
أعلنت قوى األم��ن الداخلي في لبنان، 
مقتل جميع اإلرهابيني الذين مت حتديد 
مكانهم ف��ي منطقة وادي خ��ال��د، أقصى 

شمالي البالد، دون ذكر عدد القتلى.
جاء ذلك في بيان صدر ع�ن املديرية 
الع�امة لقوى األم��ن ال��داخ��ل��ي، ووص��ل 
األناضول نسخة عنه. ولفت البيان إلى 
أّنه بتاريخ 26 سبتمبر اجلاري، »توصلت 
الشعبة إلى حتديد مكان تواجد أعضاء 
املجموعة اإلرهابية في منطقة وادي خالد 
في منزل منعزل، فجرى تنفيذ عملية أمنية 
حملاصرة املنزل من قبل القوة الضاربة في 
الشعبة«. وأضاف البيان: »بادر عناصر 
املجموعة بإطالق النار من أسلحة خفيفة 
ومتوسطة باجتاه القوة، فتم الرد عليهم 

ما أدى إلى قتل جميع اإلرهابيني«.
وتأتي العملية، بحسب البيان، في 
إط��ار متابعة شعبة املعلومات في قوى 

األمن الداخلي ملنفذي جرمية كفتون.
ولفت البيان إلى أّنه »بنتيجة املتابعة 
االستعالمية وامليدانية، متكنت شعبة 
املعلومات من حتديد هويات جميع أعضاء 
املجموعة اإلرهابية وعددهم أكثر من 15 
شخصاً، يعملون حتت امرة السوري )م. 
ح(، بحيث أوقفت 3 من أعضاء املجموعة«. 
وهجوم »كفتون« )شمال( وق��ع في 21 
أغسطس املاضي، عندما أقدمت سيارة 
مجهولة على إطالق النار أثناء مرورها في 

بلدة كفتون، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.
ومطلع الشهر اجل��اري، أعلن اجليش 
اللبناني إلقاء القبض على عناصر خلية 

مرتبطة بتنظيم »داعش«.
ووف���ق اجل��ي��ش، »ف���إن التحقيقات 
توصلت إلى أن أمير اخللية هو اإلرهابي 
خالد التالوي، ال��ذي استخدمت سيارته 

من قبل منفذي جرمية بلدة كفتون«.
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االجتاهني كال  في  استثنائيًا  رفح  معبر  فتح 
قالت وزارة الداخلية واألم��ن الوطني في قطاع غ��زة، إن 
السلطات املصرية، فتحت،أمس  األحد، معبر رفح البري، أمام 

حركة املسافرين.
وأضافت الوزارة )تديرها حركة حماس(، في تصريح وصل 
وكالة األناضول نسخة عنه »َفْتح البوابة املصرية ملعبر رفح 

البري، وبدء مغادرة حافالت املسافرين، في أول أيام فتح املعبر 
استثنائيا، في االجتاهني«.

ومن املقرر أن يستمر فتح املعبر، في كال االجتاهني، ملدة ثالثة 
أيام )حّتى الثالثاء القادم(.

وهذه هي املرة الثانية، التي ُيفتح فيها املعبر باالجتاهني، منذ 

بدء أزمة كورونا في مارس املاضي، حيث سبق وأن مت فتحه في 
اجتاه واحد فقط لعودة العالقني في اخلارج.

وأغلق املعبر أبوابه، بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد.
وحسب وزارة الصحة، فإن إجمالي عدد اإلصابات بغزة، منذ 

مارس  املاضي، وصل إلى 2.791، بينها 21 حالة وفاة.
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أكدت مصادر أن جلنة شؤون األسرى 
املنبثقة عن اتفاق ستوكهولم بني احلكومة 
اليمنية الشرعية وميليشيات احلوثي 
اتفقت برعاية من مكتب املبعوث األممي 
على ت��ب��ادل اإلف����راج ع��ن 1081 أسيرا 

ومعتقال من الطرفني.
وأوض���ح مصدر حكومي أن االتفاق 
الذي مت التوقيع عليه ، يشمل اإلفراج عن 
681 أسيرا حوثيا مقابل إط��الق سراح 
400 أسير تابع للشرعية والتحالف لدى 

ميليشيات احلوثي.
وأعلنت احلكومة اليمنية الشرعية، 
، أن فريقا حكوميا سيتوجه إلى مدينة 
جنيف السويسرية، للمشاركة في اجتماع 
م��ع ميليشيات احل��وث��ي ب��رع��اي��ة األمم 
املتحدة ملناقشة تنفيذ اتفاق تبادل األسرى 

واملعتقلني املنبثق عن اتفاقية السويد.
واألس��ب��وع امل��اض��ي، ق��ال وكيل وزارة 
حقوق اإلنسان، عضو الفريق احلكومي 
في جلنة األس��رى واملختطفني واملخفيني 
ق��س��ري��ا، م��اج��د ف��ض��ائ��ل، إن االج��ت��م��اع 
سيبحث إيجاد آلية إلطالق سراح اجلميع، 
وف��ق مبدأ تبادل الكل مقابل الكل. وأكد 
املسؤول اليمني أنه سيتم البدء بتنفيذ ما 
مت التوصل إليه في األردن خالل اجلولة 
الثالثة وال���ذي ن��ص على إط��الق 1420 
معتقال وأسيرا بشكل كامل كمرحلة أولى 
يتبعها مراحل الحقا حتى يتم اإلف��راج 

الكلي عن جميع األسرى واملعتقلني.

