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االربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ عربية وعاملية

اشتباكات عنيفة بني املتظاهرين
واألمن السوداني خالل مليونية «هبة سبتمبر»

واشنطن تتهم طهران بإقحام
«قضايا خارجية في املفاوضات النووية»

كاليفورنيا تسجل أول وفاة
بـ «جدري القرود» في أميركا

عواصم - وكاالت: قال وزير اخلارجية 
األميركي أنتوني بلينكن، إن رد إيران على 
اقتــراح االحتاد األوروبــي إلحياء االتفاق 
النــووي يعد خطوة إلى الوراء، ما يجعل 
احتمــاالت التوصل إلى اتفــاق على املدى 

القريب مع طهران «غير مرجح».
وأضاف بلينكن في تصريحات صحافية 
نقلتها قناة «احلرة» امس، أن إيران تواصل 
محاوالت إقحام «قضايا خارجية في مسار 
املفاوضات»، ما يشير إلى أنها «غير راغبة 
وغير قادرة علــى القيام مبا هو ضروري 

للتوصل إلى اتفاق».
ووفقا لوكالة االنباء االيرانية الرسمية 
«إيرنا»، تدور نقــاط التباين املتبقية بني 
طهران وواشــنطن بشــأن احيــاء االتفاق 
النووي املبرم عام ٢٠١٥، حول ثالث قضايا، 
عبرت فيها أميركا عن مرونتها اللفظية في 
حالتني، لكن يجب إدراجها في نص مكتوب، 
في حني ترتبط الثالثة بضمان اســتمرار 
تنفيذ خطة العمل الشاملة املشتركة (االسم 

الرسمي التفاق ٢٠١٥).
وفي ســياق متصل، واصلت إسرائيل 
ضغوطها على األطراف الدولية ملنع العودة 
احملتملة لالتفاق النــووي اإليراني، وقال 

وزير الدفاع االسرائيلي، بيني
غانتس خالل لقائه السفراء الذين ميثلون 
أعضاء مجلس األمن الدولي في نيويورك 
مساء امس االول قبل مغادرته إلى إسرائيل، 
إن طهــران ضاعفت من قدراتها لتخصيب 

اليورانيوم، بواقع ثالث مرات.
وأوضح غانتس بحسب ما نقلته عنه 
صحيفــة «يديعوت أحرونــوت» أن «عدد 
أجهزة الطرد املركزي املتقدمة التي متتلكها 

إيران كبير».
والتقى وزير الدفاع االســرائيلي خالل 
زيارتــه للواليات املتحــدة، كال من األمني 
العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
والسفيرة االميركية لدى املنظمة الدولية 

ليندا غرينفيلد.
فــي غضون ذلك، ســيطرت ايران على 
حريق نشب في واحدة من ٢٠ بئرا نشطة 
في حقل «شاديجان» النفطي نتج عن عمل 
تخريبي نفذته «عناصر مجهولة» بحسب 
شركة النفط احمللية املشغلة للحقل الواقع 
في إقليم خوزستان الغني بالنفط بجنوب 

غرب إيران.
مــن جهة اخــرى، قال املتحدث باســم 
السلطة القضائية في إيران مسعود ستايشي 
امس إن الســلطات اعتقلت عدة أشخاص 
في قضيــة اغتيال عقيد باحلرس الثوري 
في مايو املاضي، في حادث اتهمت طهران 
فيه إسرائيل وحلفاءها الغربيني بتنفيذه.

وقال احلرس الثوري إن قيام شخصني 
على دراجة نارية بإطالق النار على حسن 
صياد خدايي في العاصمة طهران كان من 
تدبير «جماعــات إرهابية مرتبطة بالقمع 
العاملي (الغرب) والصهيونية (إسرائيل)».

ونقلت وسائل إعالم رسمية عن ستايشي 
قوله فــي مؤمتر صحافي امــس ان «عدة 
أشخاص اعتقلوا في قضية اغتيال خدايي 
وصدرت األوامر القانونية الالزمة بحقهم 

والقضية قيد التحقيق».
وأفادت وســائل إعالم إســرائيلية بأن 
خدايي كان يترأس وحدة في فيلق القدس 
التابع احلرس للثوري، خططت لشن هجمات 

على إسرائيليني في اخلارج.

