
حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي 
األمريكي “إف بي آي”، من احتمالية 
وجلللللود علللبلللوات نللاسللفللة خللال 
الللتللظللاهللرات املللعللارضللة لتنصيب 
الللرئلليللس األمللريللكللي املنتخب جو 

بايدن.
جللاء ذلللك خللال نشرة حتذيرية 
أصدرها املكتب الفيدرالي، ونقلتها 
شبكة “إي بي سي نيوز” احمللية، 

اجلمعة.
وأشللللارت الللنللشللرة إللللى وجللود 
“خطر كبير” على العامة ورجال 
األمن، من احتمالية استخدام عبوات 
ناسفة خللال التظاهرات املرتقبة 
مللع تنصيب بللايللدن، فللي 20 يناير 

اجلاري.
وتضمنت النشرة أيضا صورا 
ألجهزة استخدمت ضد أهداف مدنية 
وقوات أمن خال االحتجاجات التي 
شهدتها الباد في األشهر الثمانية 
املاضية، بهدف توعية اجلمهور بها.

كللمللا رصلللد مللكللتللب التحفيقات 
الللفلليللدرالللي زيللللادة فللي اسللتللخللدام 
“األجهزة التي تستهدف البنية 
التحتية، في أعقاب أحداث العنف، 

خال الفترة الزمنية نفسها”.
ونللقلللللت شللبللكللة “سي إن إن” 
األمللريللكلليللة، اخلميس، عللن مصدر 
مطلع )لم تسّمه( قوله إن “مكتب 
التحقيقات الفيدرالي أطلع شركاءه 
فللي إنللفللاذ الللقللانللون علللللى تقارير 
استخبارية تشير إلى أن املتظاهرين 
خططوا إلجراء “مظاهرات مسلحة” 
فللي واشنطن، وفللي محيط مكاتب 
الكونغرس بأنحاء الباد في 17 
يناير اجلللللاري، لاحتجاج على 

نتائج انتخابات 2020.
وتعمل السلطات الفيدرالية حالًيا 
على حتديد أي متطرفني مشتبه بهم 
قد يشكلون تهديًدا في املظاهرات 
املسلحة املخطط لها، بحسب املصدر 
ذاتلله. وفي سابقة خطيرة باحلياة 
الللسلليللاسلليللة األمللريللكلليللة، شللهللدت 
واشللنللطللن، يللوم 6 يناير اجللللاري، 
مواجهات بني قوات األمن ومحتجني 

من أنصار الرئيس املنتهية واليته 
دونلللاللللد تلللراملللب، اقللتللحللمللوا مبنى 
الللكللونللغللرس، أسللفللرت عللن مقتل 5 
أشللخللاص بينهم ضللابللط شللرطللة، 

واعتقال 52 آخرين.
كما فتح القضاء األمريكي، 275 
قضية جنائية فللي أعللمللال الشغب 
التي اندلعت األسبوع املاضي في 
محيط مبنى الكونغرس بالعاصمة 

واشنطن.
وقلللال مايكل شلليللرويللن، القائم 
بللأعللمللال امللللدعلللي اللللعلللام ملنطقة 

كولومبيا، فللي مللؤمتللر صحفي، ، 
إنلله مت فتح “275 قضية جنائية 
واتهام 98 شخصا في أعمال الشغب 
املذكورة”، مشير إلى إمكانية ارتفاع 
عللدد القضايا التي مت فتحها بهذا 
الللشللأن، حسبما نقلت شبكة “سي 
إن إن” األمللريللكلليللة. وأكلللد على أن 
السلطات األمريكية تركز بشدة على 
اعتقال مرتكبي اجلللرائللم “األكثر 

عنفا”.
وفي وقت سابق ، كشفت اجلهة 
الرقابية الداخلية بلللوزارة العدل 

األمريكية، عن اعتزامها التحقيق في 
كيفية استعداد وجتللاوب الللوزارة 
ووكاالتها مع أحللداث الشغب التي 
انللدلللعللت األسللبللوع املللاضللي مببنى 

الكونغرس.
ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” 
عن املفتش العام بالوزارة قوله إنه 
“من املقرر كذلك تقييم ما إذا كانت 
هناك أوجه ضعف في بروتوكوالت 
أو سياسات أو إجراءات وزارة العدل 
مبا أثر سلبا على قللدرة الللوزارة أو 
وكاالتها على االستعداد والتجاوب 

بللفللعللاللليللة ملللع األحلللللللداث مببنى 
الكابيتول في 6 يناير )كانون الثاني 

اجلاري(”.
وفلللي سللابللقللة خللطلليللرة باحلياة 
الللسلليللاسلليللة األمللريللكلليللة، شللهللدت 
واشنطن، في 6 يناير مواجهات بني 
قللوات األمللن ومحتجني مللن أنصار 
الرئيس األمريكي املنتهية واليته 
دونلللاللللد تلللراملللب، اقللتللحللمللوا مبنى 
الللكللونللغللرس؛ وأسللفللرت عللن مقتل 
5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، 

واعتقال 52 آخرين.

