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محاولة فاشلة لوقف محاكمة ترامب تحظى بتأييد  45سناتورً جمهوريً
á«ÑdÉ¨dG …CG ,kÉjQƒ¡ªL Ék «µjôeCG kGQƒJÉæ°S 45 ójq CG
ال�شاحقة من اأع�شاء مجل�س ال�شيوخ الجمهوريين،
الثاثاء مبادرة لمنع إاجراء المحاكمة البرلمانية
الثاني��ة التاريخي��ة للرئي���س ال�شاب��ق دونال��د
ترامب ،في ت�شويت ف�شل في وقف المحاكمة لكنّه
بع��ث بر�شالة قوية مفاده��ا اأ ّن اإدان��ة الملياردير
الجمهوري ا تزال بعيدة المنال.
والمبادرة الت��ي اأطلقها ال�شنات��ور راند بول
�شوت عليها مجل�س ال�شيوخ حالما انتهى أاع�شا ؤوه
ّ
المئة من اأداء اليمين ب�شفته��م محلّفين في هيئة
ق�شم هوؤاء على
محاكمة الرئي�س ال�شابق ،وق��د اأ َ
تحقيق «عدالة حيادية» في المحاكمة التي �شتبداأ
�شيحاكم فيها ترامب
في التا�شع من فبراير والتي ُ
التمرد» على خلفية الهجوم
بتهمة «التحري�س على
ّ
مقر
الدموي ال��ذي �شنّه ح�ش��د من أان�ش��اره على ّ
الكونغر�س في ال�شاد�س من يناير الجاري.
و اأ �شب��ح ترام��ب اأ ول رئي���س ف��ي تاري��خ
مرتي��ن اإل��ى مجل���س
الواي��ات الم ّتح��دة ُيح��ال ّ
ال�شيوخ لمحاكمته ،كما اأ�شبح اأول رئي�س ُيحاكم

اتهام أكثر من ً 150
شخصا ّ
بالتورط
في هجوم «الكونغرس»

ل ميركية أا م�س ،أا ّن الق�ضاء
أا علنت ال�ضلطات ا أ
وجه اإلى اأكثر من � 150ضخ�ض ًا ا ّتهامات
الفدرالي ّ
لتورطهم في الهجوم الدامي ا ل��ذي �ض ّنه ح�ضد
ّ
من اأن�ضار الرئي�س ال�ضابق دونالد ترامب على
الكابيتول في  6يناير.
المدعي العام الفدرالي مايكل �ضيروين
وقال ّ
خ��ال م�وؤت�م��ر ��ض�ح��اف��ي ،اإ ّن ح��وال��ى خم�ضين
�ضخ�ض ًا اآخرين ُياحقون اأمام محاكم العا�ضمة
وا�ضنطن.
المدعي العام اأن يرتفع عدد الم ّتهمين
ورجح ّ
ّ
اأكثر بعد اأن جمع المح ّققون معلومات عن حوالي
� 400ضخ�س �ضاركوا في هذا الهجوم الدامي.
نتحدث ،القائمة تطول».
وقال «بينما نحن
ّ
وجهت في بداية
واأو�ضح �ضيروين اأ ّن المحاكم ّ
حد ما ،مثل
الأمر اإلى الماحقين تهم ًا ب�ضيطة اإلى ّ
«الدخول عنوة» اأو»حمل �ضاح خاف ًا للقانون»،
لجراءات.
وذلك بهدف ت�ضريع ا إ
�ضيما
لك ّنه لفت اإلى اأ ّن تهم ًا اأكثر خطورة ،ول ّ
�ضد �ضرطيين ،اأ�ضيفت
تهمة ارتكاب اأعمال عنف ّ
اإ ل��ى بع�س المل ّفات بحيث بات بع�س الم ّتهمين
يواجهون أاحكام ًا بال�ضجن لفترات ت�ضل إالى 20
عام ًا.
ووفق ًا ل�ضيروين فاإ ّن التحقيقات في هذه الوقائع
م�ضتمرة.
الأكثر خطورة ل تزال
ّ
أا ّما ترامب الم ّتهم بتحري�س ه ؤولء المتظاهرين
على اقتحام الكونغر�س فقد اأ�ضبح اأول رئي�س في
مرتين اإلى مجل�س
تاريخ الوليات الم ّتحدة ُيحال ّ
ال�ضيوخ لمحاكمته ،كما اأ�ضبح اأول رئي�س ُيحاكم
لبي�س.
بعد خروجه من البيت ا أ

