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مقتل  8أشخاص على األقل بينهم منفذو الهجوم األربعة

أفغانستان :طالبان تتبنى هجوم ًا استهدف القائم بأعمال وزير الدفاع
البنتاغون :سنواصل توجيه
الضربات اجلوية في كابول
أك��دت وزارة الدفاع األمريكية(بنتاغون)
أن ق��وات ال��والي��ات املتحدة ستواصل توجيه
الضربات اجلوية لدعم القوات احلكومية في
أفغانستان.
وأكد املتحدث باسم البنتاغون جون كيربي،
 ،أن الواليات املتحدة تستمر مبراقبة أنشطة
«طالبان» في أفغانستان ،مضيفا أن «الوضع
األمني ال يزال يثير القلق».
وأض����اف أن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة «متتلك

الصالحيات والقدرات ملساعدة القوات املسلحة
األفغانية على األرض بالضربات اجلوية».
وق���ال« :نعترف بأننا ن��وج��ه الضربات،
وسنستمر بتوجيهها من أجل دعمهم».
يذكر أن العمليات القتالية في أفغانستان
ازدادت حدة في الفترة األخيرة ،حيث تهاجم
حركة «طالبان» عدة مناطق استراتيجية في
البالد ،وذلك مع اقتراب موعد إمتام االنسحاب
األمريكي من البالد.

باكستان تعلن اكتمال بناء  90باملئة
من السياج على احلدود األفغانية
عناصر أمنية أفغانية

تبنت ح��رك��ة «ط��ال��ب��ان» ،هجوما
استهدف ،منزل القائم بأعمال وزي��ر
ال��دف��اع األف��غ��ان��ي ،بسم الله محمدي،
في العاصمة كابل .ج��اء ذل��ك في بيان
أصدره املتحدث باسم احلركة ،ذبيح الله
مجاهد ،حسبما نقلت وكالة «أسوشيتد
برس» األمريكية .
وأف��اد املتحدث ،ب��أن «الهجوم جاء
انتقاما للهجمات األخيرة التي شنتها
ال��ق��وات األفغانية مبختلف ال��والي��ات،
وأسفرت عن سقوط ضحايا من املدنيني

وتشريد آخرين».
ف��ي ال��س��ي��اق ،أف���اد امل��ت��ح��دث باسم
الداخلية األفغانية ،مرويس ستانيكزاي،
بأن محمدي «لم يصب في الهجوم الذي
استهدف دار ضيافته» ،بحسب املصدر
ذاته.
وأض��اف أن «الهجوم أسفر عن مقتل
ثمانية أشخاص على األقل ،بينهم منفذو
الهجوم األربعة ،وإصابة  20آخرين».
ول��ف��ت أن» ال��ه��ج��وم وق���ع بسيارة
مفخخة مبنطقة «شيربور» في كابل،

أوكرانيا :القبض على شخص
اقتحم مبنى احلكومة مهدد ًا
بتفجير قنبلة
أعلنت الشرطة األوكرانية ،القبض على شخص اقتحم مبنى
احلكومة في العاصمة كييف مدعيًا أن بحوزته قنبلة يدوية
وهدد بتفجيرها.
وقال رئيس الشرطة األوكرانية إيغور كليمينكو ،في بيان ،إنه
مت توقيف الشخص في عملية خاصة.
وأضاف أن منفذ الهجوم هو عسكري سابق أصيب في معارك
مبنطقة دونباس ،مشيرا إلى أنه من املتوقع أن يصدر بحقه حكم
بالسجن يصل لـ  15عاما.
وفي وقت سابق  ،اقتحم مجهول ،مبنى احلكومة األوكرانية
في العاصمة كييف ،مدعيًا أن بحوزته قنبلة يدوية وهدد
بتفجيرها.
شخصا كان
ً
وقالت وزارة الداخلية األوكرانية في بيان ،إن
قرب مبنى احلكومة أخرج من جيبه شيئًا شبيهًا بقنبلة يدوية
صباح اليوم ،وأخذ يهدد بتفجيرها.

