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انفجار يستهدف سيارة لقوات األمن
وسط كابل
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وسيناتور امريكي يحذّر من تداعيات شريرة وعنصرية

بايدن يسير على خطى ترامب:
الطريق املأساوي نفسه

أك���دت احل��ك��وم��ة األف��غ��ان��ي��ة اجل��دي��دة ال�تي
شكلتها ح��رك��ة «ط��ال��ب��ان» أن ان��ف��ج��ارا دوى،
األرب��ع��اء ،وسط العاصمة كابل .وص��رح نائب
امل��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة ال��داخ��ل��ي��ة يف حكومة
«طالبان» ،عقيل جان عزام ،بأن االنفجار وقع
يف الدائرة األمنية التاسعة من كابل واستهدف
سيارة لقوات األمن ،ما أسفر عن إصابة اثنني
من عناصرها .وأكد املسؤول إطالق حتقيق يف
احلادث ،بينما مل تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها
عن االنفجار .ونقلت وكالة «آسواكا» احمللية
عن شهود عيان تأكيدهم مس��اع دوي إطالق
الرصاص يف أعقاب االنفجار.

أدى ح��ادث تصادم م��روع بني حافلة وسيارة
رياضية يف مجهورية جنوب إفريقيا ،إىل مصرع
 12شخصا وإصابة آخرين .شهد تصادم مروع،
وجهاً لوجه ،يف ليمبوبو  ،جبنوب إفريقيا ،
شخصا يف ح���ادث ط��ري��ق ،بينما
م��ص��رع 12
ً
أصيب آخ���رون جب��روح يف ه��ذا احل���ادث ال��ذي
أل��ق��ي باللوم فيه على س��ائ��ق فقد السيطرة
بسبب انفجار إطار سيارته الرياضية .وقالت
وزارة النقل وسالمة اجملتمع إن سائق سيارة
التويوتا فقد السيطرة بسبب انفجار إط��ار،
واص��ط��دم حبافلة مرسيدس بنز ك��ان على
متنها  22راكبا.

رقم قياسي جديد لمرضى كورونا

انتقد سيناتور أمريكي ،الرئيس جو بايدن،
معتربا أنه يسري يف «الطريق املأساوي نفسه»
الذي سلكه الرئيس السابق دونالد ترامب.
وق���ارن السيناتور اجل��م��ه��وري ميت روم�ني،
خالل خطاب ألقاه يف جملس الشيوخ ،تعليقات
بايدن األخرية مبزاعم ترامب «الكاذبة» بتزوير
انتخابات .2020
وان��ت��ق��د روم�ن�ي خ��ط��اب ب��اي��دن ال���ذي أل��ق��اه يف
أتالنتا ،مشريا إىل أن بايدن قال« :إن هدف بعض
اجلمهوريني هو حتويل إرادة الناخبني إىل جمرد
اقرتاحات» ،معلقا على ذلك قائال« :هكذا ،يسري
الرئيس بايدن يف نفس الطريق امل��أس��اوي الذي
سلكه سلفه ترامب ،حيث يلقي بظالل من الشك
على مصداقية االنتخابات األمريكية».
وعرب عن حزنه على خلفية خطاب بايدن،
قائال« :هذا يوم حزين ،فأنا كنت أتوقع املزيد
من الرئيس بايدن ،الذي توىل منصبه بهدف
توحيد البالد».
ودان رومين ،الطريقة اليت مت بها «حتقري»
«امل��ؤس��س��ات األمريكية التأسيسية» يف عهد
ترامب ،مبا يف ذلك االنتخابات ،والصحافة،
وال���ع���دل ،ووك����االت االس��ت��خ��ب��ارات والصحة
العامة.
كما اتهم رومين ،بايدن بإحداث «تداعيات
ش���ري���رة وع��ن��ص��ري��ة» ب���ش���أن أول���ئ���ك ال��ذي��ن
ي��ع��ارض��ون توقيع الدميقراطيني على قانون
حرية التصويت.

