شؤون محلية

العدد ( )10615السنة الواحدة واالربعون

بطول  1000كم..

إفتتاح خط أنابيب لنقل المشتقات النفطية
من وسط الى شمال غرب البالد

طهران-فــارس -:بايعــاز وزيــر النفــط بيجــن
زنكنــة ،تــم افتتــاح خــط أنابيــب بطــول  1000كــم لنقــل
المشــتقات النفطيــة لعــدة مناطــق فــي البــاد.
ويشــمل خــط االنابيــب نقــل المشــتقات مــن
مصفــاة «شــازند» مــن اراك (وســط) الــى طهــران
وعــدة مناطــق تصــل الــى شــمال غــرب البــاد.
ويشــمل خــط االنابيــب  3خطــوط فرعيــة وهــي « شــازند – قــم
– ري» و « نائيــن – كاشــان – ري» و» تبريــز – خــوي – أروميــة».
وتبلــغ الطاقــة التمريريــة لخــط « شــازند – قــم – ري
( بمحافظــة طهــران)»  300الــف برميــل يوميــا ،وتــم انشــاؤه
باســتثمارات بلغــت  2.5تريليــون ريــال ( يعــادل  80مليــون

دوالر) وتولــى مقــر خاتــم االنبيــاء للبنــاء
واالعمــار أعمــال المقاولــة.
أمــا خــط « نائيــن – كاشــان –
ري» فينقــل مشــتقات مصفــاة « ســتارة
خليــج فــارس» ببندرعبــاس (جنــوب)
مــرورا بنائيــن وكاشــان وصــوال الــى ري
بمحافظــة طهــران ،حيــث تبلــغ طاقتــه
التمريريــة  204االف برميــل يوميــا ،وحجــم
االســتثمارات الموظفــة فــي المشــروع
ســجلت  4.5تريليــون ريــال و 84مليــون
يــورو ( اجمــاال يعــادل  245مليــون دوالر).
واخيــرا خــط « تبريــز – خــوي – أروميــة» فــي
شــمال غــرب البــاد ،وينقــل البولــي اثيليــن مــن
تبريــز الــى أروميــة بطــول  220كــم عبــر بحيــرة
أروميــة ،بطاقــة تمريريــة  60الــف برميــل يوميــا
وباســتثمارات  1.5تريليــون ريــال و 14مليــون يــورو
(اجمــاال يعــادل  70مليــون دوالر).

بتفعيل آلية نقل مالية..

همتي يعلن االتفاق حول االموال االيرانية المودعة في مصارف كوريا الجنوبية

طهران-ارنــا -:اتفــق
محافــظ البنــك المركــزي
وســفير كوريــا الجنوبيــة
لــدى طهــران علــى تفعيــل
آليــة نقــل واســتخدام االمــوال
االيرانيــة المودعــة فــي
مصــارف كوريــا الجنوبيــة.
ونقــا عــن العالقــات
العامــة للبنــك المركــزي
انــه خــال اللقــاء بيــن
محافــظ البنــك المركــزي
االيرانــي و ســفير كوريــا
الجنوبيــة لــدى طهــران اتفــق الجانبــان حــول
آليــة نقــل واســتخدام االمــوال االيرانيــة المودعــة
فــي مصــارف كوريــا الجنوبيــة ممــا ينــص االتفــاق
علــى تحديــد المبالــغ والمصــارف التــي يجــب علــى
كوريــا الجنوبيــة تحويــل االمــوال اليهــا .
ورحــب محافــظ البنــك المركــزي االيرانــي

المضاد لفيروس كورونا..

