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االثنني ١٨ يوليو ٢٠٢٢ عربية وعاملية

االحتجاجات في سريالنكا مستمرة بعد ١٠٠ يوم 
واألحزاب حتشد النتخابات رئاسية سريعة

عواصم - وكاالت: صّب املتظاهرون 
الســريالنكيون الذين عجلوا بســقوط 
الرئيس جوتابايا راجاباكسا بعد أن حّملوه 
مسؤولية األزمة االقتصادية الكارثية في 
البــالد، غضبهم اآلن علــى خليفته، في 
وقت أطلقت األحزاب السياســية، حملة 
على عجل لكســب التأييد الشعبي، قبل 
أيام فقط من انتخابات الرئيس اجلديد.
وفــي اليــوم الـــ ١٠٠ مــن حركتهــم 
االحتجاجية أمس، نصب عشرات اآلالف 
من املتظاهرين جاؤوا من ســائر أنحاء 
سريالنكا خيما أمام مكاتب الرئاسة في 
العاصمة (كولومبو). وكان من املفترض 
في البداية أن تستمر احلركة ملدة يومني، 
لكن املنظمني الذين فوجئوا باســتجابة 
احلشــود التي فاقت بكثيــر التوقعات، 
قرروا اإلبقــاء على االعتصــام إلى أجل 
غير مسمى، خصوصا أن رئيس الوزراء 

رانيل ويكرمييسينغ الذي نصب رئيسا 
باإلنابة للبالد، هو املرشــح األوفر حظا 
خلالفة راجاباكسا، حيث سيلتئم البرملان 
النتخاب رئيس جديد بعد غد األربعاء.

وفي ٩ يوليو، اقتحم املتظاهرون مقر 
إقامــة الرئيس الذي اضطــر إلى الفرار. 
وأرسل راجاباكسا خطاب استقالته التي 
أعلن رئيس البرملان السريالنكي اجلمعة 

قبولها.
ولم يكن ذلك كافيا لتهدئة احملتجني 
الذيــن مــا زالــوا يخيمون أمــام املباني 
الرئاسية وإن انخفض عددهم منذ تنحي 
راجاباكسا. وقد غادر املتظاهرون املباني 

الرئاسية التي اقتحموها.
وكتب الناشط براساد ويليكومبورا، 
فــي تغريــدة أمس «مــر ١٠٠ يــوم على 
البدايــة»، مطالبا ويكرمييســينغ أيضا 

بالتخلي عن السلطة.

وأضــاف: «لكننا ما زلنا بعيدين عن 
أي تغيير في النظام»، مع وســم «رانيل 

ارحل» و«لست رئيسي».
وقــال متحــدث باســم املتظاهريــن 
املعتصمني في كولومبو لوكالة فرانس 
برس «نحن ندرس مع املجموعات املشاركة 
فــي النضال توجيه احلملــة ضد رانيل 

ويكرمييسينغ».
وأمر الرئيس املؤقت اجليش ببذل كل 
ما في وسعه للحفاظ على النظام، وسيتم 
إرســال تعزيزات من الشرطة واجليش 
إلى العاصمــة اليوم لضمان األمن حول 

البرملان قبل التصويت األربعاء.
ويســتعد ٤ مرشحني بينهم الرئيس 
املؤقت، للمشاركة في سباق انتخاب رئيس 
جديد، ويســعى املســؤولون احلزبيون 
لنيل تأييد ٢٢٥ عضوا في البرملان حلشد 
الدعم ملرشحيهم، قبل تصويت املشرعني.

املتظاهرون يطالبون بتنحي الرئيس باإلنابة

السودان: جتدد االحتجاجات ضد العسكريني وتزايد العنف في «النيل األزرق»
اخلرطوم - وكاالت: أطلقت الشرطة السودانية 
قنابل الغاز املسيل للدموع لتفريق مئات احملتجني 
الذين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي بوسط 
العاصمة (اخلرطوم)، أمس، خالل تظاهرات دعا 

إليها معارضو االنقالب العسكري.
وانتشــرت قوات األمن السودانية في شوارع 
اخلرطوم اســتباقا لهــذه الدعوات ووضعت كتال 
خرســانية على اجلســور التي تربــط العاصمة 
بضواحيها، إلغالق الطرق الرئيسية املؤدية إلى 
مقر اجليش، باعتباره املكان املعتاد للتظاهرات.

