
19
عربية وعامليةاجلمعة ١٤ يناير ٢٠٢٢

آالف السودانيني يتظاهرون في «مليونية ١٣ يناير» ومقتل عميد
عواصم - وكاالت: أطلقت 
قوات األمن السودانية قنابل 
الغاز املســيل للدموع على 
آالف املتظاهرين املناهضني 
لالنقالب ملنعهم من الوصول 
إلــى القصــر الرئاســي في 
اخلرطوم، فيما قتل ضابط 
شرطة برتبة عميد بعد طعنه 
من احملتجني، وذلك بعد أيام 
فقط على إطالق حوار حتت 

إشراف األمم املتحدة.
مســيرات  وخرجــت 
احتجاجية جديدة أمس في 
العاصمة اخلرطوم وعدد من 
املدن األخرى، حتت شــعار 
«مليونية ١٣ يناير»، استجابة 
للدعــوة التي اطلقتها قوى 
املعارضــة وفــي مقدمتهــا 
جتمع املهنيني السودانيني، 
للمطالبة بسلطة مدنية كاملة 

وتنحي العسكريني.
وذكر شــهود عيــان أن 
حشــودا مــن املتظاهريــن 
مبدينــة أم درمــان نظمــت 
مسيرة احتجاجية في شارع 
األربعني، وهو شارع حيوي 
باملدينة وميثل أقصر الطرق 
نحو جسر يربط بني مدينتي 

أم درمان واخلرطوم.
وقتل ضابط شرطة برتبة 
عميد خالل التظاهرات، بينما 
هتف املتظاهــرون «برهان 
الكيزان»،  وســخان جابوه 
وهــو تعبير مســتخدم في 
الــى  لإلشــارة  الســودان 

اإلسالميني.
وأعلن املكتب الصحافي 
للشــرطة في بيان رســمي 
نشــره علــى صفحته على 
فيســبوك «يحتسب وزير 
الداخلية املكلف ومدير عام 
الشرطة عند اهللا تعالي عميد 
شــرطة علي برمية حمد»، 
موضحا أنه قتل أثناء حماية 

شــرطة يوســف احلسن 
علي مديرا لشرطة والية 
اخلرطوم، والفريق شرطة 
أحمد طاهر عثمان رئيسا 

لهيئة االمداد.
وكانــت شــرطة واليــة 
اخلرطوم اعلنت في تعميم 
صحافي عــن إغالق جزئي 
لبعــض اجلســور الرابطة 
بني مــدن العاصمة الثالث: 
درمــان  وأم  اخلرطــوم 

واخلرطوم بحري.
ووفقــا لشــهود عيــان، 
انتشــرت وحدات عسكرية 
عند مداخل غالبية اجلسور 
وعلى الطرق الداخلية املؤدية 
إلى محيط القصر الرئاسي 

مجلس الســيادة االنتقالي 
الفريق أول ركن شمس الدين 
كباشــي مع الديبلوماســي 
األميركي بالقصر اجلمهوري 

امس.
فــي  شــوكان  وقــال 
تصريح صحافي ان اللقاء 
تطرق لتطورات األوضاع 
السياســية في الســودان، 
جيــد،  بأنــه  ووصفــه 
مؤكــدا دعم بــالده لبعثة 
«يونيتامس» ألداء مهامها.
وأكد شــوكان على حق 
الشعب السوداني في التعبير 
السلمي، مشددا على أهمية 
وقــف أعمال العنف وتأمني 

حق التظاهر السلمي.

العامــة  القيــادة  وميــدان 
للجيش السوداني.

