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االحد ٧ فبراير ٢٠٢١ عربية وعاملية

بايدن يخالف التقاليد ومينع ترامب من احلصول 
على تقارير استخباراتية: قد يقوم باإلفصاح عن شيء ما

الرئيس  واشــنطن ـ وكاالت: رفض 
األميركي جو بايدن منح سلفه دونالد ترامب 
إمكانية الوصول املســتمر إلى املعلومات 
االســتخباراتية السرية، كما هو معتاد أن 
ترسلها وكاالت االســتخبارات األميركية 
إلى الرؤساء السابقني، وذلك بسبب سلوكه 

«الذي ال ميكن توقعه».
الدميوقراطي اجلديد  الرئيــس  وقال 
في مقابلة مع شــبكة «سي بي إس» امس 
االول «أعتقد أنه ال يحتاج إلى تلقي إحاطات 
االستخبارات. ما الفائدة من تقدمي إحاطة 
استخبارية له؟ وما تأثير ذلك على األمور، 
غير أنه قد يقوم باإلفصاح عن شيء ما؟».
وقالت صحيفة الواشــنطن بوســت 
األميركية في عددها الصادر امس، إن تعليق 
الرئيس بايدن على هذا األمر وان لم يرق 
إلى مرتبة قرارا رسميا بحرمان ترامب من 
«االيجاز االستخباري» وعدم إرساله إليه 
كباقي رؤساء الواليات املتحدة السابقني، 
فإنه كان مبنزلة إقرار وبيان من بايدن بأن 
ترامب كان في حد ذاته يشكل تهديدا أمنيا 

للواليات املتحدة األميركية.

وأضافت الصحيفة األميركية أن بايدن 
هو الشخص الوحيد القادر بقرار منه منع 
وصول تقارير اإليجاز االستخباري الى أي 
شخص ال يراه بايدن أهال لذلك، واعتبرت ان 
اقدام بايدن على اتخاذ قرار رسمي بحرمان 
ترامب من تقارير اإليجاز االســتخباري 
الدورية سيشكل سابقة هي األولى من نوعها 
في تاريخ رؤساء الواليات املتحدة السابقني.
ولتبريــر موقفه هذا، حتــدث بايدن 
عن «الســلوك غير املتوقــع» للملياردير 
اجلمهوري، مشيرا إلى «التمرد» الذي حصل 
في ٦ يناير عندما اقتحم مناصرون لترامب 
مبنى الكابيتول في واشنطن بعدما تابعوا 
أحد خطاباته التي طعن خاللها بهزميته في 
انتخابات ٣ نوفمبر. ومن املقرر أن تذاع 
مقابلته مع شبكة «سي بي إس» قبل مباراة 

دوري كرة القدم األميركية اليوم.
ويحصل الرؤساء السابقون تقليديا على 
إحاطات استخبارية، لكن بعض املعارضني 
أعربوا عن مخاوفهم حيال إمكان أن يقدم 
ترامب على كشف معلومات مهمة ألمن البالد.

ومن املقرر أن تبدأ في ٩ فبراير محاكمة 

الرئيس اجلمهوري السابق بتهمة «التحريض 
على التمرد». وهو متهم بأنه شجع مناصريه 
على شن الهجوم على الكابيتول في وقت 
كان فيــه البرملانيون يصادقون على فوز 

منافسه بايدن في االنتخابات الرئاسية.
وقبيــل الهجوم الذي خلف خمســة 
قتلى، قال ترامب مخاطبا املتظاهرين «لن 
تستعيدوا بالدكم مطلقا إذا كنتم ضعفاء. 
يجب أن تظهروا القوة وأن تكونوا أقوياء». 
وبعد أسبوع أصبح ترامب أول رئيس في 
تاريخ الواليات املتحدة يوجه إليه االتهام 
مرتني في مجلس النواب الذي يســيطر 
عليه الدميوقراطيون. وحوكم ترامب للمرة 
األولى أمام مجلس الشيوخ عام ٢٠١٩ بسبب 
ممارسته الضغط على أوكرانيا لفتح حتقيق 
بشأن جنل جو بايدن. ولم يحضر ترامب 
تلك احملاكمة بدعوى أن انشغاالته الرئاسية 
متنعه مــن حضورها. ويومها برأ مجلس 
الشيوخ، الذي كان اجلمهوريون يسيطرون 
عليه، الرئيس من تهمتي «استغالل السلطة» 
و«عرقلة عمل الكونغرس» اللتني وجههما 

إليه مجلس النواب.

