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تحرير  84إريتري ًا من تجار بشر بفضل قوة سودانية
حررت قوة م�شرتكة من الأجهزة الأمنية ال�سودانية  84رهينة من اجلن�سية
الأريرتية احتجزهم جتار ب�رش يف �رشق البالد بعد ا�شتباكات عنيفة وقعت
بني الطرفني لكنها مل ت�سفر عن �ضحايا.
و�أفادت وكالة ال�سودان للأنباء �أن القوة حتركت الى غابة «كراي درير»
مبحلية ريفي عرب ك�سال بعد تلقيها معلومات دقيقة وطوقت املنطقة قبل
�أن ت�شتبك مع اخلاطفني وحترير املحتجزين مع القب�ض على ع�رشة من
اخلاطفني.
وك�شف مدير جهاز الأمن واملخابرات بوالية ك�سال العميد علم الدين م�شي؛
تفا�صيل العملية ،الفتا الى �أن الرهائن البالغ عددهم  84رهينة بينهم 51
فتاة ال يتجاوز �أعمارهم  30عام ًا كانوا يف حالة �إن�سانية مزرية وتعر�ضوا
الى تعذيب وانتهاكات بالغة.
وقال �إن الرهائن تتفاوت فرتة احتجازهم ما بني �شهرين الى ع�رشة �أيام
قبل �أن تتمكن القوة من حتريرهم ،و�أن افراد الع�صابة �أوقفوهم الى حني
احل�صول على فدية من ذويهم.
وتابع« :كل الرهائن قادمني من دولة اريرتيا ،وعدد منهم �أطلق �رساحه بعد
دفع �أهاليهم الفدية املطلوبة».
وامتدح وايل ك�سال بالإنابة عبد الله �آدم عبا�س جهود الأجهزة الأمنية والقوات
امل�سلحة وقال� :إن هذه العملية ت�ؤكد متا�سك القوات امل�شرتكة ويقظتها يف
حماية الوالية ،م�شيدا بعملية التحرير التي متت بدون �أي خ�سائر.
وقال« :نبعث بهذه العملية ر�سالة قوية للمجتمع الدويل لي�شهد على تعاون
ال�سودان؛ ووالي��ة ك�سال على وجه اخل�صو�ص يف حماربة ظاهرة االجتار
بالب�رش».
وطالب املجتمع ال��دويل لال�ضطالع ب��دوره يف تقدمي الدعم اللوج�ستي
حلكومة ال�سودان ووالية ك�سال جلهودهما امل�ستمرة يف الت�صدي ملحاربة
االجتار بالب�رش والهجرة غري ال�رشعية.
و�أ�ضاف« :ما يقوم به ال�سودان �إنابة عن املجتمع الدويل �أولى �أن يوجهه يف
عمليات التنمية والإعمار».

��شرع النظام احلاكم يف بريتوريا
يف عرقلة «الهدنة» الدبلوما�سية
املعلنة ،بتجاهله �أي �إمكانية
للتطبيع مع ال��رب��اط و�إق���راره ب�أن
ال�سلطات املغربية مل ترد بعد على
طلب االتفاق الذي �أبرمته بريتوريا
معها منذ  14عام ًا.
ويعود التوتر بني املغرب وجنوب
�إفريقيا �إلى �سنة  ،2004بعدما قام
ال�سفري املغربي يف بريتوريا بتعبئة
حقائبه وغادرها عقب اعرتاف جنوب
�إفريقيا بجبهة «البولي�ساريو»،

على تجمع في مأتم

فقتل  3وأصاب آخرين

• احملررون بعد اشتباكات دامية

يجب �أن تكون عرب ا�ستجابة املغرب
لطلب جنوب �إفريقيا الذي يبلغ من
العمر  14عاما.
وي��ع��ت�بر م���دي���ر م���رك���ز اجل��ن��وب
للدرا�سات والأبحاث خطري ال�رشقي،
�أن ال��ع�لاق��ات املغربية اجلنوب
الإفريقية متيزت بفرتات ومراحل
مت�ضاربة منذ مدة لي�ست بالقريبة،
وهي نتاج �أحداث كثرية ،ولكن على
الرغم من ذلك كانت تعرف توازنا»،
م�شري ًا �إلى �أن «الأمور بد�أت ،منذ �سنة
 ،2002تنحو منحى �آخر مع انخراط

جنوب �إفريقيا يف ق�ضية ال�صحراء
واع�تراف��ه��ا بجبهة البولي�ساريو
وتقدمي خمتلف �أمناط الدعم وبلورة
�سيا�سة �ضد املغرب يف �إطار حمور
بريتوريا و�أبوجا اجلزائر تهدد �أمنه
وا�ستقراره».
وي�ؤكد ال�رشقي ،يف ت�رصيح جلريدة
ه�سربي�س الإلكرتونية� ،أن «املغرب
حافظ على هدوئه الدبلوما�سي وبحث
ع��ن خم��رج��ات �أف�ضل؛ ولكن بع�ض
�أحداث �ألقت بظاللها كم�ؤمتر ال�شباب
الذي مت تنظيمه يف جنوب �إفريقيا يف