التظاهــرات  وجــاءت 
اجلديــدة بعد بضعــة أيام 
مــن اطــالق األمم املتحــدة 
محادثات تشمل كل الفصائل 
السودانية في محاولة حلل 
األزمــة الناجمة عن انقالب 

البرهان.
في غضون ذلك، أكد القائم 
بأعمال الســفارة األميركية 
في اخلرطوم براين شوكان 
دعم بالده للشعب السوداني 
وصــوال ملرحلــة االنتقــال 

الدميوقراطي.
ووفــق وكالة الســودان 
لألنباء (سونا)، التقى عضو 

هتفوا.. «برهان وسخان جابوه الكيزان».. وواشنطن تدعو إلى وقف العنف وتأمني التظاهر السلمي

(أ.ف.پ) سوداني يرفع الفتة تطالب بوقف قتل املتظاهرين خالل مسيرة احتجاجية في اخلرطوم أمس 

مواكب املتظاهرين. وتعهدت 
الداخلية السودانية  وزارة 
الســودان وسالمة  بحماية 

مواطنيه.
 والعميد علي برمية حمد 
هــو أول قتيل لقوات األمن 
منــذ بــدء التظاهــرات ضد 
انقالب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ والتي 
أسفرت، وفق جلنة األطباء 
املركزية عن مقتل اكثر من 

٦٣ متظاهرا.
من جهة أخرى، أصدرت 
رئاســة قــوات الشــرطة 
الســودانية، قرارا بتولي 
الفريــق شــرطة طــارق 
األمــني البدراوي رئاســة 
هيئــة التدريب، والفريق 

إصابات كورونا ارتفعت ٨٩٪ والوفيات انخفضت ١٣٪ في شرق املتوسط
عواصــم - وكاالت: قــال مســؤول 
مبنظمة الصحة العاملية أمس إن ارتفاعا 
مذهال فــي أعداد اإلصابات بكوفيد-١٩ 
في منطقة شــرق البحر املتوسط من 
املرجح أن يكون نتيجة انتشار املتحور 
أوميكرون من ڤيروس كورونا وحذر من 
أن بعض دول املنطقة مازالت معدالت 

التطعيم فيها منخفضة.
وقال أحمد املنظري املدير اإلقليمي 
ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط 
إن حاالت اإلصابة بكوفيد-١٩ ارتفعت 
بنســبة ٨٩٪ في منطقة شــرق البحر 
املتوسط في األسبوع األول من يناير 
مقارنة باألسبوع السابق لكن الوفيات 

انخفضت ١٣٪.
وأضاف أن من بني ٢٢ دولة باملنطقة 
معظمها دول شرق أوسطية، سجلت ١٥ 

دولة حاالت إصابة بأوميكرون.
وتابع «في حني يبدو أن أوميكرون 
يسبب مرضا أقل شدة من دلتا خاصة 
بني من تلقوا اللقاح، إال أن هذا بالتأكيد 
ال يعني االستهانة به إذا إنه ما زال يؤدي 
إلى دخول املستشفيات وإلى الوفاة».

وقــال إن ســت دول فــي املنطقــة، 
هي أفغانســتان وجيبوتي والصومال 
والســودان وســورية واليمــن، قامت 
بتطعيم أقل من ١٠٪ من ســكانها على 
الرغم من توافر لقاحات تكفي لتطعيم ٤٠ 

باملئة من السكان. وهناك ٣٦ دولة فقط 
على مستوى العالم سجلت هذا املستوى 
املنخفض من التطعيــم وفقا لبيانات 
منظمــة الصحة العامليــة. وأضاف أن 
حمالت التطعيم تعطلت بسبب مشكالت 
منها االفتقار لاللتزام السياسي واالفتقار 

لألمن والتحديات اللوجيستية.
فــي غضــون ذلك، انخفــض معدل 
اإلصابــات بكوفيــد-١٩ فــي العاصمة 
البريطانية لندن مما رفع اآلمال بانحسار 

تفشي املتحور أوميكرون.
وقــال مكتب االحصــاءات الوطنية 
في بريطانيا إن االصابات بكورونا في 
اململكة املتحدة ارتفعت إلى ٤٫٣ مليون 
في األسبوع األول من يناير، مقابل ٣٫٧ 
ماليني حالة األســبوع الســابق، وفقا 

