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طالبان واحلكومة األفغانية توافقان على إجراء محادثات سالم

أفغانستان :مقتل  26من قوات األمن بتفجير انتحاري
هاجم انتحاري بسيارة مفخخة
قاعدة للجيش في أفغانستان ،أمس
األحد ،حيث قتل  26عنصرا ً أمنيا ً ،وفق
ما أفاد مسؤولون ،في هجوم يعد بني
األكثر دموية ضد القوات األفغانية
على مدى األشهر األخيرة.
ووق���ع ال��ه��ج��وم ف��ي والي���ة غزنة
(ش������رق) وال���ت���ي ك���ان���ت م��س��رح �ا ً
ملعارك متكررة بني طالبان والقوات
احلكومية .وقال مدير مستشفى غزنة
ب��از محمد همت لوكالة“ :تلقينا 26
جثة و 16جريحاً حتى اآلن .جميعهم
عناصر أمن”.
ه��ذا واتفقت احلكومة األفغانية
وحركة طالبان املتمردة على قواعد
إجرائية خلوض محادثات سالم إلنهاء
 19عاما ً من الصراع في البالد ،حسبما
ذكرت وكالة بلومبرج لألنباء.
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م ط��ال��ب��ان
محمد نعيم ،حيث يقع مكتب احلركة
السياسي ،عبر تويتر ،إن “الشروط
املؤلفة من  21مادة “أقرها” الطرفان
لكسر اجلمود الذي استمر ألسابيع.
ولم تعلق احلكومة األفغانية.
وك��ان اخل�لاف الرئيسي هو ما إذا
ك��ان يجب أن يستخدم االت��ف��اق بني
ال��والي��ات املتحدة وطالبان كأساس
للمحادثات بني أفغانستان وطالبان،
وهو الوضع الذي ترفضه احلكومة.
وي��ت��ط��ل��ب ات���ف���اق ال���س�ل�ام ال���ذي
وقعته الواليات املتحدة مع احلركة
املسلحة ي��وم  29فبرايرمن طالبان

أفغانستان .وب��دأت الواليات املتحدة
سحب قواتها م��ن ال��ب�لاد وم��ن املقرر
أن تخفض عدد قواتها من  4500إلى

 2500بحلول  15يناير على أن يتم
سحب املزيد من األفراد بحلول مايو.
وأع��رب��ت احلكومة األفغانية عن

قلقها إزاء ما تعتبره انسحاباً سابقاً
ألوان��ه قد يترك البالد في حالة حرب
أهلية.

دبرصيون :سنواصل قتال قوات احلكومة اإلثيوبية

أبي أحمد :العمليات العسكرية في إقليم تيجراي اكتملت
قال رئيس ال��وزراء اإلثيوبي أبي
أح��م��د ،على تويتر إن “العمليات
العسكرية في إقليم تيغراي بشمال
البالد اكتملت” .جاء ذلك بعد قليل من
إعالنه أن القوات االحتادية سيطرت
بالكامل على مقلي عاصمة اإلقليم.
وق��ال أب��ي“ :يسرني أن أعلن أننا
أكملنا وأوقفنا العمليات العسكرية
في إقليم تيراي”.
كما ق��ال دب��رص��ي��ون جبرمكئيل
زع��ي��م اجل��ب��ه��ة الشعبية لتحرير
ت��ي��غ��راي ف��ي إث��ي��وب��ي��ا ف��ي رس��ال��ة
نصية لرويترز إن “قواته ستواصل
ق��ت��ال احل��ك��وم��ة اإلث��ي��وب��ي��ة ،وذل��ك
بعد ساعات من إع�لان أدي��س أبابا
اكتمال العمليات العسكرية للجيش
ف��ي اإلقليم” .وأض���اف ف��ي رسالته
“وحشيتهم لن تزيدنا إال إصرارا ً على
محاربة هؤالء الغزاة حتى النهاية”.
وردا ً على س��ؤال من رويترز في
رسالة نصية عما إذا كان ذلك يعني
أن قواته ستستمر في القتال ،أجاب
دبرصيون “بالتأكيد .األم��ر يتعلق
بالدفاع عن حقناً في تقرير املصير”.
ولم ترد حكومة رئيس ال��وزراء أبي
أحمد على ذلك حتى اآلن .وفي وقت
سابق ،قال أبي إن “الشرطة تبحث
عن قادة اجلبهة وإنه سيتم القبض
عليهم وتقدميهم للمحاكمة”.