بايدن :نعتزم شراء  200مليون
جرعة إضافية من اللقاح

قال الرئي�س ااأميركي جو بايدن اإن اإدارته تنوي �شراء
 200مليون جرعة إا�شافية من لقاحات فيرو�س كورونا من
إانتاج �شركتي فايزر ومودرنا.
واأو�ش��ح اأنه �شيت��م اأي�ش�� ًا ااإ�ش��راع من عملي��ات نقل
اللقاحات اإلى الوايات بنحو  10مايين جرعة في ااأ�شبوع،
بح�شب ما نقلته وكالة بلومبرغ لاأنباء.
و�شت��وؤدي الم�شتري��ات الجدي��دة اإل��ى زي��ادة اإجمالي
الطلبات ااأمريكية على اللقاحين المعتمدين بن�شبة  50%اإلى
حوالي  600مليون جرعة ،وفق ًا لما نقلته الوكالة عن م�ش ؤوول
رفيع الم�شتوى في ااإدارة ،ويكفي ذلك ل�  300مليون �شخ�س.
وكان بايدن تعهد بتوفير  100مليون جرعة لقاحات في
اأول  100يوم اإدارته.
وقال بايدن« :اأود اأن اأكون وا�شحاً 100 ،مليون جرعة
في  100يوم لي�س نهاية المطاف ،بل البداية».

بعد خروجه م��ن البي��ت ااأبي�س .وه��ذه النقطة
ااأخيرة هي بالتحديد ما اعتر�س عليه ال�شناتور
الجمهوري الليبرال��ي راند بول ،معتب��راً أا ّن هذه
المحاكمة غي��ر د�شتورية اأ ّن ترام��ب لم يعد في
من�شبه.
واعترا�س بول اأجبر زماءه على مناق�شة هذه
الم�شاألة عانية مم��ا اأرغمهم على الت�شويت على
ما اإذا كانوا يوؤ ّيدون اأم ا محاولت��ه الرامية لمنع
إاجراء المحاكمة.
وبنتيج��ة الت�شوي��ت اأ ّي��د مبادرة ب��ول 45
�شناتوراً جمهوري ًا من اأ�ش��ل  ،50بمن فيهم زعيم
قلية الجمهورية في المجل�س ال�شناتور الوا�شع
ااأ ّ
النفوذ ميت�س ماكونيل الذي لم ي�شتبعد في ااآونة
ااأخيرة اإدانة ترامب في هذه المحاكمة.
ور أاى بول في نتيجة الت�شويت أا ّن المحاكمة
«ولدت ميتة» ،معتبراً اأ ّن ا فر�شة اإدانة ترامب في
مجل�س يعتبر  45من اأع�شائه المئة اأ ّن المحاكمة
غير د�شتورية في حين اأ ّن اإدانة الرئي�س ال�شابق
قل
تتطلّب اأ�شوات � 17شناتوراً جمهوري ًا على ااأ ّ

البرلمان التونسي يوافق على تعديل وزاري ..وسط تصاعد ااحتجاجات
واف��ق البرلم��ان التون�ش��ي عل��ى
تعديل وزاري مثير للجدل عمق الخاف
ال�شيا�شي بين الرئي�س ورئي�س الوزراء،
وذلك في نهاية يوم �شهد مظاهرات خارج
مق��ر البرلمان المح��اط بحواج��ز كثيرة
وبمئات م��ن ق��وات ال�شرط��ة احتجاجا
على الظل��م ااجتماعي وتف�ش��ي البطالة
وعنف ال�شرطة.
واأطلق��ت قوات ااأم��ن التون�شية في
وقت �شابق من الي��وم مدافع المياه على
المحتجين خارج البرلم��ان في محاولة
لف�س اأكبر مظاهرة منذ بدء ااحتجاجات
هذا ال�شهر.
و�شارك مئات المحتجين في م�شيرة
من حي الت�شامن بالعا�شمة ،والذي �شهد
ا�شتباكات ليلي��ة بين �شب��ان وال�شرطة
اأكثر م��ن اأ�شبوع ،ثم ان�ش��م اإليهم مئات
اآخرون بالقرب من البرلمان.
و�شم��ل التعديل ال��وزاري الذي نال
موافقة البرلمان  11وزيرا من بينهم وزراء
جدد للعدل والداخلي��ة وال�شحة بعد أان
ا�شتبعد رئي�س الحكوم��ة وزراء مقربين
من الرئي�س قي�س �شعيد.
وقال رئي�س الوزراء ه�شام الم�شي�شي