واشــنطن ـ وكاالت: أعلنت الســلطات 
الصحية في مدينة لوس أجنيليس بوالية 
كاليفورنيا األميركية تســجيل أول حالة 
وفاة مؤكدة بڤيروس «جدري القرود» في 

الواليات املتحدة.
وأكدت املراكز األميركية للسيطرة على 
األمراض والوقاية منها أن الشخص املتوفى 
كان لديه ضعف حاد في جهاز املناعة ونقل 

للمستشفى.
ونصحت املراكزـ  في بيان أوردته شبكة 
«ســي إن إن» اإلخبارية األميركية أمس ـ 
األشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بجدري 
القرود، باحلصول على رعاية طبية وعالج 
مبكر والبقاء حتت املالحظة من جانب جهة 

طبية خالل فترة اإلصابة.

وأشارت ان الوفيات جراء جدري القرود 
تعد نادرة احلدوث، وغالبا ما يؤثر الڤيروس 
على األطفال واحلوامل ومن لديهم ضعف 
في أجهزتهم املناعية، مثل املصابني بنقص 
املناعة املكتســب (إتش آي ڤي) املســبب 

ملرض اإليدز.
وتوفي شــخصا مــن والية تكســاس 
األميركية الشهر املاضي كان مصابا بجدري 
القرود، غيــر أن دور الڤيروس في وفاته 

لم يتأكد.
وجتاوز عدد اإلصابات احملتملة أو املؤكدة 
بجــدري القرود ٢٢ ألف حالة في الواليات 
املتحدة منذ بداية العام احلالي وحتى امس 
االول، وتعتبر السلطات األميركية أن والية 

كاليفورنيا بها معظم احلاالت املصابة.

اخلرطوم- وكاالت: أطلقت قوات الشرطة 
السودانية امس الغاز املسيل للدموع لتفريق 
آالف املتظاهرين املطالبني بتسليم السلطة 

حلكومة مدنية.
وحترك احملتجــون من منطقة «الدمي» 
جنوب العاصمة صوب القصر اجلمهوري 
وســط اخلرطوم لكن ســرعان ما تصدت 
لهم القوات األمنية مستخدمة الغاز املسيل 

للدموع وخراطيم املياه.
واندلعت اشتباكات عنيفة بني الطرفني 
في الشوارع املؤدية الى القصر، ما أدى الى 

وقوع إصابات وسط احملتجني.
وكانــت الســلطات األمنيــة اســتبقت 
االحتجاجات وأغلقت بعض اجلسور التي 
تربط بني مدن العاصمة الثالث، كما نشرت 
وحدات أمنية مشتركة في الشوارع املؤدية 

الى مقر قيادة اجليش.
وجاءت هذه التظاهرات استجابة لدعوات 
أطلقتها «جلان املقاومة» للمطالبة باحلكم 
املدني والتحول الدميوقراطي حتت شعار 

«هبة سبتمبر»، وذلك غداة 
 ترحيب نائب رئيس مجلس السيادة 
االنتقالي الفريق محمد حمدان دقلو مبشروع 
الدســتور الــذي اقترحته جلنــة احملامني 

السودانيني.
ودعت «تنسيقيات جلان املقاومة» في 

والية اخلرطوم الشعب السوداني للمشاركة 
في مليونية «هبة سبتمبر» تخليدا «لذكرى 
انتفاضة ســبتمبر ٢٠١٣ وجتديدا للعهود 

مع الشهداء».
وقالت «تنسيقيات جلان املقاومة» في 
بيان لها: «نحيي انتفاضة سبتمبر املجيدة 
في عام ٢٠١٣ يوم انتفض الشعب السوداني 
علــى بطــش النظام البائد آنــذاك في هبة 
شعبية كانت أقوى مالمح النضال في ملحمة 
دامية سلط فيها مرتزقة الديكتاتور احلاكم 
فوهــة بنادقهم نحو الثوار إلى أن ســقط 
علــى أثرهــا قرابة املائة شــهيد في والية 
اخلرطوم وأكثر من مائة شــهيد في بقية 

واليات السودان».
 وأضاف البيان أن «هبة سبتمبر كانت 
هي النواة التي استمرت بالنمو والنضج إلى 
أن ظهرت فروعها في عام ٢٠١٦ بانتفاضة 
ثانية وظهرت ثمارها في بداية عام ٢٠١٨ إلى 
أن قطفت الثمار في ديسمبر ٢٠١٨ كأقوى 
انتفاضة ثورية شــعبية ضد الديكتاتور 

االنقالبي عمر البشير». 
وشــددت جلــان املقاومة علــى انها لن 
نتوانى أو نتراجع عن شعارها الذي ينص 
على أنه «ال تفاوض ال شراكة ال مساومة» 
مع السلطات االنقالبية ومن ناصرهم من 

انتهازيني.

