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«طالبان» حتتفل بهزمية أميركا واجلمهوريون يهاجمون االنسحاب «اُملذل»
وكاالت:   - عواصــم 
احتفــل مقاتلو طالبان أمس 
بانتصارهم في أفغانســتان 
بعــد رحيــل آخــر اجلنــود 
األميركيــني ما ينهــي حربا 
مدمــرة اســتمرت ٢٠ عامــا 
ويفتح فصال جديدا في البالد.
مــن  زخــات  وأطلقــت 
الرصاص في الهواء احتفاال 
فــي كابول بعد إعالن انتهاء 
انســحاب اجليش األميركي 
الذي اعتبرته احلركة جناحا 
«تاريخيــا» بعد ٢٠ عاما من 
هزميتهــا الســابقة على يد 

التحالف الدولي.
وجــال مقاتلــو طالبان، 
القــادة اجلدد ألفغانســتان، 
منتشــني بالنصر، في مطار 
كابــول بعــد مغــادرة آخــر 
األميركيني، يرافقهم عناصر 
يرتــدون بزات قوات خاصة 
تابعة للحركة ورافعني علمهم.
وتقــدم املتحــدث باســم 
طالبــان ذبيــح اهللا مجاهد 
مجموعــة مــن املســؤولني 
علــى املدرج. وقــال: «نهنئ 
أفغانســتان. إنــه نصر لنا 

جميعا».
وأضاف في تصريح بعد 
ســاعات من دخــول احلركة 
املطار إن «الهزمية األميركية 
درس كبيــر لغــزاة آخرين 
وألجيالنا في املستقبل.. إنه 
أيضــا درس للعالم». وقال: 
«هذا يوم تاريخي، إنها حلظة 
تاريخيــة ونحــن فخورون 

بها».
وعلــت صيحــات الفرح 
أيضا فــي قندهــار بجنوب 
البــالد، في قلب معقل اتنية 

ملتزمــة بتشــكيل حكومــة 
جامعة».

ووقف عناصر من القوات 
اخلاصــة التابعــة للحركــة 
«بــدري  كتيبــة  وتســمى 
٣١٣» وهــم يرتــدون أحذية 
وســترات ذات اللون الكاكي 
فوق بزاتهم املموهة، اللتقاط 
صور، حاملني أسلحة أميركية 
ورافعني علمهم األبيض الذي 
كتبت عليه باللون األســود 

الشهادتان.
وأزيلت أمس كافة نقاط 
التفتيــش هذه على الطريق 
املؤدي إلى املطار، باستثناء 

سالح» حوالى ٧٣ طائرة أي 
أعطبتها وجعلتها غير قابلة 
للتشــغيل مرة أخرى. وأكد 
أن «هذه الطائرات لن حتلق 
مــرة أخرى»، مضيفــا: «لن 
يتمكن أحد من استخدامها». 
وحطمت نوافذ قمرات القيادة 
في الطائرات وثقبت إطاراتها.
وعطل اجليش األميركي 
أيضــا ٧٠ عربــة مصفحــة 
مقاومــة لأللغــام - تبلــغ 
كلفــة الواحــدة منها مليون 
دوالر - و٢٧ مركبــة هامفي 
مدرعة خفيفة، في ختام جسر 
جوي أقيم على مدى أسبوعني 

ال يتم استخدامها مرة أخرى».
وخسرت الواليات املتحدة 
حوالي ٢٥٠٠ جندي ودفعت 
٢٣١٣ مليار دوالر على مدى 
٢٠ عاما بحسب دراسة أجرتها 
جامعة براون. وهي خرجت 
من أفغانستان وقد تضررت 
صورتها بسبب عجزها عن 
الســريع  توقــع االنتصــار 
لطالبــان وإدارتها لعمليات 

اإلجالء.
الدفــاع  وزارة  وأقــرت 
األميركية «الپنتاغون» بأنها 
لم تتمكن من إخــراج العدد 
الــذي كانــت ترغب بــه من 
أفغانستان.  األشــخاص من 
ومت االنسحاب بشكل طارئ 
ألن واشنطن لم تتوقع انهيار 
اجليش واحلكومة األفغانيني 
بهذه السرعة ووصول طالبان 
الى الســلطة بعد استيالئها 
علــى كل املدن الكبرى في ١٠ 