ووضع املتظاهرون في مقدمة شعاراتهم والية 
النيل األزرق حيث خلــف صراع قبلي مؤخرا ما 
ال يقــل عن ٦٠ قتيــال واكثر من ١٠٨ جرحى خالل 

اسبوع بحسب وزارة الصحة السودانية.
وأفاد شهود عيان بأن قوات عسكرية انتشرت 
في منطقة الروصيرص والتي كانت شهدت أحداث 
عنف السبت الفائت بوالية النيل األزرق، ما دفع 
السلطات األمنية إلى فرض حظر جتول باملنطقة من 

الساعة ١٨٫٠٠ إلى الساعة ٠٦٫٠٠ بالتوقيت احمللي.
 ويرى مناهضو االنقالب أن مفتاح حل املشكلة 
اخلاصة بوالية النيل األزرق في أيدي العسكريني 
وحلفائهم من حركات التمرد السابقة، الذين يتهمون 
مبفاقمة التوترات العرقية والقبلية لتحقيق مكاسب 
شخصية. ويعد يوم التعبئة هذا اختبارا جلبهة 
املعارضة املدنيــة املناهضة للجيش التي أطلقت 
مواجهة مع السلطة في أوائل يوليو اجلاري، غداة 
أشد أيام القمع دموية حني قتل تسعة متظاهرين 
في ٣٠ يونيو الفائت، وتال ذلك اعتصامات تعهدت 

جبهة املعارضة أنها ستكون غير محدودة.
الى ذلك، استمرت حالة العنف في إقليم النيل 
األزرق بالســودان ما قاد إلى ارتفاع عدد ضحايا 

االشتباكات القبلية.
وتشهد ثالثة من محليات اإلقليم منذ أيام هجمات 
عنيفــة بعد تفاقم األوضاع الناجم عن تنازع بني 
قبائل «الهوسا» و«االنقسنا» الذين أعلنوا رفضهم 
الشديد ملنح الهوسا إدارة أهلية باعتبارهم ليسوا 

من أصحاب األرض، فيما ارتفعت األصوات املنادية 
بترحيلهــم مــن الوالية. كما نفــذت ضد املنتمني 

للهوسا حمالت انتقامية في األحياء والشوارع.
ونقل موقع «سودان تريبيون» عن شهود عيان 
القول إن األوضاع في املنطقة بالغة التعقيد، وقالوا 
إن بعض املواطنني نفذوا هجمات على الهوسا في 
عديد من املناطق خاصة شرق الروصيرص حيث 
قتل رجل بعد ضربه بالعصي وأحرقت سيارته بعد 
تأكيد انتمائه للهوسا، كما مت التعدي على أسرته، 

وقتل عدد من أفرادها رغم محاوالت إسعافهم.
وأدت الهجمات العنيفة والقتل بسبب االنتماء 
ملوجات نزوح عالية، حيث بات الســكان يفرون 

من منازلهم طلبا للحماية.
ولــم يكترث األهالي لقرارات احلكومة وجلنة 
األمن التي أقرتها اجلمعة املاضي بحظر التجوال 
ومنــع التجمعات في األماكن العامة، حيث تكتظ 
الشــوارع بالشباب املسلحني وســط غياب كامل 

لألجهزة األمنية.

