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االثنني ٦ سبتمبر ٢٠٢١ عربية وعاملية

اعتراض وتدمير صواريخ باليستية و«مسّيرات» حوثية 
على جازان وجنران.. وإدانة دولية للهجمات

ر من حرب أهلية في أفغانستان  واشنطن ُحتذِّ
وطالبان ُتعلن السيطرة على مديريات «بانشير»

عواصــم ـ وكاالت: صــرح 
املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الدفاع السعودية العميد الركن 
تركــي املالكــي بــأن الدفاعات 
اجلوية الســعودية اعترضت 
ودمرت ٣ صواريخ باليستية و٣ 
طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها 
املليشيا احلوثية املدعومة من 
إيران باجتاه املنطقة الشرقية 
ادانة  وجازان وجنران، وسط 
واســعة من الواليــات املتحدة 
وبريطانيــا وعــدد مــن الدول 
اآلخرى. وأوضح العميد املالكي، 
حسبما نقلت عنه وكالة األنباء 
السعودية (واس)، أن الدفاعات 
الســعودية اعترضت ودمرت 
صاروخــا باليســتيا أطلقتــه 
امليليشــيا احلوثية اإلرهابية 
املدعومة من إيران من صنعاء 
باستخدام األعيان املدنية باجتاه 

املنطقة الشرقية باململكة.
وأضاف أن عملية االعتراض 
تســببت فــي تناثر الشــظايا 
على حي ضاحية الدمام ونتج 
عن ذلــك إصابة طفــل وطفلة 
ســعوديني، وتضــرر ١٤ منزال 

سكنيا بأضرار خفيفة.
وبني العميد املالكي أن هذا 
السلوك الهمجي والالمسؤول من 
قبل امليليشيا مبحاولة استهداف 
املدنيني واألعيان املدنية يتنافى 
مع القيم الســماوية واملبادئ 
اإلنسانية، كما يعبر عن واقع 
سير العمليات العسكرية على 
األرض وتدهور موقف امليليشيا 
باجلبهــات وفقدانــه لقيادات 
ميدانيــة مهمة. وأكــد العميد 
املالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ 
اإلجــراءات الالزمــة والرادعة 
أراضيهــا ومقدراتها  حلمايــة 
ووقف مثــل هــذه االعتداءات 
العدائيــة والعابــرة للحــدود 
حلماية املدنيني واألعيان املدنية 
ومبا يتوافق مع القانون الدولي 

اإلنساني وقواعده العرفية.
من جهتها، أعربت اإلمارات 
واســتنكارها  إدانتهــا  عــن 
الشديدين حملاوالت ميليشيات 

عواصم - وكاالت: تقدم مقاتلو طالبان في 
والية بانشــير، آخر جيب للقوات املناهضة 
للحركة، في وقت حذر رئيس األركان األميركي 
من أن أفغانســتان تواجه خطر االنزالق في 
حرب أهلية أوسع نطاقا من شأنها أن توفر 

أرضا خصبة «لإلرهاب».
وينتظر أن تضع طالبان اللمسات األخيرة 
على شكل نظامها اجلديد، بعد ٣ أسابيع من 
سيطرتها الســريعة على كابول التي يشير 
محللون إلى أنها شكلت مفاجأة حتى للحركة 
ذاتهــا. لكن رئيس هيئــة األركان األميركية 
املشتركة اجلنرال مارك ميلي شكك في مدى 
قدرة احلركة على ترسيخ سلطتها مع حتولها 
من قوة تخوض حرب عصابات إلى حكومة.

وقال ميلي لشبكة «فوكس نيوز»: «أعتقد 
أن هناك على األقل احتماال كبيرا جدا باندالع 
حرب أهلية أوســع من شــأنها أن تؤدي إلى 
ظروف ميكنها في الواقع أن تفضي إلى إعادة 
تشــكل للقاعدة أو تنامي تنظيم دعش أو.. 
مجموعات إرهابيــة أخرى». وأعطى تقييما 
متشــائما للوضــع فــي أفغانســتان، وقال: 
«الظروف ترجح للغاية.. بأن نشــهد عودة 
لإلرهاب من هذه املنطقة بالعموم في غضون 