وصف الرئيس األمريكي ،جو بايدن ،اقتحام
مبنى الكابيتول يف العاصمة واشنطن على
أيدي حشود من مؤيدي سلفه دونالد ترامب،
قبل عام ،بأنه كان حماولة انقالب فاشلة.
ويف خطاب ألقاها الثالثاء ،يف مدينة أتالنتا،
ونشر نصه بالكامل على موقع البيت األبيض،
مح���ل ب���اي���دن س��ل��ف��ه ت���رام���ب امل��س��ؤول��ي��ة عن
حتريض مؤيديه يف السادس من يناير العام
املاضي على مساعدته يف «الفوز بالقوة ،بعد أن
خسر يف صناديق االقرتاع ،وفرض إدارة الغوغاء
إللغاء نتائج انتخابات حرة ونزيه ،ومنع عملية
النقل السلمي للسلطة ألول م��رة يف تاريخ
الواليات املتحدة».
وت��اب��ع ب���اي���دن »:إن��ه��م ف��ش��ل��وا ،ل��ك��ن انتصار
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ومستقبلها مل ي��ك��ن أك��ي��دا.
ل��ذل��ك حن��ن ال��ي��وم هنا ل��ل��وق��وف يف مواجهة
ال��ق��وى داخ��ل أمريكا ،ال�تي تضع احلكم فوق
امل���ب���دأ ،وح���اول���ت ت��دب�ير ان��ق�لاب ع��ل��ى اإلرادة
ال�ت�ي ع�بر ع��ن��ه��ا ال��ش��ع��ب األم��ري��ك��ي بطريقة
شرعية ،من خالل زرع الريب واختالق اتهامات
باالحتيال ،والبحث عن سبل لسرقة انتخابات
 2020م��ن ال��ش��ع��ب .إن��ه��م يسعون إىل سيادة
الفوضى ،بينا نسعى حنن إىل سيادة الشعب».
وحذر الرئيس من أن «املعركة من أجل روح
أمريكا مل تنته بعد» ،داعيا الناس إىل الوقوف
م��ع��ا وب��ال��ق��وة ب��غ��ي��ة ال��ت��أك��د م��ن أن أح���داث
ال���س���ادس م��ن ي��ن��اي��ر « 2021مل ت��ك��ن نهاية

الدميقراطية بل بداية لنهضتها».
وات���ه���م ب���اي���دن إدارة ت���رام���ب ب��ال��ض��غ��ط على
م��س��ؤول�ين يف اهل��ي��ئ��ات االن��ت��خ��اب��ي��ة ،م��رج��ح��ا أن
اجل��م��ه��وري�ين ي��رغ��ب��ون يف ت��ق��وي��ض االن��ت��خ��اب��ات
ال��ق��ادم��ة م��ن خ�لال معارضتهم للتصويت عرب
الربيد.
ووج���ه سيد البيت األب��ي��ض يف ه��ذا الصدد
ن���داء إىل ال��ك��ون��غ��رس ،داع��ي��ا إي���اه إىل تعديل
التشريعات اليت تتيح للجمهوريني يف جملس
ال��ش��ي��وخ منع مت��ري��ر م��ش��روع��ي «ق��ان��ون حرية
ال��ت��ص��وي��ت» و»ق���ان���ون ج���ون ل��وي��س اخل���اص
بتوسيع حقوق التصويت».
وان���ت���ق���د ب����اي����دن ال����ق����واع����د ال��ت��ي حي��ت��اج
ال��دمي��ق��راط��ي��ون يف جم��ل��س ال��ش��ي��وخ حاليا
مب��وج��ب��ه��ا إىل دع����م  60م���ن أص����ل أع��ض��اء
اجمللس الـ 100لتمرير القانونني املذكورين،
قائال« :اخلطر على دميقراطيتنا جسيم إىل
ق���در يتطلب م��ن��ا ال��ب��ح��ث ع��ن سبيل لتمرير
هذين القانونني اخلاصني حبقوق التصويت
وطرحهما على النقاش والتصويت عليهما».
وأب�����دى ال��رئ��ي��س ق��ن��اع��ت��ه ب���أن ت��ب�ني ه��ذي��ن
القانونني سيساعد يف منع تقويض االق�تراع
ومحاية املسؤولني االنتخابيني غري احلزبيني،
الذين يؤدون عملهم ،من أي ضغط أو تدخل،
وسيجعل السياسة خالية من «امل��ال املظلم»،
مشددا على أن الوقت ح��ان لتبنيهما ،وتابع:
«أجريت مشاورات هادئة بهذا الشأن مع أعضاء
الكونغرس على مدى الشهرين املاضيني ،وإنين
تعبت من التزام الصمت!».