ت�شهد كل ال��دول املجاورة ملايل وخ�صو�صا
النيجر وب��ورك��ي��ن��ا فا�سو هجمات ي�شنها
جهاديونُ .
وقتل عن�رصان من رج��ال الدرك
على الأقل يف النيجر جراء هجوم جديد �شنه
م�سلحون على مركز للدرك على احل��دود مع
بوركينا فا�سو.
الهجوم �شنه رجال م�سلحون جمهولون ي�ستقلون
دراجات بخارية على موقع للجي�ش عند املخرج
اجلنوبي لبلدة ماكالوندي التي تبعد نحو 100
كيلومرت جنوب غرب العا�صمة نيامي.
وح�سب م�صاد حملية فقد ا�ستمر الهجوم 15
دقيقة ,و�أ�سفر عن مقتل اثنني من الع�سكر ال�ستة
املرابطني عند املركز  ،وجرح واحد  ،وفقد
�آخر  ،وجناة اثنني.
امل�صادر �أ�ضافت :ان تعزيزات �أمنية و�صلت على
الفور �إلى مكان الهجوم بعد �صدور التنبيه ،
فرتاجع املهاجمون باجتاه اجلنوب الغربي
نحو احلدود مع بوركينا فا�سو.
وقد كثف اجلي�ش النيجري يف الآونة الأخرية
عملياته الربية واجلوية �ضد امل�سلحني يف هذه
املنطقة ،وفقا مل�صادر �أمنية ،وقام بتفكيك
ع��دد من اخلاليا الإرهابية وم��ا زال يوا�صل
عمليات البحث.
وت�شري م�صادر �أخرى �إلى �أن اجلهاديني ي�سعون
من خالل هذه الهجمات ،للح�صول على �أ�سلحة
بفتح هذه اجلبهة اجلديدة يف اجلنوب الغربي
من بوركينافا�سو ،وهو ما ي�شكل م�صدر قلق
كبري لنيامي ,فقبل �شهر تقريباُ ،خطف كاهن
�إيطايل كان يقيم يف هذه املنطقة منذ �أحد ع�رش
عام ًا يف بامانغا ومازال م�صريه جمهوال.

• بعض املسلحني يحمون احلدود

الرئيس الكوري :جولة سنغافورة
أسهمت في نشر سياسة التسامح

• الرئيس الكوري وعقيلته

�شبه اجلزيرة الكورية.
ويف هذا ال�سياق ،التقى الرئي�س
«م����ون» م��ع ال��رئ��ي�����س الرو�سي
«فالدميري بوتني» ي��وم الأربعاء
املا�ضي وبحث معه �سبل تخفيف
العقوبات املفرو�ضة على كوريا
ال�شمالية.
ويف اليوم التايل اجتمع مع نائب
الرئي�س الأم�يرك��ي «مايك بن�س»
حيث �أعاد اجلانبان الت�أكيد على

القيادية وامليدانية كما �أنها
ت��رك��ز ع��ل��ى ت��دري��ب احل��رب
التقليدية وتبادل اخلربات
بني البلدين».
و�أو�ضح ها�ساغايا �أن الهدف
الرئي�سي من هذه املناورات
هو تعزيز م�ستوى املعرفة
واخلربات للأفراد ،وخ�صو�صا
م����ن ج���ان���ب ال��ت��ك��ت��ي��ك��ات
احلربية.
وت��اب��ع �أن ه��ذه امل��ن��اورات
�ستعزز العالقات والتعاون
يف امل��ج��ال الع�سكري لكال
البلدين ف�ضال عن توفري عر�ض
�إجراءات الت�شغيل.

الكونغو :جندي أطلق النار

النيجر :هجوم مسلح على الحدود مع بوركينا فاسو

عاد �إل��ى �سيول الرئي�س الكوري
«مون جيه �إن» بعد اختتام جولته
يف كل من �سنغافوره وبابوا غينيا
اجلديدة ،والتي ا�ستغرقت �ستة
�أيام.
ويف كلمة �ألقاها �أمام قمة «�آبيك»
التي عقدت يف بابوا غينيا اجلديدة،
دعا الرئي�س «مون» الدول الأع�ضاء
يف «�آب��ي��ك» �إل��ى تعزيز التعاون
فيما بينها لتو�سيع انت�شار �سيا�سة
الت�سامح ال��ت��ي ب���د�أت احلكومة
الكورية يف تطبيقها هذا العام.
وعر�ض الرئي�س «م��ون» اقرتاحا
لإن�شاء �صندوق نقد تابع ملنظمة
«�آبيك» بحيث يخ�ص�ص للإ�صالح
الرقمي من �أجل ت�ضييق الفجوة يف
التكنولوجيا الرقمية بني الدول
املتقدمة والنا�شئة.
ويف �أثناء جولته ،عقد الرئي�س
الكوري «مون» �سل�سلة من اللقاءات
الثنائية مع قادة الدول امل�شاركة
يف اجتماعات «�آ�سيان» و «�آبيك»،
وتبادل معهم الآراء حول الق�ضايا
املتعلقة بنزع ال�سالح النووي من