١٢ أو ٢٤ و٣٦ شهرا».
وتعهد قادة أفغانســتان اجلــدد باحلكم 
بطريقة أكثر تســاهال مــن واليتهم األولى. 
ووعــدت بحكومــة «شــاملة للجميع» متثل 

تركيبة أفغانستان العرقية املعقدة.
لكــن وعودها وقعت على آذان صماء في 

إقليم بانشير الوعر شمال كابول.
وعلــى غــرار األيــام املاضيــة تضاربت 
املعلومات حول الوضع امليداني أمس. وبعد 
أيام على إعالن مسؤولني من احلركة سيطرتها 
على اإلقليم وبالتالي كامل أفغانستان، جتدد 
القتــال أمس وحتدث املســؤول فــي طالبان 

بالل كرميي عــن وقوع مواجهات عنيفة في 
الوادي. وفي وقت الحــق أعلن كرميي على 
حسابه في «تويتر» أن قوات احلركة دخلت 
عاصمة إقليم بانشير ومقر الشرطة الرئيسي 
ومركــز منطقــة رخة قرب بــازاراك عاصمة 
اإلقليم وكافة املرافق احلكومية، مشيرا إلى 
أن قــوات «جبهة املقاومــة الوطنية» بقيادة 
أحمد مسعود تكبدت خسائر كبيرة بني قتيل 
وجريح، إضافة ألسر العديد وضبط مركبات 

وأسلحة وذخائر.
بدوره، قال املتحدث باسم املكتب السياسي 
لطالبان محمد نعيم إن قوات احلركة «تقترب 
من السيطرة على مركز الوالية بعد سيطرتها 
على جميع مديرياتها السبعة»، في حني قالت 
قوات الزعيم احمللي أحمد مسعود إنها حاصرت 
حوالــي ألف من قوات طالبان بعد تفجيرها 
جسرا في منطقة دوالنسانك واشترطت رفع 
احلصار عن اإلقليم أو أنها ستقتل احملاصرين، 

بحس ما نقلت قناة «اجلزيرة».
وفي وقت ســابق أمس، قال فهيم داشتي 
املتحــدث باســم جبهــة املقاومــة الوطنية 
األفغانية، التي تضم قوات معارضة موالية 
للزعيم احمللي أحمد مسعود، إن «آلة الدعاية» 
التابعة لطالبان حتاول نشر رسائل مضللة، 
مشــيرا إلى أن قوات املعارضة طردت قوات 

طالبان من جزء آخر من الوادي.
في هذه األثناء، من املقرر أن يصل وزير 
اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن اليوم إلى 
قطر، التي تلعب دورا رئيســيا في مجريات 
األحداث في أفغانستان وتستضيف املكتب 
السياســي حلركة طالبان. لكن ال يتوقع أن 

يلتقي الوزير عناصر احلركة.
وسيتوجه الحقا إلى أملانيا لترؤس اجتماع 
وزاري يضم ٢٠ بلدا بشــأن أفغانستان إلى 
جانب وزير اخلارجية األملاني هايكو ماس.

العربيــة الســعودية، متمنية 
الشفاء العاجل للمصابني جراء 
هذا االعتــداء اإلرهابي املتكرر 
واملمنهج الذي يستهدف املدنيني 

اآلمنني واألعيان املدنية.
وأكــدت وزارة اخلارجيــة 
البحرينية ـ فــي بيان أوردته 
وكالــة أنباء البحريــن (بنا) ـ 
وقوفهــا التام فــي صف واحد 
إلى جانــب اململكة فــي كل ما 
تتخــذه مــن إجــراءات رادعة 
لوقف تلك الهجمات اإلرهابية 
العدائيــة، وتضامنهــا معهــا 
في جهودهــا حلماية أراضيها 
ومواطنيها واملقيمني فيها، داعية 

ممنهــج ومتعمــد مســتهدفة 
املدنيني اآلمنني واملنشآت املدنية 
فــي انتهــاك صــارخ لألعراف 

والقوانني الدولية.
وجدد األمني العام تضامن 
التعــاون مــع  دول مجلــس 
السعودية ضد كل ما يستهدف 
أمنهــا واســتقرارها وســالمة 
أراضيها، مشددا على ضرورة 
اتخاذ املجتمع الدولي إجراءات 
وموقفا فوريا وحاسما لوقف 
هــذه األعمــال العدوانية التي 
تســتهدف املنشــآت احليوية 
واملدنية وأمن اململكة العربية 

السعودية.