مرحلة انتقالية في ليبيا.. وترحيب
 داخلي وخارجي بالسلطة اجلديدة

طرابلــس - وكاالت: بدأت ليبيا مرحلة 
انتقالية جديدة امس غداة انتخاب ســلطة 
تنفيذية موحدة ومؤقتة يتعني عليها تشكيل 
حكومــة والتحضير لالنتخابــات الوطنية 
املقرر إجراؤها في ديسمبر وإنهاء عقد من 

الفوضى.
وسيحاول ٤ قادة جدد من املناطق الثالث 
في ليبيا إعادة توحيد مؤسسات بلد يعاني 
انقسامات مع وجود سلطتني متنافستني في 

غرب البالد وشرقها.
ومت الترحيــب بهــذه االنتخابات في كل 
أنحاء العالم، في نيويورك، قال األمني العام 
لألمم املتحــدة أنطونيو غوتيريس «أعتقد 
أن ذلك ميثل اختراقا»، مضيفا انها «أخبار 
جيدة جدا في بحثنا عن السالم» بعد اتفاق 

لوقف إطالق النار.
وانضمت حكومات أملانيا وفرنسا وإيطاليا 
وبريطانيا إلى الواليات املتحدة في الترحيب 
باحلكومة االنتقالية الليبية اجلديدة، لكنها مع 
ذلك حذرت من أن الطريق «ال يزال طويال».

وأعرب السياسيون في ليبيا عن ترحيبهم 
بتشكيل املجلس الرئاسي اجلديد واختيار 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية لبالدهم.
وأبدى رئيس مجلس النواب الليبي في 
طبرق واملرشــح الســابق لرئاسة املجلس 
الرئاســي «عقيلة صالح» ترحيبه بنتيجة 
االنتخابات، مبديا أمله في أن تنجح السلطة 

التنفيذية فيما أوكل لها من مهام.
وفي ردهات املجلس الرئاســي حلكومة 
الوفاق الوطني بطرابلس، بارك رئيس املجلس 
«فائز السراج» جناح ملتقى احلوار السياسي 
في الوصول الختيار سلطة تنفيذية، وتقدم 
عبر بيان أصدره بالتهنئة ملن اختيروا لتولي 

املسؤوليات في املجلس واحلكومة.
بدوره، أعلن املجلس األعلى للدولة عن 
ترحيبه باختيار السلطة التنفيذية، مشددا 

على ضــرورة وأهمية أن تضع أمام أعينها 
إجراء االنتخابات في موعدها.

وانتخب م.عبداحلميد محمد دبيبة (٦١ 
عاما) امس األول رئيســا للــوزراء للفترة 
االنتقالية في ليبيا، وذلك من جانب املشاركني 
في احلوار الذي أطلق في نوفمبر بني األفرقاء 
الليبيني في سويسرا برعاية األمم املتحدة، 
وحصدت قائمة عبداحلميد دبيبة ٣٩ صوتا 

من أصل ٧٣.
وســيكون أمــام هــذا املهنــدس املتحدر 
مــن مصراتة ٢١ يوما كحد أقصى لتشــكيل 
حكومته. وبعد ذلك ســيكون أمامه ٢١ يوما 
آخر لنيل ثقة البرملان، أي بحلول ١٩ مارس 

على أبعد تقدير.
وبهذه االنتخابات، طويت صفحة مرحلة 
انتقاليــة مع اتفــاق الصخيرات في املغرب 
املوقع عام ٢٠١٥ برعاية األمم املتحدة والذي 
أفضى إلى تشــكيل حكومة الوفاق الوطني 