انتهاء اختطاف سفينة قبالة
سواحل اإلمارات
أع��ل��ن��ت هيئة عمليات ال��ت��ج��ارة ال��ب��ح��ري��ة البريطانية
« ،»UKMTOانتهاء اختطاف سفينة قبالة سواحل اإلمارات
في خليج عمان.
وأضافت الهيئة في إشعار على موقعها اإللكتروني« :غادر
اخلاطفون ،والسفينة بأمان وانتهت حادثة (االختطاف)» ،دون
إشارة السم السفينة أو العلم الذي حتمله.
ولم تشر الهيئة إلى هوية اخلاطفني أو عددهم أو مالبسات
وقوع احلادثة ،التي أبلغت عنها  ،محذرة من عملية «اختطاف
محتملة» لسفينة قبالة س��واح��ل اإلم����ارات ،دون مزيد من
التفصيل.
أعلنت الهيئة أن سفينة جتارية تعرضت إلى حادث قرب
سواحل الفجيرة اإلماراتية في بحر عمان.
بدوره ،ذكر موقع «مارين ترافيك» أن  4سفن أطلقت حتذيرات
إثر فقدانها السيطرة على القيادة في ظل ظروف غامضة ،الفتا
أن ذلك جاء وسط ورود أنباء عن «حادث» قبالة ساحل الفجيرة
اإلماراتي .وقال املوقع املتخصص في حتديد مواقع السفن مع
حركة املرور البحرية إن السفن أطلقت التحذيرات عبر أجهزة
تتبع نظام التعرف التلقائي اخلاصة بها.
من جانبها ،قالت وزارة اخلارجية األمريكية ،في اليوم
نفسه ،إنها على علم بتقارير عن حادثة بحرية جديدة في
خليج عمان ،مضيفة «سنواصل تبادل املعلومات والتنسيق مع
الشركاء بشأن الواقعة».
وأضافت أنه «من املبكر لنا إصدار حكم في ما يتعلق بإمكانية
وقوف إيران وراء ما حصل في خليج عمان اليوم» ،بحسب ما
نقلت قناة احلرة األمريكية.

هزة أرضية بقوة  5.8درجات
تضرب ساحل اليابان
أف��ادت هيئة املسح اجليولوجي األمريكية بأن هزة أرضية
بقوة  5.8درج��ات على مقياس ريختر وقعت قبالة سواحل
اليابان ،وشعرت بها طوكيو املضيفة لدورة األلعاب األوملبية
«طوكيو .»2020
وأضافت الهيئة أن الهزة وقعت عند حوالي الساعة 5:30
حسب التوقيت احمللي على بعد  120كيلومترا قبالة ساحل
هاساكي ،و 128كيلومترا شرقي العاصمة طوكيو.
وأش��ارت إلى أن ه��زات طفيفة أخ��رى أعقبت الهزة األولية.
وأفاد العديد من الصحفيني الذين يغطون األلعاب األوملبية بأنهم
شعروا بالهزة بطوكيو ،وفق وسائل إعالم محلية.

وأعقبته اشتباكات باألسلحة النارية
بني قوات األمن األفغانية واملسلحني»،
دون تفاصيل.
و»ش���ي���رب���ور» ه���ي م��ن��ط��ق��ة وس��ط
ال��ع��اص��م��ة ،وت��ض��م م��ن��ازل مسؤولني
حكوميني كبار ،وبعض النواب.
ب������دوره ،أع��ل��ن ح����زب «اجل��م��اع��ة
اإلسالمية» ،ال��ذي يرأسه محمدي ،أن
القائم بأعمال الوزير «لم يكن في دار
الضيافة وقت الهجوم ،ومت إجالء عائلته
بسالم من املكان» ،وفق الوكالة.

وت���ص���اع���د م��س��ت��وى ال��ع��ن��ف في
أفغانستان ،منذ مطلع مايو املاضي ،مع
بدء انسحاب القوات األمريكية من البالد،
وامل��ق��رر اكتماله بحلول  31أغسطس
اجلاري.
وتعاني أفغانستان حربا منذ عام
 ،2001ح�ين أط���اح حت��ال��ف عسكري
دولي ،تقوده واشنطن ،بحكم «طالبان»،
الرتباطها آنذاك بتنظيم «القاعدة» ،الذي
تبنى هجمات  11سبتمبر م��ن العام
نفسه في الواليات املتحدة.