اقتحام الكونغرس

275 قضية جنائية في أحداث اقتحام الكونغرس فتح 
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بومبيو يتهم مجددًا بكني بالتستر على منشأ كورونا
اّتهم وزيللر اخلارجّية األمريكي مايك 
بومبيو الصني مجدداً، بالتستر على األصل 
احلقيقي لكوفيد- 19، في وقت وصل فريق 
من منظمة الصحة العاملية إلللى ووهللان 

اخلميس للتحقيق في املوضوع.
وقلللال وزيلللر اخلللارجللّيللة األمللريللكللي إن 
أمراضاً مشابهة لكوفيد19- كانت منتشرة 
بالفعل في خريف العام 2019 بني موظفي 
أحد معاهد علم الفيروسات في ووهللان، 
املدينة التي اكتِشف فيها كوفيد19- للمرة 

األولى. ودعا الوزير فريق منظمة الصحة 
العاملية إلى “الضغط على حكومة الصني” 

بشأن هذه “املعلومات اجلديدة”.
وأشللار بومبيو إلللى أن “لدى حكومة 
الللواليللات املتحدة أسباباً لاعتقاد بأن 
العديد من الباحثني داخل )معهد ووهان 
لعلم الفيروسات( أصيبوا مبللرض في 
خريف العام 2019، قبل رصد أول إصابة 
بالوباء، مع أعراٍض متوافقة مع أعراض 
كللّل مللن كوفيد- 19 وأملللراض موسمية 

شائعة” أخرى.
واعللتللبللر بومبيو أن هللذه املعلومات 
تتناقض مع االدعاءات بأّن أياً من موّظفي 
املعهد لم ُيصب بكوفيد19- أو بفيروس 

مشابه.
وأردف “ُتواصل بكني اللليللوم حجب 
معلومات حيوية يحتاجها العلماء حلماية 
العالم من هذا الفيروس القاتل” وما قد 

يأتي بعده.
اكُتشف كوفيد- 19 للمرة األولللى في 

ووهللان أواخللر 2019 وانتشر مللّذاك في 
أنحاء العالم كافة وأودى بأكثر من مليوني 

شخص وأصاب عشرات املايني.
وتؤكد منظمة الصحة العاملية أن حتديد 
مسار انتقال الفيروس من احليوانات إلى 

البشر أمر ضروري ملنع أوبئة مستقبلية.
واتهمت إدارة الرئيس األميركي املنتهية 
واليته مراراً الصني باملسؤولية عن جائحة 
كوفيد19-، ووصلللف تللرامللب فلليللروس 

كورونا بل”الفيروس الصيني”.

فرنسا تقرر ترحيل جزائري رفض توصيل الطعام ليهود

مباحثات جزائرية كينية بشأن 
تطورات »بؤر التوتر« في إفريقيا
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»البنتاغون« يعلن ضم إسرائيل 
للقيادة املركزية األمريكية

أعلنت وزارة الللدفللاع األمريكية 
)بللنللتللاغللون(، إخلللراج إسللرائلليللل من 
نطاق عمليات القيادة العسكرية في 
أوروبلللا وضمها إلللى نطاق القيادة 

املركزية “سنتكوم”.
وأفللاد بيان صللادر عن الللوزارة،، 
أن الللواليللات املتحدة أجللرت اليوم 
تغيرات في خطة القيادة املوحدة، 
وأخللرجللت مبوجبها إسللرائلليللل من 
نطاق عمليات القيادة العسكرية في 
أوروبللا وضمتها إلى نطاق القيادة 

املركزية.
وأشللار البيان إلى أن البنتاغون 
يلجأ أحياًنا إلى إجللراء تغيرات في 
نطاقات املسؤوليات من أجل حماية 
مصالح الللواليللات املتحدة وخفض 

املخاطر والتهديدات عليها.
ولللفللت إلللى أن إسللرائلليللل تعتبر 
ملللن اللللشلللركلللاء االسللتللراتلليللجلليللني 
األبللرز للواليات املتحدة، مضيًفا: 
“هذه اخلللطللوة ستوفر املللزيللد من 