إيران تسيطر على حريق بحقل نفطي تعرض لعمل تخريبي

سودانيون يرفعون علم بالدهم ويضرمون النيران في إطارات سيارات خالل «مليونية هبة سبتمبر» باخلرطوم امس   (أ.ف.پ)

«هدنة هشة» بني أرمينيا وأذربيجان بعد جولة قتال دموي

ملك بريطانيا يعد اإليرلنديني بـ «السالم والرفاه للجميع»

أوكرانيا حتّرر أجزاء من «لوغانسك» وعينها على «القرم»

عواصم ـ وكاالت: اندلعت 
مواجهات حدودية هي األكثر 
دموية بني ارمينيا وأذربيجان 
منــذ احلــرب بــني الدولتــني 
الواقعتــني في منطقة القوقاز 
عام ٢٠٢٠، مما اسفر عن سقوط 
عشرات القتلى واجلرحى، قبل 
أن يتــم التوصل لوقف جديد 
إلطــالق النــار بــني اجلانبني 

بوساطة روسية.
الدفــاع  وزارة  وأعلنــت 
االرمنيــة ان حــدة املواجهات 
وكثافة القصف «تراجعت الى 
حد كبير» لكن الوضع «اليزال 
شديد التوتر» في بعض نقاط 
احلدود، مشــيرة إلى سقوط 
ما ال يقل عن ٥٠ جندي خالل 
املواجهات، فيما أقرت أذربيجان 
بوقوع خســائر فــي صفوف 
جنودها مــن دون إعطاء عدد 
محدد، متهمة اجلانب االرميني 
بانتهاك الهدنــة اجلديدة فور 

دخولها حيز التنفيذ.
وتبادل البلــدان االتهامات 
بشــأن املســؤولية عــن هذه 
التطورات، فقد اتهمت أذربيجان 
أرمينيا بارتكاب «أعمال عدائية 
واسعة النطاق» قرب مقاطعات 
و«كلباجــار»  «داشكســان» 
و«الشني» احلدودية، والقيام 
بأنشــطة مخابرات على طول 

عواصم - وكاالت: تعهد 
امللك تشالز الثالث بأن يقتفي 
أثــر والدته الراحلــة امللكة 
إليزابيث الثانية، وأن يعمل 
من أجل الســالم في ايرلندا 
الشــمالية، وذلــك فــي أول 
زيارة له بصفته ملكا للمملكة 
املتحدة، خلفا لوالدته امللكة 
اليزابيث الثانية التي لعبت 
دورا أساســيا في املصاحلة 
في هــذا اإلقليم الذي شــهد 

أحداثا دامية. 
والتقــى ملــك بريطانيا 
اجلديد امس، في اكثر محطات 
جولتــه امللكية حساســية، 
بكبار السياسيني والزعماء 
الدينيني في بلفاست وحضر 
قداسا في كاتدرائية «سانت 
آن» باملدينة قبل عودته إلى 
لندن، حيث كان في استقبال 
نعش والدته لدى قدومه جوا 

من إدنبرة باسكتلندا.
وكان من بني السياسيني 
العاهــل  التقاهــم  الذيــن 
البريطاني، أعضاء بأحزاب 
قوميــة يريــدون اســتقالل 
ايرلندا الشمالية عن اململكة 
املتحــدة، وأن تصبح جزءا 

من جمهورية ايرلندا.
وقال تشــالز الثالث في 
بلفاست إنه سيقتدي «باملثال 
الناصع» لوالدته وسيسعى 
لرفــاه اجلميع فــي ايرلندا 

الشمالية.
امللــك تشــالز  وحتــدث 
أيضــا عن مقتل عمه اللورد 

عواصمـ  وكاالت: أضافت 
القوات األوكرانية املزيد من 
االنتصارات امليدانية، في وقت 
نفــى الكرملــني التوجه إلى 
اعالن تعبئة عامة االنتكاسات 
التــي  الكبيــرة  واخلســائر 
تعرضت لها القوات الروسية 
وأجبرتها على االنسحاب من 
كافة أنحاء منطقة خاركيف 
تقريبــا اضافــت اليها للمرة 
األولــى مناطــق فــي اقليــم 

