضافة الى العاصمة، 

الى  املتظاهــرون اجلنــود 
العودة «الثكنات»، بحسب 

شهود.
مــن جهته، أكــد رئيس 

امــس،  شــوكان،  برايــن 
أن أبــواب احلوار ســتظل 

مفتوحة مع اجلميع.
ملجلــس  بيــان  وقــال 
الســيادة إن البرهان شدد 
خالل اللقاء على «ضرورة 
استمرار احلوار بني األطراف 
كافــة للخــروج ببرنامــج 
توافق وطني إلدارة الفترة 

االنتقالية».
وأضاف «أبواب احلوار 
ستظل مفتوحة مع جميع 
القوى السياســية وشباب 
الثــورة من أجــل التوافق 
على استكمال هياكل الفترة 
االنتقالية والسير في طريق 
الدميوقراطــي،  التحــول 
وصوال إلى انتخابات حرة 
ونزيهة تأتي بحكومة مدنية 
منتخبــة تلبــي تطلعــات 

الشعب السوداني».
السيادة  وأشار مجلس 
القائم  إلــى أن  الســوداني 
السفارة األميركية  بأعمال 
دعا لإلســراع في تشــكيل 

احلكومة.
ومنذ االنقالب الذي قاده 
البرهان في ٢٥ اكتوبر املاضي 
تقوم السلطات السودانية 
في كثير من األحيان بقطع 
خدمة اإلنترنــت وتعطيل 

وقعت تظاهــرات في مدن 
أخرى من بينها: بورتسودان 
فــي الشــرق، ونيــاال فــي 
جنوب دارفــور، حيث دعا 

مجلس الســيادة االنتقالي 
عبد الفتاح البرهان في لقاء 
مع القائم بأعمال الســفارة 
األميركيــة لــدى اخلرطوم 

االتصــاالت حملاولــة منع 
التجمعات. ويثير مرسوم 
أصــدره قائــد اجليش في 
ديســمبر املاضــي مخاوف 
مــن مزيد مــن العنــف، إذ 
األمــن كل  قــوات  مينــح 
الصالحيات مبوجب بنود 
«قانون الطوارئ» املوروث 
من عهد البشير، مثل «دخول 
أي مبنى وتفتيشه وتفتيش 
األشخاص املوجودين فيه» 
و«القيــام بعمليات مراقبة 

ومصادرة».
في غضــون ذلــك، قال 
األمني العام للجامعة العربية 
أحمد أبوالغيط إنه «يحترم 
قرار رئيس الوزراء عبداهللا 
حمدوك باالستقالة»، داعيا 
الــى «العمــل علــى وجــه 
السرعة» من أجل «احلفاظ 
املهمــة  علــى املكتســبات 
التي حتققت خالل العامني 

املاضيني».
مــن جهته، عبــر األمني 
العام لألمم املتحدة انطونيو 
غوتيريش عن أسفه «لعدم 
التوصل الى تفاهم سياسي 
يتيــح التقــدم الــى األمام 
رغــم خطــورة الوضع في 
السودان»، بحسب الناطق 
باسمه ستيفان دوجاريك.

قائد اجليش: أبواب احلوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية.. وواشنطن لإلسراع بتشكيل حكومة جديدة

«أوميكرون»: مليون إصابة بأميركا في يوم.. و«الصحة العاملية»: أعراضه أخّف
ارتفاعات قياسية في عدد من الدول.. وأملانيا تخفف قواعد السفر.. ومسؤول صحي أممي:  املتحور يصيب اجلهاز التنفسي العلوي

(ا.ف.پ) محتجون يفرون من قنابل الغاز املسيل للدموع التي أطلقتها قوات األمن على مسيرة في شارع األربعني بأم درمان أمس 

اميركيون يصطفون في الطقس البارد للحصول على فحص كورونا في ماساتشوسيتس   (رويترز)