الصين تمنح ايران  250الف جرعة
استمرار صادرات الكهرباء من ايران
من لقاح «سينوفارم»
الى افغانستان

طهــران -فــارس -:أعلــن متحــدث صناعــة الكهربــاء فــي البــاد
عــن تصديــر نحــو  10ميغــاواط كهربــاء الــى افغانســتان بالوقــت الراهــن.
وأوضــح مصطفــى رجبــي مشــهدي فــي تصريــح
 ،أن صادراتنــا مــن الكهربــاء الفغانســتان محــدودة
جــدا ،وتتــم عبــر شــبكات الجهــد المتوســط.
وأعــرب المتحــدث عــن أملــه باســتئناف توريــد
الكهربــاء الفغانســتان عقــب انفجــار االســبوع الفائــت،
عبــر تهيئــة الظــروف وخطــوط نقــل التيــار ،معلنــا اســتعداد
المهندســين والمقاوليــن االيرانييــن بالمســاهمة فــي
اعــادة الوضــع لمــا هــو عليــه فــي الســابق.
مشــهدي بيّــن أن الحــادت وقــع علــى االراضــي االفغانيــة
لذلــك فــان ايــران ال تتحمــل مســؤولية صيانــة االضــرار ولكننــا
ســنتعاون بهــذا االتجــاه اذا مــا طلــب ذلــك.

طهران-فــارس -:اعلــن المتحــدث باســم الخارجيــة ســعيد خطيــب زادة بــان الصيــن منحــت ايــران  250الــف جرعــة
مــن لقــاح «ســينوفارم»
المضــاد لفيــروس كورونــا
المســتجد (كوفيــد.)19-
وقــال خطيــب زادة فــي
تصريــح لــه امــس االثنيــن:
ان الصيــن منحــت ايــران
 250الــف جرعــة مــن لقــاح
المضــاد
«ســينوفارم»
لفيــروس كورونــا وذلــك
بجهــود الســفارة االيرانيــة
فــي بكيــن.
واضــاف :ان هــذه الشــحنة
جاهــزة لنقلهــا الــى ايــران وســيتم ذلــك فــور توفيــر التمهيــدات الالزمــة برحلــة جويــة لهــذا الغــرض.

ايران تشارك في معرض جلفود 2021
الدولي لصناعة االغذية

طهران-ارنــا -:توجــه وفــد تجــاري ايرانــي يضــم  11شــخصا مــن ممثلــي الشــركات المعرفيــة فــي البــاد
،الــى دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة ،للمشــاركة فــي معــرض جلفــود الدولــي لصناعــات االغذيــة  2021المقــام
فــي دورتــه السادســة والعشــرين.
ويُشــكل معــرض جلفــود أهــم ملتقــى لقــادة القطــاع العذائــي فــي المنطقــة؛ حيــث يجتــذب ســنوياً
أكثــر مــن  5االف شــركة لنحــو  200دولــة فــي انحــاء العالــم ،ويــزوره اكثــر  100الــف مختــص ورجــل اعمــال
يمثلــون  180بلــدا.
وبــدات االحــد اعمــال معــرض جلفــود الدولــي الســادس والعشــرين فــي مركــز دبــي التجــاري العالمــي،
بمشــاركة  2500مــن أبــرز العالمــات المختصــة فــي قطــاع األغذيــة.
ويضم هذا المعرض 110 ،من أبرز األسماء في قطاع األغذية والمشروبات واألعمال.
ويهــدف معــرض جلفــود  2021إلــى تســليط الضــوء علــى االبتــكارات الجديــدة فــي الســوق ،واغتنــام
التحــوالت المتســارعة فــي أنمــاط ســلوكيات المســتهلكين ،وإحيــاء روابــط التواصــل بيــن آالف الجهــات
الرئيســة فــي منظومــة القطــاع علــى مــدار خمســة أيــام.