الفرص للتعاون مع شركائنا في 
منطقة القوات املركزية األمريكية، 
مللع احلللفللاظ على تللعللاون قللوي بني 

إسرائيل وحلفائنا األوروبيني”.
وكللانللت إسللرائلليللل ضللمللن نطاق 
عمليات القيادة العسكرية األمريكية 
في أوروبللا، بهدف فصلها عن الدول 
العربية التي كانت في ذلك الوقت 
خصما لها، بحسب ما نقلته صحيفة 
“وول سللتللريللت جورنال” عن 

مسؤولني أمريكيني لم تسمهم.
وتللأتللي هلللذه اخلللطللوة فللي إطللار 
تطبيع دول عربية، شملت اإلمارات 
والللبللحللريللن واللللسلللودان واملللغللرب، 
لعاقاتها مع إسرائيل، حتت رعاية 

ترامب.
وتللأسللسللت الللقلليللادة املللركللزيللة 
األمريكية “سنتكوم” عللام 1983، 
وتغطي املناطق املركزية من العالم 
الواقعة بني قارتي أوروبا وإفريقيا 

واحمليط الهادئ.

الواليات املتحدة توسع العقوبات 
ضد الصني بسبب هونغ كونغ

أعلنت وزارة اخلزانة األمريكية أن 
الواليات املتحدة أدرجت مؤخرا عددا 
من املواطنني الصينيني في قائمة 
العقوبات بسبب الوضع في هونغ 
كونغ. وبحسب ما ذكرته وسائل 
إعللام أمريكية، أشللارت الللوزارة في 
بيان لها إلللى أن “القائمة ضمت 6 
أشخاص بينهم مواطنون صينيون 
ونائب مفوض شرطة هونغ كونغ 

فريدريك تشوي”.
واتخذت الواليات املتحدة مؤخرا 
عللللددا مللن اخللللطلللوات ضللد الصني 
ومسؤولي احلزب الشيوعي هناك، 
مبا في ذلللك العقوبات حتت ذرائللع 
مختلفة، شملت “قمع األقللللليللات، 
وانتهاك حقوق اإلنللسللان، وانتهاك 
احللللكلللم الللللذاتللللي لللهللونللغ كللونللغ، 

وغيرها”.
وتنفي الللصللني كللافللة االتهامات 
املوجهة لها من قبل الواليات املتحدة.

وقبل أيللام قالت منظمة “هيومن 
رايتس ووتش” الدولية إن الصني 

“تعيش أحلك حقبة في مجال حقوق 
اإلنسان منذ أحداث ساحة تيانامنن 
عام 1989”. جاء ذلك في “التقرير 
العاملي 2021” للمنظمة، نشرته 
األربلللعلللاء امللللاضلللي، عللبللر موقعها 

اإللكتروني، اطلعت عليه األناضول.
وأفللللادت املنظمة فللي تقريرها، 
بلللأن مللوقللف الللصللني يللسللوء جتللاه 
اجلماعات العرقية في مناطق احلكم 
الللذاتللي كإقليم تركستان الشرقية 
)شينجيانغ(، ومنطقتي منغوليا 

الداخلية والتبت.
وأضلللافلللت أن الللصللني متلللارس 
ضغوطا على إقليم هونغ كونغ وأنها 

تسترت على وباء كورونا.
وعقب حقبة االحتال البريطاني، 
بللاتللت هللونللغ كللونللغ تللديللر شؤونها 
الداخلية باستقالية، إال أنها تتبع 
بللكللني فللي الللسلليللاسللات اخلللارجلليللة 
والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير 
احلللكللومللة الصينية عليها يلللزداد 

باضطراد.

أعلنت الشرطة األفغانية، مقتل 20  من أفراد 
الشرطة، في هجوم شنه “متسللون من طالبان” 

بوالية هيرات شمال غربي الباد.
وقال عبد األحد ولي زاده، املتحدث باسم شرطة 
هيرات، في تصريح نقلته قناة طلوع نيوز احمللية 
إن 13 عنصرا من الشرطة احمللية األفغانية قتلوا 
في هجوم على موقعهم في مقاطعة غوريان بوالية 

هيرات، مساء اجلمعة.
وأوضح أن الهجوم نفذه ثاثة “متسللني” من 
طالبان، مساء اجلمعة، حيث قاموا باالستياء 