موسكو تصف ترصيحات املسؤولني األمريكيني باالستفزازية

سجلت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة رقما
قياسيا جديدا لدخول مصابي فريوس كورونا
إىل املستشفيات ،مع وجود أكثر من 145000
مريض يف مستشفياتها .ووفقا لبيانات وزارة
الصحة واخل��دم��ات اإلنسانية ،ف��إن 145982
ش��خ��ص��ا مت نقلهم إىل امل��س��ت��ش��ف��ى ،مصابني
بفريوس ك��ورون��ا .ويتجاوز ه��ذا العدد ال��ذروة
السابقة البالغة حوالي  142000شخص ،اليت
مت تسجيلها يف يناير  80 .2021إىل  90يف
املئة من املرضى املوجودين يف املستشفيات مل
يتم تلقيحهم ضد فريوس كورونا ،أو يف بعض
احل��االت حصلوا على جرعتني من اللقاح من
دون اجلرعة املعززة.

مقتل  4عسكريين في هجوم
لمتطرفين شمال بوركينا فاسو

أعرب السفري الروسي لدى واشنطن ،أناتولي
أن���ت���ون���وف ،ع���ن رف����ض م��وس��ك��و ل��ل��ت��ص��رحي��ات
األمريكية االستفزازة األخرية ،مؤكدا أن هدفها
نسف عملية التفاوض بني موسكو وواشنطن.
وق��ال السفري الروسي يف بيان على فيسبوك،
تعليقا على تصرحيات املسؤولني األمريكيني:
«نرفض رفضا قاطعا التصرحيات االستفزازية
لكبار املسؤولني األمريكيني اهل��ادف��ة إىل نسف
عملية التفاوض بني واشنطن وموسكو».
وأوض��ح أن موسكو تنتظر إج��راءات ملموسة،
وليس اتهامات بكل الذنوب.
وأض���اف« :حن��ن ج��اه��زون ملناقشة موضوعية
للوثائق الروسية اليت جيب اعتمادها يف أقرب
وقت ممكن الستقرار الوضع يف أوروبا».
وت���اب���ع« :حن��ت��اج إىل إج�����راءات م��ل��م��وس��ة من
اجل��ان��ب األم��ري��ك��ي ،ول��ي��س م��ع��ل��وم��ات مضللة
وات��ه��ام��ات ب��ك��ل ال���ذن���وب .ح���ان ال��وق��ت للتوقف

ع���ن س��ي��اس��ة ت��ش��ج��ي��ع ال��ف��اش��ي��ة ال��ف��ت��ي��ة ال�تي
جيري استعراضها يف كييف .التاريخ ال يغفر
األخطاء».
ونصح السفري الروسي نائبة وزي��ر اخلارجية
األمريكي ،فيكتوريا ن��والن��د ،ال�تي ألقت باللوم
على موسكو يف التوتر حول أوكرانيا ،بأن تكون
حذرة يف صياغة العبارات يف الوقت الذي جتري
فيه املفاوضات .ويف وقت سابق قالت املتحدثة
باسم البيت األب��ي��ض ،ج�ين بساكي ،إن��ه «من
املبكر» معرفة ما إذ كانت روسيا جادة يف خفض
التوترات األمنية مع أوكرانيا بعد املفاوضات
األمنية يف جنيف.
بدورها صرحت مندوبة واشنطن الدائمة لدى
الناتو ،جوليان مسيث ،بأن الواليات املتحدة ال
ترى فرصا كبرية للتوصل إىل حل توافقي مع
روسيا حول موضوع توسع احللف إىل الشرق.
وتستضيف بروكسل ،األرب��ع��اء ،اجتماعا يف