الشرطة تستخدم قنابل الغاز املسيل للدموع ملنع احملتجني من الوصول إلى القصر الرئاسي

متظاهرون يغلقون الطرق الرئيسية باحلجارة خالل احتجاجات بوسط اخلرطوم أمس   (ا.ف.پ)

جــدة ـ وكاالت: قال وزير 
اخلارجيــة الســعودي األمير 
فيصل بن فرحان إن احملادثات 
بني صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن ســلمان ولي العهد 
نائب رئيــس مجلس الوزراء 
والرئيـــــس  السعـــــودي 
األميركــي جو بايــدن ركزت 
على كيفية التعامل مع التهديد 

اإليراني.
وأضــاف األمير فيصل بن 
فرحان، في مقابلة خاصة مع 
شبكة «سي إن إن» اإلخبارية 
األميركيــة أذيعــت مقتطفات 
امــس، «حتدثنــا أوال  منهــا 
بالطبع حول املفاوضات وكذلك 
وضع ضغط كاف معا لتشجيع 
اإليرانيني علــى اجللوس إلى 
طاولة املفاوضات»، معربا عن 
أمله في أن تتجاوب طهران مع 
ذلك ما ســيمكنها من حتقيق 
اندماج أفضل باملنطقة وتعاون 
اقتصادي مع جيرانها سيثمر 

نتائج ضخمة لشعبها.
وأكد أن مجلــس التعاون 
اخلليجــي لــه موقــف موحد 
فيما يخص إيران، مضيفا أن 
الســعودية واإلمــارات وقطر 
وكافــة دول املجلــس بشــكل 
مباحثــات  جتــري  جمعــي 
مع طهــران لرغبتهــا في حل 

االختالفات عبر احلوار.

السعودي «لم أسمع الرئيس 
بايدن أبدا يصف الصني بالعدو 
وأحــذر مــن هــذا، أعتقــد أن 
الواليات املتحدة ســتظل أهم 
شــريك أمــن قومي لنــا، لكن 
هنــاك حقيقة هــي أن الصني 
ثانــي أكبــر اقتصــاد عاملــي، 
ولكي يكون للمنطقة والعالم 
طريــق للوصول إلــى الرخاء 
املستدام نحتاج للتعاون وليس 

املواجهة».
فــي غضون ذلــك، رحبت 
األمانة العامة ملنظمة التعاون 
اإلســالمي، مبخرجــات قمــة 
جدة لألمــن والتنميــة، التي 
العربية  اململكة  اســتضافتها 
القمــة  الســعودية، رئيســة 
اإلسالمية في دورتها الرابعة 

عشرة، مبدينة جدة، مبشاركة 
دول مجلــس التعــاون لدول 
اخلليج العربية ومصر واألردن 

والعراق وأميركا.
وأشــادت األمانــة العامــة 
وفقا ملــا أوردته وكالة األنباء 
السعودية (واس) في بيان امس 
مبضامني الكلمات التي ألقاها 
قادة الدول املشاركة خالل هذه 
القمة، التي قدمت تشــخيصا 
دقيقــا ملا متر بــه املنطقة من 
أزمات وما تواجهه من حتديات، 
مؤكدة دعمها للجهود العربية 
والدوليــة كافــة التــي تهدف 
إلــى حتقيق األمــن والتنمية 

واالستقرار في املنطقة.
كما أعــرب رئيس البرملان 
العربــي عادل بن عبدالرحمن 
الترحيــب  عــن  العســومي 
مبخرجــات قمة جــدة لألمن 
والتنميــة، مؤكــدا فــي بيان 
صحافــي أهميتهــا في تعزيز 
الــدول العربية  العالقات بني 
والواليــات املتحــدة وفتــح 
آفــاق جديــدة من التنســيق 
والتعــاون املشــترك من أجل 
مواجهــة التحديــات األمنيــة 
واالقتصاديــة التي تشــهدها 
املنطقــة العربية، حفاظا على 
األمن واالستقرار في املنطقة، 
وتأمني مستقبل أفضل لألجيال 

احلالية والقادمة.