صادرات ايران غير النفطية تسجل
 31.2مليار دوالر

طهران-فــارس -:أعلــن رئيــس مصلحــة الجمــارك عــن تجــاوز الصــادرات غيــر النفطيــة
مســتوى  103مالييــن طــن بقيمــة  31.2مليــار دوالر فــي  11شــهرا فتــرة  20مــارس/آذار  2020حتــى 18
فبرايــر /شــباط .2021
وبيّــن مهــدي ميــر
أشــرفي فــي تصريــح
للتلفزيــون امــس االثنيــن،
أن حجــم التبــادل التجــاري
فــي الـــ  11شــهرا بلــغ 134
مليــون طــن بقيمــة 65.5
مليــار دوالر.
وأشــار الــى أن الصيــن
تبــوأت المرتبــة االولــى
باســتيراد ســلع غيــر نفطيــة
ايرانيــة بـــ  24.5مليــون طــن وقيمــة  8.1مليــار دوالر ،تالهــا تواليــا كل مــن العــراق بـــ  23.9مليــون
طــن و  6.8مليــار دوالر ،واالمــارات  14مليــون طــن بـــ  4.1مليــار دوالر ،وتركيــا  5.9مليــون طــن بـــ 2.2
مليــار دوالر وافغانســتان  6.4مليــون طــن بـــ  2.1مليــار دوالر.
وأكــد رئيــس الجمــارك أن الــدول الخمــس اســتحوذت علــى  23.4مليــار دوالر مــن أجمالــي
الصــادرات االيرانيــة خــال الفتــرة المذكــورة.
بالمقابــل أشــار ميــر أشــرفي الــى اســتيراد ايــران  30.8مليــون طــن مــن الســلع بقيمــة 34.3
مليــار دوالر بانخفــاض كمّــي  6بالمئــة وســعري  15بالمئــة عــن الفتــرة المناظــرة الســابقة.
وأضــاف قائــا :ان الســلع االساســية ( تشــمل مــواد اوليــة وأغذيــة واعــاف ومعــدات طبيــة
و)..اســتحوذت علــى  11مليــار دوالر مــن اجمالــي الــواردات ،فيمــا تصــدرت الصيــن قائمــة الــدول
المصــدرة بحجــم  3.2مليــون طــن بقيمــة  8.8مليــار دوالر ،تلتهــا االمــارات بـــ  4.5مليــون طــن
بقيمــة  8.4مليــارى دوالر وتركيــا  4.3مليــون طــن و 3.8مليــار دوالر والهنــد 2.1مليــون طــن و 2مليــار
دوالر وألمانيــا  1.1مليــون طــن و 1.7مليــار دوالر.

الثالثاء  11رجب  1442هـ ق  5اسفند  1399هـ ش 23 ،شباط 2021م

عبــد الناصــر همتــي بالتغييــر فــي نهــج كوريــا
الجنوبيــة وقــال »:علــى الرغــم مــن أن الجمهورية
اإلســامية اإليرانيــة ترحــب بالتغييــر فــي نهــج

الــدول وتعزيــز التعــاون معهــا  ،إال أن المالحقــات
القانونيــة للبنــك المركــزي االيرانــي للمطالبــة
بالتعويضــات بســبب عــدم تعــاون البنــوك
الكوريــة فــي الســنوات األخيــرة ســتبقى قويــة
ويجــب علــى الجانــب الكــوري بــذل جهــود كبيــرة
لتالفــي هــذا الســجل الســلبي.
مــن جانبــه أعلــن ســفير كوريــا الجنوبيــة لــدى
إيــران ان بــاده مســتعدة التخــاذ كافــة اإلجــراءات
الالزمــة الســتخدام كافــة االصــول المصرفيــة
اإليرانيــة فــي كوريــا الجنوبيــة ،وال توجــد ســقوف
أو قيــود فــي هــذا الصــدد.
وبحســب وكالــة يونهــاب الكوريــة الجنوبيــة
فــأن مجمــوع ديــون كوريــا الجنوبيــة اليــران تبلــغ 9
مليــارات و 200مليــون دوالر .

