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روسيا والواليات املتحدة ستمددان معاهدة نزع السالح النووي

بايدن يعبر لبوتني عن قلقه من األنشطة الروسية
ق���ال ال��ب��ي��ت األب���ي���ض ،إن��ه
“جرت أول محادثة هاتفية بني
ج��و ب��اي��دن منذ توليه رئاسة
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وال��رئ��ي��س
الروسي فالدميير بوتني”.
وقالت املتحدثة باسم البيت
األبيض جني ساكي ،في إف��ادة
يومية إن “بايدن حت��دث عن
القلق إزاء أنشطة روسية منها
م��ع��ام��ل��ة امل���ع���ارض املسجون
أليكسي نافالني”.
وأضافت أن من املوضوعات
التي تناولها الزعيمان اقتراح
بايدن متديد معاهدة نيو ستارت
للحد من األسلحة النووية مع
روسيا خلمس سنوات ،ودعم
واش��ن��ط��ن “القوي ل��س��ي��ادة
أوكرانيا” في وجه االعتداءات
الروسية املستمرة.
وفي موسكو قال الكرملني في
بيان إن “الزعيمني حتدثا هاتفيا ً
بعد ال��ت��وص��ل الت��ف��اق لتمديد
معاهدة نيو ستارت”.
ق��ال��ت ال��رئ��اس��ة ال��روس��ي��ة
“الكرملني” إن “روسيا
وال��والي��ات املتحدة اتفقتا على
متديد معاهدة ستارت اجلديدة
لنزع السالح النووي.
وق��ال الكرملني إن “البلدين
ت��ب��ادال م��ذك��رات دبلوماسية
باملوافقة على متديد االتفاق”.
وج��اء اإلع�ل�ان مساء اليوم
ب��ع��د أول م��ك��امل��ة هاتفية بني
ال��رئ��ي��س ال���روس���ي ف�لادمي��ي��ر
بوتني ونظيره األم��ري��ك��ي جو
بايدن.
وك��ان اجلانبان قد أعلنا في
وقت سابق استعدادهما لتمديد
االت��ف��اق االخير لنزع السالح،
الذي كان من املقرر أن ينتهي في
بداية فبراير() ،ملدة  5سنوات.
ودخ��ل��ت ات��ف��اق��ي��ة س��ت��ارت
اجل���دي���دة (م��ع��اه��دة احل���د من
األسلحة االستراتيجية) حيز
التنفيذ في عام  2011وأرست
لصفقة ب�ين ال��والي��ات املتحدة
وروس��ي��ا تضع ض��واب��ط على
م��خ��زون��ات األس��ل��ح��ة وتسمح
بعمليات التفتيش.

قاض فدرالي يجمد قرار بايدن
حول املهاجرين غير الشرعيني
أم��ر ق��اض ف��درال��ي أم��ري��ك��ي  ،سلطات
الهجرة ف��ي ال��والي��ات املتحدة بالتعليق
املؤقت للقرار الذي أصدرته إدارة الرئيس
جو بايدن وجمّدت مبوجبه لـ  100يوم
ترحيل امل��ه��اج��ري��ن غير ال��ش��رع��ي�ين ،في
انتكاسة للرئيس الدميوقراطي.
وك��ان��ت حكومة والي���ة تكساس التي
يسيطر عليها اجلمهوريون تقدمت بدعوى
مستعجلة تطلب فيها وق��ف العمل بقرار
إدارة الرئيس الدميوقراطي ،ورد القاضي
درو تيبتون على الطلب بتعليق العمل به،
قبل البت في أساس الدعوى .وبرّر القاضي
قراره بأن “تكساس أظهرت أن لديها فرصة
للفوز” بالدعوى.
وتنفيذا ً ألحد وعود حملته االنتخابية،
وقع بايدن في اليوم األول لتوليه السلطة

بايدن و بوتني

بلينكني :سننشط الدبلوماسية األميركية
لتعزيز مصاحلنا وقيمنا في العالم
أعلن وزير اخلارجية األمريكي أنتوني
بلينكني أنه سيسعى لتنشيط الدبلوماسية
األمريكية في العالم لتعزيز مصالح بالده.
وق��ال بلينكني في تغريدة عبر حسابه
ع��ل��ى ت��وي��ت��ر“ :سننشط الدبلوماسية
األمريكية لتعزيز مصاحلنا وقيمنا في
العالم”.
وأضاف “القيادة األمريكية مهمة ،ولدينا
ق��درة ف��ري��دة على جمع ال��ب��ل��دان األخ��رى
ملواجهة حتديات وفرص عصرنا”.