لوكالة بلومبيرغ لالنباء.
وحصدت إجنلترا احلصة األكبر من 
االصابات، وسجلت أكثر من ٣٫٧ ماليني 
إصابة، وأعلى معدل اصابات مبعدل ١ 
لكل ١٥ شــخص. ولكــن االصابات في 
لندن التي كانت مركز تفشي الڤيروس 
انخفضت من ١ لكل ١٠ أشــخاص إلى ١ 

لكل ١٥
شخصا. وفي السياق، قلصت حكومة 
رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريس 
جونسون فترة العزل الذاتي للمصابني 
بكوفيد-١٩ في إجنلترا إلى خمسة أيام 

بدال من ســبعة، حيث أدت الزيادة في 
إصابات أوميكرون إلى نقص في األطقم 
في املستشفيات واملدارس والشركات.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد أمام 
مجلس العموم أمس، بحسب ما نقلته 
بلومبيرغ، إن اخلفض سوف يدخل حيز 
التنفيذ اعتبارا مــن١٧ يناير. وأضاف 
أن البيانــات الصادرة عن وكالة األمن 
الصحــي البريطانيــة أظهرت أن نحو 
ثلثــي احلاالت اإليجابيــة بكورونا لم 
تعد معدية بحلول نهاية اخلمسة أيام.
فــي هــذه األثنــاء، قالــت شــركة 
أســترازينيكا أمس إن البيانات األولية 
من جتربة أجرتها علــى لقاحها املقاوم 
لكوفيد-١٩ أظهــرت أن اجلرعة الثالثة 
التنشــيطية منــه تولد اســتجابة أكبر 
لألجسام املضادة ضد أوميكرون وغيره 
من السالالت املتحورة من ڤيروس كورونا 

مبا في ذلك بيتا ودلتا وألفا وغاما.
وقالت شــركة األدويــة العاملية إن 
االستجابة املتزايدة لوحظت في أولئك 
الذين مت تطعيمهم سابقا إما بلقاحها أو 
بأحد اللقاحات التي تعتمد على تقنية 

احلمض النووي الريبي املرسال.
وأضافت أنها سترسل هذه البيانات 
إلى اجلهات التنظيمية في جميع أنحاء 
العالم نظرا للحاجة امللحة إلى اجلرعات 

التنشيطية.

انخفاض اإلصابات في لندن يرفع اآلمال بانحسار املوجة.. واملصابون بـ«أوميكرون» ال يصبحون معدين في اليوم اخلامس

(رويترز) مدرسون يحملون الفتة تقول ان «املدارس تصارع « خالل مظاهرات اإلضراب عن العمل احتجاجا على اإلجراءات االحترازية في باريس 

أرمينيا تتوقع التطبيع وفتح احلدود 
مع تركيا عشية أول لقاءاتهما الديبلوماسية

االحتالل ُيعيد اعتقال أسيرين حلظة حتررهما

عواصــم - وكاالت: توقعت أرمينيا إقامة 
عالقات ديبلوماسية مع تركيا وفتح احلدود 
بني البلدين كنتيجة للحوار بينهما، فيما أعلنت 
شــركة الطيران األرمنية «فالي ون أرمينيا» 
حصولها على إذن من انقرة لتسيير رحالت بني 
البلدين، وفقا ملا نقلته وكالة «تاس» لألنباء.

وقال رئيس مجلس إدارة «فالي ون أرمينيا» 
آرام أنانيان: «سيتم تسيير الرحالت بني يريفان 
واسطنبول»، مشيرا إلى انه من املقرر انطالق 

الرحلة األولى بتاريخ ٢ فبراير املقبل.
ويلتقي السفير التركي السابق في واشنطن 
سردار كيليتش ونائب رئيس اجلمعية الوطنية 
األرمينية روبن روبينيان في موسكو للمرة 
األولى اليوم، بحسب ما أكد وزير اخلارجية 
التركي مولود تشاووش أوغلو لوكالة «فرانس 

برس».
ودخلت العالقات التركية األرمينية مرحلة 
جديدة متامــا، وكان وزير اخلارجية التركي 
مولود تشاووش أوغلو قد أعلن في وقت سابق 
عن تعيــني تركيا وأرمينيــا ممثلني خاصني 
لتطبيع العالقات بني البلدين، وإقامة رحالت 

جوية بني البلدين.