«ال حلكم العسكر». ودعوا 
الى اسقاط املجلس السيادي 

الذي يترأسه البرهان.
وقال شــهود عيــان إنه 
مت إغالق الشــوارع املؤدية 
إلــى مقر قيادة اجليش في 
العاصمة وسط تواجد كثيف 
لشــرطة مكافحة الشــغب 
العسكرية  والقوات شــبه 

وأفراد اجليش.
وأغلقت السلطات األمنية 
معظم اجلسور الرابطة بني 
مدن اخلرطوم، وانتشــرت 
وحدات عسكرية عند مداخل 
غالبيــة اجلســور الرابطة 
بني مــدن العاصمة الثالث: 
درمــان،  أم  (اخلرطــوم، 
بحــري). وأعلنت شــرطة 
والية اخلرطوم عن إغالق 
جميع اجلسور بالوالية عدا 
جسري (احللفايا) و(سوبا)، 
اعتبارا من مساء أمس االول 
فيمــا أغلقت أجهــزة األمن 
الطرق احمليطة مبقر القيادة 
العامــة للجيش باحلواجز 
واألســالك  األســمنتية 
الشائكة، كما مت إغالق الطرق 
املؤدية إلى القصر الرئاسي 

وسط العاصمة.
وجتمــــــــع عشــــرات 
املتظاهرين كذلك في ضاحية 

«التحالف» في العراق مبرمى هجمات 
«درونز» و«ناسفة» لليوم الثاني على التوالي

بغداد - وكاالت: أعلنت خلية اإلعالم 
األمني فــي قيادة العمليات المشــتركة 
العراقية، امس إسقاط طائرتين مسيرتين 
«درونز» استهدفتا قاعدة «عين األسد» 
الجوية في محافظة األنبار غربي العاصمة 

بغداد.
وقالت الخلية انه تم إسقاط المسيرتين 
خارج محيط القاعدة، دون وقوع خسائر 

او اصابات بشرية.
وأكد ضابط برتبة مقدم في الجيش 
العراقــي لوكالــة أنباء (شــينخوا) أن 
المضادات األرضية في قاعدة عين األسد 
الجوية في منطقة البغدادي غرب مدينة 
الرمادي، مركز محافظــة األنبار والتي 
تتواجد فيها قوات أميركية، تمكنت فجر 
امس من إســقاط طائرتين مسيريتين 

حاولتا مهاجمة القاعدة.
من جهة اخرى، أفادت مصادر أمنية 
عراقية بأن رتال للدعم اللوجيستي لقوات 
التحالــف الدولي تعرض امس النفجار 
بعبوة ناسفة على طريق المرور السريع 

قرب محافظة المثنى جنوب بغداد.
 وأوضحــت المصادر أن االنفجار لم 

يسفر عن خسائر أو إصابات.
جــاء ذلك بعد يوم واحد من تعرض 
قاعدة فكتوريا للدعم اللوجستي للقوات 
األميركية في مطار بغداد الدولي لقصف 
بطائرتين مســيرتين مفخختين غربي 
بغداد، بالتزامن مع الذكرى الثانية لمقتل 
أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد 
الشعبي والجنرال قاسم سليماني القائد 
الســابق لفيلق القــدس التابع للحرس 
الثوري اإليراني بضربة جوية أميركية 
على طريــق مطار بغــداد الدولي في ٣ 

يناير ٢٠٢٠.
وكان اللواء يحيى رســول المتحدث 
الرســمي باســم القائــد العــام للقوات 
المســلحة العراقية قد وصف الهجمات 
علــى قوات التحالف الدولي بأنها «غير 
مبــررة وليســت من مصلحــة الجميع 
وغير مجدية، خاصة أن قوات التحالف 
الدولــي أكملت انســحابها مــن العراق 
بنهاية ديسمبر الماضي، وانه ال توجد 
حاليا أي قوات أجنبية ذات مهام قتالية 
على أرض العراق، وإنما يوجد مدربون 

ومستشارون».