اخلارجية
األميركية:
 6انفجارات
في أسمرة
أف���ادت وزارة اخلارجية
األم���ري���ك���ي���ة ،ف���ي ت��غ��ري��دة
على تويتر ،ب���ورود تقارير
ع��ن وق���وع  6ان��ف��ج��ارات في
العاصمة اإلريترية أسمرة ،
مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد
سبب أو موقع االنفجارات.
وق�����ال�����ت اخل����ارج����ي����ة
األمريكية أم��س األح��د “في
الساعة  10.13دقيقة مساء
أم��س ،وقعت  6انفجارات في
أسمرة” .وكانت ق��وات إقليم
تيغراي اإلثيوبي التي تقاتل
ال��ق��وات االحت��ادي��ة اإلثيوبية
أطلقت من قبل صواريخ على
إريتريا.

قوات اجليش االثيوبي

ترامب :احتيال وانعدام شرعية
في بنسلفانيا
ق��ال الرئيس األمريكي دون��ال��د ترامب إنه
سوف يستأنف الدعوى في بنسلفانيا ،مشيرا ً
إل��ى وج��ود عمليات احتيال ومم��ارس��ات غير
شرعية في فرز أصوات الناخبني بالوالية.
وغ��رد ترامب عبر صفحته مبوقع “تويتر”
للتواصل االجتماعي“ :عدد بطاقات االقتراع
التي تعترض عليها حملتنا في بنسلفانيا أكبر
بكثير من الفرق الذي يبلغ  81ألف صوت .هذا
ليس قريب من ذلك الرقم حتى .يشكل االحتيال
وانعدام الشرعية جزءا ً كبيرا ً من القضية”.
رفضت محكمة استئناف احتادية في والية
بنسلفانيا األمريكية في وقت سابق السبت طعنا ً

كوريا اجلنوبية
تدرس تشديد قيود
التباعد االجتماعي
قالت وكالة يونهاب لألنباء ،إن السلطات
في كوريا اجلنوبية ستبحث أم��س األحد
تشديد قيود التباعد االجتماعي للحد من
األنشطة االقتصادية بعدما سجلت البالد
في األي��ام القليلة املاضية أس��رع انتشار
لعدوى فيروس كورونا منذ األي��ام األولى
لظهور الوباء.
وأفادت املراكز الكورية ملكافحة األمراض
والوقاية منها بأن كوريا اجلنوبية سجلت
 450إصابة بفيروس كورونا  ،وذلك بعد
تسجيل أكثر من  500حالة يومياً على مدار
ثالثة أيام متتالية .وتشهد املوجة الثالثة
للوباء أعلى مستوى من اإلصابات خالل
نحو تسعة أشهر.
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مسلحو بوكو حرام
يقتلون  43مزارع ًا
شمال شرق نيجيريا
قتل مسلحو جماعة بوكو حرام ما ال يقل عن  43مزارعا ً،
وأصابوا ستة آخرين ،في حقول األرز بالقرب من مدينة
مايدوجوري ،عاصمة والية برونو.
وأف���ادت ميليشيا مناهضة للجهاديني ب��أن مسلحي
بوكو حرام قاموا بتقييد املزارعني في قرية كوشوبي ،ثم
ذبحوهم ،وفقاً ملا أورت��ه صحيفة “نيجيريان تريبيون”
احمللية عبر موقعها االلكتروني.
وقال قائد امليليشيا ،باباكورا كولو ،الذي ساعد الناجني:
“مت استعادة جثث  ،43ذبحوا جمعياً ،باإلضافة لستة
آخرين أصيبوا بجروح خطيرة”.
وأض��اف“ :ليس هناك شك في أن هذا العمل من تنفيذ
بوكو حرام التي تنشط في املنطقة وتهاجم املزارعني بشكل
متكرر”.
وقال إبراهيم ليمان ،وهو عضو آخر في امليليشيا ،إن
الضحايا عمال من والية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا،
على بعد حوالي ألف كيلومتر ( 600ميل)  ،وسافروا إلى
الشمال الشرقي للبحث عن عمل.
وأشار ليمان إلى  60مزارعً ا مت التعاقد معهم للعمل في
حصاد األرز ،قتل منهم  43قتلوا وأصيب ستة.
وال ي��زال هناك ثمانية في ع��داد املفقودين ،ويعتقد أن
املسلحني قد اختطفوهم.