وعينــت أنقــرة ويريفــان املبعوثــني في 
ديسمبر الفائت متهيدا للتطبيع وإقامة عالقات 

ديبلوماسية بني البلدين.
وترفض تركيا االعتراف بإبادة العام ١٩١٥ 
التي تعود إلى زمن اإلمبراطورية العثمانية، 

وتتحدث عن «مجازر ارتكبها الطرفان».
لكن السلطات األرمينية وافقت على وضع 
املســألة جانبا إلفســاح املجال أمــام تطبيع 

العالقات.
من جهة أخرى، قال الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان إنــه وضع خطة عمل وطنية 
لالنضمام الى االحتاد االوروبي للفترة ما بني 

٢٠٢١ و٢٠٢٣.
وأضاف اردوغان في كلمته في اجتماع مع 
ســفراء دول االحتاد االوروبــي في العاصمة 
أنقرة امس ان اخلطة تتضمن اســتراتيجية 
اإلصالح القضائي وخطة عمل حقوق االنسان 
وخطــة مكافحة العنف ضد املرأة واملصادقة 

على اتفاقية باريس لتغير املناخ.
وشــدد على أن مســألة انضمام بالده الى 
عضويــة االحتاد االوروبــي تبقى على رأس 

األولويات االستراتيجية.

عواصمـ  وكاالت: أعادت سلطات االحتالل 
اإلســرائيلي اعتقال أســيرين فلســطينيني 
حلظة حتررهما من أمام بوابة سجن النقب 

الصحراوي.
وقالت وكالة األنباء الرسمية الفلسطينية 
(وفا) إن ســلطات االحتالل أعــادت اعتقال 
األسيرين أنس عويسات (٢٨ عاما) وباسل 
عبيدات (٢٨ عاما) من جبل املكبر جنوب شرق 
مدينة القدس احملتلة، من أمام سجن النقب 
الصحراوي رغم انقضاء فترة محكوميتهما 

البالغة ٨ سنوات.
وأضافت أن أهالي األسيرين كان يتحضران 
الستقبالهما في قريتهما جبل املكبر، وفوجئوا 
بقرار االحتالل إعادة اعتقالهما. وكان أنس 
وباســل اعتقال فــي ١٤ ينايــر ٢٠١٤، وحكم 
عليهما بالسجن ٨ سنوات، تنقال خاللها في 

عدة سجون كان آخرها سجن النقب.
من جهة اخرى، أصيب شــاب فلسطيني 
خالل مواجهات مع قوات االحتالل في مدينة 

طوبــاس الواقعة في شــمال شــرق الضفة 
الغربية احملتلة.

وقالــت مصــادر طبية فلســطينية، في 
تصريحات، إن شابا أصيب بالرصاص احلي 
في يده، ونقل إلى املستشفى لتلقي العالج، 

ووصفت حالته باملستقرة.
الى ذلك، حمل رئيس هيئة شؤون األسرى 
واحملررين الفلســطينية، اللــواء قدري أبو 
بكر ســلطات االحتالل املسؤولية كاملة عن 
حياة األسيرات في سجن «الدامون»، اللواتي 
مت عزلهــن بالكامل بعد إصابة خمس منهن 

بڤيروس «كورونا».
وأكــد أبو بكر في بيان صحافي امس أن 
تســلل الڤيروس إلى داخل الســجن، داللة 
واضحة على مدى االستهتار والالمباالة اللذين 
تنتهجهما إدارة الســجون فــي التعامل مع 
األسيرات، مشــيرا إلى أن إصابة األسيرات 
اخلمس، يعيدنا إلى قبل عدة شــهور عندما 

انتشرت اإلصابات في صفوف األسرى.