إط��ار جملس روسيا-الناتو ،على أن تقام جولة
أخ���رى م��ن امل��ف��اوض��ات يف إط���ار منظمة األم��ن
والتعاون يف أوروبا يوم غد اخلميس.
واس��ت��ض��اف��ت ج��ن��ي��ف ي����وم االث���ن�ي�ن امل���اض���ي،
م��ف��اوض��ات استمرت حن��و  8س��اع��ات ب�ين روسيا
والواليات املتحدة يف إطار احلوار االسرتاتيجي،
تناولت ملف الضمانات األمنية ،وعلى رأسها
مطالبة ال��ط��رف ال��روس��ي للناتو بضمان عدم
توسعه شرقا ،األمر الذي يرفضه قطعا اجلانب
األمريكي.
وتأتي املفاوضات الروسية الغربية على خلفية
مزاعم مستمرة من قبل أعضاء الناتو والسلطات
يف كييف حول حشد روسيا لقواتها قرب حدود
أوكرانيا ،وحتذيرات متكررة من قبل احللف من
شن موسكو «أي ع��دوان جديد» على األراض��ي
األوكرانية ،و»دفع مثن باهظ» ألي حترك من
هذا النوع.

وإجراءات جديدة عقب األحداث االخيرة

رئيس كازاخستان يصل مدينة ألما-آتا التي شهدت اعمال عنف

ق���ت���ل  4ع��س��ك��ري�ين ع���ل���ى األق������ل يف ه��ج��وم
ملتطرفني استهدف وحدتهم يف مشال بوركينا
فاسو بالقرب من احلدود مع النيجر ،حبسب ما
أفادت مصادر أمنية مساء الثالثاء .وقال مصدر
أم�ن�ي ل��وك��ال��ة «ف���ران���س ب����رس» إن «ه��ج��وم��ا
إرهابيا استهدف وحدة من املفرزة العسكرية بني
ماركوي وتوكابانغو .لقد أسفر اهلجوم عن
مقتل أربعة عسكريني وإصابة آخرين جبروح».
وأك��د مصدر أم�ني آخ��ر وق��وع اهل��ج��وم ،مشريا
إىل أن «رد العسكريني أتاح صد املهامجني وقتل
بعضهم».

جندي بولندي يعرتف مبقتل  240مهاجرا
على احلدود

كشف اجلندي البولندي ،إميل شيشكو ،ال��ذي فر إىل بيالروس اجمل��اورة يف وقت
سابق ،بأن اجليش تلقى أوامرا بإطالق النار على املهاجرين الذين حاولوا الدخول إىل
بولندا ،مؤكدا مقتل  240مهاجرا.
وقالت جلنة التحقيقات البيالروسية« :أثناء التحقيق يف القضية اجلنائية ،قال
إميل شيشكو إنه منذ  8يونيو ،شارك مع زمالئه يف جرائم قتل منظمة يف املنطقة
احلدودية وبالقرب من قرية سيميانوفكا يف مجهورية بولندا ،ووفقا ملا ذكره اجلندي
فإنه على علم مبقتل أكثر من  240مهاجرا».
وقد شرعت جلنة التحقيقات البيالروسية يف مجع املعلومات حول حقائق اختفاء
مهاجرين من دول الشرق األوسط ،الذين كانوا يعتزمون الدخول إىل أوروبا الغربية
من خالل احلدود مع بولندا اجملاورة لبيالروس.
ويف نهاية شهر نوفمرب املاضي ،قال الرئيس البيالروسي ،ألكسندر لوكاشينكو ،أنه
يف سياق أزمة املهاجرين على احلدود« ،وصل األمر باألوغاد (البولنديني) إىل حد قتل
الناس».
وأكد لوكاشينكو العثور على جثث لعدد من املهاجرين الذين كانوا حياولون
عبور احلدود البولندية للدخول فيما بعد إىل دول االحتاد األوروبي.

بعد مقتل جنود عىل حدود البلدين

الرئيس االمريكي يفجّر مفاجأة جديدة بشان اقتحام الكابيتول
 12قتيال في حادث في جنوب إفريقيا