لوغانسك.
وأكــد ســيرغي غايداي، 
حاكم إقليم لوغانسك بشرق 
أوكرانيا، أن القوات الروسية 
انسحبت من البلدات األولى 
في املنطقــة، وقال «كرميينا 
خاوية متاما على عروشها.. ال 
توجد شرطة، وال مكتب قائد، 
وال مكتب ادعاء، لم يتبق أحد، 

لقد هربوا جميعا».
وتأتي تصريحات غايداي 
بعد يوم من إعــالن مدونني 
عســكريني روس أن القوات 
األوكرانيــة اقتحمــت قريــة 
القريبــة من  بيلوغوريفــكا 

كرميينا.
بدورها، قالت هانا ماليار 
نائبة وزير الدفاع األوكراني 
أمس إن القتال مازال محتدما 
في منطقة خاركيف في شمال 
شــرق أوكرانيا لكن القوات 

الرئيــس  مكتــب  وأفــاد 
االذربيجاني الهام علييف في 
بيان بأن «االســتفزازات التي 
قامت بها القوات األرمينية على 
احلدود بني البلدين مت صدها، 
كل األهداف حتققت»، مشــيرا 
الى ان «مسؤولية التصعيد تقع 
بالكامل على القادة السياسيني 

األرمن».

العضو حزب «شــني فني»، 
ضمن املراســم في بلفاست 
إن امللكة إليزابيث ســاعدت 
في «كسر احلواجز وتشجيع 
ايرلنــدا  فــي  املصاحلــة» 

الشمالية.
وفي ســياق متصل، قال 
وزير اخلارجيــة األيرلندي 
سيمون كوفيني «ال تنسوا أن 
العائلة املالكة نفسها تأثرت 
بشــدة بالعنف فــي ايرلندا 
الشمالية فيما يتعلق بأفراد 

أسرتها وفقدانهم».
وقاد امللك تشالز سيارته 

مركز إمداد عسكري أساسي 
استعادته القوات األوكرانية 
في أواخر األســبوع املاضي 
خــالل هجــوم مضــاد أجبر 
القوات الروسية على الفرار 

إلى أماكن أبعد شرقا.

من دون طيار وبنادق من العيار 
الثقيل»، متهمة باكو باستهداف 
«بنى حتتية عسكرية ومدنية».

بدورها، أعلنت روسيا أنها 
تفاوضت على وقف إلطالق النار 
لوضع حد لالشتباكات الدامية 
التــي اندلعت بــني أذربيجان 

وأرمينيا.
وقالت اخلارجية الروسية 
في بيان امس «نتوقع أن يتم 
احترام االتفاق الذي مت التوصل 
إليه، بعد وساطة روسية لوقف 
إلطالق النار»، معربة عن «قلقها 
البالغ بشأن التدهور احلاد في 
الوضع» احلدودي بني البلدين 
اجلاريــن. وأعربــت الواليات 
املتحــدة عــن «قلقهــا البالغ» 
بســبب جتدد القتال بني باكو 
ويريفان، وقال وزير اخلارجية 
أنتونــي بلينكن إنه «ال ميكن 
أن يكون هناك حل عســكري 
للصــراع». وقــال مســؤول 
السياسة اخلارجية في االحتاد 
االوروبــي جوزيب بوريل في 
بيان «من الضروري ان تتوقف 
االعمال العدائية والعودة الى 

طاولة املفاوضات».
من جهتها، دعت تركيا أرمينيا 
إلى «التوقف عن اســتفزازاتها 
ضد أذربيجــان والتركيز على 

مفاوضات السالم».

فــي إدنبــرة وانضــم إليه 
أشقاؤه في وقفة صامتة ملدة 
عشر دقائق في كاتدرائية 

«سانت جايلز».
 ووقف أبناء امللكة األربعة 
برؤوس منحنية حول جوانب 
النعــش األربعــة بينما كان 

يتوافد أفراد من اجلمهور.
واصطف االسكتلنديون 
في طوابير مساء امس األول 
امللكة وكان كثير  لتشــييع 
منهم يرتدي سترات شتوية 
وأوشــحة وقبعات صوفية 

للحماية من البرد.