روسيا 21 :ألف الجئ
عادوا إلى كارباخ

اثار التفجير الدموي

قطع العالقات مع جميع اجلماعات
اإلره��اب��ي��ة ،مب��ا ف��ي ذل���ك ال��ق��اع��دة،
مقابل انسحاب القوات األمريكية من
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قدمه ترامب في إطار دعوى قضائية يزعم فيها
حدوث تزوير ضخم ألصوات الناخبني .وقالت
احملكمة إن مزاعم التزوير الصادرة عن حملة
ترامب “ليس لها أي أساس”.
وكتب القاضي ستيفانوس بيباس“ :إن
وصف االنتخابات بأنها غير عادلة ال يجعلها
كذلك .إن االتهامات تتطلب مزاعم محددة ثم أدلة.
وليس لدينا هنا أي شيء من ذلك”.
ولم ترضخ جينا إليس محامية فريق ترامب
للقرار .وقالت عبر تويتر إن “اجلهاز القضائي
الناشط في والية بنسلفانيا يواصل التستر على
مزاعم التالعب اجلماعي”.

ماكرون يواجه ضغوط ًا وسط احتجاج
اآلالف ضد قانون أمني جديد
خ��رج آالف األش��خ��اص ف��ي امل���دن الفرنسية
الكبرى ،احتجاجاً على قانون أمني جديد مثير
للجدل يحظر نشر صور ضباط الشرطة بقصد
إضرارهم.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” لألنباء أن النشطاء
والصحفيني يشعرون بالقلق من أن “قانون األمن
الشامل “ م��ن شأنه أن يسمح باستمرار عنف
الشرطة دون رادع في وقت تتزايد فيه الدعوات
ملزيد من الرقابة.
وتصاعد الغضب بسبب مقاطع فيديو أظهرت
قوات الشرطة وهي تستخدم القوة غير املبررة ضد
رجل أس��ود ومهاجرين في مناسبتني منفصلتني

دير شبيغل :شرطة أملانيا شاركت
بصد طالبي اللجوء ببحر إيجة
ق��ال��ت مجلة “دير شبيغل” ،إن فابريس
ليجيري مدير الوكالة األوروبية حلرس احلدود
والسواحل “فرونتكس” ذكر في تقرير أن الشرطة
األملانية شاركت مرة واحدة على األقل في إجبار
طالبي اللجوء على العود مبياه بحر إيجة بشكل
غير قانوني .وذك��رت املجلة األملانية أن تقرير
ليجيري امل��ق��دم إل��ى املفوضية األوروب��ي��ة أكد
بوضوح وصول قارب مطاطي إلى املياه اإلقليمية
اليونانية ب��ح��دود ال��س��اع��ة ال��س��ادس��ة صباح
 10أغسطس املاضي ،بحسب ما أف��اده املرصد
اليوناني “براسو” .وأضافت أنه بحسب تقرير
ليجيري ف��إن املرصد اليوناني بعث بالغا إلى
السفن املجاورة في املنطقة ،ومن بينها السفينة
األملانية “ ”Uckermarkالتي وصلت إلى مكان