وزير اخلارجية السعودي: واشنطن شريك 
أساسي لتوفير احتياجاتنا الدفاعية

األمير فيصل بن فرحان في مقابلة مع «سي.إن.إن»: موقف اخلليج موحد فيما يخص إيران

وزير اخلارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان خالل مقابلته مع شبكة
«سي.إن.إن» اإلخبارية االميركية

ولفــت إلى أن الســعودية 
عليهــا حمايــة أمنهــا وأنهــا 
تعمل مــع الواليــات املتحدة 
وغيرهــا فــي املنطقــة لبناء 
قدراتهــا للدفــاع عن نفســها 
ضد أي عدوان إيراني محتمل، 
قائال «سنشتري أنظمة دفاع 
صاروخية أو أي أسلحة دفاعية 
حيث جند أفضل حلول توافق 
احتياجاتنــا، ونرى الواليات 
املتحدة كشــريك أساســي في 
التوريد الدفاعي لكن بالطبع 
إن لــم ميكننــا احلصول على 
املعدات األميركية فســنبحث 

في مكان آخر».
الرئيــس  وحــول رؤيــة 
األميركــي للصــني وروســيا 
كأعداء، قــال وزير اخلارجية 

العنجري: العالم يشهد حتوًال إستراتيجيًا
أعاد ملنطقة اخلليج أهميتها

قــال عبدالعزيــز العنجري 
املؤســس والرئيــس التنفيذي 
ملركــز ريكونســنس للبحوث 
والدراسات إن العالم يشهد في 
الوقت احلالي حتوال استراتيجيا 
في أســواق الطاقــة وهو األمر 
الذي أعاد ملنطقة اخلليج أهميتها 

االستراتيجية.
وأضاف العنجري في مداخلة 
له على قناة اجلزيرة تعليقا على 
«قمة جدة لألمن والتنمية» إنه 

ومنذ ١٥ عاما تقريبا انتقلت الواليات املتحدة لالكتفاء ذاتيا 
في مجال النفط والطاقة بينما ذهبت أوروبا إلى مصادر 
أقــل كلفة ممثلة في النفط الروســي وهو ما أجبر دول 
اخلليج على التوجه إلى قارة آسيا بحثا عن مستوردين 
للطاقة وهو ما أدى إلى زيادة حتالفاتها مع دول آســيا 
وعلى رأســها الصني. كما أشار العنجري إلى أن تضخم 
أســعار البترول مؤخــرا أحدث تغيرا كبيــرا في العالم 
وهــو ما أعاد لألذهان من جديد أهمية منطقتنا كحليف 
استراتيجي للغرب، السيما أن أسعار النفط في الواليات 
املتحدة حتددها شركات النفط األميركية اخلاصة بناء على 
أسعار النفط العاملية، بعيدا عن التدخل املباشر للحكومة 
األميركية، كما يحدث في دولنا. وهو ما شكل ضغطا على 
اإلدارة األميركية للســعي ناحية تخفيف تضخم أسعار 
النفط من جهة وتأمني مصادر طاقة حللفائهم في أوروبا.
وقــال العنجري إن ما حدث هو درس للدول الغربية 
مضمونه أن هذه الدول ال ميكنها جتاهل منطقة اخلليج 
التي بنت معها عالقات على مدى عقود طويلة، بســبب 
منفعة اقتصادية مؤقتة، مشــيرا إلى أن زيارة الرئيس 
األميركي جو بايدن إلى املنطقة، أعادت الدفء للعالقات 
املشــتركة بني الواليات املتحدة ودول الغرب من ناحية 
ودول اخلليــج من ناحية أخرى. وأضــاف أنه ال توجد 

