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بحسب تصريحات للناطقة باسم اخلارجية الروسية

موسكو حتتج على التأييد األميركي
للتظاهرات الداعمة لـ «نافالني»

قدمت روسيا ،مذكرة احتجاج للواليات
املتحدة األمريكية ،بسبب دعم واشنطن
ل��ل��ت��ظ��اه��رات امل��ط��ال��ب��ة ب��إط�لاق س��راح
املعارض البارز ألكسي نافالني.
وف��ي تصريحات أدل��ت بها لوسائل
إع�ل�ام ،قالت الناطقة باسم اخلارجية
ال��روس��ي��ة ،م��اري��ا زاخ��اروف��ا ،إن إع�لان
السفارة األمريكية في موسكو ،دعمها
للتظاهرات التي تشهدها روسيا ،تدخل
في الشؤون الداخلية لألخيرة.
وأش����ارت إل���ى اس��ت��دع��اء اخل��ارج��ي��ة
الروسية ،السفير األمريكي في موسكو،
جون ساليفان ،ودعته لاللتزام بالقوانني
الروسية.
وأوضحت أن موسكو سلمت السفير
األمريكي مذكرة احتجاج ،بسبب نشر
سفارته تدوينات في شبكات التواصل
االجتماعي وعلى منصاتها في اإلنترنت،
دعما للتظاهرات املطالبة بإطالق سراح
“نافالني”.
وكانت السفارة األمريكية في موسكو،
قد نشرت األسبوع املاضي ،تدوينة عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،توضح فيها
مواعيد وأماكن التظاهرات التي ستشهدها
روسيا ،دعما لـ”نافالني”.
وف���ي  17ي��ن��اي��ر اجل�����اري ،اعتقلت
السلطات الروسية نافالني فور وصوله
إل��ى مطار “شيرمييتيفو” في موسكو،
قادما من أملانيا التي قضى فيها  5أشهر
لتلقي العالج.
وف���ي ال��ي��وم ال��ت��ال��ي ،ق��ض��ت محكمة
روسية ،باحتجاز نافالني  30يوما ،عقب
مطالبة وزارة الداخلية ،بحبسه على
خلفية “انتهاكه املتكرر لشروط املراقبة
القضائية”.
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آالف يتظاهرون وآخرون
يحتجون في يوم أستراليا الوطني
بينما احتج اآلالف في مدن في جميع أنحاء أستراليا ،احتفل آخرون
مبناسبة يوم أستراليا الوطني املثير لالنقسام.
واختير يوم أستراليا الوطني في  26يناير() عطلة عامة وطنية
منذ  ،1994وهو اليوم الذي وصل فيه أسطول من السفن البريطانية
الستعمار اجلزيرة في .1788
ويرى العديد من السكان األصليني ،الذين يعود تاريخ ثقافتهم
سرقت أو على
إلى  60ألف عام ،أنه يوم حداد ،سواء على أرضهم التي ُ
أسالفهم الذين قتلوا على يد البحارة البريطانيني واألم��راض التي
جلبوها.
وجتمع حوالي  3آالف شخص في سيدني في مسيرة “يوم الغزو”
رغ��م تهديد الشرطة في وق��ت سابق بشن اعتقاالت جماعية ،إذا
جتاوزت احلشود احلد األقصى البالغ  500شخص بسبب جائحة
فيروس كورونا.
وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس األسترالية أن الشرطة قالت
في وقت الحق إنها اعتقلت أربعة أشخاص.

محاكمة أميركي في تكساس
بتهمة دعم داعش
اتهم االدع��اء العام في سان أنطونيو ،بوالية تكساس أمريكياً
بتقدمي دعم لوجستي ومادي لتنظيم داعش اإلرهابي.
ونقل موقع “احلرة” عن موقع “ببلك” اإلخباري أن املدعي العام
في سان أنطونيو ،اتهم الشاب األمريكي جايلني كريستوفر مولينا،
بعد اعترافه ،بدعم داعش ماديا ً.
وق��ال مولينا امل��ع��روف باسم “عبد الرحيم” إن��ه تعاون مع
كريستوفر شون ماثيوز ،واملعروف حركياً باسم” علي جبريل”
لدعم داع���ش ،واحل��ص��ول على م��واد أط��ف��ال إباحية ،منذ مايو
().2019
وأوض��ح مولينا في اعترافاته أنه تعاون مع ماثيوز وآخرين
لتقدمي “خدمات” لداعش عبر إدارة مجموعة محادثة مشفرة تضم
مؤيدين للتنظيم ،والعمل على التجنيد في صفوفه ،ونشر تعليمات
عن كيفية صنع قنابل يدوية.
واع��ت��رف مولينا أيضاً باحلصول على م��واد إباحية خاصة
بأطفال ،وذلك بعد أن عثرت السلطات الفيدرالية على  18صورة
إباحية ألطفال على هاتفه الذكي.
ويواجه مولينا ما يصل إلى  20عاماً سجناً عن تهمة التآمر
وما يصل إلى  20عاماً أخرى عن تهمة استغالل األطفال في املواد
اإلباحية ،ويُنتظر صدور احلكم ضده في أبريل () املقبل.