القارب املطاطي بعد  15دقيقة من البالغ.
وأوض��ح��ت أن ال��ش��رط��ة األمل��ان��ي��ة اعترضت
القارب الذي كان داخله  40طالب جلوء ،وعوضا
عن إنقاذهم ونقلهم إلى السفينة انتظرت وصول
قوات خفر السواحل اليونانية.
وبينت دي��ر شبيغل أن ق��وات خفر السواحل
التركية أنقدت طالبي اللجوء الـ  40بعد ساعتني
من اعتراض السفينة األملانية طريقهم ،وإجبار
خفر ال��س��واح��ل اليوناني إع��ادت��ه��م إل��ى املياه
اإلقليمية التركية.
وأضافت املجلة األملانية أنه “من الواضح أن
طالبي اللجوء مت جبرهم على العودة إلى املياه
اإلقليمية التركية من قبل ق��وات حماية احلدود
اليونانية ،لقد وقعوا ضحية صد غير قانوني”.

األسبوع املاضي.
وقالت شرطة باريس في تغريدة عبر تويتر
إن “أعمال عنف اندلعت اليوم على هامش مسيرة
بالقرب من ساحة الباستيل في باريس ومت إضرام
النيران في بعض مواد مواقع البناء”.
وق��ال الرئيس إميانويل م��اك��رون ،ال��ذي دفع
حزبه في اجتاه سن تشريع للمساعدة في حماية
الشرطة مع استمرار احلكومة في وعدها بتحسني
األمن وقمع اجلرمية ،إن مقاطع الفيديو الوحشية
للشرطة “تخجلنا” ،وأدان العنف من قبل رجال
الشرطة وض��ده��م ،في تعليقات عبر فيس بوك
وتويتر اجلمعة.

مظاهرات في األرجنتني ضد
مشروع تقنني اإلجهاض
شهدت نحو  250مدينة في األرجنتني مظاهرات
حاشدة ضد مشروع قانون يشمل تقنني اإلجهاض
في البالد .ويخطط مجلس الشيوخ األرجنتيني إلى
مناقشة مشروع القانون املذكور في  10ديسمبر
ال��ق��ادم .وعبّر آالف األرجنتينيني عن احتجاجهم
ورفضهم مل��ش��روع تقنني اإلج��ه��اض ال���ذي طرحه
الرئيس “ألبرتو فرنانديز” .وجتمع اآلالف ،أمام
مجلس الشيوخ الوطني بالعاصمة بوينس آيرس
مؤكدين على رفضهم شرعنة اإلجهاض.
وخ�لال املظاهرة رف��ع املشاركون الفتات حتذر
من جرمية اإلجهاض وتدعو إلنقاذ األرواح .وفي
 17نوفمبر  2020ط��رح فرنانديز مشروع تقنني
اإلجهاض الذي كان من وعوده االنتخابية.
ويتيح مشروع القانون اإلجهاض حتى األسبوع
الرابع عشر من احلمل حسب الرغبة وتقدمي العالج
الالزم مجانًا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،أن  2115الجئاً عادوا
من أرمينيا إلى إقليم ناغورني قرة باغ ،خالل الـ  24ساعة
املاضية ،مبساعدة قوات حفظ السالم الروسية ،حسبما
أفاد املوقع اإلخباري لقناة “أر.تي” بالعربي.
وج��اء في بيان ل��ل��وزارة أن  21083الجئاً ع��ادوا إلى
منازلهم في اإلقليم منذ  14نوفمبراحلالي.
وأش��ارت ال��وزارة إلى أن نظام وقف إطالق النار ،الذي
مت فرضه مبوجب بيان زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان
في  10نوفمبرال يزال سارياً على امتداد خط التماس بني
الطرفني األرميني واألذربيجاني في املنطقة.
كما أورد البيان أن العسكريني الروس يواصلون عملهم
على تطهير الطرق العامة واملنازل واألراض��ي من األلغام
والذخائر غير املنفجرة.