ف��ي خط��اب «ال�شب��اب المحت��ج خارج
البرلمان يذكرنا باأولوياتنا .احتجاجاته
�شرعي��ة ..الحكومة �شت�شغ��ي لل�شباب
الغا�شب» .ولكن �شعيد اأ�شار ااثنين اإلى
أانه �شيرف�س التعدي��ل ،في ت�شعيد حاد
للخاف مع رئي�س الوزراء بينما يقو�س
الماأزق ال�شيا�شي جهود الت�شدي لجائحة
كورونا وتداعياتها ااقت�شادية.
وقال اإن التعديل ال��وزاري �شيكون

غير د�شت��وري م��ن الناحي��ة ااإجرائية،
م�شتنكرا عدم وجود ن�ش��اء بين الوزراء
الجدد .واأ�ش��اف اأن بع�شه��م تحيط به
�شبهة ت�شارب الم�شالح.
و أاقام��ت ال�شرط��ة الحواج��ز أام��ام
الم�شاركي��ن ف��ي الم�شي��رة لمنعه��م من
ااقتراب من مبنى البرلم��ان ،حيث كان
ااأع�ش��اء يج��رون مناق�ش��ات �شاخن��ة
بخ�شو�س تعديل وزاري مثير للجدل.

حصيلة «كورونا» حول العالم تتخطى الـ 100مليون إصابة
تخطّ ��ى ع��دد ا اإ �شاب��ات الموؤ ّك��دة
بفيرو�س كورونا الم�شتج ّد حول العالم 100
مليون إا�شابة ،منذ ظهر الوباء للمرة ا أاولى
في ال�شين في نهاية ع��ام  ،2019بح�شب
تع��داد اأجرته وكال��ة فران�س بر���س م�شاء
الثاثاء ا�شتناداً اإلى بيانات وطنية ر�شمية.
وحتى ال�شاعة  21.30ت غ ،بلغ عدد
ا إا�شابات الم ؤو ّك��دة بكوفي��د -19ا�شتناداً
إالى هذا التعداد  100,010,798إا�شابة ،في
حين بلغ عدد الذين ح�شد الوباء اأرواحهم
م��ن بي��ن ه��وؤاء الم�شابي��ن 2,151,242
�شخ�شاً.
ومنذ ب��دء تف�ش��ي الوب��اء ،ازداد عدد
وتح�شنت
اختب��ارات الك�شف ب�شكل كبي��ر
ّ
تقنيات الفح�س والتعقّب ،ما أا ّدى إالى زيادة
في عدد ااإ�شابات الم�شخ�شة.
لك��ن م��ع ذل��ك ،ف��اإ ّن ع��دد ااإ�شابات
المعل��ن يعك�س ج��زءاً ي�شي��راً م��ن عددها
الفعل��ي ،ذل��ك اأ ّن بع���س ال��دول تج��ري
اختبارات ل إا�شابات ال�شديدة فقط ،بينما
تعط��ي دول أاخ��رى ا أاولوية ف��ي الفح�س
للحاات المخالطة ،في حين اأ ّن العديد من
الدول الفقيرة لي�س لديها اأ�ش ًا �شوى قدرات
محدودة اإجراء ااختب��ارات ،ف�ش ًا عن اأ ّن