أيام.
وقــال وزيــر اخلارجيــة 
األميركي أنتوني بلينكن إن 
حامية أميركية عدد أفرادها 
ما بني ١٠٠ و٢٠٠، كانت تريد 
املغــادرة لكنهــا عجزت عن 

اللحاق بآخر رحلة.
لكــن الرئيــس األميركي 
جو بايدن دافع في بيان عن 
قــراره االلتــزام باملهلة التي 
انقضت أمس، وقال إن العالم 
سيلزم طالبان بتنفيذ تعهدها 
بالسماح باخلروج اآلمن ملن 

يريد مغادرة البالد.
اآلن  «انتهــى  وأضــاف: 
وجودنا العسكري الذي استمر 
٢٠ عامــا فــي أفغانســتان»، 
وشكر اجليش األميركي على 

واحدة. وتغيــر أيضا مزاج 
القــادة اجلدد ألفغانســتان. 
إذ إن مقاتلــي طالبــان أبدوا 
فرحتهم عبر التسليم باليد 

على السائقني والركاب.
وداخل حرم املطار، بقيت 
عشرات الطائرات واملروحيات 
التي منحتها واشنطن للجيش 
بعدمــا  فارغــة  األفغانــي، 
القــوات األميركية  أعطبتها 

قبل انسحابها.
وقال قائد القيادة املركزية 
األميركيــة اجلنــرال كينيث 
مؤمتــر  خــالل  ماكينــزي 
صحافــي إن قواتــه «نزعت 

وسمح بإجالء حوالي ١٢٣ ألف 
شخص من البالد، معظمهم 

أفغان.
ودمرت الواليات املتحدة 
أيضا منظومة دفاع صاروخية 
من طراز «سي-رام» نصبت 
حلماية مطــار كابول، وهي 
املنظومة التــي اعترضت ٥ 
هجمــات صاروخية شــنها 
تنظيــم داعش علــى املطار 

أمس األول.
وأوضح اجلنرال ماكنزي 
ان «تفكيك هذه األنظمة إجراء 
معقد ويستغرق وقتا طويال، 
لذلك قمنا بنزع سالحها حتى 

تنفيذ عملية اإلجالء اخلطيرة.
انتهــاء  أعلــن  أن  ومــا 
االنسحاب، تداعى لالجتماع 
البرملانيــني  مــن  عــدد 
اجلمهوريــني، ومــن بينهــم 
عسكريون ســابقون خدموا 
في أفغانستان من أمثال مايكل 
والتز. وشــن أركان احلزب 
اجلمهــوري هجومــا حــادا 
على الرئيــس الدميوقراطي 
بايــدن واصفني االنســحاب 
بأنه «مذل» ويترك مواطنني 
أميركيني «حتت رحمة» حركة 
طالبان. وقالت رئيسة احلزب 
اجلمهــوري رونــا ماكدانيل 
فــي بيــان إن بايــدن «خلق 
كارثــة وخــذل األميركيــني 

ومصاحلنا».
وأضافت أن ما حصل في 
كابــول «يثبت ما كنا نعرفه 
أصــال: جو بايــدن غير قادر 
علــى أداء دور القائد األعلى 
للقوات املسلحة، والواليات 
املتحدة والعالم هما أقل أمانا 

بسببه».
بدوره، قال زعيم األقلية 
اجلمهورية في مجلس النواب 
كيفــن مكارثــي إن الرئيس 
تــرك «أميركيني حتت رحمة 

إرهابيني».
بدوره، قال السيناتور ريك 
ســكوت: «ال ميكننا خوض 
حــروب ال نهايــة لهــا، لكن 
نطاق فشل بايدن وتداعياته 

مذهلة».
فــي  العضــو  واعتبــر 
الكونغرس األميركي ريتشارك 
هودسون أن «الرئيس بايدن 
جلــب عــارا كبيرا للشــعب 

األميركي».