مقتل روسي دهسته مدرعة
في سان بطرسبرغ
أعلنت جلنة حتقيق روسية ،أمس األحد ،وفاة رجل
في ح��ادث ده��س بناقلة جنود مدرعة في مدينة سان
بطرسبرغ.
وبحسب بيانات اللجنة ،كانت مؤسسة خاصة أجرت
“فعاليات ذات طابع عسكري (تنظيم مراحل اخلروج
امليداني العسكري)” ،وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك
الروسية.
وأض��اف بيان املكتب الصحافي للجنة “خالل تنقل
الناقلة املدرعة ،اصطدمت برجل يبلغ من العمر  38عاما ً،
كان مشاركاً في الفعالية ،والذي فارق احلياة في مكان
احلادث”.
وأش��ارت اللجنة إل��ى فتح قضية جنائية في تقدمي
اخلدمات التي ال تلبي متطلبات السالمة.

الطاقة الذرية اإليرانية:
سنواصل املسار بقوة
مضاعفة
أك��دت منظمة الطاقة ال��ذري��ة اإلي��ران��ي��ة أن علماء
الصناعة النووية في البالد سيواصلون “مسار اقتدار
البالد بقوة مضاعفة”.
وكتبت املنظمة على موقع التواصل االجتماعي تويتر
“على املستكبرين في العالم أن يعلموا أن علماء الصناعة
النووية سيواصلون مسار اقتدار البالد بقوة مضاعفة
بناء على تدابير واستراتيجية اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،وطريق الشهداء األب��رار سيستمر” ،وفقاً ملا
نقلته وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية (إرنا)
أمس األحد.
يأتي هذا بعد مقتل العالم النووي اإليراني محسن
فخري زاده  ،وقد اتهم الرئيس اإليراني حسن روحاني
إسرائيل باملسؤولية عن اغتياله.

آالف اإلسرائيليني
يتظاهرون للمطالبة
باستقالة نتنياهو
تظاهر آالف اإلسرائيليني ،في ع��دة م��دن للمطالبة
باستقالة رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو ،وذلك لألسبوع
الـ  24على التوالي .وذكرت قناة “كان” الرسمية أنه مع
تخفيف قيود كورونا ،خرج اآلالف في القدس ومناطق
أخرى للمطالبة باستقالة نتنياهو.
ونوهت القناة إلى أن التظاهرة الرئيسية نظمت قرب
مقر إقامة نتنياهو بالقدس .وأشارت القناة إلى الشرطة
اعتقلت  7أشخاص من مناصري نتنياهو في القدس
بتهمة االعتداء على املتظاهرين ضده.
كما شهدت ع��دة مناطق مبدينتي ت��ل أبيب وحيفا
وقيسارية تظاهرات ضد نتنياهو ،شارك فيها اآلالف،
وفق املصدر ذاته .وأشارت صحيفة “هآرتس” اخلاصة
إلى أنّ التظاهرات مستمرة لألسبوع الـ  24على التوالي.
ومنذ أشهر ،يتظاهر أسبوعيًا آالف اإلسرائيليني في
أنحاء البالد ،ضد نتنياهو وحكومته ،في إطار ما وصفوه
بـ”سوء إدارة أزمة كورونا”.
وإث��ر انخفاض احلصيلة اليومية لعدد اإلصابات
بفيروس ك��ورون��ا ع��ن  1000إص��اب��ة يوميا ،خففت
احلكومة األسبوع املاضي ،من القيود املفروضة حيث
سمحت لبعض احمل�لات واملجمعات التجارية بفتح
أبوابها.