على أسلحة عناصر الشرطة إثر الهجوم.
ويأتي الهجوم بعد ساعات من إعان الواليات 
املتحدة خفض عدد قواتها إلى 2500 جندي في 
أفغانستان وفًقا لاتفاق بني واشنطن وحركة 
طالبان، املوقع في الدوحة في فبراير العام املاضي. 
وقالت مصادر وأعضاء في مجلس احملافظة إن ما 
ال يقل عن 14 من أفراد قوات الدفاع واألمن الوطنية 
األفغانية قتلوا في هجمات لطالبان في قندوز 
وقندهار خال األربع والعشرين ساعة املاضية. 
وتشير أرقام األجهزة األمنية إلى أن أجزاء من 21 
محافظة شهدت اشتباكات بني القوات احلكومية 

وطالبان خال الل24 ساعة املاضية.
وقللالللت وزارة الللدفللاع، إن 118 مللن عناصر 
طالبان قتلوا في االشتباكات وأصيب أكثر من 30 

آخرين.

قلللررت السلطات الفرنسية ترحيل عامل 
توصيل جزائري )لم تسّمه(، لرفضه توصيل 
طعام ليهود، باإلضافة لسجنه 4 أشهر. وأدانت 
محكمة في مدينة “ستراسبورغ” شرقي فرنسا، 
اخلميس، سللائللق التوصيل “بتهمة مللعللاداة 
السامية”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” 
األمريكية. وقضت احملكمة بالسجن ملللدة 4 
أشهر على عامل التوصيل، لرفضه تلقي طلب 
توصيل طعام موافق للشريعة اليهودية. وقال 
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان، في 
تغريدة عبر توتير، إنلله “سيتم ترحيل عامل 
التوصيل بعد استكماله مدة سجنه”، بحسب 

املصدر ذاته.
وأضاف دارمانيان أن “العامل الذي مت إدانته 

كان يتواجد داخل الباد بشكل غير قانوني”.
وجللاءت اإلدانلللة بعد يومني فقط من تبليغ 
مطعمني للطعام املللوافللق للشريعة اليهودية 
، يعمان بخدمة محلية للتوصيل،  برفض سائقنينْ

التعامل معهما لكيا يوصا طعاما ليهود.
لكن احملكمة الفرنسية أدانت عامل التوصيل 
اجلزائري فقط، فيما لم يصدر حكم بإدانة اآلخر 

حتى اآلن، وفقا لل”أسوشيتد برس”.
بحث وزيللر اخلللارجلليللة اجلللزائللري صبري 
بوقادوم، مع نظيرته الكينية رايشال أومامو، ، 

تطورات “بؤر التوتر” في القارة اإلفريقية.
جاء ذلك عقب وصول الوزير اجلزائري إلى 
كينيا، في رابع محطات جولة إفريقية، شملت 
جنوب إفريقيا، ومملكة ليسوتو، وأنغوال، وفق 

بيان للخارجية اجلزائرية.
وأفاد البيان بإجراء مباحثات بشأن تطورات 
بؤر التوتر في القارة اإلفريقية مثل ليبيا، وإقليم 
الصحراء، ومالي، والساحل، وإفريقيا الوسطى. 
وأوضللح البيان أن “مواقف اجلللزائللر وكينيا 
متطابقة حللول ضللرورة انتهاج احلللل السلمي 

واحترام القانون الدولي”.
واستهل وزير اخلارجية اجلزائري جولة لل4 
دول إفريقية، بهدف تعزيز التعاون والعاقات 

الثنائية وبحث أزمات القارة اإلفريقية.
وحللتللى الللسللاعللة 13:20 ت.غ، لللم تعلن 
اخلارجية اجلزائرية ما إذا كانت كينيا ستكون 
احملطة األخيرة للجولة اإلفريقية أم سيعقبها 

زيارة أخرى.
ومنذ مطلع العام املاضي، تسعى اجلزائر 
إلللى تعزيز تعاونها السياسي واالقتصادي 
والعسكري مع الللدول اإلفريقية وملللء الفراغ 
األمللنللي باملنطقة، ال سيما بعد إعللان فرنسا 
مؤخرا عزمها تخفيض وجودها العسكري في 

الساحل اإلفريقي.