(مقرها طرابلس) برئاسة فايز السراج.
لكن لم تنل هذه احلكومة قط ثقة البرملان 
في الشــرق، ولم تتمكن من فرض سلطتها 
على القوى السياسية والعسكرية في البالد، 
كما مت تعيني مجلس رئاسي موقت يضم ٣ 
أعضاء. وفاز محمد يونس املنفي برئاســة 
املجلس الرئاسي، وللمنفي نائبان هما موسى 
الكونــي، املنتمي إلى الطــوارق، وعبداهللا 
حســني الالفي الذي يشغل عضوية مجلس 

النواب عن مدينة الزاوية (غرب).
ورئيــس الوزراء اجلديد بعيد كل البعد 
عــن اإلجماع خصوصا أنه شــغل مناصب 

مهمة في ظل نظام معمر القذافي.
كذلك، كان قريبه علي دبيبة، وهو أيضا 
رجل أعمال ناجح، رهن حتقيقات في ليبيا 
وأماكن أخرى بتهمــة االختالس. وهو كان 
مشــاركا في املنتدى الذي صوت للســلطة 

التنفيذية اجلديدة امس األول.

تونس: احملتجون يتحدون الشرطة 
ويخرجون في أكبر تظاهرة منذ سنوات

تونس - رويترز: جتمع آالف احملتجني 
بدعم من االحتاد التونسي للشغل بوسط 
تونس أمس في أكبر مظاهرة منذ سنوات، 
وذلك في حتد لطوق فرضته الشرطة وأغلق 
الشوارع في منطقة واسعة من العاصمة.

يأتي التجمع إحياء لذكرى مقتل ناشط 
بارز عــام ٢٠١٣ واحتجاجا على انتهاكات 
من جانب الشــرطة يقولــون إنها عرضت 
للخطر احلريات املكتســبة في ثورة ٢٠١١ 
التي أطلقت شرارة «الربيع العربي». وقالت 
«رويترز» إن قوات األمن فرضت طوقا حول 
وسط املدينة ومنعت السيارات وكثيرا من 
الناس من دخول الشوارع احمليطة بشارع 

احلبيب بورقيبة مع جتمع اآلالف.
وقال املتظاهر هيتم الوسالتي (٢٤ عاما): 
«أنا لست مســتعدا ألخسر احلريات التي 
عشت فيها منذ كان عمري ١٤ عاما». ورفع 
احملتجون شعار «ال خوف ال رعب... الشارع 

ملك الشعب»، ونددوا بعنف الشرطة.
وعلى عكس املسيرات السابقة في موجة 

االحتجاجات التي انتشرت في أرجاء تونس 
خالل األسابيع األخيرة، لقي التجمع أمس 
الدعم من االحتاد العام التونسي للشغل، 
وهو أقوى منظمة سياسية في البالد ويبلغ 

عدد أعضائه مليون عضو.
وقال سمير الشفي األمني العام املساعد 
لالحتاد العام التونسي للشغل «هي صيحة 
فزع حلمايــة الثورة واحلريات التي نرى 
أنهــا أصبحت مهددة بعد عقد من الثورة. 
الوضــع االقتصادي واالجتماعي في حالة 
كارثية وسنتصدى ملن يهدد قوت وحريات 

التونسيني».
وقال محمد عمار عضو البرملان عن حزب 
التيــار الدميوقراطي، إنــه اتصل برئيس 
الوزراء لالحتجاج على إغالق وسط تونس 

العاصمة.
وردد املتظاهرون هتافات مناهضة حلزب 
النهضة، الشريك في االئتالفات احلكومية 
املتعاقبــة، ورددوا شــعار الربيع العربي 

«الشعب يريد إسقاط النظام».

