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حسب رئيس املجلس األعلى للمصاحلة الوطنية

احلكومة األفغانية تؤكد ضرورة
وقف العنف بالكامل لتحقيق السالم

أك��دت وزارة الدفاع األمريكية (بنتاغون)
استعدادها للدفاع عن جزر سينكاكو اليابانية
ف��ي بحر الصني الشرقي امل��ت��ن��ازع عليها بني
طوكيو وبكني .جاء ذلك في أول اتصال هاتفي
بني وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي ،ونظيره
األمريكي اجلديد لويد أوس�تن ،بحسب بيانني
صادرين عن وزارتي دفاع البلدين.،
ونقلت صحيفة “جابان تاميز” ع��ن بيان
الدفاع اليابانية أن كال الوزيرين اتفقا على أن
املادة  5من املعاهدة األمنية األمريكية اليابانية
تنطبق على ج��زر سينكاكو” التي تقع حتت
سيطرة اليابان في بحر الصني الشرقي ،لكن
بكني تطالب بها.
وتنص امل���ادة  5على أن ال��والي��ات املتحدة
ستدافع عن األراضي اخلاضعة لإلدارة اليابانية
في حالة تعرضها ألي هجوم مسلح.
أيضا بتعزيز التحالف
كما تعهد الطرفان ً
بني الواليات املتحدة واليابان واحلفاظ على

نظام بحري حر ومفتوح على أس��اس سيادة
القانون ،مبا في ذلك حرية املالحة والطيران
بحسب البيان وزارة .ويعد هذا أول اتصال على
املستوى الوزاري بني الواليات املتحدة واليابان،
منذ تنصيب جو بايدن ،رئيسا للواليات املتحدة،
األربعاء املاضي.
بدوره ،قال البنتاغون في بيان إن أوسنت “أكد
أن جزر سينكاكو تغطيها امل��ادة اخلامسة من
معاهدة األمن األمريكية اليابانية ،وأن الواليات
املتحدة ال ت��زال تعارض أي محاوالت أحادية
اجلانب لتغيير الوضع الراهن في بحر الصني
الشرقي”.
وبحسب الصحيفة اليابانية ،فإن “الصني
التي تدعي أحقيتها بجزر سينكاكو وتطلق
عليها اسم “دياويو” أرسلت مرارا سفنا حكومية
بالقرب من اجلزر ،فيما يقول بعض املراقبني إنها
حملة الختبار وتطبيع ومتييع رد اليابان ببطء
على توغالتها”.

ترودو« :حقبة جديدة من الصداقة»
مع واشنطن
أكد رئيس املجلس األعلى للمصاحلة
الوطنية األفغانية ،عبد الله عبد الله،
ض��رورة وقف حركة “طالبان” ،العنف
بالكامل من أجل حتقيق السالم في البالد.
وفي كلمة ألقاها مبناسبة افتتاح جلنة
الشباب التابعة للمجلس ،بالعاصمة
ك��اب��ل ، ،ق��ال عبد ال��ل��ه إن ت���ردد حركة
“طالبان” في وق��ف العنف ت��رك عالمة
استفهام عند الشعب األفغاني .وأشار إلى

تصاعد العنف مؤخرًا ،مطالبا بـ “وقف
العنف متامًا لضمان السالم”.
ولفت أن الناس توقعوا تراجع العنف
م��ع ب��دء محادثات ال��س�لام (بالعاصمة
القطرية الدوحة) ،لكن توقعهم حتول إلى
يأس مع إصرار طالبان على القتال.
وأض��اف أن��ه لم يفقد األم��ل في إحالل
ال��س�لام رغ��م ك��ل ش��ئ ،م��ؤك��دا رغبتهم
بالتوصل إل��ى اتفاق هدنة مع طالبان