بلينكين :سننشط الدبلوماسية اأميركية
لتعزيز مصالحنا وقيمنا في العالم

اأعلن وزير الخارجي��ة ااأميركي اأنتوني بلينكين اأنه
�شي�شع��ى لتن�شي��ط الدبلوما�شي��ة ا أامريكية ف��ي العالم
لتعزيز م�شالح باده.
وقال بلينكين في تغريدة عب��ر ح�شابه ليل الثاثاء
ااأربعاء على تويتر�« :شنن�ش��ط الدبلوما�شية ااأمريكية
لتعزيز م�شالحنا وقيمنا في العالم».
واأ�شاف «القيادة ااأميركية مهمة ،ولدينا قدرة فريدة
على جم��ع البل��دان ا أاخ��رى لمواجهة تحدي��ات وفر�س
ع�شرنا».
وكان مجل�س ال�شيوخ ااأمريكي �شوت اأم�س الثاثاء
ل�شالح تعيي��ن بلينكين وزيراً للخارجي��ة ،حيث �شوت
الم�شرعون ب�� 78شوتا مقابل � 22شوتا ل�شالح م�شت�شار
ال�شيا�شة الخارجية منذ فترة طويلة.
وعمل بلينكين مع الرئي�س ا أامريكي جو بايدن أاكثر
من عقد من الزمان ،بما ف��ي ذلك عندما كان بايدن ع�شوا
في مجل�س ال�شيوخ يراأ�س لجنة ال�شوؤون الخارجية .وعمل
بلينكين اأي�شا م�شت�شاراً لاأمن القومي لبايدن بين 2009
 ، 2013hعندما كان نائب ًا للرئي�س.
وب��داأ بلينكين  58عام�� ًا حيات��ه المهنية ف��ي وزارة
الخارجية في إادارة بيل كلينت��ون .و�شغل من�شب نائب
م�شت�شار ا أامن القومي ونائب وزيرة الخارجية في إادارة
باراك اأوباما.
وبلينكين مدافع �شريح ع��ن العاقة عبر ااأطل�شي،
ومن المتوق��ع اأن يع��زز عاق��ات الواي��ات المتحدة مع
اأوروبا.

مجموعة السبع تطالب روسيا
باإفراج الفوري عن نافالني
ن�شبة كبيرة م��ن الم�شابين قد ي�شفون من
دون اأن تظهر عليهم اأية اأعرا�س وا يدرون
بالتالي اأنّهم اأ�شيبوا بالفيرو�س.
ووفق�� ًا للتع��داد ال��ذي اأجرت��ه وكالة
فران�س بر�س فقد ت�ش ّدرت قائمة ااإ�شابات
(ت�شم دول القارة ومناطقها
منطقة أاوروبا
ّ
 52`dGبما في ذلك رو�شيا وتركيا) بت�شجيلها
 32,449,888اإ�شابة من بينها 710,599
وفاة.
وحلّت ثانية منطقة الوايات المتحدة

وكن��دا ( 26,142,605إا�شاب��ة م��ن بينها
 443,015وفاة) ،تليها اأمي��ركا الاتينية
ومنطقة البح��ر الكاريب��ي (18,313,560
اإ�شابة من بينها  577,385وفاة ،ثم منطقة
اآ�شي��ا ( 14,981,661اإ�شاب��ة م��ن بينه��ا
 236,477وف��اة) ،تليه��ا منطق��ة ال�شرق
ا أاو�ش��ط ( 4,618,806إا�شاب��ة م��ن بينها
 96,023وفاة) ث��م اأفريقيا (3,472,636
اإ�شابة من بينها  96,798وفاة) فاأوقيانيا
( 31,642اإ�شابة من بينها  945وفاة).