إسقاط مسّيرتني استهدفتا قاعدة «عني األسد» اجلوية في األنبار وزير اخلارجية السعودي: جتاوزات إيران تتناقض
مع إعالنها سلمية برنامجها النووي

عواصــم ـ وكاالت: أعــرب 
صاحب الســمو األمير فيصل 
بــن فرحان وزيــر اخلارجية 
السعودي، عن «قلق اململكة من 
التجاوزات اإليرانية خصوصا 
في مجال برنامجها النووي».

واشــار بن فرحــان خالل 
املؤمتر الصحافي املشترك في 
أثينا، امس، مع نظيره اليوناني 
إلــى أن  نيكــوس دنديــاس، 
«التجاوزات اإليرانية تتناقض 
مع ما تعلنه طهران من سلمية 
برنامجها النووي». وأكد على 
«موقف اململكة الداعم للجهود 
الدولية الرامية ملنع إيران من 

امتالك السالح النووي».
وذكــر وزيــر اخلارجيــة 
الســعودي أنه «تبــادل اآلراء 
مع وزير اخلارجية اليوناني 
حيال ملف املفاوضات النووية 
املتعثرة بني إيران ودول ٥+١» 
في ڤيينا. وقال وزير اخلارجية 
الســعودي إنه أوضح لوزير 
اخلارجيــة اليونانــي «تهديد 
جماعــة احلوثــي للمالحــة 
الدوليــة، وآخرهــا اختطاف 

وسائل تعزيز األمن واالستقرار 
في املنطقة.

كمــا تطرقــت احملادثات، 
بحســب وزيــر اخلارجيــة 
إلــى تطــورات  الســعودي، 
األوضــاع فــي أفغانســتان. 
وأشــار الوزير السعودي إلى 
أن احملادثــات شــملت أيضــا 
مجاالت التعــاون االقتصادي 

املفاوضات اجلارية مع إيران 
في ڤيينا، ألنها مازالت العقبة 
األكبر واألكثــر تعقيدا. وقال 
أوليانــوف إنــه «يتعجب من 
التشــكيك الغربي» في جدية 
الوفد اإليراني املفاوض، مشيرا 
إلى أن «هذه املفاوضات سهلة 
وحتــرز تقدما»، مــن دون أن 

يوضح نقاط التقدم.
يأتي ذلك فيما أفادت وكالة 
أنبــاء اجلمهورية اإلســالمية 
اإليرانيــة (إرنــا) امــس، بأن 
حتركات الوفود املفاوضة في 
ڤيينا اكتسبت زخما كبيرا في 
الســاعات األولى من املرحلة 
الثانية من اجلولة الثامنة من 
املفاوضات النووية. واعتبرت 
أن هذا «يشير إلى تطور جديد 

ومهم في عملية التفاوض».
وأضافــت أن املفاوضــات 
ستستمر في األيام املقبلة على 
مختلف املستويات والصيغ، 
الفتــة إلى أن مصــادر مقربة 
من فرق التفاوض تتوقع عقد 
اجتماع للجنة املشتركة لالتفاق 

النووي األسبوع اجلاري.

بني اجلانبني.
الــى ذلــك، قــال املنــدوب 
الروسي إلى مفاوضات ڤيينا 
حول النووي اإليراني، السفير 
ميخائيــل أوليانــوف، امس، 
فــي تصريحــات لـ«العربية» 
و«احلــدث» إن هنــاك حاجة 
للتركيــز علــى مســألة رفع 
فــي  األميركيــة  العقوبــات 

(واس) صاحب السمو األمير فيصل بن فرحان وزير اخلارجية السعودي ونظيره اليوناني نيكوس دندياس 

سفينة مدنية في عرض البحر». 
وشدد الوزير السعودي خالل 
املباحثــات علــى «خطــورة 
استمرار ميليشيا احلوثي في 
رهانها على اخليارات العسكرية 
في اليمن». وأعلن أنه تناول في 
العاصمة اليونانية، الهجمات 
احلوثية على اململكة، مشيرا 
إلى أنه بحث ونظيره اليوناني 

القوات املسلحة العراقية وصفت الهجمات بأنها غير مبررة