احتجاجات في روسيا

بكني جتري تدريبات عسكرية وسط توتر مع واشنطن

الرئيس الصيني يحذر
من «حرب باردة»
ح��ذر الرئيس الصيني شي
ج�ين بينغ  ،م��ن “حرب ب��اردة
جديدة” ال ميكن أن تؤدي إال إلى
“طريق مسدود” ،لدى افتتاحه
منتدى دافوس االقتصادي الذي
يعقد افتراضيا ً هذه السنة.
ومن دون أن يسمي الواليات
املتحدة ،دافع شي عن التعددية
والعوملة ،كما فعل في املنتدى
نفسه قبل أرب��ع س��ن��وات ،قبيل
وصول دونالد إلى سدة الرئاسة
في الواليات املتحدة.
وب��ع��د أق���ل م��ن أس��ب��وع على
دخ���ول ج��و ب��اي��دن إل���ى البيت
األب���ي���ض ،ي��ب��دو أن ال��رئ��ي��س
الصيني وج��ه حت��ذي��را ً إليه من
مغبة م��واص��ل��ة سياسة سلفه
ح��ي��ال بكني خصوصاً جت��اري�اً
وتكنولوجياً .ويخشى النظام
الشيوعي أن يعمد ب��اي��دن إلى
التحالف مع الغرب ضد الصني.
وقال شي جني بينغ “تشكيل
م��ج��م��وع��ات أو إط��ل�اق ح��رب
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ب��اردة جديدة ،ونبذ اآلخرين أو
تهديدهم أو ترهيبهم ،وفرض
انقسامات أو عقوبات أو تعطيل
شبكات التموين بهدف العزل،
سيساهم ف��ي دف��ع ال��ع��ال��م إلى
االنقسام وحتى املواجهة”.
وأضاف “املواجهة ستوصلنا
إلى طريق مسدود”.
وقالت الصني إنها ستجري
تدريبات عسكرية في بحر الصني
اجلنوبي هذا األسبوع بعد أيام
م��ن تعبيرها ع��ن استيائها من
دخول مجموعة حاملة طائرات
أمريكية إلى املياه املتنازع عليها.
وح��ظ��رت م��ذك��رة أص��درت��ه��ا
إدارة السالمة البحرية الصينية
دخول منطقة من املياه في خليج
ت��ون��ك�ين ،إل��ى ال��غ��رب م��ن شبه
جزيرة ليتشو في جنوب غرب
الصني من  27إلى  30يناير ().
ل��ك��ن امل���ذك���رة ل���م تتضمن
تفاصيل عن موعد التدريبات أو
حجمها.

موريتانيا وإسبانيا تبحثان التعاون
في مكافحة الهجرة غير النظامية

توترات على احلدود الهندية  -الصينية
أعلنت نيودلهي ،وق��وع “مواجهة
محدودة” بني ق��وات هندية وأخ��رى
صينية ،األسبوع املاضي ،في منطقة
حدودية متنازع عليها شرق الهيمااليا.
وقال اجليش الهندي ،في بيان ،إن
مواجهة محدودة وقعت “في منطقة
ن��اك��وال ف��ي ش��م��ال سيكيم ،األرب��ع��اء
امل���اض���ي ،ومت ال��ت��ع��ام��ل معها وف��ق
ال��ب��روت��وك��والت املتبعة بتدخل من
القادة احملليني” ،حسبما نقلت صحيفة
“ذا هندو” احمللية.
ولم يفصح اجليش الهندي عن مزيد
من التفاصيل حتى الساعة (14:07
ت.غ) .غير أن تقارير إعالمية حتدثت
عن وقوع مصابني من اجلانبني إال أن
تأكيدا في هذا الشأن لم يصدر من بكني
أو نيودلهي.
وت��وت��رت األوض����اع على احل��دود
بني الهند والصني منذ أبريل املاضي،
ومنذ ذلك احلني عززت الدولتان وجود
القوات على ط��ول احل��دود التي متتد
ملسافة نحو  3800كيلو متر.