الكيان الصهيوني ..جتدد
املواجهات احتجاج ًا على اإلغالق
جتددت املواجهات بني اليهود املتشددين والشرطة اإلسرائيلية
التي أكدت اعتقال  14شخصاً ممن تظاهروا ضد إج��راءات اإلغالق
اخلاصة باحتواء فيروس كورونا.
وأضرم املتظاهرون في حي “ميئا شعارمي” في القدس ،النار في
حاويات القمامة وألقوا الطماطم نحو عناصر الشرطة الذين ردوا
بفتح خراطيم املياه.
وقالت الشرطة في بيان إن العناصر “تعرضوا للهجوم عند
وصولهم لتطبيق أنظمة اإلغالق”.
وأضافت أن املتظاهرين ردوا “بإغالق الطرق وإلقاء احلجارة على
قوات األمن” ما أدى إلى اعتقال ثمانية.
وشهدت كل من مدينة بيت شميش ومستوطنة موديعني في الضفة
الغربية احملتلة ،أيضاً اشتباكات بني الشرطة واليهود املتشددين،
انتهت باعتقال ستة.
من جانبه ،أش��اد رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو
اإلثنني ،باستجابة الشرطة بعد أن اشتبك متظاهرون من اليهود
املتشددين مع قوات األمن واضرموا النيران في حافلة ،ما أدى إلى
إصابة سائقها ونقله إلى املستشفى للعالج.
وق��ال سائق احلافلة إي��ال تسيبوري ،إن نحو خمسني شخصاً
أغلقوا الطريق في مدينة بني براك قرب تل أبيب بحاويات القمامة
واإلطارات.
وأكد السائق مهاجمة املتظاهرين للحافلة وإلقاء احلجارة ما تسبب
بتكسير نوافذها.
وكانت إسرائيل قد فرضت أواخر ديسمبر () اإلغالق الشامل الثالث
في سبيل احتواء تفشي فيروس كورونا.
وعلى الرغم من إجراءات اإلغالق ،فان أعداد اإلصابات بالفيروس
استمرت باالرتفاع خالل الشهر احلالي.
وأبقت بعض املدارس الدينية اليهودية أبوابها مفتوحة متحدية
قرارات اإلغالق.

أعمال شغب بهولندا لليوم
الرابع على التوالي
تواصلت أعمال الشغب في امل��دن الهولندية ،لليوم الرابع على
التوالي ،وذلك احتجاجا على فرض حظر جتوال ليلي ملواجهة جائحة
فيروس كورونا املستجد(كوفيد.)19 -
وبحسب وسائل إع�لام محلية ،قلّت االحتجاجات التي كان من
املتوقع تنظيمها في العديد من مدن البالد ،بسبب اإلجراءات الصارمة
التي اتخذتها الشرطة ،لكن مع ذلك استمرت احتجاجات مجموعات
صغيرة في مدن مثل أمستردام وروتردام وماستريخت.
وفي تغريدة على حسابه مبوقع “تويتر” ،قال رئيس ال��وزراء
الهولندي ،مارك روته ،إن الشرطة ستقمع العنف وعمليات النهب.
وبحسب بيان ألقاه تلفزيون الشرطة ،فإن أعمال الشغب والعنف
تراجعت مقارنة باأليام الثالثة األولى من فرض حظر التجوال.
وعلى نفس النسق ،قالت شرطة أمستردام في بيان لها على
“تويتر” ،إن املتظاهرين استخدموا العديد من األلعاب النارية بعدد
من املناطق بالعاصمة ،غير أن عناصر الشرطة سيطرت على املوقف.
شخصا الليلة املاضية() ،مطالبًا
ً
البيان ذكر أنه مت اعتقال 184
العائالت بعدم السماح ألطفالها مبغادرة املنزل.
شخصا في ساحة متحف
ً
وبحسب البيان  ،مت اعتقال أكثر من 150
أمستردام ،األحد املاضي ،ومت نشر صور أولئك الذين لم يتم القبض
عليهم حتى اآلن ،وطُ لب من املواطنني إبالغ الشرطة عنهم.
بدورها ذكرت شرطة مدينة روتردام أن الوضع حتت السيطرة ،
مشيرة إلى اعتقال  33متظاهرا خالل أحداث.
وفي تعليق منه على األحداث  ،طلب رئيس بلدية روتردام أحمد أبو
طالب من األهالي حماية أطفالهم ،موجهًا سؤالاً للمتظاهرين “هل أنتم
سعداء مبا سرقت؟”.