رئيس وزراء بريطانيا :أتحمل كامل المسؤولية عن وفاة  100ألف بـ«كورونا»
قال رئي�س ال��وزراء البريطاني بوري�س
جون�شون إانه يتحمل كام��ل الم�ش ؤوولية عما
قامت به حكومته بعد أان تخطت الباد حاجز
المائة األف وفاة بفيرو�س كورونا الم�شتجد،
ما ي�شكل الح�شيلة ااأكبر للوفيات في اأوروبا
باأكملها .وقال جون�ش��ون في موؤتمر �شحفي
في داوننغ �شتريت« :اإنن��ي اآ�شف ب�شدة لكل
روح تزهق ،وبالت أاكيد ب�شفتي رئي�ش ًا للوزراء،
أاتحمل الم�ش ؤوولية كاملة عن كل ما قامت به
الحكومة ».وعبر عبر جون�شون عن اأ�شفه عن
فقدان تل��ك ااأرواح بالق��ول اإن «من ال�شعب
ح�شاب الحزن الذي تحمله هذه ااإح�شائية
القاتمة» .وقدم رئي���س الحكومة البريطانية
« أاعمق تعازيه» أاولئك الذين فقدوا أاحباءهم،
بمن فيهم «ا آاباء وا أامهات وا إاخوة وا أاخوات
وااأبناء والبنات والعديد م��ن ااأجداد الذين
رحلوا ب�شبب ااإ�شابة بالجائحة».
وق��ال جون�ش��ون اإن مع��دل ااإ�شاب��ة
«مرتفع��ا للغاي��ة» عل��ى
بالفيرو���س ظ��ل
ً
الرغم م��ن قيود ااإغ��اق التي كان��ت �شارية
ف��ي إانجلت��را من��ذ  5يناي��ر .و أا�شار إال��ى أانه
�شيك�شف عن المزيد من التفا�شيل في «ااأيام
وااأ�شابي��ع القليل��ة المقبل��ة» ح��ول «مت��ى
وكيف �شيتم فتح الباد مرة اأخرى» .وكانت
قد اأظهرت الح�شيلة اليومية لوزارة ال�شحة
البريطانية ت�شجيل  1631وفاة اإ�شافية ،ما
يرفع الح�شيل��ة ا إاجمالية للوب��اء إالى 100

بااإ�شافة اإلى اأ�شوات ااأع�ش��اء الديموقراطيين
الخم�شين اأجمعين.
غي��ر أا ّن بع���س ال�شنات��ورات الجمهوريي��ن
الذين اأ ّيدوا مبادرة بول حر�شوا على تو�شيح اأ ّن
ت�شويته��م ا يعك�س بال�ش��رورة قرارهم النهائي
�شي�شوتون في ختام المحاكمة
ب�شاأن ما اإذا كانوا
ّ
على اإدانة ترامب اأم ا.
الرغم من تو�شيحهم هذا ،فاإ ّن نتيجة
وعلى ّ
القوي
تبين ف��ي ح ّدها ا أادن��ى الت أاثير
ّ
الت�شويت ّ
الذي ما زال الرئي�س ال�شابق يتم ّتع به في �شفوف
حزبه.
و�ش��و ت �ش�� ّد مب��ادرة ب��ول ا اأ ع�ش��اء
ّ
الديموقراطي��ون الخم�ش��ون جميع�� ًا اإ�شافة اإلى
خم�شة اأع�شاء جمهوريين هم ميت رومني و�شوزان
كولينز وليزا موركوف�شكي وبن �شا�س وبات تومي.
وبع��د �شق��وط مبادرة ب��ول ف��ي الت�شويت،
�شوت اأع�شاء مجل�س ال�شيوخ على قواعد تنظيم
ّ
قرت ه��ذه القواع��د باأغلبية 83
المحاكم��ة ،وقد اأ ّ
�شوت ًا مقابل .17

األف و 162وفاة .وبت�شجيل المملكة المتحدة
لح�شيل��ة وفي��ات تتج��اوز  100أال��ف وفاة
بفيرو�س كورونا ،ت�شب��ح بذلك أا�شغر دولة
ت�شهد مثل هذه الح�شيلة القاتمة.
وعلى م��ا يبدو فاإن بريطاني��ا م�شتعدة
اإ�شدار اأوام��ر لبع�س الم�شافري��ن القادمين
من الخ��ارج بالعزل في فن��ادق على نفقتهم
الخا�شة ،في محاولة لوقف دخول اأي �شالة
جديدة لفيرو�س كورونا الم�شتجد ،الى الباد.
واأ�شار ناظ��م الزه��اوي الم�ش��وؤول عن
اللقاحات في بريطانيا اإنه �شيكون هناك اإعان
عن خطط لت�شديد ااإجراءات على الحدود.
وذك��رت هيئ��ة ااإذاع��ة البريطانية اأن
مواطني المملكة المتحدة والمقيمين القادمين
من معظم جنوب إافريقيا و أاميركا الجنوبية،