(رويترز) جانب من أكبر تظاهرة تونسية منذ سنوات امس  

العالم سيستغرق ٧ سنوات ليعود إلى ما قبل «كورونا» 
والصني تقّر استخدام ثاني تطعيم محلي ضد الڤيروس

آالف املتظاهرين ضد االنقالب في بورما
واجليش يوسع االعتقاالت لتشمل مستشارين أجانب

عواصــم ـ وكاالت: تظاهر آالف من 
البورميني في رانغــون أمس، في أكبر 
جتمع منذ االنقالب على احلكومة التي 
يقودها حزب الرابطة الوطنية من أجل 
الدميوقراطية بزعامة أونغ ســان سو 
تشي، بينما قطع اجلنراالت االنقالبيون 
شبكة اإلنترنت، وواصلوا االعتقاالت.

املستشــار  هــو  املعتقلــني  آخــر 
االقتصــادي للحاكمة املدنية الســابقة 
البالغــة ٧٥ عاما، وهو شــون تورنيل 

الذي احتجز في الفندق حيث يقيم.
وقال لتلفزيون بي بي سي «يجري 
توقيفي وقد يتم توجيه تهمة ما لي، ال 

أعرف ما ستكون».
وهــذا أول اعتقال معلوم لشــخص 
أجنبــي منــذ االنقــالب، وكان اجليش 
ضاعــف االعتقاالت التي شــملت كتابا 
ورهبانــا وطالبــا ونشــطاء ونوابــا 
ومســؤولني محليني، ومنهم وين هتني 
املقرب من أونغ ســان ســو تشي الذي 
أمضى أكثر من عشرين عاما في االعتقال 
ابان حكم العسكر وافرج عنه عام ٢٠١٠.

وفــي رانغــون، جتمع نحــو ثالثة 
آالف شــخص كثير منهم شــباب قرب 

جامعة فــي العاصمة االقتصادية وهم 
يضعون كمامات وأوشحة وأساور حمراء 
شعار حزب «الرابطة الوطنية من أجل 
الدميوقراطية» حزب ســو تشــي (٧٥ 
عاما) املعتقلة بدورها في مكان سري.

«تســقط  املتظاهــرون:  وهتــف 
الديكتاتورية العسكرية».

ولــوح بعضهــم بأعــالم «الرابطة 
الوطنية» بينما رفع آخرون ثالثة أصابع 
شــعار املقاومة املستوحى من السينما 

األميركية.
وانتشــرت الشــرطة بأعداد كبيرة 

وأغلقت العديد من الطرق القريبة.
وتوقف عشرات من موظفي اخلدمة 
املدنية عن العمل في وزارات عدة ونظم 
٣٠٠ نائب جلســة افتراضيــة للتنديد 
باالســتيالء على البرملان، بينما أطلق 
سكان رانغون مرة أخرى أبواق سياراتهم 

وقرعوا على األواني «لطرد 
الشياطني»، أي العسكريني.
مجموعــة  وأعلنــت 
«نيتبلوكس» املستقلة أن 
شبكة االنترنت قطعت في 
جميــع أنحــاء البالد أمس 

تزامنا مع انقطاع التيار الكهربائي.
من جهتها، قالت مجموعة «تينيلور» 
النرويجيــة، وهــي أحد أكبر مشــغلي 
االتصاالت في بورما، إن السلطات أمرت 
بـ«احلظر املؤقت» للوصول إلى بيانات 
اجلوال على خلفيــة «تداول معلومات 
كاذبة واملخاطر على اســتقرار البالد». 
بينما أعلنت صحيفتا «ميامنار تاميز» 
وبوابــة «ذا ايــراوادي» اإلخباريــة أن 
جيش ميامنــار أمر شــركات الهواتف 
والشركات التي تقدم خدمات اإلنترنت 
بحجب موقعي «تويتر» و«انستغرام» 

من الليلة قبل املاضية.
والهدف من ذلك إســكات االحتجاج 
احلاضــر بقوة على شــبكات التواصل 
االجتماعــي حتت وســوم بينها «نريد 
دميوقراطية» و«اسمعوا صوت ميامنار»، 

مت استخدامها ماليني املرات.
وقــال متحــدث باســم 
تويتــر لفرانــس بــرس 
«نشــعر بقلق عميق» من 
هذا األمر الذي يقوض «حق 
الناس في إسماع صوتهم».