احلركة تريد «عالقات جيدة مع العالم» وتتعهد بتشكيل حكومة جامعة.. عشرات األميركيني لم يتم إجالؤهم.. و«الپنتاغون» تدمر مئات الطائرات واآلليات

(أ.ف.پ) املتحدث باسم طالبان ذبيح اهللا مجاهد متحدثا لإلعالم في مطار كابول بعد خروج القوات االميركية 

البشــتون التي يتحدر منها 
عدد كبير من عناصر طالبان. 
وردد رجال مسلحون يرتدون 
اللبــاس التقليدي األفغاني: 
«لقد هزمنا القوى العظمى. 
أفغانستان هي مقبرة القوى 

العظمى».
وقال ذبيــح اهللا مجاهد: 
«نريــد عالقــات جيــدة مع 
الواليــات املتحدة والعالم». 
وأضاف إن «اإلمارة اإلسالمية 
خاضــت جهــادا علــى مدى 
الســنوات الـــ ٢٠ املاضيــة. 
اآلن لديها كل احلق في إدارة 
احلكومة املقبلة. لكنها تبقى 

صورة آخر عسكري أميركي مغادر حتتل موقعًا في التاريخ
كابول - رويترز: سائرا وسالحه في يده، 
كان امليجر جنرال كريس دوناهو قائد الفرقة 
٨٢ احملمولة جوا ذائعة الصيت آخر عسكري 
أميركي يستقل الرحلة األخيرة من أفغانستان 
قبل دقيقة واحدة من إعالن دقات الســاعة 

حلول منتصف الليل أمس.
الصورة التقطت بجهاز للرؤية الليلية من 
نافذة جانبية في طائرة النقل سي-١٧، وتعرض 
بلونيها األخضر واألسود صورة غائمة للجنرال 
وهو يتجه إلى الطائرة الرابضة على املدرج 
في مطار حامد كرزاي بكابول، وقد نشرتها 
وزارة الدفاع األميركية (الپنتاغون) بعد ساعات 
من إنهاء الواليات املتحدة وجودها العسكري 

الذي دام ٢٠ عاما في أفغانستان.
وألنها حلظة تاريخية، قد حتتل صورة 
رحيل دوناهو موقعا بجانب أخرى جلنرال 
ســوڤييتي كان يقود رتال مدرعا عبر جسر 

الصداقة إلى أوزبكستان، حني انسحب اجليش 
األحمر انسحابا نهائيا من أفغانستان في ١٩٨٩.
وإمتاما لعملية عسكرية أمكنها مبساعدة 
دول حليفة إجالء ١٢٣ ألف مدني من أفغانستان، 
رحلت آخر طائــرة حتمل على متنها قوات 

أميركية في جنح الليل.
وعلى الرغم من أنها صــورة ثابتة، بدا 
دوناهو يتحــرك بخفة بينما خال وجهه من 
التعبيرات. كان يرتدي زيــه القتالي كامال، 
ويضع نظارة للرؤيــة الليلية فوق خوذته، 
ويتدلى سالحه من يده بجانبه. كان عليه أن 
يترك أفغانستان وراءه في نهاية املطاف وأن 

يصل لبر األمان.
علــى النقيض، ظهر اجلنــرال بوريس 
غورمــوف، قائد اجليــش األربعني لالحتاد 
السوڤييتي في أفغانستان، في الصور وهو 
يســير متأبطا ذراع ابنه على اجلسر املمتد 

فوق نهر آمو داريــا حامال باقة من الزهور 
احلمراء والبيضاء.