طهران-فارس-:أعلــن وزيــر النفــط بيجــن
زنكنــة عــن قــرب تصديــر النفــط الخــام عبــر محطــة
جاســك القيــد االنشــاء فــي بحــر عمــان.
وبيّــن زنكنــة فــي تصريــح بمراســم
افتتــاح  3خطــوط لنقــل المشــتقات داخــل
البــاد امــس االثنيــن ،أن بالشــهور االولــى
مــن الســنة االيرانيــة القادمــة (تبــدأ 21
مــارس /القــادم) ســيتم تصديــر اول شــحنة
نفــط عبــر محطــة جاســك.
وكانــت ايــران قــد أطلقــت مشــروعا ضخمــا
لنقــل النفــط مــن منطقــة « غــورة» فــي بوشــهر
(جنــوب) عبــر خــط أنابيــب علــى البــر باكثــر مــن

 1000كــم لنقلــه الــى محطــة جاســك بهــدف تصديــر
النفــط دون المــرور بمضيــق هرمــز.
وشــدد زنكنــة علــى أن االنابيــب المســتخدمة
لخــط غــورة – جاســك ،ايرانيــة الصنــع بنســبة 100
بالمئــة ،ومــع انجازهــا ســيتم االســتغناء عــن أآلف
صهاريــج النفــط والمشــتقات كمــا أنهــا ســتحد مــن
عمليــات التهريــب.
وأشــار الــى أنــه تــم تركيــب أكبــر مضخــات فــي
خــط االنابيــب بتاريــخ البــاد ،وأن الصلــب والســبائك
المســتخدمة فــي صناعــة االنابيــب ،ايرانيــة فيمــا مــن
المســتهدف إتمــام التمديــدات وعمليــات اللحيــم
حتــى  20مــارس /آذار المقبــل.

طهران-ارنــا -:اعلــن مســاعد وزيــر الطاقــة،
رئيــس منظمــة «ســاتبا» محمــد ســاتكين،

بــدء عمليــة انشــاء احــد اكبــر النفقــات الهوائيــة
عالميــا فــي المنطقــة الحدوديــة المشــتركة بيــن
ايــران وافغانســتان.
وفــي تصريــح لــه امــس االثنيــن ،اوضــح
«ســاتكين» انــه ســيتم بنهايــة العــام الحالــي
(االيرانــي – فــي  20اذار  /مــارس  )2021انجــاز
 25ميغــاواط مــن هــذا المشــروع ،وتدشــين 25
ميغــاواط اخــرى مطلــع العــام القــادم.
ونــوه مســاعد وزيــر الطاقــة  ،بــدور هــذا
المشــروع فــي تعزيــز البنــى التحتيــة داخــل
الحــدود المشــتركة بيــن ايــران وافغانســتان؛
بمــا فــي ذلــك توســيع الطــرق البريــة وتاســيس
تيــار الجهــد العالــي للطاقــة الكهربائيــة وانشــاء
محطــة بريــد وتعزيــز شــبكة االتصــاالت
واالنترنــت هنــاك.
الــى جانــب هــذا المشــروع التنمــوي ،اعلــن
ســاتكين عــن اســتعداد وزارة الطاقــة االيرانيــة
لتدشــين مشــروع اخــر مــن  50ميغــاواط
باســتخدام مضخــات تســع لـــ  4.2ميغــاواط؛ مبينا
ان الجــزء االول مــن هــذا المشــروع ايضــا ســيتم
انجــازه بنهايــة العــام الحالــي والجــزء االخــر
مطلــع العــام القــادم.

قريبا  ..تصدير النفط االيراني
عبر بحر عمان

تدشين اكبر نفق رياح مشترك بين ايران
وافغانستان

ايران تحقق االكتفاء الذاتي في تنفيذ
مشاريع أنابيب النفط

طهران-إرنــا -:أكــد المديــر التنفيــذي للشــركة الوطنيــة لهندســة النفــط واإلنشــاءات ،ســعيد ســتاري
نائينــي ،أن إيــران تمكنــت مــن تحقيــق االكتفــاء الذاتــي الكامــل فــي أصعــب الظــروف االقتصاديــة والحظــر
فــي بنــاء وتنفيــذ مشــاريع
أنابيــب النفــط والمشــتقات
النفطيــة فــي البــاد.
وعلــى هامــش مراســم
تشــغيل  3خطــوط أنابيــب
لنقــل المشــتقات النفطيــة
وتدشــين عــدد مــن مشــاريع
التخزيــن ،أشــار ســتاري
نائينــي الــى أن مشــاريع مــد
انابيــب نائيــن  -كاشــان – ري،
وشــازند  -قــم – ري ،وتبريــز -
خــوي – اورميــة ،ومحطــات ضــخ و خزانــات للتــوازن تمــت مــن قبــل الشــركة اإليرانيــة الوطنيــة للهندســة
واإلنشــاءات النفطيــة وبدعــم إداري ومــادي مــن الشــركة الوطنيــة لتكريــر وتوزيــع المنتجــات البتروليــة
وبالتعــاون والتنســيق مــع شــركة خطــوط أنابيــب النفــط واالتصــاالت النفطيــة.