واشنطن ترغب مبراجعة
االتفاق مع طالبان
بحث مستشار األم��ن القومي األمريكي ،جاك سوليفان مع
نظيره األفغاني ،حمد لله محب ،االلتزام األمريكي بالشراكة
األمريكية األفغانية وحتقيق سالم للشعب األفغاني ،طبقا ً لبيان
صادر عن مجلس األمن القومي األمريكي ،حسب قناة “طلوع
نيوز” التلفزيونية األفغانية أمس السبت.
وأك��د سوليفان ،فى اتصال هاتفي مع نظيره األفغاني ،أن
أمريكا ستدعم عملية السالم بجهد دبلوماسي قوي وإقليمي،
يهدف إلى مساعدة اجلانبني على حتقيق تسوية سياسية دائمة
وعادلة ووقف إطالق نار بشكل دائم.
وأوضح سوليفان عزم الواليات املتحدة مراجعة االتفاق مع
حركة طالبان ،الذي مت التوقيع عليه في فبراير ()  ،2020مبا في
ذلك تقييم ما إذا كانت طالبان تفي بالتزاماتها لقطع العالقات مع
اجلماعات اإلرهابية للحد من العنف في أفغانستان ،واملشاركة
في مفاوضات ذات مغزى مع احلكومة األفغانية وأصحاب
مصالح آخرين.
ومن جانبه ،قال محب “أؤكد مجددا ً أن أفغانستان مازالت
تلتزم بالشراكة القائمة مع الواليات املتحدة ،وسنعمل عن كثب
معا ً لتحقيق سالم ومكافحة اإلرهاب واملشاركة اإلقليمية.

إيطاليا :حتقيق بوفاة فتاة
في العاشرة بـ«لعبة الوشاح»
فتح القضاء اإليطالي ،حتقيقاً حول وفاة فتاة في باليرمو
التابعة ملقاطعة صقلية(جنوب) ،اختناقاً أثناء مشاركتها في
حتدي “لعبة الوشاح” على تطبيق “تيك توك”.
وكانت أنتونيال البالغة  10سنوات أقفلت على نفسها باب
حمام منزل العائلة ،اخلميس ،للمشاركة في “حتدي التعتيم”
على “تيك توك” مستخدمة هاتفها اخللوي لتصوير أدائها.
وعندما تنبهت شقيقتها البالغة  5سنوات إلى كونها فاقدة
الوعي ،نقلها والداها على الفور إلى مستشفى باليرمو لألطفال،
لكنها فارقت احلياة .وأوضحت النيابة العامة في باليرمو أنها
فتحت حتقيقا ً في “التحريض على االنتحار”.
ويحاول احملققون من خالل هاتف أنتونيال اخللوي معرفة
ما إذا كانت في بث مباشر مع مشاركني آخرين ،أو ما إذا دعاها
شخص ما للمشاركة في التحدي ،أو ما إذا كانت تقوم بتصوير
هذا الفيديو ألحد أصدقائها أو لشخص تعرفه.
وتقضي “لعبة الوشاح” ب��أن ميتنع األطفال عن التنفس
حتى يفقدوا وعيهم لكي يشعروا بأحاسيس قوية ،وتتسبب كل
عام بوقوع حوادث بعضها مميت .وعلى إثر هذا احلادث الذي
أدى لردود فعل غاضبة بالبالد ،أصدرت هيئة حماية البيانات
الشخصية اإليطالية( ،)GPDPتعليمات لتطبيق “تيك توك”،
بحظر حسابات املستخدمني الذين ال ميكن حتديد أعمارهم.

في أقرب وقت ممكن في إطار مفاوضات
السالم مع الوفد احلكومي .وتتواصل
أحداث العنف في أفغانستان ،حيث قتل
طفل وأصيب آخ��ر ،اجلمعة إث��ر سقوط
قذيفة “هاون” أطلقتها “طالبان” على
منزل في والي��ة “أوروزغان” (وس��ط)،
كما قُتل  4عناصر أمن ،الثالثاء ،إثر هجوم
مسلح لعناصر احلركة ،بوالية قندوز
(شمال) واستأنفت طالبان واحلكومة

األفغانية في 7يناير اجل��اري محادثات
ال��س�لام ف��ي ال��دوح��ة ،وال��ت��ي تهدف إلى
إن��ه��اء  42عاما م��ن ال��ن��زاع��ات املسلحة
بأفغانستان ،منذ االنقالب العسكري في
 ،1978ثم الغزو السوفيتي بني عامي
 1979و .1989وانطلقت املفاوضات
بالدوحة في  12سبتمبر  ،2020وجرى
تعليقها ل��ف��ت��رة بسبب اخل�لاف��ات في
وجهات النظر ،قبل أن تتواصل مجددا.