جرت االنسحابات األميركية والسوڤييتية 
من البلد الذي بات يعرف مبقبرة اإلمبراطوريات 
بطرق صارخــة االختالف، لكنها على األقل 
جتنبــت الهزمية الكارثية التــي عانت منها 
بريطانيــا في احلرب اإلجنليزية - األفغانية 

األولى عام ١٨٤٢.
حني انســحب اجليش األحمر الروسي، 
كانت هناك حكومة شيوعية موالية ملوسكو 
مازالت في السلطة وظل جيشها يحارب لثالث 
سنوات أخرى، في حني أن احلكومة األفغانية 
املدعومة من الواليات املتحدة استسلمت بالفعل 
وسقطت كابول في يد طالبان خالل ما يزيد 
قليال عن أسبوعني قبل إمتام خروج القوات 

األميركية في ٣١ أغسطس.
كان انسحاب قوات غروموف منظما، ومع 

هذا واجهت القوات التي كان قوامها ٥٠ ألفا 
هجمات متفرقة أثناء توجهها شماال إلى حدود 
أوزبكستان، على الرغم من أنها قدمت املال 
ملجموعات من املقاتلني لضمان ممر آمن على 
طول الطريق. وحني سئل عن شعوره لدى 
العودة إلى التراب السوڤييتي، قيل إن غروموف 
رد «شعور بالبهجة، أننا أدينا واجبنا وعدنا 

للوطن. ال أنظر إلى الوراء».
لكن دوناهو ورفاقه ســيحملون صورا 
مروعة عــن أيامهم األخيرة التي اتســمت 
بالفوضــى في كابول، ومنهــا آباء ميررون 
أطفاال رضع للجنود عبر الســلك الشائك، 
وشابان أفغانيان يسقطان من طائرة حتلق 
في السماء، واألسوأ من ذلك كله.. ما أعقب 
هجوما انتحاريــا نفذه تنظيم داعش خارج 
املطار في ٢٦ أغســطس وأســفر عن مقتل 

عشرات األفغان و١٣ جنديا أميركيا.
صورة وزعتها القيــادة املركزية األميركية للميجر جنرال كريــس دوناهو آخر األميركيني 

املغادرين مطار كابول          (أ.ف.پ)

إدانة واسعة للهجوم احلوثي على مطار أبها السعودي
عواصمـ  وكاالت: اعترضت 
الدفاعــات الســعودية امــس 
مسيرة مفخخة حاولت الهجوم 
على مطار أبها الدولي ما اسفر 
عــن اصابة ثمانية أشــخاص 
بجــروح وتضــررت طائــرة 
مدنية، بعد ساعات من هجوم 
مماثل لم يوقع إصابات، بحسب 

اإلعالم الرسمي.
وبحســب وكالــة االنبــاء 
الســعودية (واس)، صــرح 
املتحدث الرسمي باسم قوات 
التحالف (حتالف دعم الشرعية 
في اليمن) العميد الركن تركي 
املالكي بأنه مت إحباط محاولة 
ثانيــة الســتهداف املدنيــني 
املســافرين والعاملني مبطار 
أبهــا الدولي صبــاح امس من 
قبل املليشيا احلوثية اإلرهابية 
املدعومة من إيران باستخدام 

طائرة مسيرة (مفخخة).
وأوضح العميد املالكي أنه 
ونتيجة لعملية االعتراض، فقد 
تناثرت بعض الشظايا للطائرة 
املسيرة بعد اعتراضها داخل 
احلرم الداخلي للمطار ووقوع 
عدد ٨ إصابات لعاملني بإحدى 
الشركات العاملة باملطار احدهم 
فــي حالة حرجــة، وهو مقيم 
بنغالديشي اجلنسية، وثالثة 
حاالت متوسطة ٢ من اجلنسية 
الهندية والثالث بنغالديشــي 
اجلنســية، باالضافــة الــى ٤ 
حاالت خفيفة وهم ســعودي 
ونيبالي وهندي وبنغالديشي.
كمــا نتج عــن ذلك تضرر 
إحــدى الطائــرات املدنية من 

القــوات املشــتركة للتحالف 
وأمــام هذه األعمــال العدائية 
والتجاوزات غير األخالقية من 
امليليشــيا احلوثية اإلرهابية 
املدعومة من إيران مســتمرة 
في تنفيذ اإلجراءات العملياتية 
لتحييد مصادر التهديد حلاالت 
الدفــاع عن النفــس والهجوم 
الوشيك مبا يكفل حماية األعيان 
املدنية واملدنيني ومبا يتوافق 
مع القانون الدولي اإلنســاني 

وقواعده العرفية.
هذا، وتعاقبت ردود الفعل 
املنددة بالعملية، حيث أدانت 
دولة اإلمارات بشدة محاوالت 
ميليشيات احلوثي اإلرهابية 
استهداف مطار أبها السعودي.