وفي محاولة لإلفالت من 

الرقابة يلجأ البورميون إلى الشــبكات 
االفتراضيــة اخلاصة (في بي ان) التي 
تسمح لهم بتجاوز أي قيود جغرافية.

علــى صعيــد ردود الفعــل، أجرت 
كريســتني شــرانر بورغنــر مبعوثــة 
األمم املتحــدة اخلاصــة لبورما اتصاال 
أول باجليــش. من جهته، صرح األمني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش 
للصحافيني أن موفدة املنظمة الدولية 
«عبرت بوضوح عن موقفنا» الذي يقضي 
بإنهاء االنقالب وإطالق سراح املعتقلني.
كمــا عقــد اجتمــاع عبــر االنترنت 
بني الســلطات البورميــة والعديد من 
الديبلوماسيني والســفارات األجنبية، 
حسب صحيفة «غلوبال نيو اليت اوف 

ميامنار» التابعة للدولة.
ونقلت الصحيفة عن وزير التعاون 
الدولي كو كو هالينغ قوله في االجتماع 
إن «احلكومة تتفهــم مخاوف املجتمع 
الدولي بشــأن استمرار عملية االنتقال 

الدميوقراطي».
ويهدد االحتاد األوروبي والواليات 
املتحدة بفرض عقوبات منذ الســاعات 

األولى لالنقالب.

عواصم - وكاالت: أعادت 
العاصمــة اإلماراتية أبوظبي 
بعــض القيــود علــى الطاقة 
العمل  االســتيعابية ألماكــن 
واألنشطة الترفيهية وأغلقت 
دور السينما للحد من ارتفاع 
حــاالت اإلصابــة بڤيــروس 
كورونا املســتجد، في أعقاب 
مجموعة قيود مماثلة فرضتها 

إمارة دبي.
وقــال املكتب اإلعالمي في 
أبوظبي أمــس، إن ٣٠٪ فقط 
مــن املوظفــني سيســمح لهم 
بالذهاب إلى أماكن العمل في 
حكومة أبوظبي والهيئات شبه 
احلكومية كما يجب على جميع 
املوظفني إجــراء فحص (بي.

سي.آر) للكشف عن اإلصابة 
بكورونا أســبوعيا ما لم يتم 

تطعيمهم.
الذيــن  العاملــني  وعلــى 
ميكنهم أداء وظائفهم عن بعد 
أو الذين تزيد أعمارهم على ٦٠ 
عاما أو من يعانون مشكالت 

صحية العمل من املنزل.
جــاء ذلك فــي وقت، دعت 
العامليــة  الصحــة  منظمــة 
تقاســم  إلــى  املختبــرات 
تكنولوجياتها لزيادة وتيرة 
إنتاج اللقاحات ضد ڤيروس 
كورونــا «كوفيــد-١٩» فــي 
الوقت الذي حذر فيه الرئيس 
األميركــي جو بايــدن من أن 
اجلائحــة قد تدفع ببالده إلى 

«نقطة االنهيار».
ودعــا مديــر عــام منظمة 
الصحــة العامليــة تيــدروس 
أدهانــوم غيبريســوس إلــى 
«تطوير ضخم لقدرات إنتاج» 
التطعيمات لعدم ضرب التقدم 

احملرز في مكافحة اجلائحة.
وذكــر على ســبيل املثال 
مجموعة «سانوفي» الفرنسية 
لصناعة األدوية التي تأخرت 
فــي تطويــر لقاحهــا لكنهــا 
اقترحت إنتاج اعتبارا من هذا 

التقييد، حــذر تقرير لوكالة 
«بلومبيرغ» األميركية، من أن 
األمر سيستغرق سبع سنوات 
حتى يعــود العالم إلى وضع 
ما قبل ظهور ڤيروس كورونا.