املخابرات األميركية :بيونغ يانغ تعزز برنامجها النووي
ح��ذر أكبر ضابط م��س��ؤول ع��ن ملف كوريا
الشمالية في املخابرات األمريكية ،من أن بيونغ
يانغ ال ترى الدبلوماسية سوى وسيلة لتعزيز
تطوير أسلحتها ال��ن��ووي��ة حتى على الرغم
م��ن إع�لان إدارة الرئيس ج��و ب��اي��دن اجلديدة
أنها ستبحث عن طرق إلع��ادة كوريا الشمالية
للمحادثات.
وق��ال أنتوني بلينكن مرشح بايدن ل��وزارة
اخلارجية ،إن “اإلدارة اجلديدة تعتزم القيام
مبراجعة كاملة لنهج ال��والي��ات املتحدة جتاه

كوريا الشمالية للنظر في سبل زي��ادة الضغط
عليها للعودة إلى طاولة املفاوضات”.
وأك��دت املتحدثة باسم بالبيت األبيض جني
ساكي ،ذلك يوم اجلمعة قائلة إن “أسلحة كوريا
الشمالية النووية متثل تهديدا ً خطيرا ً للسالم وأن
لواشنطن مصلحة حيوية في ردع بيونغ يانغ.
وقال سيدني سيلر ضابط املخابرات األمريكية
املسؤول عن ملف كوريا الشمالية ملركز الدراسات
االستراتيجية وال��دول��ي��ة ف��ي وق��ت س��اب��ق إن
“تطوير بيونغ يانغ لألسلحة سياسة مستمرة

الصني :إنقاذ  11عام ًال
حوصروا في منجم أسبوعني
متكنت ف��رق اإلن��ق��اذ الصينية ،من تخليص  11عامال ،كانوا
محاصرين في منجم ذهب منهار ،مبقاطعة شاندونغ شرقي البالد،
حسب وسائل إعالم محلية.
وذكرت هيئة اإلذاعة والتلفزيون الصينية (سي.سي.تي.في)،
أن رج��ال اإلنقاذ متكنوا من إخ��راج 11عامالً من أصل  ،22كانوا
محاصرين في منجم ذهب منهار ،بعد مضي  14يوما.
وأش��ارت الهيئة نقال عن مسؤولني صينيني أن أعمال البحث
واإلنقاذ متواصلة ويشارك فيها أكثر من  600عنصر .وكانت أعمال
البحث أسفرت عن انتشال جثة أحد العاملني اخلميس.
وفي  10يناير احلالي ،هز انفجار بلدة شيشينغ ،القريبة من
منجم للذهب قيد اإلنشاء ،مما تسبب في انهياره واحتجاز العاملني
فيه.

منذ  30عاما ً”.
وأضاف “كل مشاركة في اجلهود الدبلوماسية
استهدفت تعزيز البرنامج النووي ،وليس إليجاد
م��خ��رج ..أن��ا فقط أح��ث ال��ن��اس على ع��دم ترك
الغموض التكتيكي يعرقل الوضوح االستراتيجي
امل��وج��ود لدينا بشأن ل كوريا الشمالية الذي
لدينا”.لذلك يجب أال نشعر بتفاؤل مفرط إذا
اقترح فجأة (زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ
أون) إجراء حوار غدا ً ،ويجب أال نتفاجأ أو نشعر
بإحباط بشكل مفرط إذا أ ُطلق صاروخ باليستي

عابر للقارات بحلول يوم األحد”.
وقال سيلر أيضاً إن “املساعدات اإلنسانية”
التي قال بلينكن إنه يجب على الواليات املتحدة
أن تنظر في تقدميها إلى كوريا الشمالية إذا لزم
األمر “ليست شيئا ً يهم بيونغ يانغ”.
وأضاف أن القوة التي تسعى كوريا الشمالية
إلى امتالكها أكبر بكثير من تلك التي حتتاجها
دولة تريد ببساطة أن تكون بعيدة عن اآلخرين.
وق��ال“ :هذا هو مكمن اخلطر احلقيقي للتقاعس
عن القيام بعمل”.