4

أف�������ادت وس����ائ����ل إع���ل��ام حم��ل��ي��ة ب�����أن رئ��ي��س
كازاخستان ،قاسم جومارت توكايف ،وصل إىل
مدينة أملا-آتا ،أكرب مدن البالد ،واليت تضررت
بشكل كبري م��ن األح���داث الدامية ال�تي عمت
أرجاء كازاخستان.
ونقلت وسائل اإلعالم عن مصادر يف هياكل
السلطة واإلدارة الرئاسية أن الرئيس توكايف
م���وج���ود ح��ال��ي��ا يف أمل����ا-آت����ا .ومل ي��ق��دم املكتب
الرئاسي معلومات رمسية حول هذا األمر حتى
اآلن.
م��ن جانبه ،أص��در رئيس وزراء كازاخستان
عليخان مسايلوف ،تعليماته ل��وزارة االقتصاد
بصياغة م��ش��روع ب��رن��ام��ج عمل حكومي للعام
احلالي حبلول  20يناير ،وأوعز بوضع مقرتحات
إلصالح القوات املسلحة واالستخبارات.
وأش��ار مسايلوف الذي مت تعيينه مؤخرا ،إىل
أن رئيس الدولة أصدر تعليماته بصياغة برنامج

ع��م��ل ح��ك��وم��ي ل��ع��ام  2022يف غ��ض��ون ث�لاث��ة
أسابيع.
ووف��ق��ا ل���ه ،ف���إن اإلج������راءات امل��خ��ط��ط هل��ا يف
الربنامج جيب أن تكون قابلة للتنفيذ هذا العام،
والعمل على مستوى عالي من اجلودة.
وقال« :إنين أوعز إىل وزارة االقتصاد الوطين
م��ع ه��ي��ئ��ات وم��ؤس��س��ات ال��دول��ة ب��وض��ع م��ش��روع
برنامج وتقدميه إىل احلكومة حبلول  20يناير».
ك��م��ا أوع�����ز مس���اي���ل���وف يف االج���ت���م���اع األول
للحكومة اجل��دي��دة ،األرب��ع��اء ،إىل وزارة الدفاع
ب���وض���ع م���ق�ت�رح���ات إلص��ل��اح ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة
واالستخبارات ،وقال« :على وزارة الدفاع واجلهات
املعنية أن تعمل على وض��ع مقرتحات إلص�لاح
القوات املسلحة وجمتمع املخابرات وزيادة القدرة
الدفاعية للجيش بشكل ج��ذري وتقدميها إىل
جهاز جملس األمن لالجتماع املقبل».
م����ن ن���اح���ي���ة أخ�������رى ،ق�����ال وزي������ر ال��ص��ن��اع��ة،

كايربيك أوسكينباييف ،إن مطار أملا-آتا جاهز
من الناحية الفنية الستئناف عمله.
م��ن جهته اع��ت��م��د ال��ب��ن��ك ال��وط�ني ووك��ال��ة
املراقبة املالية ووك��ال��ة تنظيم وتنمية السوق
املالية أمرا يهدف إىل تعزيز الرقابة على السحب
غري املشروع لألموال من البالد.
يذكر أن كازاخستان شهدت منذ مطلع شهر
يناير احلالي مظاهرات حاشدة رافقتها أعمال
عنف واس��ع��ة ،انطلقت يف البداية م��ن مدينيت
جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار
الغاز املسال إىل ضعفني.
وانتشرت املظاهرات بعد ذلك يف مناطق أخرى
من البالد ،مبا يف ذلك أملا-آتا ،أكرب مدينة يف
كازاخستان ،بينما اندلعت اشتباكات مسلحة
دامية واسعة أدت إىل مقتل عشرات األشخاص
وإصابة اآلالف ،مبا يف ذلك يف صفوف احملتجني
وقوات األمن.

منظمة األمن والتعاون تدعو يريفان وباكو
إىل التهدئة
دعت منظمة األمن والتعاون يف أوروب��ا باكو ويريفان إىل االمتناع عن استخدام
القوة وبدء حوار هادف ،عقب األح��داث األخرية والتوترالذي أفضى ملقتل جنود من
اجلانبني على احلدود بني البلدين.
وقال الرئيس احلالي ملنظمة األمن والتعاون األوروبي ،وزير خارجية بولندا ،زبيغنيفا
راو« :إننا نتابع عن كثب احلالة يف جنوب القوقاز .وحنث أذربيجان وأرمينيا على
االمتناع عن استخدام القوة ،والدخول يف حوار هادف حلل النزاع بشأن ناغورني قره
باغ .وبولندا بصفتها الرئيس احلالي ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،تعتزم العمل
مع الشركاء لتجديد وتعزيز جهودنا لضمان السالم والتنمية املستدامة يف املنطقة».
كما أعرب عن دعمه جلهود الرؤساء املشاركني جملموعة مينسك التابعة ملنظمة
األمن والتعاون يف أوروبا بشأن التسوية يف منطقة قره باغ.