وك��ان��ت ط��ائ��رة أمم��ي��ة ن��ق��ل��ت، أم��س 
الثالثاء، فريق ميليشيات احلوثي املقرر 
مشاركته في االجتماع من مطار صنعاء 

إلى جنيف.
كما أف��اد املبعوث األمم��ي إل��ى اليمن، 
مارتن غريفثس، في إحاطة أمام مجلس 
األمن، الثالثاء املاضي، أنه من املتوقع »أن 
يلتقي الطرفان هذا األسبوع في سويسرا 
ملتابعة نقاشاتهما ح��ول تنفيذ اتفاق 

تبادل األسرى«.
وتتهم احلكومة الشرعية، ميليشيات 
احل��وث��ي بعرقلة ات��ف��اق ت��ب��ادل األس��رى 
املوقع عليه في فبراير املاضي، بالعاصمة 
األردن��ي��ة عمان، برعاية األمم املتحدة، 
ودع��ت احلكومة م��رارا إلى تبادل شامل 
لألسرى واملختطفني مع ميليشيا احلوثي 

تنفيذاً التفاق السويد.
وكان مكتب املبعوث األممي إلى اليمن 
واللجنة الدولية للصليب األحمر، أعلن 
أن االجتماع الثالث للجنة تبادل األسرى 
واحملتجزين في العاصمة األردنية عمان، 
خرج باملوافقة على خطة مفصلة إلمتام 
أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق 
لألسرى واحملتجزين منذ بداية النزاع في 

اليمن، لكن لم يتم التنفيذ حتى اآلن.
وتقدر منظمات حقوقية وج��ود أكثر 
م��ن 10 آالف مختطف ل��دى ميليشيات 
احل��وث��ي، وذل���ك ف��ي نحو 270 سجنا 

القتال في اليمنخاضعا للميليشيات في أماكن سيطرتها.

والتحالف للشرعية  تابع  أسير   400 إطالق  مقابل  حوثيًا  أسيرًا   681 عن  اإلفراج 

أسرى تبادل  على  واحلوثي  الشرعية  اليمنية  احلكومة  بني  اتفاق 

عناصر من قوات األمن اللبنانية
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صنعاء في  للحوثي  تتبع  معادية  جوي  دفاع  منظومة  تدمير  التحالف: 
أعلن حتالف دعم الشرعية باليمن،عن تدمير منظومة دفاع 

جوي معادية تتبع مليليشيات احلوثي في صنعاء.
وأضاف التحالف أنه ملتزم بتدمير قدرات ميليشيا احلوثي 

التي تهدد األمن اإلقليمي والدولي.
وكانت مقاتالت التحالف شنت قبل أيام غارات متتالية على 
مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرق مدينة 
صنعاء، مستهدفة مراكز تصنيع وجتميع للصواريخ الباليستية 

وتركيب املسيرات، تابعة للميليشيات احلوثية االنقالبية.

يشار إلى أن التحالف كان أكد م��راراً أن »امليليشيا احلوثية 
تتعمد التصعيد العدائي، واستهداف املدنيني واألعيان املدنية 

باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات املفخخة«.
كما ش��ددت قيادة ال��ق��وات املشتركة على أنها مستمرة في 
تطبيق كافة اإلج���راءات الضرورية حلماية املدنيني، واتخاذ 
اإلج���راءات العملياتية الالزمة لوقف تلك األعمال اإلرهابية 
واحمل��اوالت الفاشلة مبا يتوافق مع القانون الدولي اإلنساني 

وقواعده العرفية.

اليمني الغربي  بالساحل  حوثيًا  لغمًا   1144 يتلف  »مسام« 
أعلن املشروع السعودي لنزع األلغام في اليمن »مسام«، عن 
تنفيذ عملية إتالف وتفجير كمية جديدة من األلغام التي زرعتها 

ميليشيات احلوثي في الساحل الغربي اليمني.
وق��ال مشروع »مسام« في بيان، إن فريق »مسام« نفذ عملية 
إت��الف وتفجير 1144 لغًما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة 
ا  في مديرية باب املندب. وشملت العملية إتالف 226 لغًما مضاًدّ
للدبابات، و309 قذائف غير منفجرة، و272 فيوز منوعة، و333 
ذخيرة غير منفجرة، و4 صواريخ مفخخة. ونقل البيان عن مدير 

عام املشروع أسامة القصيبي قوله إن »عملية اإلتالف التي نفذها 
فريق جمع القذائف تعد رقم 30 ليصل إجمالي هذه العمليات التي 
نفذها »مسام« في اليمن إلى 81 عملية إتالف وتفجير آلالف األلغام 
والقذائف غير املنفجرة«. كما نشر مشروع مسام مقطع فيديو 
للعثور على ألغام بالطريق العام في ذب��اب، بالساحل الغربي 
اليمني، وعملية إتالفها باإلحراق. يذكر أن امليليشيات احلوثية 
تواصل زراع��ة األلغام والعبوات الناسفة في الطرقات العامة 
والفرعية، مخلفة آالف الضحايا من أبناء احلديدة والساحل الغربي.