وكذل��ك البرتغ��ال� ،شي�شط��رون اإل��ى ع��زل
أانف�شهم في فندق لم��دة  10أايام على نفقتهم
الخا�شة.
وكان قد ت��م ا�شتخ��دام فن��ادق الحجر
ال�شحي للحد من انتق��ال الفيرو�س في دول
مث��ل اأ�شترالي��ا ونيوزيلندا وال�شي��ن والهند
و�شنغافورة ،لكن لم يتم اعتماد هذه الممار�شة
على نطاق وا�شع في اأوروبا.
ولم يق��دم الزه��اوي تفا�شي��ل ا إاعان
المخط��ط له ،لكن��ه ق��ال اإن ت�شدي��د القواعد
الحدودية كان «ال�شيء ال�شحيح الذي يجب
القيام ب��ه ..بينما نق��وم بتلقي��ح المزيد من
ال�ش��كان البالغي��ن ،اإذا كانت هن��اك �شاات
جديدة مثل الجنوب اإفريقي��ة اأو البرازيلية،
ف إانه يجب أان نكون حذرين للغاية».

ان�شمت مجموعة الدول ال�شناعية ال�شبع الكبرى ،إالى
دعوات ا إافراج الفوري عن المعار�س الرو�شي الم�شجون
األيك�شي نافالني.
وطالبت المجموعة «بااإفراج الفوري وغير الم�شروط
عن نافالني» واأكدوا اأن «رو�شيا مطالبة بالوفاء بالتزاماتها
الوطنية والدولية باحترام حقوق ااإن�شان و�شمانها».
وتت أالف مجموعة ال�شبع من كن��دا وفرن�شا و أالمانيا
و إايطاليا واليابان وبريطانيا والوايات المتحدة والممثل
ااأعلى لاتحاد ااأوروبي.
كما اأكد وزراء خارجية مجموعة ال�شبع في بيان اأن
«ا�شتخدام ااأ�شلح��ة الكيماوية» غير مقب��ول ،في اإ�شارة
اإل��ى محاولة اغتي��ال نافالن��ي با�شخدام غ��از ااأع�شاب
نوفيت�شوك ،مما ا�شطر للتعافي في أالمانيا لعدة أا�شابيع.
كم��ا أاع��رب ال��وزراء ع��ن قلقه��م ب�ش�� أان احتج��از
المتظاهرين خال المظاهرات الموؤيدة لنافالني في رو�شيا
في نهاية ااأ�شبوع.
كما طالب وزير الخارجية ااألماني هايكو ما�س ب�شكل
منف�شل مجدد باإطاق �شراح المعار�س الرو�شي األيك�شي
نافالني و أان�شاره.
وكتب ما�س على موقع التوا�شل ااجتماعي «تويتر»
الي��وم الثاثاء�« :ش��ور مثل تل��ك التي و�شل��ت اإلينا من
العديد م��ن المدن الرو�شي��ة تتناق�س ب�ش��كل �شارخ مع
االتزامات الت��ي تبناها اأع�ش��اء مجل�س اأوروب��ا» ،وقال
في اإ�شارة اإلى التظاهرات المطالبة بااإفراج عن نافالني
واأن�شاره« :نطالب رو�شيا بااإفراج الفوري عن المعتقلين
و أاليك�شي نافالني».
تجدر ااإ�شارة اإلى اأن رو�شيا ع�شو في مجل�س اأوروبا.
وكان��ت ال�شلط��ات الرو�شية ق��د األق��ت القب�س على
نافالني فى ال�شابع ع�شر من ال�شهر الجارى لدى و�شوله
اإلى مط��ار �شيريميت��و بمو�شك��و على متن رحل��ة طيران
قادمة من برلين.