وقد اعتمدت «بلومبيرغ» 
في اإلجابة عن هذا الســؤال، 
علــى أكبــر قاعــدة بيانــات 
للقاحات كورونا حول العالم 
ـ خاصــة بهــا ـ لإلجابــة عن 
هذا السؤال، بجانب توقعات 
العلمــاء حــول العالــم، مثل 
كبيــر أطباء األمراض املعدية 
في الواليات املتحدة، أنتوني 

فاوتشي.
وقــال فاوتشــي إنه حتى 
تعود احلياة إلى طبيعتها، فإن 
يجب تطعيم من ٧٠٪ إلى ٨٥٪ 

من السكان.
وبحســب قاعــدة بيانات 
بلومبيــرغ، فــإن إســرائيل 

وأفاد بيان «سينوفاك» بأن 
املوافقة على استخدام اللقاح 
تأتي بعد عدة اختبارات محلية 
وفــي اخلارج للقاح في بلدان 
بينهــا البرازيل وتركيا، على 
الرغم من أنــه «ال تزال هناك 
حاجة للتأكد بدرجة إضافية 
من نتائج فعاليته وسالمته».
لقــاح  إقــرار  ويأتــي 
«ســينوفاك» بعد أسابيع من 
حصول شــركة «سينوفارم» 
الصينية لصناعة األدوية على 
الضوء األخضر املشروط أيضا 

لطرح لقاحها في السوق.
وأفادت «ســينوفاك» بأن 
االختبارات في البرازيل أظهرت 
أن اللقاح فعال بنسبة مقدارها 
نحــو ٥٠٪ في منــع اإلصابة 
وبنســبة ٨٠٪ في منع تطور 
إلــى مســتويات  اإلصابــات 

تستدعي التدخل الطبي.

تتجه نحو الوصول إلى نسبة 
تلقيح ٧٥٪من الســكان خالل 
شهرين فقط، فيما يتوقع أن 
تصل الواليات املتحدة إلى هذه 

النسبة في عام ٢٠٢٢.
وفــي الســياق، منحــت 
السلطات املسؤولة عن قطاع 
األدويــة فــي الصــني الضوء 
األخضر «بشروط» الستخدام 
ثانــي لقاح ضد كوفيد-١٩ مت 
تطويــره فــي البــالد ويدعى 
«كورونا فــاك» الذي طورته 
شــركة «ســينوفاك»، وفــق 
مــا أعلنت شــركة الصناعات 

الدوائية أمس.
وكان اللقاح استخدم حتى 
قبل اإلعــالن لتطعيــم فئات 
رئيســية تعــد أكثــر عرضة 
لإلصابة بڤيروس كورونا، لكن 
إقراره أمس يسمح باستخدامه 

للعامة.

أبوظبي تعيد فرض بعض القيود و تصاعد الدعوات لتوحيد جهود صّناع اللقاحات

(أ.ف.پ) أحد أعضاء فريق محققي منظمة الصحة العاملية يخضع الجراء مسحة كورونا في فندقه في ووهان بالصني 

الصيف لقاح منافستها فايزر-
بايونتيك املرخص له والذي 

أثبت فعالية عالية.
وقال: «ندعو شركات أخرى 

ألن حتذو حذوها».
ونهاية يناير أعلن املختبر 
السويسري «نوفارتيس» انه 
يضع في التصــرف إمكانات 
فايــزر-  لقــاح  لتوضيــب 
بايونتيك في عقاقير بالشكل 
املناســب. وأعلــن تيــدروس 
«ميكن للشركات املنتجة القيام 
بأكثر من ذلك: لقد حصلت على 
مبالغ عامة ضخمة ونشجعها 
جميعا على تقاســم البيانات 
والتكنولوجيات للمســاعدة 
على توزيع منصف للقاحات 

في العالم».
ووسط تخبط دول العالم 
بني املضي في عملية التطعيم 
واالســتمرار فــي اجــراءات 

ملشاهدة الڤيديو