انطالق المؤتمر الدولي تعاون إيراني ياباني للحفاظ
على المستنقعات المهمة
للكهرباء في طهران

طهران-ارنــا -:انطلــق «المؤتمــر والمعــرض
الدولــي لشــركات توزيــع الكهربــاء (»)CIRED
صبــاح امــس االثنيــن فــي طهــران كأهــم مؤتمــر
لصناعــة توزيــع الكهربــاء العالميــة.
ومؤتمــر ســيرد» هــو أهــم وأكبــر مؤتمــر علمــي
لصناعــة توزيــع الكهربــاء فــي العالــم وتســمح
األمانــة العامــة للمؤتمــر لبعــض الــدول بــأن
تســتضيفه بطريقــة محــدودة.
وإيــران مــن بيــن الــدول القليلــة التــي
نجحــت فــي الحصــول علــى عقــد المؤتمــر
واســتضافته وكان باحثــون إيرانيــون قــد
نجحــوا فــي تقديــم العديــد مــن األوراق
البحثيــة لهــذا الحــدث الدولــي.
و افتتــح المؤتمــر برعايــة نائــب وزيــر الطاقــة
فــي شــؤون الكهربــاء والطاقــة «همايــون حائــري».
وتعــد الســيارات الكهربائيــة واالســتجابة
لطلــب الســوق ،واســتخدام المعــدات
والتقنيــات الجديــدة فــي صناعــة التوزيــع فــي
البــاد ،وتقليــل الخســائر ،وتطويــر شــبكة
الكهربــاء مــن بيــن المحــاور المهمــة التــي
ســتتم مناقشــتها فــي المؤتمــر.

طهران-ارنــا - :قــال المديــر العــام لحمايــة البيئــة بمحافظــة خوزســتان أحمدرضــا الهيجــان زادة :ان ايــران واليابــان اتفقتــا
مــن خــال التوقيــع علــى وثيقــة تعــاون مشــترك لمــدة ثــاث ســنوات علــى تنفيــذ برامــج لحفــظ المســتنقعات المهمــة فــي
البــاد ومنهــا بختــكان وشــادكان وبحيــرة أورميــة والمعيشــة المســتدامة لالهالــي الذيــن يعيشــون فــي محيطهــا.
والمعيشــة المســتدامة ( )Sustainable livingهــي أســلوب الحيــاة الــذي يســعى لتقليــل اســتخدام
الفــرد أو المجتمــع لمــوارد األرض الطبيعيــة والمــوارد الشــخصية .ويُطلــق علــى هــذه الحيــاة حياة االنســجام.
وقــال الهيجــان زادة :ان الحكومــة اليابانيــة منــذ ســنوات ،تقــوم بتحديــد بعــض المشــاريع التنمويــة فــي البــاد وتقديــم
التمويــل لهــا فــي مختلــف المجــاالت لكــن كل هــذه اإلجــراءات تتــم بالتنســيق واالتفــاق مــع الــوزارات المعنيــة تقــوم بهــذا العمــل.
وتابــع قائــا :وفقــا لإلجــراءات المتخــذة ،تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة التعــاون بيــن المكتــب االعمــاري لألمــم
المتحــدة فــي طهــران نيابــة عــن إيــران والحكومــة اليابانيــة ،والطــرف المتعــاون لدينــا هــو مكتــب األمــم المتحــدة
فــي طهــران وبموجبــه ســتمول األمــم المتحــدة هــذا المشــروع مــن قبــل الحكومــة اليابانيــة.