وكان مجلس الشيوخ األمريكي صوت
أم����س ل��ص��ال��ح ت��ع��ي�ين بلينكني وزي����را ً
للخارجية ،حيث صوت املشرعون بـ78
صوتا مقابل  22صوتا لصالح مستشار
السياسة اخلارجية منذ فترة طويلة.
وعمل بلينكني مع الرئيس األمريكي جو
بايدن ألكثر من عقد من الزمان ،مبا في ذلك
عندما كان بايدن عضوا في مجلس الشيوخ
ي��رأس جلنة ال��ش��ؤون اخلارجية .وعمل
بلينكني أيضا مستشارا ً لألمن القومي

لبايدن بني  2009و ، 2013عندما كان
نائبا ً للرئيس.
وبدأ بلينكني  58عاماً حياته املهنية في
وزارة اخلارجية في إدارة بيل كلينتون.
وشغل منصب نائب مستشار األمن القومي
ونائب وزي��رة اخلارجية في إدارة باراك
أوباما.
وبلينكني مدافع صريح عن العالقة عبر
األطلسي ،وم��ن املتوقع أن يعزز عالقات
الواليات املتحدة مع أوروبا.

برلني تطالب مجدد ًا باإلفراج عن نافالني
طالب وزير اخلارجية األملاني
هايكو م��اس ،م��ج��ددا ً بإطالق
س�����راح امل���ع���ارض ال���روس���ي
أليكسي نافالني وأنصاره.
وكتب ماس على موقع تويتر
ال��ي��وم “ :صور مثل تلك التي
وصلت إلينا من العديد من املدن
الروسية تتناقض بشكل صارخ
مع االلتزامات التي تبنها أعضاء
مجلس أوروبا” ،وق���ال في
إشارة إلى التظاهرات املطالبة
باإلفراج عن نافالني وأنصاره:
“نطالب روس���ي���ا ب���اإلف���راج

الفوري عن املعتقلني وأليكسي
نافالني”.
جتدر اإلشارة إلى أن روسيا
عضو في مجلس أوروبا.
وكانت السلطات الروسية
قد ألقت القبض على نافالني
في  17من الشهر اجل��اري لدى
وصوله إل��ى مطار شيرمييتو
مبوسكو على منت رحلة طيران
قادمة من برلني.
وقالت السلطات الروسية
قبل وصول نافالني إنها “تعتزم
إل���ق���اء ال��ق��ب��ض ع��ل��ي��ه مب��ج��رد

فرنسا :ردود فعل رافضة
توقيع «ميثاق مبادئ
شؤون املسلمني»
تتواصل ردود فعل اجلماعات اإلسالمية في فرنسا،
الرافضة توقيع “ميثاق مبادئ شؤون املسلمني” في البالد
بصيغته احلالية ،الذي مت إعداد بدعم من احلكومة.
وفي هذا الصدد قال بيان صادر عن جامع إقليم “رون”
(شرق وسط) ،إن “ميثاق مبادئ شؤون املسلمني”“ ،جزء
من مشروع اإلس�لام الفرنسي الذي ينكر مقومات اإلسالم
األساسية ،ويتنافى مع قيمه األخالقية”.
وأوض���ح البيان أن ال��ه��دف م��ن ذل��ك امليثاق “حتريف
الدين اإلسالمي” ،مشيرًا أن االئمة الذين سيخالفونه سيتم
إبعادهم عن املساجد التي يعملون بها” .كما لفت إلى أنهم
سيتابعون بقلق بالغ مشروع مجلس األئمة الوطنيني الذي
سيتم تشكيله بإمالءات من اإلدارة الفرنسية.
وأش���ار أن املجلس الفرنسي للديانة اإلس�لام��ي��ة ،هو
م��ن وض��ع ذل��ك النص املسمى بـ”قانون م��ب��ادئ اإلس�لام
الفرنسي” ،موضحً ا أن املجلس وهو يكتب هذا النص لم
يستشر أئمة وق��ادة املنظمات اإلسالمية في البالد ،رغم
دعواتهم لذلك .من جانبه أصدر احتاد املنظمات اإلسالمية
في فرنسا ،بيانًا ش��دد فيه على ض��رورة ع��دم استخدام
اإلسالم ألغراض سياسية .وأكد كذلك أنهم معارضني متامًا
لـ”ميثاق املبادئ” ،وقانون “اإلسالموفوبيا” املعروف
باسم قانون مكافحة االنفصالية.
وذكر البيان أن الدولة يجب أال تنتهك قانون العلمانية
لعام  1905بالسيطرة على املساجد واألئمة واجلاليات
اإلسالمية والتدخل في عبادتهم.
واألحد املاضي ،وافقت جلنة خاصة في اجلمعية الوطنية
الفرنسية (البرملان) ،على مشروع قانون “مبادئ تعزيز
احترام قيم اجلمهورية” املثير للجدل ،والذي جرى التعريف
به ألول مرة باسم “مكافحة اإلسالم االنفصالي”.
ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف
املسلمني في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي
حياتهم ،ويسعى إلظهار بعض األمور التي تقع بشكل نادر،
وكأنها مشكلة مزمنة.
وينص على ف��رض رق��اب��ة على املساجد واجلمعيات
املسؤولة عن إدارت��ه��ا ،و مراقبة متويل املنظمات املدنية
التابعة للمسلمني.
كما يفرض قيودا على حرية تقدمي األسر التعليم ألطفالها
في املنازل ،في البالد التي يحظر فيها ارت��داء احلجاب في
مؤسسات التعليم ما قبل اجلامعي.