أعلنت باكستان اكتمال بناء  90باملئة من
السياج الذي تبنيه على حدودها مع أفغانستان
ملنع جميع أنواع العبور غير القانوني.
جاء ذلك على لسان العقيد رضوان نذير ،قائد
الوحدات احلدودية الباكستانية ،في تصريح
للصحفيني في مدينة تورخام احل��دودي��ة مع
أفغانستان.
وأوض���ح ن��ذي��ر ،أن إجمالي ط��ول السياج
مع أفغانستان يبلغ ألفني و 670كيلو مترا.
وأض��اف أنه سيتم االنتهاء من اجل��زء املتبقي
لغاية عام  .2022وق��ال نذير إن ب�لاده قامت
بتأمني حدودها بالكامل مع أفغانستان.
وأض��اف أن��ه في حالة ان��دالع ح��رب أهلية
في أفغانستان ،فإن لديهم آلية للسيطرة على
عمليات العبور في احلدود .وبدأت باكستان في
مد سياج من األسالك الشائكة على حدودها مع

أفغانستان في يونيو .2017
وتعاني أفغانستان حربا منذ عام ،2001
ح�ين أط���اح حت��ال��ف عسكري دول���ي ،تقوده
واشنطن ،بحكم «طالبان» ،الرتباطها آنذاك
بتنظيم «ال��ق��اع��دة» ،ال��ذي تبنى هجمات 11
سبتمبر من العام نفسه في الواليات املتحدة.
ومنذ مطلع مايو املاضي ،تصاعد مستوى
العنف في أفغانستان ،مع بدء املرحلة األخيرة
من انسحاب القوات األمريكية ،بأمر من الرئيس
جو بايدن ،واملقرر اكتماله بحلول  31أغسطس
اجلاري.
وخ�لال األشهر الثالثة األخيرة ،استهدفت
«طالبان» أكثر من  161مركز شرطة في 85
قضاء ،وسيطرت على  51منها شمالي البلد
اآلسيوي ،وما ت��زال تزيد ضغطها على قوات
األمن في  14قضاء آخر.

اجليش اليمني يحرر مواقع جديدة بالبيضاء ومأرب
أعلنت قوات اجليش اليمني ،حترير
م��واق��ع ج��دي��دة ف��ي محافظة البيضاء
وس��ط ال��ب�لاد .وق���ال امل��رك��ز للجيش
اليمني إن ق���وات اجل��ي��ش وامل��ق��اوم��ة
أحرزت تقدمات مهمة في جبهة نعمان،
شمال شرق البيضاء.
وأشار إلى أن قوات اجليش مسنود ًة
باملقاومة الشعبية ح��ررت ع���ددا ً من
املواقع في ذات اجلبهة ،دون ذكر مزيد
من التفاصيل.
يأتي ذل��ك في الوقت ال��ذي واصلت
فيها ق��وات اجليش واملقاومة تقدمها
ف���ي اجل��ب��ه��ات اجل��ن��وب��ي��ة حملافظة
م��أرب امل��ج��اورة ،حيث أح��رزت تقدماً
ج��دي��دا ً ،بعد هجوم شنته على مواقع
كانت تتمركز فيها ميليشيا احلوثي
االنقالبية.
وذكر املوقع الرسمي للجيش اليمني
أن ق��وات اجليش شنت هجوماً على
م��واق��ع ك��ان��ت تتمركز فيها ميليشيا
احلوثي املدعومة من إي��ران في جبهة
املشيريف ،جنوب محافظة مأرب.

وأك��د أن الهجوم أسفر عن حترير
جبل البياض بالكامل ،ودحر ميليشيا
احل��وث��ي ،وتكبيدها خسائر فادحة
في األرواح .وقُتل في املواجهات أكثر
من  14عنصرا ً من امليليشيا وأصيب
ال��ع��ش��رات ،بينما اس��ت��ع��ادت ق��وات
اجليش ع��ددا ً من األسلحة والذخائر
التي كانت بحوزة احلوثيني ،بحسب
املوقع .وراف��ق الهجوم قصف مدفعي
شنته مدفعية اجل��ي��ش على مواقع
وجتمعات وتعزيزات امليليشيات في
اجلبهة ذاتها أدى لقتل وجرح العشرات
من عناصر احلوثي.
من جهته ،استهدف طيران حتالف
دع��م الشرعية ب��ع��دّة غ���ارات جوية
جتمعات ومواقع متفرقة للميليشيات
احلوثية في جبهتي الكسارة واملشجح
غرب مأرب.
كما شنت مقاتالت التحالف غارات
مكثفة استهدفت التعزيزات احلوثية
القادمة من محافظة البيضاء وأحلقت
بها خسائر بشرية ومادية.