املجتمع الدولي إلى االضطالع 
مبسؤولياته إلدانة هذه األعمال 
اإلجرامية التي ترتكبها ميليشيا 
احلوثــي اإلرهابيــة منتهكــة 
كافة القوانــني الدولية والقيم 

اإلنسانية.
من جهته، دان األمني العام 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية د.نايف احلجرف امس 
استمرار ميليشــيات احلوثي 
اإلرهابيــة إطــالق الصواريخ 
الباليســتية والطائــرات مــن 
دون طيــار (املفخخة) باجتاه 
املنطقــة الشــرقية ومدينتــي 
جازان وجنران باململكة بشكل 

إصابة طفلني وتضرر عدد من املنازل

جانب من األضرار التي خلفها االعتداء احلوثي على املنازل في السعودية  (واس)

احلوثــي اإلرهابية اســتهداف 
املناطــق واألعيــان املدنية في 
الشــرقية وجــازان  املنطقــة 

وجنران بالسعودية.
وأكــدت وزارة اخلارجيــة 
اإلماراتيــة ـ في بيــان أوردته 
وكالة األنباء اإلماراتية (وام) 
امسـ  أن استمرار هذه الهجمات 
اإلرهابيــة جلماعــة احلوثــي 
يعكس حتديها السافر للمجتمع 
الدولي، واســتخفافها بجميع 

القوانني واألعراف الدولية.
كمــا أدانت مملكة البحرين 
امس الهجمات احلوثية اإلرهابية 
املتتالية علــى أراضي اململكة 

..والسماح للطالبات بارتياد اجلامعات 
األفغانية شرط ارتداء العباءة والنقاب

كابولـ  أ.ف.پ: جاء في مرســوم صادر 
عن نظام طالبان اجلديد، عشــية إعادة فتح 
اجلامعات اخلاصة في افغانســتان، أن على 
الطالبات ارتداء عباءة سوداء والنقاب وستتابعن 
الفصول الدراسية في صفوف غير مختلطة. 
كما سيتعني على الشابات املسجالت في هذه 
اجلامعات مغادرة الفصل قبل الطالب بخمس 
دقائق واالنتظار في قاعات انتظار إلى أن يغادر 
أولئك املبنى، بحسب هذا املرسوم الذي نشرته 

وزارة التعليم العالي.

وسيطلب من اجلامعات «توظيف معلمات 
للطالبات» أو محاولة توظيف «أساتذة مسنني» 
بعد التحقق من أخالقهــم احلميدة، كما ذكر 
املرسوم. وملف حقوق املرأة يثير اهتمام املجتمع 
الدولي بعد أن اســتولت طالبان على السلطة 
في ١٥ أغسطس بعد هجوم عسكري خاطف.

وفيمــا يتعلق بالفصــول غير املختلطة 
«ســيكون األمر معقدا من الناحية العملية، 
ليس لدينا عدد كاف من املعلمات أو الفصول 

الدراسية لفصل االناث» عن الذكور.

انقالبيون في غينيا يعلنون القبض على الرئيس وتعليق الدستور
عواصم - وكاالت: شهدت غينيا 
أمس انقالبا عسكريا، أعلن زعيمه 
مامادي دومبوي عن اعتقال رئيس 
الدولة ألفا كوندي وحل احلكومة 
وإغالق احلــدود البريــة وتعليق 

الدستور.
وأكد دومبوي زعيم االنقالبيني، 
وهو قائد وحدة املهام اخلاصة في 
اجليش الغيني، في كلمة مسجلة، أن 
مؤيديه ألقوا القبض على الرئيس 
كوندي البالــغ من العمر ٨٣ عاما، 
مشــيرا إلى أن االنقالبيني اتخذوا 
أيضا إجــراءات أخــرى، منها حل 
احلكومة ووقف العمل بالدســتور 

وإغالق حدود البالد.
ودعــا دومبــوي، وهــو عنصر 
سابق في الفيلق األجنبي الفرنسي 
ويتــرأس وحــدة املهــام اخلاصــة 
املذكورة منذ تشــكيلها عام ٢٠١٨، 
العسكريني إلى البقاء في ثكناتهم، 
محمــال احلكومــة املســؤولية عن 
تردي الوضع االجتماعي والسياسي 
واالقتصادي وإساءة العدالة وسحق 
حقوق املواطنني وعدم احترام املبادئ 
الدميوقراطية وتســييس املسائل 

اإلدارية، باإلضافة إلى الفساد.