وكالة :ترامب يسعى للعودة إلى األضواء

قــال مصــدر مطلــع ، ،إن الرئيــس األمريكــي الســابق دونالــد ترامــب ،سيســعى للعــودة إلــى دائــرة الضــوء
السياســية ،مــن خــال كلمــة يلقيهــا أمــام اجتمــاع كبيــر لتيــار المحافظيــن.
وقــال المصــدر لوكالــة «رويتــرز» ،فجــر األحــد الماضــي ،الــذي طلــب عــدم الكشــف عــن هويتــه ،إن ترامــب يعتــزم التحــدث
إلــى مؤتمــر العمــل السياســي للمحافظيــن فــي أورالنــدو بواليــة فلوريــدا ،فــي  28فبراير/شــباط ،وهــو اليــوم األخيــر مــن اجتماعهــم.
وقال المصدر:إن ترامب سيتحدث عن مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة.
ومــن المقــرر أيضــا أن يتحــدث خــال المؤتمــر عــدد مــن كبــار أعضــاء الحــزب الجمهــوري الذيــن يُعتبــرون مرشــحين محتمليــن للحــزب
فــي انتخابــات الرئاســة لعــام  ،2024ومــن بينهــم وزيــر الخارجيــة الســابق مايــك بومبيــو ،وحاكمــة واليــة ســاوث داكوتــا ،كريســتي نويــم.
ويشــار إلــى أن فتــرة حكــم دونالــد ترامــب ،قــد انتهــت فــي العشــرين مــن يناير/كانــون الثانــي ،عبــر
واليــة واحــدة فقــط ،ليحــل محلــه ،الرئيــس المنتخــب ،جــو بايــدن.
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اضاءات

تحرير مأرب البوابة لتحرير
اليمن الموحد

امير حسين

مــا هــم ابطــال اللجــان الشــعبية
والجيــش اليمنــي يقاتلــون فــي تخــوم
مدينــة مــأرب لتحريرهــا مــن القــوات
الســعودية ومرتزقــة هــادي والقاعــدة وداعــش
التــي التحقــت بهــم مؤخــرا فــي اطــار
اســتراتيجية واضحــة لعــدم دخــول المدينــة
وتجنيــب ابناءهــا ســفك الدمــاء الن المعركــة
اساســا ليــس ضــد ابنــاء وقبائــل هــذه
المدينــة التــي انقســمت بيــن محايــد ومؤيــد
النصــار اهلل وهــذا مــا ســيخل بموازيــن القــوى
فــي هــذه المعركــة الفاصلــة التــي ســتكون
المدخــل لمعركــة لتحريــر اليمــن خاصــة وان
لهــذه المدينــة موقــع اســتراتيجي هــام وهــي
غنيــة بالنفــط وفيهــا ســد مــأرب الكبيــر ولهــا
دور كبيــر فــي انتــاج الكهربــاء واالهــم مــن
كل ذلــك تعتبــر آخــر معاقــل هــادي وبتحريــر
ســيكون الطريــق مفتوحــا امــام الجيــش
اليمنــي واللجــان الشــعبية للمحافظــات
الجنوبيــة التــي تعانــي هــي االخــرى مــن
االحتــال االماراتــي البغيــض ومرتزقتــه،
فهــي بالتالــي تعتبــر البوابــة لتحريــر اليمــن
الموحــد الــذي هــو امــل كل اليمنييــن.
وال شــك ان معركــة تحريــر مــأرب
تعتبــر معركــة فاصلــة تقصــم ظهــر
الســعودية وتعريهــا تمامــا وتخرجهــا مهزومة
ذليلــة وبالتالــي ســيكون لهــا تداعيــات
خطيــرة علــى مســتقبل الســعودية والعائلــة
الحاكمــة التــي فقــدت جميــع عوامــل
بقاءهــا رغــم الدعــم االميركــي الســخي،
اللوجســتيكي واالســتخباراتي المســتمر
حتــى اليــوم ،لكــن كل ذلــك لــم يســعف
بــن ســلمان للوقــوف علــى قدميــه وهــا هــو
اليــوم مهــزوز هزيــل قــد تتقاذفــه الريــاح النــه
اصبــح مكشــوف الظهــر وقــد ينــال منــه ابنــاء
عمومتــه فــي ايــة لحظــة لالنتقــام مــن كل
ممارســاته الهوجــاء داخليــا وخارجيــا.
فالصــراخ االميركــي بانهــا الحــرب علــى
اليمــن ليــس قضيــة اخالقيــة او انســانية كمــا
تدعــى ،انهــا خطــوة اســتباقية لمنــع انهيــار
هــذا الذيــل (البقــرة الحلــوب) الــذي يؤمــن
مصالحهــا الالمشــروعة فــي المنطقــة ،لكــن
الســؤال هــل تســتطيع اميــركا انتشــال هــذا
المتعفــن الميــت ســريريا.