بيروت شمالي  مسلح  بهجوم  جنديني  مقتل 
أعلن اجليش اللبناني، أمس األحد، مقتل عسكريني اثنني 

في هجوم مسلح استهدف أحد مواقعه، شمالي البالد.
وق��ال��ت م��دي��ري��ة التوجيه ب��اجل��ي��ش، ف��ي ب��ي��ان، إن 
»إرهابيني يستقلون سيارة أقدموا على إطالق النار باجتاه 
عناصر احلرس في أحد مراكز اجليش مبحلة عرمان-املنية 

)شمال(، وقد رد العناصر على مصدر النيران باملثل«.
وأضافت، أن الهجوم، الذي وقع في الساعة 1.00 بعد 

منتصف الليل )23.00 تغ(، أسفر عن »استشهاد عسكريني 
اثنني إضافة إلى مقتل أحد اإلرهابيني«.

وذكرت أن »بقية اإلرهابيني فروا إلى جهة مجهولة«.
وأك��دت املديرية، أن اجليش »يجري متابعة للهجوم 
ب��ه��دف توقيف اإلره��اب��ي��ني ال��ف��اري��ن وك��ش��ف مالبسات 

الهجوم«.

أع��ل��ن م��س��ئ��ول��ون م��ح��ل��ي��ون فى 
أفغانستان مقتل 35 م��ن عناصر 
حركة طالبان وإصابة 17 آخرين، 
وذلك في اشتباكات اندلعت مع قوات 
األم��ن خ��الل ال24 ساعة املاضية، 
وقال املسئولون - حسبما نقلت قناة 
)طلوع( األفغانية أمس  األحد - »إن 
6 عناصر من حركة »طالبان« قتلوا 
فيما أصيب 5 آخرون بعد أن هاجمت 
مجموعة منهم قوات األمن في إحدى 

املناطق بإقليم »غازني«.
وأض��اف املسئولون أن ما ال يقل 
ع��ن 15 آخ��ري��ن م��ن عناصر حركة 

»طالبان« قد قتلوا في غ��ارة جوية 
شنتها القوات اجلوية األفغانية في 
إقليم »زاب��ول«، كما أش��اروا إلى أنه 
في إقليم »ساماجنان« الشمالي قتل 
14 من عناصر احلركة وأصيب 12 
آخ���رون بعد أن هاجمت مجموعة 
منهم نقاط تفتيش تابعة للشرطة 

باإلقليم.
ول���م يعلن امل��س��ئ��ول��ون ع��ن أي 
تفاصيل ح��ول سقوط خسائر في 
صفوف ق��وات األم��ن، كما أن حركة 
»طالبان« لم تعلق على هذه األنباء 

حتى اآلن.

في  طالبان  حركة  عناصر  من   35 مقتل 
األفغانية األمن  قوات  مع  اشتباكات 

خ��رج م��ت��ظ��اه��رون، ف��ي ع��دة قرى 
مبحافظات مصرية ف��ي احتجاجات 

محدودة لليوم السابع عن التوالي.
وبث مغردون عبر منصات التواصل 
وناشطون باملعارضة، مقاطع مصورة 
خل���روج امل��ئ��ات ف��ي ق��رى »ده��ش��ور« 
و»أم دي��ن��ار« و»البرميل« مبحافظة 
اجليزة )غرب العاصمة( وقرية زبدة 
مبحافظة املنيا )وس��ط( وفي منطقة 
»مساكن الصداقة اجلديدة« مبحافظة 
أسوان )جنوب( مرددين هتافات ضد 

النظام.
فيما لم يتسن لألناضول التأكد من 

صحة وتوقيت تلك الفيديوهات من 
مصادر مستقلة.

وتأتي تلك الفعاليات في قرى مبصر 
وس��ط انتشار أمني مكثف بامليادين 

الرئيسية التي لم تشهد أي فعاليات.
ويحتج امل��ت��ظ��اه��رون على ت��ردي 
األوض���اع املعيشية وق��ان��ون يسمح 

بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص.
ودعا املقاول املعارض محمد علي، 
إلى تنظيم مظاهرات يوم 20 سبتمبر 
اجلاري، قبل أن يعود ويطالب الشعب 
ب��االس��ت��م��رار ف��ي اح��ت��ج��اج��ات ليلية 

يومية، ضد النظام السياسي مبصر.

احتجاجات بقرى مصرية لليوم 
السابع على التوالي