حققته القوات األوكرانية من 
نتائج يرجع إلى استخدامها 
أســاليب عسكرية حديثة لم 
تعتد عليها القوات الروسية، 

بحسب تعبيره.
علــى  روســيا  وردت 
النجاحات امليدانية األوكرانية، 
توليــد  محطــات  بقصــف 
الكهربــاء والبنيــة التحتية 
األساسية األخرى مما تسبب 
فــي انقطاعــات للتيــار في 

خاركيف وغيرها.
الروســي  وأكــد اجليش 
أنه شــن «ضربــات مكثفة» 
على القــوات األوكرانية في 
كل اجلبهات، فــي حني اتهم 
الكرملــني كييــڤ بتعذيــب 
مدنيني وإساءة معاملتهم في 
املناطق التي استعادت القوات 
األوكرانية السيطرة عليها في 

األيام األخيرة.
في السياق، نفى الكرملني 
وجود مناقشات بشأن إعالن 
تعبئــة عامــة لدعــم الغزو 
الروسي على أوكرانيا، وقال 
الكرملــني  املتحــدث باســم 
دميتري بيسكوف للصحافيني 
ردا على ســؤال حــول قول 
عضو في البرملان الروســي 
إنه يطالب بإعــالن التعبئة 
«في اللحظة احلالية ال، ليست 

هناك مناقشة لذلك».

من جهتها، اتهمت يريڤان 
باكو ببدء األعمال العدائية عبر 
«قصف مكثــف» ملواقعها في 
اجتاه مدن عدة مثل: جوريس 

وسوتك وجيرموك.
الدفــاع  وزارة  وأشــارت 
األرمينيــة إلــى أن «القــوات 
اســتخدمت  األذربيجانيــة 
املدفعية وقذائف هاون وطائرات 

في شــوارع بلفاســت التي 
اصطفــت علــى جانبيهــا 
احلشــود وصوال إلى قلعة 
«هيلزبورو» املقر الرســمي 
للملك في ايرلندا الشمالية، 
ثم نزل من سيارته ليصافح 
املشيعني الذين رددوا هتاف 

«حفظ اهللا امللك».
الثالث  ووصل تشــالز 
القرينة  امللكــة  وزوجتــه 
كاميال إلى ايرلندا الشمالية 
قادمني من اسكتلندا، حيث 
كان برفقــة نعــش امللكــة 
الراحلة في «رويال مايل» 

وذكــر غايــداي، خــالل 
مقابلــة مع «اجلزيــرة»، أن 
العمليات القتالية ستتوسع 
لتشمل مناطق من بينها شبه 
جزيــرة القرم التــي ضمتها 
روسيا عام ٢٠١٤. وأكد أن ما 

سقوط عشرات القتلى واجلرحى في أشد املواجهات منذ عام ٢٠٢٠

تشالز الثالث كان في استقبال نعش امللكة الراحلة في لندن.. والقوميون في بلفاست يشيدون مبناقبها: شجعت املصاحلة

«الكرملني» ينفي التوجه إلعالن التعبئة العامة بعد اخلسارات القاسية

امللك تشالز الثالث وزوجته امللكة القرينة كاميال يصافحان حشودا اصطفت لتحيتهما في بلفاست أمس  (أ.ف.پ)

احلــدود وحتريــك أســلحة، 
مشــيرة إلى أن قذائف الهاون 
على مواقعها العسكرية تسببت 

بخسائر في صفوفها.
وفــي وقت الحــق، أعلنت 
اذربيجــان انهــا «حققــت كل 
أهدافها» على احلدود مع أرمينيا 
بعد املواجهات غير املسبوقة 

بني البلدين.

مونتباتــن، الذي كان مقربا 
جدا منه، في ايرلندا على يد 
اجليش اجلمهوري األيرلندي 
في عام ١٩٧٩، قائال إن املوت 
جعله يدرك بعمق اآلالم التي 
حتملها العديد من الناس في 

البالد.
وفي رسالة تعزية للملك 
تشــالز الثالث، أشاد رئيس 
اجلمعية األيرلندية الشمالية، 
وهو ذو توجه قومي، بدور 
امللكــة الراحلــة فــي عملية 

السالم.
أليكس ماســكي،  وقــال 

األوكرانيــة حتقــق تقدمــا 
كبيــرا ألنها متحفــزة كثيرا 
وألن العملية العسكرية التي 

تنفذها جيدة التخطيط.
وكانت ماليار تتحدث على 
الطريــق إلــى باالكليا وهي 

ملشاهدة الڤيديو