وعمت الفوضى كوناكري، حيث 
قال قائد القوات اخلاصة وهو الى 
جانــب االنقالبيــني الذيــن كانــوا 
يرتدون بزات عسكرية ويحملون 
السالح، في ڤيديو وجه الى مراسل 
فرانس برس «لقد قررنا بعد القبض 
على الرئيس الــذي بات حاليا في 
أيدينــا، حــل الدســتور الســاري 
وحل املؤسسات وقررنا أيضا حل 
احلكومــة وإغالق احلــدود البرية 

واجلوية».
وندد بـ«سوء اإلدارة» وخاطب 
سكان غينيا قائال إنه قام به بسبب 
تدهور الوضع السياسيـ  االجتماعي 
وسوء االحوال االقتصادية وتردي 

اإلدارة وانتشار الفقر والفساد.
وبث االنقالبيون ڤيديو للرئيس 
كوندي مقبوضا عليه، وهو جالس 
علــى كنبة ويرتــدي بنطال جينز 
وقميصا حيث رفض اإلجابة حني 
ســئل إن كان قــد تعرض لســوء 

معاملة.
وظهر الرئيس محاطا مبجموعة 

من العسكريني.
وكانت وزارة الدفاع قالت في بيان 
إن: «املتمردين (أثاروا) الرعب» في 

كوناكري قبل السيطرة على القصر 
الرئاسي، غير أن «احلرس الرئاسي 
مســنودا بقــوات الدفــاع واألمن، 
و(القــوات) املوالية واجلمهورية، 
احتــووا التهديد وصدوا مجموعة 

املعتدين».
كما قال حليف للرئيس في ڤيديو 
نشر عبر تطبيق واتساب: «الرئيس 
ألفا كوندي في حالة طيبة للغاية، 

املوقف حتت السيطرة».
وأظهرت لقطات بثت على مواقع 
التواصل االجتماعــي،، إطالق نار 
كثيف فــي أنحاء املدينة ومركبات 
حتمــل جنــودا تقترب مــن البنك 
املركزي القريب من القصر. ونقلت 
وكالة «نوفوســتي» الروسية عن 
مصــدر محلي قوله إن الســلطات 
اعتقلت ٢٥ عســكريا متورطني في 

االنقالب.
بدوره، قال مصــدر آخر إنه مت 
إغالق اجلســر الوحيد الذي يربط 
البر الرئيسي بحي كالوم، الذي يضم 
معظم الوزارات والقصر الرئاسي 
ومتركز العديد من اجلنود بعضهم 

مدجج بالسالح حول القصر.
وقال ٣ شهود لـ «رويترز» إنهم 

رأوا مدنيني مصابني بأعيرة نارية.
ومنذ أشــهر تشهد هذه الدولة، 
الواقعــة فــي غرب افريقيــا وتعد 
بني األفقر في العالم رغم مواردها 
املنجميــة واملائية الكبــرى، أزمة 
سياسية واقتصادية عميقة تفاقمت 

جراء كوفيد-١٩.
وتســبب ترشح كوندي لوالية 
ثالثة عام ٢٠٢٠ بتوتر استمر ألشهر 
وخلف عشرات القتلى في بلد معتاد 
على املواجهات السياسية الدامية. 
ومت اعتقال عشرات املعارضني قبل 

وبعد االنتخابات.
وينــدد مدافعــون عــن حقوق 
اإلنســان بنزعة ســلطوية سجلت 
خالل رئاسته على مر السنوات والتي 
أدت الى التشكيك في املكتسبات التي 

حتققت في بداية عهده.
ودفــع كوندي في اجتاه اعتماد 
دســتور جديــد في مــارس ٢٠٢٠، 
رغم االحتجاجات، قال إنه «يحدث 
املؤسســات ويعطــي» مكانة أكبر 

للنساء والشباب.
ونددت املعارضة آنذاك بـ«انقالب» 
دستوري، ومت قمع حركة االحتجاج 

(أ.ف.پ)بالقوة عدة مرات. ملشاهدة الڤيديولقطة من ڤيديو لزعيم االنقالب في غينيا مامادي دومبوي  