حتى اآلن نتائج واضحة للقمة 
لكــن هنــاك بوادر ومؤشــرات 
على أن أوروبا وأميركا تريدان 
مزيدا مــن العالقات الطيبة مع 
دول اخلليج، بعد إهمالها لهذه 
املنطقة لســنوات وهو ما يبرر 
مظاهر العتب التي رأيناها بني 
اجلانبني وهي مظاهر مستحقة 
ألن «العتب في السياسة شيء 
محمود ويدل على وجود عالقات 
متينة نريد أن تعود إلى ما كانت 
إليــه». وحول تأثير التصريحات التي صدرت في القمة 
علــى مفاوضات امللف النــووي اإليراني اجلارية حاليا، 
قــال العنجــري إن محاوالت حشــد املنطقــة ضد إيران 
ليست بالشيء اجلديد فقد زار الرئيس األميركي السابق 
بــاراك أوباما الســعودية وبعدها وقعت بــالده االتفاق 
النووي مع إيران دون أي تدخل من دول اخلليج، ودون 
حتى استشارتهم. وقال العنجري إن احلرب الروسية - 
األوكرانية أظهرت لنا أن الواليات املتحدة إذا أرادت شيئا 
فإنها تقوم به بســرعة وبشــكل يفوق توقعات الناس، 
وهــو ما حدث في حتركها لفرض عقوبات وحصار ضد 
روسيا وحشد دول أوروبا ضدها خالل أيام، مشيرا إلى 
أننا لم جند عشــر هذه التحركات ضد إيران رغم كل ما 
تقوم به طهران في املنطقة ســواء بشكل مباشر أو غير 

مباشر عن طريق عصاباتها باملنطقة.
وختم العنجري بأن الكالم شيء والواقع شيء آخر، 
فنحن حتى اآلن ال نعرف ما الذي يدور في ذهن احلكومة 
األميركيــة، ولم نصل لشــيء واضح يبني لنــا ما الذي 
ســتقوم بــه الواليات املتحــدة من ضغوط علــى إيران 
وكذلك لم يتضح لنا ما املكاســب التي ســتحصل عليها 
دول اخلليج من خطابات اجلانب األميركي التي وصفها 

«باجليدة لكنها إلى اآلن (التزال مجرد) كالم».

في تصريح لقناة «اجلزيرة» تعليقاً على قمة جدة لألمن والتنمية

عبدالعزيز العنجري خالل مداخلته مع قناة «اجلزيرة»

باريــس - أ.ف.پ: وصل رئيس اإلمارات صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باريس، 
في مســتهل أول زيارة رسمية له بعد توليه منصبه، 
ويتوقع أن تشــهد توقيع صفقات في مجاالت الطاقة 

والنقل، تعزز العالقة املتنامية بني البلدين.
ويلتقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نظيره 
الفرنسي إميانويل ماكرون في قصر اإلليزيه ويجتمع 

مبسؤولني فرنسيني آخرين بينهم رئيسة الوزراء.
وقال مستشار رئاسي في االليزيه لوكالة فرانس 
بــرس، إن أحد أهم البنود خالل الزيارة هو «اإلعالن 
عن ضمانات تقدمها اإلمارات بشــأن كميات إمدادات 

احملروقات (الديزل فقط) لفرنسا».
وأضاف املصدر أن «فرنسا تسعى إلى تنويع مصادر 
إمدادها على خلفية الصراع في أوكرانيا، وضمن هذا 
الســياق يتم التفاوض على هذه االتفاقية»، علما ان 

اإلمارات ال تزود فرنسا بالديزل في الوقت احلالي.
وســيتم توقيع مذكرات تفاهم وعقود في مجال 
الطاقة والنقل ومعاجلــة النفايات خالل الزيارة التي 

تستغرق ثالثة أيام.
من جهتها، قالت الســفيرة اإلماراتية لدى باريس 
هند العتيبة لوكالة فرانس برس «صداقتنا مع فرنسا، 
املبنية على عقود من الشراكات العميقة عبر املجاالت 

االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية، جتعلنا 
دائما نتفاءل باملستقبل».

وقالت اخلبيرة في شؤون اخلليج، آن غاديل، إن 
زيارة رئيس اإلمارات لفرنســا «لها بعد رمزي للغاية 
وتوضح العالقة الشخصية اجليدة بني ماكرون والشيخ 
محمد بن زايد»، و«ستتمحور حول قضايا الطاقة في 
وقت تشعر الدول األوروبية بالقلق من ارتفاع التضخم 

املدفوع بزيادة أسعار الطاقة».
وأضافت «انها أيضا إشــارة إلى الواليات املتحدة 
مبعنى: لســنا في عجلة من أمرنا لالستجابة ملطالب 

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرونواشنطن بأي ثمن». رئيس اإلمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