اجليش اليمني يواصل تقدمه

القوات املشتركة تدمر مسيّرة حوثية جنوبي احلديدة
أسقطت القوات املشتركة في الساحل الغربي
لليمن ي���وم ال��ث�لاث��اء ،ط��ائ��رة م��س��ي��رة تابعة
للحوثيني ودم��رت مرابض مدفعية تابعة لهم
جنوبي محافظة احلديدة.
وذك��ر امل��رك��ز اإلع�لام��ي ألل��وي��ة العمالقة أن
القوات املشتركة أسقطت طائرة مسيرة تابعة

للحوثيني في منطقة اجلاح التابعة ملديرية بيت
الفقيه جنوبي محافظة احلديدة.
وأوض���ح أن وح���دات م��ن ال��ل��واء  12عمالقة
رص��دت حتليق الطائرة املسيرة احلوثية في
سماء املنطقة ،وتعاملت معها بالسالح املناسب
ومتكنت م��ن إسقاطها بنجاح .وأش���ار إل��ى أن

الكيان الصهيوني يطالب
مجلس األمن بإدانة إيران
وفرض عقوبات عليها
ق��دم م��ن��دوب إسرائيل ل��دى األمم
املتحدة ،جلعاد إردان ،شكوي رسمية
ملجلس األمن الدولي اتهم فيها إيران
ب��ـ «تهديد سالمة امل�لاح��ة الدولية
وتعطيل التجارة العاملية وزعزعة
االستقرار في منطقة الشرق األوسط
« ،مطالبًا بإدانتها ومعاقبتها.
وح��م��ل السفير االس��رائ��ي��ل��ي في
رسالته إي��ران مسؤولية مقتل اثنني
من طاقم سفينة «ميركير ستريت»،
ج��راء هجوم تعرضت له اخلميس،
في احمليط الهندي ،عندما كانت في
طريقها من تنزانيا إلى اإلمارات.
وق��ال جلعاد اردان ف��ي رسالته
التي حصلت األناضول علي نسخة
منها «هذا الهجوم هو مثال آخر على
اإلرهاب البحري الذي تقوم به إيران
في أعالي البحار».
وأضاف قائال إن «تصرفات إيران

ال��وق��ح��ة وال��ق��ات��ل��ة تشكل انتهاكا
جسيما مليثاق األمم املتحدة والقانون
ال��دول��ي وه��ي ال ت��ؤدي فحسب إلى
تهديد سالمة املالحة واملالحة الدولية
وتعطيل التجارة العاملية  ،بل تزيد
من زعزعة استقرار منطقة شديدة
التقلب».
وتابع «ال ينبغي ملجلس األمن أن
يقف مكتوف األي���دي أم��ام مثل هذه
االنتهاكات من قبل إي��ران أو من قبل
املنظمات اإلرهابية في جميع أنحاء
املنطقة التي تعمل كوكالء لها «.
ودعا مجلس األمن إلى «إدانة إيران
بشكل قاطع ومعاقبتها مرتكبيها على
هذه األنشطة اخلبيثة.».
واخلميس ،تعرضت السفينة التي
تشغلها شركة إسرائيلية لهجوم في
خليج عمان ما أسفر عن مقتل اثنني
من طاقهما،

الطائرة املسيرة احلوثية هجومية وحتمل قذائف
ه��اون عيار  .60كما دم��رت ال��ق��وات املشتركة
م��راب��ض مدفعية تابعة جلماعة أن��ص��ار الله
احلوثية استهدفت بقذائف الهاون الثقيل مختلفة
ال��ع��ي��ارات األع��ي��ان املدنية ف��ي مناطق اجل��اح
والدريهمي جنوبي احملافظة.