أنقرة تضع خطة عمل لالنضمام إلى االحتاد األوروبي

اجليش اليمني يشّن هجومًا على مواقع مبعقل احلوثيني في صعدة
عواصــم- وكاالت: أدانــت دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحدة عملية القرصنة واســتيالء 
ميليشيات احلوثيني في ٣ اجلاري على باخرة 
الشحن املدنية «الروابي» والتي ترفع علم دولة 

اإلمارات في البحر األحمر.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقده مجلس 
األمن الدولي بشأن اليمن، وندد خالله عدد من 
أعضاء املجلس بحجز الباخرة، فيما أصدرت 
دول عديدة بيانات تدين اســتيالء احلوثيني 

على الباخرة «الروابي».
وقالت السفيرة النا نسيبة، املندوبة الدائمة 
لدولة اإلمارات لدى األمم املتحدة: «ندين بأشد 
العبارات قرصنة احلوثيني للباخرة املدنية» 
الروابي «قبالة ميناء احلديدة، باعتباره تصعيدا 
خطيرا ضد ســالمة املالحة الدولية في البحر 
األحمر، مما يستوجب موقفا رادعا من مجلس 
األمن»، بحسب وكالة انباء االمارات الرسمية 

«وام».
وأكدت السفيرة اإلماراتية أنه ال ميكن إحراز 
تقدم إلنهاء األزمة اليمنية دون وقف األعمال 
العدائية التي تقوم بها امليليشيات احلوثية، 
ووضع حد النتهاكاتها املتكررة ضد اليمنيني. 
كما أدانت بشــدة محاولة احلوثيني استهداف 
أراضي اململكة العربية السعودية عبر طائرات 
مســيرة وصواريخ باليســتية، والذي ميثل 

انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وشــددت على أهميــة التوافق فــي الرأي 
وتوحيد الصف اليمني مبوجب اتفاق الرياض، 
وتغليب املصلحــة الوطنية العليا لليمن من 
أجل إحراز التقدم املرجو في العملية السياسية 

مبا يخدم تطلعات الشعب اليمني.
كمــا رحبت باجلهــود األخيــرة للحكومة 
اليمنية لتحسني االقتصاد، حيث تتطلع دولة 
اإلمارات إلى بلورة حلول تساهم في النهوض 
باالقتصاد اليمني، داعية إلى تكثيف اجلهود 
الدولية، لالســتجابة لالحتياجات اإلنسانية 

للشعب اليمني.
ميدانيــا، أعلن حتالف دعم الشــرعية في 
اليمن الذي تقوده السعودية عن تدمير طائرة 
مروحيــة «نقلها احلوثيون من مطار صنعاء 

جلبهة مأرب اجلنوبية».
وقال التحالــف في بيان مقتضب: «نرصد 
حتركات لنقل األســلحة إلــى اجلبهات وعلى 
احلوثيني وقف أي محاولة»، بحسب ما ذكرته 

وكالة األنباء السعودية الرسمية (واس).
من جهة اخرى، نفذت قوات اجليش اليمني، 
امس، هجوما على مواقع تتمركز فيها ميليشيا 
احلوثي في مديرية الصفراء شــرق محافظة 
صعدة الواقعة شمالي اليمن، والتي تعد املعقل 

الرئيس للميليشيات.
وقال قائد لواء حرب ١ مشاة، العميد محمد 
الغنيمي: «إن وحدات من اجليش نفذت إغارة 

ناجحة على مجاميع ميليشيا احلوثي املتمركزة 
في املواقع املتقدمة في وادي شجع من جهته 

اجلنوبية املطلة على تبة البليسة».
وأشار العميد الغنيمي في تصريح صحافي 
إلى أن وحدات اجليش اليمني نكلت بعناصر 
امليليشيا احلوثية في تلك املواقع خالل اإلغارة 
املباغتــة، وأوقعــت فيهــا أعدادا مــن القتلى 