ويعود التوتر بني الدولتني ألكثر من
 7عقود ،حيث تدعي الصني بأن الهند
حتتل  90أل��ف كيلو مترا مربعا ،من
األراض��ي الواقعة شمال شرقي الهند،
مبا فيها والية “أروناشال براديش”
الهندية ذات األغلبية البوذية.
فيما تدعي الهند ،أن بكني حتتل
 38ألف كيلو مترا مربعا من أراضيها،
باإلضافة إلى هضبة “أكساي تشني”
بجبال الهيمااليا مبا في ذلك جزء من
منطقة الداخ.
وفي  5مايو املاضي ،بدأت مناوشات
في وادي غالوان مبنطقة الداخ ،وبلغت
ذروتها في  15يونيو اجل��اري مبقتل
 20من عناصر اجليش الهندي.
وفي عام  ،2017انخرط اجليشان
في مواجهة مل��دة  73يوما في هضبة
دوك�ل�ام امل��ت��ن��ازع عليها ق��رب والي��ة
سيكيم شمال شرق الهند .وعبر حوالي
 270جنديا هنديا مدججني باألسلحة
وجرافتني احل���دود إل��ى دوك�ل�ام ملنع
الصينيني من شق طريق في املنطقة.

احلدود الهندية الصينية

هولندا :ارتفاع عدد املوقوفني
بأعمال الشغب إلى  240شخص ًا

ق��ال ميتش ماكونيل ،زعيم اجلمهوريني ف��ي مجلس الشيوخ
األمريكي ،إنه سيوافق على اتفاق تقاسم السلطة مع الدميقراطيني،
بعدما كان قد اعترض على ذلك.
وك��ان ثمة خالف بني الدميقراطي تشاك شومر ،زعيم األغلبية
الدميقراطية في املجلس حاليا ،بفضل الصوت املرجح لنائبة الرئيس
كاماال ه��اري��س ،على طلب اجلمهوريني أن يتعهد الدميقراطيون
باالستمرار في إجراء يشترط حصول أي تشريع على أغلبية كبيرة
تصل إلى  60صوتا من أجل إقراره.
ورفض شومر ضمان بقاء ذلك اإلجراء .وقال ماكونيل“ :اإلجراء
ك��ان ج��زءا رئيسيا من األس��اس ال��ذي ق��ام عليه آخ��ر اتفاق لتقاسم
السلطة ع��ام  2001على أس��اس حصول كل من احلزبني على 50
مقعدا” .وقال جاسنت جودمان ،املتحدث باسم شومر ،في بيان “نحن
سعداء ألن السيناتور ماكونيل تخلى عن طلبه السخيف .نتطلع إلى
تنظيم مجلس الشيوخ حتت سيطرة الدميقراطيني والبدء في تنفيذ
أشياء كبيرة وجريئة للشعب األمريكي”.
وأشار بعض الدميقراطيني الليبراليني إلى ضرورة إزالة حاجز
الستني صوتا إلق��رار التشريعات ،من أجل اإلس��راع بتنفيذ جدول
أعمال الرئيس جو بايدن ،غير أن بايدن نفسه لم يلمح إلى دعمه لهذه
اخلطوة .ومنعت هذه األغلبية الكبيرة مجلس الشيوخ في السنوات
القليلة املاضية من إقرار أغلب التشريعات الكبرى.

أجرى وزير الداخلية املوريتاني محمد سالم ولد مرزوك ،ونظيره
اإلسباني فرناندو غراندي مارالسكا ،مباحثات في مدريد ناقشت
التعاون في التصدي للهجرة غير النظامية.
وقالت وزارة الداخلية املوريتانية في بيان عبر صفحتها على
فيسبوك ،إن وزير الداخلية اإلسباني “أشاد خالل االجتماع بجهود
نواكشوط في محاربة الهجرة غير النظامية” .وأشار مارالسكا ،إلى
أن بالده “ستعزز التعاون مع موريتانيا في املجال األمني”.
وفي عام  ،2003أبرمت موريتانيا وإسبانيا ،اتفاقا أمنيا يقضي
باستقبال نواكشوط للمهاجرين غير النظاميني ،ممن تأكد عبورهم
إلى إسبانيا انطالقا من املياه اإلقليمية املوريتانية.
وترتبط موريتانيا باتفاقيات في مجال التصدي للهجرة غير
النظامية ،مع عدة دول أوروبية ،خصوصا إسبانيا وبلجيكا.
وتعتبر موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين األفارقة ،إذ حتولت
مدينة نواذيبو ،املطلة على ساحل احمليط األطلسي ،خالل السنوات
األخيرة ،إلى وجهة مفضلة للمهاجرين غير النظاميني الراغبني في
العبور إلى أوروبا.