عودته إل��ى ب�لاده ،متهمة إياه
بانتهاك شروط حكم صدر مع
إيقاف التنفيذ ،وانتهاكه لفترة
خضوعه للمراقبة ج��راء إدانة
سابقة”.
وع���اد نافالني إل��ى روسيا
بعد شهور من العالج في أملانيا
عقب تعرضه حملاولة اغتيال
بغاز األعصاب نوفيتشوك في
موطنه روسيا.
ومت حتديد موعد محاكمته
املقبلة في الثاني من فبراير()
املقبل.

أم��را ً تنفيذياً علق مبوجبه مل�دّة  100يوم
ترحيل املهاجرين غير الشرعيني الذين
وصلوا إلى الواليات املتحدة قبل  1نوفمبر
() .2020
لكن وزي���ر ال��ع��دل ف��ي والي���ة تكساس
كني باكستون طعن على الفور في األمر
التنفيذي أمام القضاء الفدرالي.
وس��ارع باكستون إلى الترحيب بقرار
ال��ق��اض��ي تيبتون ،معتبرا ً أن��ه “يعطي
األولوية الحترام القانون وأمن املواطنني”.
لكن “إيه سي إل يو” ،املنظمة الواسعة
املتخصصة في الدفاع عن احلقوق
ّ
النفوذ
امل��دن��ي��ة ،اتهمت باكستون بالسعى إلى
“منع إدارة بايدن من طي صفحة سياسات
الهجرة الكارثية” إلدارة سلفه دونالد
ترامب.

اتهام أكثر من  150شخص ًا بالتورّط
في الهجوم على الكونغرس
أعلنت السلطات األمريكية أنّ القضاء
وج��ه إلى أكثر من  150شخصاً
الفدرالي ّ
ا ّت��ه��ام��ات لتورّطهم ف��ي الهجوم ال��دام��ي
ال���ذي ش � ّن��ه ح��ش��د م��ن أن��ص��ار الرئيس
السابق دونالد ترامب على الكابيتول في 6
يناير(كانون الثاني).
وق���ال امل �دّع��ي ال��ع��ام ال��ف��درال��ي مايكل
شيروين خالل مؤمتر صحافي ،إنّ حوالى
خمسني شخصاً آخ��ري��ن يُ�لاح��ق��ون أم��ام
محاكم العاصمة واشنطن.
ورج���ح امل��دّع��ي ال��ع��ام أن يرتفع عدد
ّ
امل� ّت��ه��م�ين أك��ث��ر ب��ع��د أن ج��م��ع احمل� ّق��ق��ون
معلومات عن حوالي  400شخص شاركوا
في هذا الهجوم الدامي .وقال “بينما نحن
نتحدّث ،القائمة تطول”.
وأوضح شيروين أنّ احملاكم وجّ هت في

بداية األمر إلى املالحقني تهماً بسيطة إلى
ح ّد ما ،مثل “الدخول عنوة” أو”حمل سالح
خ�لاف �اً للقانون” ،وذل���ك ب��ه��دف تسريع
اإلج����راءات .لكنّه لفت إل��ى أنّ تهماً أكثر
خطورة ،وال سيّما تهمة ارتكاب أعمال عنف
ض ّد شرطيني ،أضيفت إلى بعض امللفّات
بحيث بات بعض املتّهمني يواجهون أحكاما ً
بالسجن لفترات تصل إلى  20عاما ً.
ووفقاً لشيروين فإنّ التحقيقات في هذه
الوقائع األكثر خطورة ال تزال مستمرّة.
أمّ���ا ت��رام��ب امل � ّت��ه��م بتحريض ه��ؤالء
املتظاهرين على اقتحام الكونغرس فقد
أص��ب��ح أول رئ��ي��س ف��ي ت��اري��خ ال��والي��ات
املتّحدة يُحال مرّتني إلى مجلس الشيوخ
حملاكمته ،كما أصبح أول رئيس يُحاكم بعد
خروجه من البيت األبيض.