ويف وقت سابق ،أفادت وزارة الدفاع األرمنية مبقتل ثالثة جنود أرمن يوم الثالثاء
على احل��دود نتيجة قصف من اجلانب األذربيجاني .وقالت وزارة الدفاع أيضا إن
اجلانب األذربيجاني استخدم املدفعية والطائرات املسرية أثناء القصف.
بدورها أعلنت وزارة الدفاع األذربيجانية ،عن مقتل عسكري من عناصر اجليش جراء
قصف من قبل الطرف األرمين على احلدود بني البلدين.
وق��ال وزي��ر الدفاع األذربيجاني ،ذاك��ر حسنوف ،أمس الثالثاء»:قتل جندي بعد
استفزاز من القوات املسلحة األرمنية عند احل��دود» ،وأشار إىل أن احلادث حصل يف
منطقة كلباجار القريبة من قره باغ.
وتعلن أذرب��ي��ج��ان وأرم��ي��ن��ي��ا بشكل متكرر ع��ن اش��ت��ب��اك��ات مسلحة دام��ي��ة بني
الطرفني ،رغم توقيعهما اتفاقا لوقف إطالق النار يف  9نوفمرب  2020وضع حدا
حلرب استمرت  6أسابيع للسيطرة على إقليم قره باغ املتنازع عليه منذ أواخر
مثانينيات القرن املاضي.

اهلند ..احملكمة العليا تنظر
يف خطابات كراهية ضد املسلمني
أعلنت احملكمة العليا اهلندية ،األربعاء ،أنها ستنظر يف الدعوى املقامة ضد عدد من
القادة الدينيني اهلندوس ،الذين ألقوا خطابات حتريضية ضد املسلمني يف اجتماع
مغلق ،الشهر املاضي.
وقال  3من قضاة احملكمة العليا ،إنهم أرسلوا إخطارات إىل حكومة والية أوتارانتشال
يعلمونها بأنهم سيفتحون حتقيقا يف القضية األسبوع املقبل.
وخالل االجتماع يف بلدة هاريدوار يف أوتارانتشال يف ديسمرب املاضي ،دعا القادة
الدينيون اهلندوس أتباعهم إىل تسليح أنفسهم الرتكاب إبادة مجاعية ضد املسلمني،
وفقا لشكوى الشرطة.
وذكرت الشرطة أنها استجوبت املشتبه بهم ،دون القبض على أي منهم.
ووالي��ة أوتارانتشال حيكمها ح��زب بهاراتيا جاناتا القومي ،ال��ذي يتزعمه رئيس
ال��وزراء اهلندي احلالي ،ناريندرا مودي ،والذي أدى صعوده إىل السلطة عام ،2014
وإع���ادة انتخابه بأغلبية ساحقة ع��ام  ،2019إىل تصاعد اهلجمات ض��د املسلمني
واألقليات األخرى.
ويشكل املسلمون ما يقرب من  14باملئة من سكان اهلند البالغ عددهم  1.4مليار
نسمة .واعتقلت الشرطة اهلندية الشهر املاضي ،زعيما دينيا هندوسيا (كاليشاران
م��اه��راج) ألقى خطابا مهينا ضد زعيم االستقالل اهلندي ،املهامتا غاندي ،وأش��اد
بـ»بطولة» قاتله.
وقتل املهامتا غاندي برصاص متطرف هندوسي ،خالل صالة يف العاصمة اهلندية
عام  ،1948التهامه بالتعاطف مع املسلمني أثناء تقسيم شبه القارة اهلندية من قبل
املستعمر الربيطاني عام  1947إىل قسمني :اهلند العلمانية وباكستان اإلسالمية.
وألقي القبض على كاليشاران ماهراج يف والية ماديا براديش بوسط البالد ،بتهمة
الرتويج للكراهية بني اجلماعات الدينية يف خطاب ألقاه.