الداخلية الفرنسية: أغلقنا
تسعة مساجد في البالد

أعلللللن وزيلللر الللداخللللليللة الللفللرنللسللي جيرالد 
دارملللانلللان، غلق 9 مللسللاجللد، خللال األسابيع 
األخيرة في الباد. وكتب الوزير على حسابه 
مبوقع “تويتر”: “نتخذ إجللراءات حازمة ضد 

النزعة االنفصالية اإلسامية”.
وأضلللاف: “أُغلِقت 9 من بني 18 دار عبادة 
متت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني”. وأدت 
استراتيجية احلكومة الفرنسية ملكافحة ما 
تنعته “اإلساموية” منذ عللام 2017، التي 
تسمح للقضاء واملللخللابللرات وأجللهللزة الدولة 

األخلللرى مبمارسة الللرقللابللة، إلللى إغللاق 212 
مقهى وحانة و15 مكاًنا للعبادة وأربع مدارس 
و13 مؤسسة خيرية وثقافية. ومنذ عدة أشهر، 
تشن السلطات الفرنسية حملة واسعة ضد كل 
ما هو إسامي بالباد، وتقوم بإغاق املدارس 

واملساجد واجلمعيات اخليرية اإلسامية.
وتللقللول بللاريللس إن هللذه اإلجللللراءات تهدف 
حملاربة ما تسميه بل”اإلسام الراديكالي”، إال 
أن مسلمي فرنسا )يقدر عددهم بنحو 6 مايني(، 

يعتبرونها استهدافا لدينهم اإلسامي.

تونس: الغنوشي يدين »العنف 
املادي« لنواب من »ائتالف الكرامة«

بوزكير: بدء مفاوضات إصالح 
25 يناير مجلس األمن في 

أدان رئيس البرملان التونسي راشد 
الغنوشي، مساء ، ما صدر عن نواب بكتلة 
ائتاف الكرامة جتللاه زمائهم بالكتلة 
الدميقراطية، في ديسمبر املاضي، معتبرا 
إيللاه “عنفا ماديا وسابقة خطيرة يجب 
أال تتكرر”. جاء ذلك في بيان صادر عن 
البرملان، اطلعت األناضول على نسخة 

منه.
وسبق أن تعهدت رئاسة البرملان بفتح 
حتقيق في واقعة تبادل عنف بني نواب 
الكتلتني، وقعت في 7 ديسمبر، وتسببت 
بجرح أحللد نللواب الكتلة الدميقراطية 

وتعرض زميلته لإلغماء.
وبللدأت الكتلة الدميقراطية )38 نائبا 

من أصللل 217( اعتصاما مفتوحا مبقر 
البرملان منذ 8 ديسمبر املاضي، قبل أن 
يقرر بعضهم اإلضللراب عن الطعام منذ 

أيام.
وقال بيان رئاسة البرملان، إن “اإلدانة 
تأتي إثر اطللاع الغنوشي على حيثيات 
حادثة العنف الللّذي تعرض له نواب عن 
الكتلة الدميقراطية، وهم أنور بالشاهد 
وسامية حمودة عبو وأمل السعيدي يوم 

7 ديسمبر املاضي”.
وفي وقت سابق ، تدهورت صحة نواب 
الكتلة الدميقراطية املضربني عن الطعام 
بسبب االعللتللداءات التي تعرضوا لها، 
وعلى عدم عقد جلسة عامة لبحث املسألة.

أعلن رئيس اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة، فولكان بوزكير، أن مفاوضات 
إصللاح مجلس األمللن ستبدأ يللوم 25 

يناير/ كانون ثان اجلاري.
جللاء ذلللك في مؤمتر صحفي عقده 
بللوزكلليللر، مبللقللر األمم املللتللحللدة في 
نيويورك مبناسبة مرور 4 أشهر على 
بدء توليه منصبه رئيسا للدورة الل75 

للجمعية العامة لألمم املتحدة.
وفللي 15 سبتمبر 2020، تسلم 
الدبلوماسي التركي، فولكان بوزكير، 
مهام رئاسة اجلمعية العامة لألمم 
املللتللحللدة، خلفا للنيجيري تيجاني 

محمد، وذلك ملدة عام.

وكشف بوزكير، أنه “أجري خال 
الشهور األربعة املاضية مفاوضات مع 
كل األطللراف املعنية بعملية اإلصاح 
املعروفة باسم املفاوضات احلكومية 
الدولية”. وقللال: “استمعت إلى كافة 
اآلراء، وقمت بتعيني رئيسني مشاركني 
لعملية املفاوضات التي ستبدأ يوم 25 

من الشهر اجلاري”.
وعني بوزكير في 3 نوفمبر املاضي 
، السفيرة البولندية جوانا ورونيكا، 
والسفيرة علياء أحمد سيف آل ثاني من 
قطر، رئيسني مشاركني للمفاوضات 
احلكومية الدولية، في هللذه الللدورة 

اخلامسة والسبعني.