مصادر أمنية :انفجارات كابول تهدف ابقاء
القوات االجنبية في افغانستان

اعلنــت شــرطة كابــول أن انفجــار قنبلــة
فــي العاصمــة األفغانيــة أســفر عــن مقتــل ثالثــة
أشــخاص وإصابــة واحــد.
وأفــادت وكالــة مهــر لألنبــاء نقــا عــن طلــوع
االفغانيــة ،أعلــن المتحــدث باســم شــرطة كابــول فــي
العاصمــة األفغانيــة فــردوس فرامــرز أنــه فــي الســاعة
 16:22مســاء األحــد الماضــي  ،وقــع انفجــار فــي المنطقة
األمنيــة الرابعــة فــي العاصمــة األفغانيــة.
وبحســب المتحــدث باســم شــرطة كابــول ،
انفجــرت ســيارة مفخخــة ممــا أدى إلــى استشــهاد
ثــاث مدنييــن واصابــة شــخص .هــذا ولــم يتــم
الكشــف عــن مزيــد مــن التفاصيــل.
وبحســب وكالــة اوا االفغانيــة انفجــر عــدد مــن األلغــام
فــي األشــهر الثالثــة الماضيــة فــي كابــول ،ممــا أســفر عــن
استشــهاد وإصابــة العشــرات مــن الجنــود والمدنييــن.
ووقعــت يــوم أمــس ثالثــة انفجــارات فــي كابــول
أســفرت عــن استشــهاد وإصابــة نحــو  10أشــخاص.
فــي غضــون ذلــك ،بــدأت الجولــة الثانيــة
مــن محادثــات الســام بيــن الحكومــة األفغانيــة
وطالبــان فــي  7ينايــر  2021فــي الدوحــة ،عاصمــة
قطــر؛ لكــن فــرق التفــاوض لــم تصــدر أي بيــان
واعــدة بشــأن تقــدم المحادثــات.
وبحســب االتفــاق المبــرم بيــن طالبــان
والواليــات المتحــدة فــي الدوحــة بقطــر ،يجــب أن
تغــادر قــوات االحتــال األجنبيــة أفغانســتان بحلــول
نهايــة مــارس مــن هــذا العــام؛ االتفــاق الــذي تحــاول
الــدول األعضــاء فــي الناتــو باســتمرار ،انتهاكــه
تحــت ذرائــع مختلفــة والبقــاء فــي افغانســتان.
ومــن ناحيــة أخــرى ،ومــع تصاعــد األحــداث األمنيــة
بعــد سلســلة التفجيــرات األخيــرة فــي أفغانســتان،
فــإن المحــور الغربــي ،وخاصــة الــدول التــي نشــرت
قواتهــا المحتلــة فــي شــكل أعضــاء الناتــو فــي هــذا
البلــد ،يســعون لخــرق االتفاقيــة األمريكيــة مــع طالبــان
لمغادرتهــا أفغانســتان بذرائــع مختلفــة.