مخاوف أممية من تدهور الوضع
األمني مبخيم «الهول» في سورية

مصرع  4جنود بانفجار لغم
أرضي غربي باكستان
قتل  4جنود باكستانيني وج��رح  5آخ��رون ،ج��راء انفجار لغم
أرض��ي أثناء م��رور مركبة عسكرية في والي��ة بلوشستان ،غربي
البالد.
وأفاد مسؤولون عسكريون ،في تصريح للصحفيني  ،بأن قوات
األم��ن توجهت مبركبة عسكرية إلى منطقة “سبي” في الوالية،
إلقامة نقطة تفتيش جديدة.
وأض��اف املسؤولون ،أن لغما أرضيا زرع��ه مجهولون بجانب
الطريق ،انفجر أثناء م��رور املركبة ،ما أدى إل��ى مقتل  4جنود،
وإصابة  5آخرين .ولم تعلن أي جهة حتى الساعة ( 08:45تغ)
مسؤوليتها عن الهجوم.

اليمن :جتدد االشتباكات بني القوات
احلكومية واحلوثيني في احلديدة
جت��ددت ،املواجهات بني القوات اليمنية
املشتركة التابعة للحكومة اليمنية ،وجماعة
“أنصار الله” احل��وث��ي��ة ،ف��ي محافظة
احلديدة.
وذك��رت قوات “ألوية العمالقة” املكلفة
م��ن التحالف العربي لدعم الشرعية في
اليمن ،عبر مركزها اإلعالمي ،أن “القوات
رص����دت حت���رك���ات م��س��ل��ح��ة وم��ح��اول��ة
استحداث حتصينات قرب خطوط التماس
ف��ي ق��ط��اع��ي ش���ارع اخل��م��س�ين وال��ص��ال��ح
 .وأك��دت “تصدي
شرقي مدينة احلديدة”


أكد رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو أنه
يتطلع إلى جتديد العالقات الثنائية مع الواليات
املتحدة وتعزيز التعاون في مكافحة التغيّر
املناخي ،رغم إلغاء الرئيس األمريكي جو بايدن
مشروع خط أنابيب نفطي مهم لكندا.
وقال ترودو في مؤمتر صحافي“ :من الواضح
أن ق��رار بايدن ح��ول كيستون إك��س إل صعب
للغاية على العمال في ألبيرتا وساسكاتشوان،
ال��ذي��ن ت��ع�رّض��وا ل��ه �زّات ع��دي��دة ف��ي السنوات
املاضية” .وأض���اف “سأعرب ع��ن قلقي على
ال��وظ��ائ��ف وم��ص��ادر ال��دخ��ل ف��ي ك��ن��دا ،خاص ًة
في الغرب ،مباشرة خالل حديثي مع الرئيس
بايدن” .وسيجري بايدن اتصاالً مع ترودو بعد
الظهر ،هو األول له مع زعيم أجنبي.
كما قالت املتحدثة باسم البيت األبيض جني
بساكي إن بايدن سيتصل بالرئيس املكسيكي

أندريس مانويل لوبيز أوب��رادور  ،بعد احلديث
مع ترودو .وتنضوي البلدان الثالثة في اتفاقية
ال��والي��ات املتحدة واملكسيك وكندا التي حلت
مكان “اتفاقية التجارة احلرة ألمريكا الشمالية
نافتا ،والتي جتمع نحو نصف مليار مستهلك
في سوق موحدة تشكل حوالي  27%من إجمالي
الناجت الداخلي العاملي ،في منطقة بلغت التجارة
فيها  1.2تريليون دوالر في  ،2019قبل وباء
كورونا .وأشار ترودو إلى أن اإلدارة األمريكية
اجل��دي��دة متثل ف��رص��ة لطي صفحة العالقة
الصعبة التي جمعت بني البلدين في عهد دونالد
ترامب ،الذي وصف ترودو مرة بـ “غير صادق”
و”خنوع” .وقال ترودو“ :نبدأ حقا حقبة جديدة
من الصداقة” .وتابع “لدينا الكثير من التوافق،
ليس أن��ا وال��رئ��ي��س ب��اي��دن فحسب ،ب��ل كذلك
الكنديون والرئيس بايدن”.