إيران :وصول وفد من حركة
«طالبان» األفغانية إلى طهران
وص��ل وف��د رفيع املستوى من حركة “طالبان” األفغانية ،إلى
العاصمة طهران ،بدعوة رسمية من وزارة اخلارجية اإليرانية .وأفاد
املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية ،سعيد خطيب زاده ،في بيان  ،أن
وفدا يترأسه رئيس املكتب السياسي لطالبان املال عبد الغني برادر،
وصل العاصمة طهران.
ولفت خطيب زاده إلى أن زيارة وفد طالبان إلى إيران جاءت تلبية
لدعوة من وزارة اخلارجية اإليرانية.
وأش��ار إلى أن الوفد سيلتقي مبسؤولني إيرانيني ،وعلى رأسهم
وزي��ر اخلارجية محمد ج��واد ظريف .وأض��اف أنه “سيكون هناك
تبادل لوجهات النظر ومشاورات بشأن عملية السالم في أفغانستان
والقضايا ذات الصلة” .واستأنفت طالبان واحلكومة األفغانية في
وقت سابق من الشهر اجلاري محادثات السالم في قطر ،والتي تهدف
إلى إنهاء  42عاما من النزاعات املسلحة بأفغانستان ،منذ االنقالب
العسكري في  ،1978ثم الغزو السوفيتي بني عامي  1979و.1989

زعيم اجلمهوريني مبجلس
الشيوخ وافق على تقاسم
السلطة مع الدميقراطيني

مظاهرات في هولندا

ارتفع ،عدد املوقوفني إثر أعمال الشغب
التي اندلعت في هولندا احتجاجا على
تدابير حظر التجوال الليلي ملكافحة
جائحة كورونا إلى  240شخصا.
وأعلنت الشرطة الهولندية توقيفها
 240شخصا في عموم البالد غالبيتهم
في العاصمة أمستردام ،بعدما انتشرت
ق��وات مكافحة الشغب في  10مدن على
األق��ل للسيطرة على التظاهرات التي
اندلعت ،األحد ،بعد يوم واحد من دخول
حظر التجوال الليلي حيز التنفيذ ،حسبما
نقل موقع “داتش نيوز” احمللي الناطق

باإلجنليزية .وفرقت الشرطة املظاهرات
ضد حظر التجوال في أمستردام وعدد من
املدن باستخدام خراطيم املياه والكالب
واخليالة .كما قالت إنّ مثيري الشغب
نهبوا متاجر وأشعلوا حرائق واشتبكوا
مع الشرطة في عدة مدن.
وان��دل��ع��ت االض��ط��راب��ات ف��ي ال��ي��وم
الثاني من فرض قيود جديدة أكثر صرامة
للتصدي لفيروس كورونا شملت حظر
جت���وال ليلي ،ه��و األول م��ن ن��وع��ه في
هولندا منذ احلرب العاملية الثانية.
وب��اش��رت هولندا السبت أول حظر

جتوال مينع اخلروج بني الساعة 21:00
والساعة  04:30حتى التاسع من فبراير
على األقل.
واألس��ب��وع امل��اض��ي ،واف���ق البرملان
ال��ه��ول��ن��دي ب��ف��ارق بسيط ع��ل��ى حظر
التجوال ،في أعقاب تأكيدات بأن نوعا من
فيروس كورونا ،مت اكتشافه ألول مرة
في بريطانيا على وشك التسبب في زيادة
جديدة في اإلصابات بهولندا.
وسجلت هولندا  ،أكثر من  948ألف
إصابة بكورونا ،وم��ا يزيد عن  13ألفا
و 500وفاة.

البرملان الكندي يصنف منظمة
«براود بويز» كيان ًا إرهابي ًا
وافق البرملان الكندي باإلجماع ،على اقتراح يدعو رئيس الوزراء
جاستني ت��رودو إلى حظر منظمة “براود بويز” املتطرفة في كندا،
باعتبارها “كيانا إرهابيا”.
وأشارت احلكومة الكندية إلى أن أجهزتها األمنية تراقب املنظمة
عن كثب وجتمع األدلة ،لدعم إدراج املنظمة في القائمة السوداء.
ويحث االقتراح الذي تبناه مجلس النواب حكومة ت��رودو ،على
استخدام كل الوسائل املتاحة للتصدي النتشار اجلماعات املتطرفة،
بدءا بالتصنيف الفوري لـ”براود بويز” كـ”كيان إرهابي” في كندا.
وكان أعضاء منظمة “براود بويز” من بني أنصار الرئيس األمريكي
السابق دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن في
 6يناير.