واجلرحى وأسرت عددا منهم.
يأتي ذلك بعد إحباط اجليش اليمني عملية 
تســلل مليليشــيا احلوثي في جبهة املالحيط 

مبحافظة صعدة.
وقال قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد 
العجابي، إن امليليشيا احلوثية حاولت التسلل 
إلى مواقع اجليش اليمني في جبل كرس الكلح 
بجبهــة املالحيط مبحور مــران، مؤكدا متكن 
قوات اجليش الوطني من التصدي لهم بكافة 
أنواع األسلحة اخلفيفة واملتوسطة والعيارات 

النارية، ما أسفر عن جرح وقتل عدد منهم.
وأفاد اللواء العجابي «أن مدفعية اجليش 
اليمني استهدفت التعزيزات التي كانت حتاول 
الوصول إلى نقاط االشــتباك وأجبرتهم على 

التراجع والعودة إلى مسافات بعيدة».
يذكر أن اجليش اليمني، مدعوما من قوات 
حتالف دعم الشرعية، يخوض عمليات عسكرية 
في أكثر من ٨ محاور قتالية في معقل احلوثيني 

مبديريات محافظة صعدة.

اإلمارات: إنهاء األزمة اليمنية يتطلب وقف األعمال العدائية للميليشيات

برهم صالح يترشح لرئاسة العراق لوالية ثانية 
والقضاء يعلق عمل رئاسة البرملان مؤقتًا

عواصــم - وكاالت: قــدم 
الرئيــس العراقي برهم صالح 
أوراق ترشــحه لتولي منصب 
رئيس اجلمهورية لدورة ثانية 
بالتزامــن مع صــدور امر من 
احملكمة االحتادية بإيقاف عمل 

رئاسة البرملان بشكل مؤقت.
وقــال مصدر فــي البرملان 
العراقي لوكالة أنباء «شينخوا»، 
إن «٤٤ شخصا تقدموا لشغل 
منصب اجلمهورية حتى اآلن».
الرئيــس صالح  وانتخــب 
رئيســا للعــراق عــام ٢٠١٨. 

وينتمي الرئيس صالح حلزب االحتاد الوطني 
الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي 

الراحل جالل طالباني.
وجرت العــادة في النظام السياســي في 
العراق بعد عام ٢٠٠٣، أن يكون منصب رئيس 
البرملان للسنة، ورئيس اجلمهورية لألكراد، 

ورئيس احلكومة للشيعة.
وكان هوشــيار زيبــاري عضــو املكتــب 
السياســي للحزب الدميقراطي الكردستاني، 
الذي يتزعمه مســعود بارزاني، رشح نفسه 

ملنصب رئيس اجلمهورية.
كما أعلن القاضي رزكار 
محمد أمني ترشــيح نفسه 
ملنصب رئيس اجلمهورية 

كمرشح مستقل.
من جهة أخرى، أصدرت 
احملكمة االحتادية العراقية 
امس أمرا بإيقاف عمل هيئة 
رئاســة البرملــان العراقــي 
بشــكل مؤقــت. وذكــرت 
احملكمة انها أصــدرت أمرا 
«باتا وملزما» بإيقاف عمل 
هيئة رئاســة البرملان التي 
انتخبت يوم التاسع من يناير اجلاري إيقافا 
مؤقتا حلني البت في الدعوى القضائية ضدها.

وأوضحت أن قرارها يأتي استجابة لطلب 
النائب باسم خشان الذي رفع دعوى يقول فيها 
إن «انتخاب رئاسة البرملان شابته مخالفات 
دستورية ومخالفات للنظام الداخلي للبرملان».

وشــهدت جلســة انتخاب رئاسة البرملان 
خالفات وانسحاب عدد من النواب في الوقت 
الــذي مضت فيه اغلبيــة النواب في انتخاب 
هيئة رئاسة للبرملان برئاسة محمد احللبوسي.

الرئيس العراقي برهم صالح