بلغاريا متدد الطوارئ الصحية
ثالثة أشهر إضافية

أعلنت بلغاريا أنها ستمدد حالة الطوارئ
احلالية املرتبطة بجائحة فيروس كورونا
ثالثة أشهر إضافية حتى نهاية أبريل().
وات���خ���ذت احل��ك��وم��ة ف��ي ص��وف��ي��ا ه��ذه
اخلطوة خالل جلسة خاصة ،مما يعني أن
القيود ميكن أن يتم تخفيفها أو تشديدها من
جانب وزير الصحة من خالل مراسيم بدون
احلاجة للتشاور مع البرملان.
وسجلت بلغاريا ،البالغ تعداد سكانها
9ر 6مليون نسمة 772 ،إص��اب��ة جديدة

بفيروس كورونا خالل  24ساعة.
ووس��ط انخفاض أع��داد احل��االت ،أصدر
رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف،
الذي ثبتت إصابته بالفيروس يوم اإلثنني،
تعليمات لوزير صحته بتخفيف القيود
إلى حد ما .وتطالب صناعة املطاعم  ،التي
تضررت من اإلغالق اجلزئي ،بالسماح لها
بإعادة فتح أبوابها قبل شهر مارس(مارس).
وأعلنت تلك الصناعة أنها ستنظم مظاهرة
في صوفيا اليوم .

تظاهرات عاملية رفض ًا لقيود كورونا

مظاهرات رافضة ارتداء الكمامات

أصبحت اململكة املتحدة أول بلد في أوروبا
يتخطى عتبة  100أل��ف وف���اة بفيروس
ك��ورون��ا ،في وق��ت تتزايد القيود وتدابير
اإلغالق التي تهدف إلى وقف انتشار الوباء
في أنحاء العالم.
ووفق احلصيلة اليومية لوزارة الصحة،
سجلت  1631وف��اة إضافية ليصل العدد
اإلجمالي للوفيات إلى .100162
وقال رئيس ال��وزراء البريطاني بوريس
جونسون خالل مؤمتر صحافي “إنني آسف
بشدة لكل روح تزهق ،وبالتأكيد بصفتي
رئيساً للوزراء ،أحتمل املسؤولية كاملة عن
كل ما قامت به احلكومة”.
وتواجه البالد التي أعيدت فرض تدابير

اإلغالق فيها ،املوجة الثالثة من الوباء ،وهي
أكثر ض��راوة بسبب النسخة اجل��دي��دة من
الفيروس التي تعتبر أشد عدوى وقد تكون
أكثر فتكاً والتي انتشرت في بعض دول
العالم .وتسبب وب��اء كورونا منذ ظهوره
في العام  2019في الصني بوفاة  2,1مليون
شخص على األق��ل وإصابة أكثر من 99,1
مليونا ً بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس
برس.
أظهرت دراسة جديدة نشرت أن التقرحات
على اللسان والبقع على اليدين والقدمني قد
تكون أعراضا ً أخرى لكورونا.
واألم��ل الوحيد ال��ذي يلوح في األف��ق هو
حملة التلقيح ضد الوباء التي تتقدم بشكل

متفاوت ،ف��إذا ك��ان الرئيس األمريكي جو
بايدن توقع الوصول إل��ى مناعة جماعية
لألميركيني بحلول الصيف ،ف��إن عمليات
التلقيح تسجل تباطؤا ً في دول أخ��رى او
حتى لم تبدأ بعد.
وسيؤدي الوباء ال��ذي يحد من حريات
سكان العالم وميتحن صبرهم منذ عام ،إلى
انخفاض الناجت احمللي اإلجمالي العاملي
مبقدار  22تريليون دوالر بني عامي 2020
و ،2025وف��ق�اً لتقديرات ص��ن��دوق النقد
الدولي .
في هولندا ولليلة الثالثة على التوالي نظم
معارضون لقرار حظر التجول تظاهرات أدت
إلى مواجهات مع قوات األمن.