واعتبرت وزارة اخلارجية 
والتعــاون الدولي اإلماراتي ـ 

ميليشــيا احلوثي باستهداف 
مطــار أبهــا الدولــي باململكة 
العربية الســعودية الشقيقة 
مجددا. وأكــدت مصر مجددا، 
حكومة وشعباـ  في بيان لوزارة 
اخلارجيــة ـ موقفهــا الثابت 
من مســاندة اململكة العربية 
السعودية الشقيقة في مواجهة 
استمرار هذه األعمال اإلرهابية 
التي تستهدف املناطق املدنية 
فــي جنوب البالد. كما جددت 
مصر دعمها ملا تتخذه اململكة 
من إجراءات للحفاظ على أمنها 
واستقرارها وسالمة مواطنيها 
واملقيمــني علــى أراضيها في 
مواجهــة هذه الهجمات اآلثمة 
التــي متثــل انتهــاكا لقواعد 
لقانــون الدولي وتهديدا ألمن 
وسالمة الطيران املدني واملالحة 
اجلوية واالستقرار باملنطقة.

بدوره، أعرب األمني العام 
ملنظمــة التعــاون اإلســالمي 
د.يوسف العثيمني عن إدانته 
واســتنكاره الشــديدين لهذه 
احملاولة اإلرهابية، مشددا على 
أن «تعريض حياة املسافرين 
واملدنيني للخطر عمل إرهابي 

جبان وجرمية حرب».
كما أدان األمني العام بأشد 
العبــارات إطــالق ميليشــيا 
احلوثي اإلرهابيــة صاروخا 
باليستيا صوب مدينة جنران، 
مشيدا في الوقت ذاته بكفاءة 
الدفاعــات اجلويــة  ومهــارة 
الســعودية التــي متكنت من 
اعتراضه وتدميره قبل الوصول 

إلى هدفه.

في بيان أوردته وكالة األنباء 
اإلماراتية امس ـ أن استهداف 
املطار يعد تصعيدا خطيرا يهدد 
أمن وســالمة وحياة املدنيني 
واملســافرين، وهــو مبنزلــة 
جرمية حرب تستدعي اتخاذ 
اإلجــراءات الالزمــة حلمايــة 
األعيان املدنية مــن تهديدات 
احلوثيــني. وجــددت الوزارة 
تضامن دولة اإلمارات الكامل 
مع اململكة إزاء هذه الهجمات 
اإلرهابية، والوقوف معها في 
صف واحد ضد كل تهديد يطول 
أمنهــا واســتقرارها، ودعمها 
في كل ما تتخذه من إجراءات 
حلفظ أمنها وسالمة مواطنيها 
واملقيمني علــى أراضيها. كما 
أعربت جمهورية مصر العربية 
امــس عن بالــغ إدانتها لقيام 
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(واس) جانب من األضرار التي خلفتها محاولة الهجوم على مطار أبها 

طــراز ٣٢٠، وتهشــم زجــاج 
بعض الواجهات، وكذلك تضرر 
بعض معدات املساندة األرضية 

بساحة املطار.
وأضــاف العميــد املالكي، 
هــذه  أن  «واس»،  بحســب 
احملاولة العدائية الوحشية هي 
احملاولة الثانية امس الستهداف 
مطار أبها الدولي واســتهداف 
املدنيني املسافرين من مختلف 
اجلنســيات بطريقة ممنهجة 
ومتعمدة، وتؤكد نهج املليشيا 
العدائــي وانتهاكهــا للقانون 
الدولــي اإلنســاني وقواعــده 
العرفيــة باعتبار مطــار أبها 
الدولــي أحد األعيــان املدنية 
واحملمــي مبوجــب القانــون 