وأوض��ح املركز اإلعالمي أن مدفعية القوات
امل��ش��ت��رك��ة وج��ه��ت ض��رب��ات دق��ي��ق��ة وم��رك��زة
باألسلحة املناسبة استهدفت خاللها مصادر
القصف احلوثية ،ومتكنت على إثرها من تدمير
م��راب��ض مدفعية وأس��ل��ح��ة ثقيلة ومتوسطة
للحوثيني.

صاروخان من لبنان يسقطان على
االحتالل ورد مدفعي على موقع اإلطالق
سقط صاروخان أطلِقا من األراضي
اللبنانية في شمال إسرائيل .وقال
اجل��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي إن ص��ف��ارات
اإلنذار دوت في بلدات كريات شمونة
وكفار جلعادي وتل حي للتحذير من
ص��واري��خ ف��ي شمال إسرائيل قرب
حدود لبنان اليوم.
وبحسب اجليش اإلسرائيلي ،مت
إط�لاق ثالثة صواريخ من األراض��ي
اللبنانية على األراضي اإلسرائيلية.
وم���ن ب�ين ه���ذه ال��ص��واري��خ ،سقط
صاروخ واحد في األراضي اللبنانية
بينما سقط صاروخان في إسرائيل.
وسقط أحد هذه الصواريخ في بلدة
كريات شمونة ،وأدى الشتعال نيران
فيها ،بينما لم ترد تقارير عن أضرار
مادية أو إصابات بشرية .واعتُرض
آخر من قبل نظام الدفاع اإلسرائيلي
املعروف باسم القبة احلديدية.
وتشير تقديرات أمنية في إسرائيل
إل��ى أن «ف��ص��ائ��ل فلسطينية قامت

ب��إط�لاق ال��ق��ذائ��ف ال��ص��اروخ��ي��ة من
جنوبي لبنان».
وق���د مت إط�ل�اع رئ��ي��س ال����وزراء
اإلسرائيلي نفتالي بينيت ووزي��ر
الدفاع بيني غانتس باألحداث التي
ج��رت ف��ي ش��م��ال إس��رائ��ي��ل و»ات��ف��ق
االثنان على مواصلة إدارة احلدث»
بحسب بيان ملكتب بينيت.
وخاضت إسرائيل في  2006حربا
م��ع ح��زب ال��ل��ه ال���ذي يتمتع بنفوذ
ف��ي جنوب لبنان وميلك صواريخ
متطورة .وظلت منطقة احلدود هادئة
معظم الوقت منذ ذلك احلني.
وسبق أن أطلقت فصائل فلسطينية
صغيرة ف��ي لبنان ص��واري��خ على
إسرائيل على فترات متقطعة.
وأ ُطلق صاروخان من لبنان على
إسرائيل في  20يوليو املاضي لكنهما
ل��م يسفرا ع��ن أض���رار أو إص��اب��ات.
وردت إس��رائ��ي��ل على ذل��ك بنيران
املدفعية.

رئيس أركان اجليش
اجلزائري :نتعرض
حلرب قذرة
أكد رئيس أركان اجليش اجلزائري،
الفريق سعيد شنقريحة ،أن املؤامرات
وال��دس��ائ��س اض��د اجل��زائ��ر «ليست من
نسج اخليال ،كما يدعي بعض املشككني،
ب��ل ه��ي حقيقة واق��ع��ة أصبحت ظاهرة
للعيان» ،وأن «اجليش سيتصدى لها
مسنودا ً في ذلك بالشعب اجلزائري».
وأشرف شنقريحة اليوم الثالثاء ،على
مراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد
يحي علي واحل���اج ق��ائ��دا ً جلهاز ل��درك
الوطني ،خلفا للواء نور الدين قواسمية.
وق��ال شنقريحة ،في كلمة توجيهية
باملناسبة« :ما احلملة املسعورة املركزة
املوجهة ضد بالدنا وجيشها ،على منابر
بعض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام األجنبية ،وفي
شبكات التواصل االجتماعي ،إال اجلزء
القليل ال��ب��ارز م��ن ه��ذه احل��رب القذرة
املعلنة ضد اجلزائر ،انتقاماً منها على
مواقفها املبدئية جتاه القضايا العادلة،
وغيرتها على سيادتها الوطنية ،وقرارها
احلر الذي يأبى اخلضوع واخلنوع».