الوحدات املرابطة من القوات املشتركة في
خطوط التماس للحوثيني وأجبرتهم على
الفرار ،بعد مقتل وجرح عدد منهم” ،مشيرة
إل��ى “دك حتصينات مستحدثة لعناصر
احلوثيني”.
وأض���اف امل��ص��در ،أن “امرأة م��ن أهالي
قرية كمران شرقي مدينة احلديدة ،قُتلت في
انفجار لغم من مخلفات احلوثيني زُرع في
حوش البقر جنوب شرقي املدينة”.
كما أش���ار إل��ى “نزوح ع��ش��رات األس��ر
من حي منظر السكني في مديرية احلوك

جنوبي مدينة احلديدة ،إثر قصف صاروخي
ومدفعي متكرر للحوثيني”.
ف��ي امل��ق��اب��ل ،اتهمت جماعة احلوثيني،
عبر تلفزيون “املسيرة” ،ق��وات التحالف
العربي والقوات اليمنية املشتركة ،بـ “تنفيذ
 152خرقا في احلديدة خالل الـ  24ساعة
املاضية ،بينها  3غ��ارات بطيران جتسسي
على التُحيتا واجلبلية والدُريهمي (جنوبي
احلديدة) ،وحتليق  13طائرة جتسسية في
أجواء شارع اخلمسني واجلبلية والتُحيتا
والدُريهمي”.

مخيم الهول

أع��رب��ت األمم امل��ت��ح��دة ،عن
“مخاوف جدية” م��ن تدهور
األوض�����اع األم��ن��ي��ة ف��ي مخيم
“الهول” ج��ن��وب��ي محافظة
احلسكة شمال شرقي سوريا.
ج��اء ذل��ك ف��ي م��ؤمت��ر صحي
عقده ستيفان دوجاريك ،املتحدث
باسم األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوتيريش ،مبقر املنظمة
الدولية في نيويورك.
وقال دوجاريك“ :في الفترة ما
بني  1و  16يناير تلقينا تقارير
عن مقتل  12سوريا وعراقيا من
سكان مخيم الهول ،بينهم امرأة
عراقية الجئة”.
وأض��اف أن “املنسق األممي
املقيم منسق الشؤون اإلنسانية
لسوريا عمران ري��زا ،واملنسق
اإلقليمي ل��ل��ش��ؤون اإلنسانية
ل�لأزم��ة ال��س��وري��ة مهند ه��ادي،
أع��رب��ا ع��ن م��خ��اوف ج��دي��ة من
تدهور األوضاع األمنية في مخيم
الهول شمال شرقي البالد” ،الذي

تديره منظمة “ي ب ك /بي كا
كا” اإلرهابية.
وأردف دوج��اري��ك أن “هذه
األحداث املزعجة تشير إلى بيئة
أمنية يتعذر الدفاع عنها بشكل
م��ت��زاي��د ف��ي مخيم ال��ه��ول ،كما
أنها تعرض للخطر ق��درة األمم
املتحدة والشركاء اإلنسانيني
ال��ت��اب��ع�ين ل�ل�أمم امل��ت��ح��دة على
توصيل امل��س��اع��دات اإلنسانية
احليوية بأمان لسكانه”.
وب�ين احل�ين واآلخ����ر ،يشهد
مخيم الهول عمليات قتل ال يعرف
منفذوها ووصلت ،وفق مصادر
سورية ،خالل العام  2020إلى
نحو  40جرمية.
ويضم املخيم ،وفق إحصاءات
غير رسمية ،أكثر م��ن  62ألف
ش��خ��ص ،نصفهم م��ن الالجئني
العراقيي ونحو  10آالف من
نّ
عوائل مقاتلي تنظيم “داعش”
اإلرهابي ،وأكثر من  20ألف نازح
سوري.

قصف متبادل بني الفصائل
واجليش السوري
رصد املرصد السوري حلقوق اإلنسان ،قصفا ً متجددا ً
تشهده أماكن ضمن منطقة “خفض التصعيد” ،حيث
قصفت قوات اجليش النظامي مناطق في البارة ومحيط
كنصفرة والفطيرة وبينني وفليفل بريف إدلب اجلنوبي.
وقصفت الفصائل املسلحة مواقع للجيش السوري
في قرية املالجة وقرى وبلدات أخرى جنوبي إدلب ،دون
معلومات عن خسائر بشرية إلى اآلن.
وكان املرصد السوري وثق ، ،مقتل عنصر في الفصائل
املقاتلة على محاور جبل التركمان بريف الالذقية ،حيث
شهدت محاور ريف الالذقية استهدافات متبادلة بني
عناصر اجليش السوري من جهة ،والفصائل من جهة
أخرى.
ورص��د املرصد السوري ،قصفاً مدفعياً نفذ اجليش
على محور السرمانية ومواقع محيطة في سهل الغاب
بريف حماة الشمالي الغربي.