الدولي اإلنساني.
وأكد العميد املالكي أن قيادة 

عمان حتظر دخول غير املطعمني 
ونحو ٥ ماليني إصابة بـ «كورونا» في إيران

إسرائيل تهّدد بالرّد على تظاهرات غزة

عواصم ـ وكاالت: قالت ســلطنة عمان 
إنها لن تســمح إال للمسافرين احلاصلني 
على التطعيم ضد ڤيروس كورونا بدخول 
أراضيهــا، فــي محاولــة للحد من تفشــي 

الڤيروس.
وذكرت وكالة األنباء العمانية الرسمية 
«أونا» أن القرار سيسري على جميع البلدان 

دون استثناء.
وبحســب الوكالة، أكدت اللجنة العليا 
املكلفــة ببحث آلية التعامل مع التطورات 
الناجتة عن انتشار ڤيروس كورونا (كوفيد 
-١٩) فــي بيان لها على أن قرار اشــتراط 
تلقي اللقاح لدخول السلطنة يسري على 
القادمني من كل دول العالم، وفق الضوابط 
املوضوعة، وســتتابع اللجنة مستجدات 
الوضــع الوبائي في كل الدول وســتتخذ 

القرارات املناسبة وفقا لتلك املستجدات.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 
٦١ إصابة جديدة بالڤيروس خالل ٢٤ ساعة، 
ليرتفع إجمالي احلاالت املسجلة بالسلطنة 

الى اكثر من ٣٠٢ ألف حالة.
من جهة اخــرى، أعلنت وزارة الصحة 
اإليرانيــة امس، تســجيل ٦٤٣ حالة وفاة 
و٣١٣١٩ إصابــة جديدة بڤيــروس كورونا 

خالل٢٤ ساعة.
وذكرت الــوزارة امس، أن إجمالي عدد 
إصابــات كورونا في البــالد جتاوز أربعة 

ماليني و٩٩٢ ألف حالة.
الى ذلك، أكدت وزارة الصحة بنيوزيلندا 
اكتشاف ساللة جديدة شديدة التحور من 
ڤيروس كورونا نهاية يونيو املاضي لدى 
رجل قادم من اخلارج، حسبما ذكرت صحيفة 
«نيوزيلند هيرالد»، نقال عن مســؤول في 

الوزارة.

عواصــم - وكاالت: تظاهــر مئــات 
الفلســطينيني على احلدود بني قطاع غزة 
وإسرائيل ليلة امس األول، لليلة الثالثة على 
التوالي، حيث حذر قائد اجليش اإلسرائيلي 
اجلنرال افيف كوخافي من أن اجليش لن 

يتردد في الرد على أي عنف.
وأشــعل ســكان غزة ممن يســمون بـ 
«وحدات اإلرباك الليلي» اإلطارات ودفعوها 
باجتاه اجلنود املتمركزين على طول احلدود، 

وألقوا مبتفجرات بدائية الصنع.
وفي رد القوات اإلسرائيلية، قالت وزارة 
الصحة التي تديرها حماس في غزة إن ٣ 
فلسطينيني أصيبوا بنيران حية للجيش 
اإلسرائيلي فيما أصيب ٣ آخرون باختناق 

بالغاز املسيل للدموع.

وقالت إحدى اجلماعات املرتبطة بحماس 
إن أحد أعضائهــا أصيب بجروح خطيرة 

بنيران اجليش اإلسرائيلي.
إلــى ذلــك، اعتقلــت قــوات االحتــالل 
اإلسرائيلي امس، ١٨ فلسطينيا في مناطق 
مختلفة من الضفة الغربية، وقالت مصادر 
أمنية إنه مت اعتقال ثالثة شبان فجر امس، 
في بيت حلم، بينما مت تســليم رابع بالغا 

ملراجعة املخابرات اإلسرائيلية.
من جهــة أخرى، كشــفت هيئــة البث 
اإلسرائيلي امس، عن أن الرئيس الفلسطيني 
محمــود عبــاس طلب مــن وزيــر الدفاع 
اإلســرائيلي بيني غانتس خــالل لقائهما 
مؤخرا استعادة رفات النشطاء الفلسطينيني 

لدى إسرائيل ووقف عنف املستوطنني.
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