رئيس اإلمارات يبدأ أول زيارة رسمية إلى فرنسا
تستغرق ثالثة أيام وتتضمن توقيع مذكرات تفاهم وعقود في مجاالت الطاقة والنقل

روسيا تعّد للمرحلة التالية من هجوم أوكرانيا 
وأوروبا لتشديد العقوبات عليها اليوم

عواصمـ  وكاالت: قال مسؤول عسكري 
أوكراني إن روســيا تســتعد للمرحلة 
التالية من هجومها في أوكرانيا، بعد أن 
قالت موسكو إن قواتها ستكثف عملياتها 
العسكرية في «جميع مناطق العمليات».
وانهمرت صواريخ وقذائف روسية 
على عــدد من املدن فــي ضربات تقول 
كييڤ إنها أدت إلى مقتل العشــرات في 
األيــام األخيــرة. وقال املتحدث باســم 
املخابرات العســكرية األوكرانية فادمي 
سكيبيتسكي «ليست ضربات صاروخية 
من اجلو والبحر فحسب، بل ميكننا أن 
نــرى القصف على طــول خط التماس 
بأكمله، على طول خط املواجهة بأكمله. 
هناك استخدام نشط للطيران التكتيكي 
وطائرات الهليكوبتر الهجومية». وتابع 
«هناك بالفعل نشاط معني للعدو على 
طول خط املواجهة بأكمله. من الواضح 
أن االستعدادات جارية للمرحلة التالية 
من الهجوم». وقال اجليش األوكراني إن 
روسيا تعيد على ما يبدو جتميع وحداتها 

لشــن هجوم على مدينة سالفيانســك 
ذات األهمية الرمزية التي تسيطر عليها 
أوكرانيا في منطقة دونيتسك الشرقية.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع 
البريطانية امس إن روسيا تعزز مواقعها 
الدفاعيــة في املناطــق التي حتتلها في 

جنوب أوكرانيا.
وقال املتحدث باسم الدفاع الروسية 
إيغور كوناشينكوف، في بيان، إن القوات 
الروسية دمرت بأسلحة برية عالية الدقة 
في منطقة كراسنو أرمييسك بدونيتسك، 
منصة إطــالق ومركبة حتميل لراجمة 
صواريخ من طراز «هيمارس» أميركية 
الصنع. وأضاف أن ضربات عالية الدقة 
شــنتها القوات اجلوية الروســية على 
نقطة االنتشــار املؤقتة للواء اآللي ٩٢ 
فــي منطقة خاركوف، أدت إلى مقتل ما 
يصل إلى ٢٠٠ فرد، باإلضافة إلى تدمير 

أكثر من ١٠ مدرعات.
ولفت إلى أنه نتيجة الستهداف نقطة 
متركز إحدى كتائب لواء املشاة اآللي ٦٠ 

في مقاطعة زابوروجيه، مت القضاء على 
ما يصل إلى ٦٥ من املسلحني القوميني، 
وتدمير ١٠ قطع من املركبات اخلاصة.

في غضون ذلك، يبحث وزراء خارجية 
االحتاد األوروبي اليوم، تشديد العقوبات 
علــى روســيا، في وقت تتهم موســكو 
بنشــر قاذفات بهدف إطــالق صواريخ 
انطالقا من محطة «زابوريجيا» للطاقة 
النوويــة بجنوب أوكرانيا. وســيتعني 
على وزراء االحتاد األوروبي النظر في 
أمور عــدة، بينها: اقتــراح للمفوضية 
األوروبية يقضي بحظر مشتريات الذهب 
من روسيا. ويهدف اقتراح آخر إلى وضع 
شخصيات روسية إضافية على الالئحة 

السوداء لالحتاد األوروبي.
وقالت رئيسة املفوضية األوروبية 
أورســوال فون دير الين «على موسكو 
أن تستمر في دفع ثمن باهظ لعدوانها». 
وبحسب مسؤول أوروبي كبير، ال يتوقع 
اتخاذ أي قرار خالل مناقشــة أولية في 
بروكسل بشأن هذه العقوبات اجلديدة.