عسكرية لمدة  10أيام
�أعلن نائب قائد القوات الربية
املاليزية الفريق ها�ساغايا
عبد الله ام�س االث��ن�ين� ،أن
امل��ن��اورات الع�سكرية بني
ال��ق��وات ال�بري��ة املاليزية
وال�سنغافورية بد�أت الأحد،
وت�ستمر ملدة � 10أيام.
ونقلت وكالة �أنباء برناما
امل��ال��ي��زي��ة ع���ن ال��ف��ري��ق
ها�ساغايا عبدالله قوله� :إن
القوات اختارت عدة مواقع
بوالية جوهور للقيام بهذه
املناورات.
وذك���ر�« :أن ه��ذه املناورات
تركز على املناورة التدريبية

جنوب أفريقيا تعرقل الهدنة الدبلوماسية بين الرباط وبريتوريا
ومنذ ذلك احل�ين ،تقول بريتوريا
�إن الرباط جتاهلت طل ًبا من جنوب
�إفريقيا لالتفاق على تعيني �سفري
لها.
ويقول املغرب �إن��ه يريد ا�ستعادة
عالقاته مع جنوب �إفريقيا كع�ضو
رفيع امل�ستوى يف االحتاد الإفريقي
الذي ان�ضم �إليه العام املا�ضي.
يف املقابل ،ي�ؤكد موكو�سولي�سي
نك�سي ،امل�س�ؤول يف خارجية جنوب
�إفريقيا� ،أن نقطة االنطالق لأي تطبيع
للعالقات بني ال��رب��اط وبريتوريا

ماليزيا وسنغافورة :مناورات

التحالف بني �سيول ووا�شنطن.
ويف اجتماع عقده م��ع الرئي�س
ال�صيني «�شي جني بينغ» ،اتفق
الرئي�سان على تعزيز االت�صاالت
اال�سرتاتيجية بني �سيول وبكني
ب�ش�أن ن��زع ال�سالح ال��ن��ووي من
�شبه اجلزيرة الكورية ،وتعزيز
التعاون امل�شرتك لإجن��اح القمة
ب�ين ال��والي��ات املتحدة وكوريا
ال�شمالية.

الوالية الأخرية لزوما».
وي�شري مدير مركز اجلنوب للدرا�سات
والأب��ح��اث �إل��ى �أن املغرب يحاول
ا�ستقطاب جنوب �إفريقيا �إلى �صفه،
حيث �إن هناك م�شاريع م�شرتكة جنوب
�إفريقية مغربية تهم قطاعات حيوية
من املمكن �أن ت�ؤثر على حجم ونوعية
التعاطي م��ع الق�ضايا املوجودة
بني البلدين �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا،
غي من �آليات
خ�صو�ص ًا �أن املغرب رّ
ح�ضوره يف �إفريقيا كلها ،وجنوب
�إفريقيا لن تخرج عن هذا النطاق».

لقي ثالثة �أ�شخا�ص بينهم جندي م�رصعهم مت�أثرين بجروحهم؛
�إثر تعر�ضهم لإطالق نار على يد جندي �آخر خالل جتمعهم يف
م�أمت بو�سط الكونغو الدميقراطية وذلك وف ًقا ملا �أعنله م�صدر
�رشطي مل يف�صح عن هويته.
وقال امل�صدر ال�رشطي ح�سبما ذكر رادي��و «�أفريقيا  »1ام�س
االثنني� :إن اجلندي قتل � 5أ�شخا�ص كما �أ�صاب � 10آخرين يف
«ت�شيكابا» مقاطعة «كا�ساي»؛ وذلك خالل جتمع عدد املواطنني
يف م�أمت.
و�أو�ضح :ان اجلندي فتح النار على احل�شد؛ ما �أ�سفر عن مقتل
�شخ�صني على الفور و�إ�صابة �آخرين ،م�ضي ًفا �أن دواف��ع هذا
احلادث ال تزال غري وا�ضحة.
و�أ�شار �إلى وجود توترات ت�سود �أجواء املدينة ،حيث ي�سعى عدد
من �أفراد �أ�رس ال�ضحايا لالنتقام ،م�ؤك ًدا �أن الق�ضاء الع�سكري
اعتقل اجلندي القاتل.
يذكر �أنه بني عامي  2016و� ،2017شهدت والية «كا�ساي» �أعمال
عنف عقب مقتل م�س�ؤول جمركي بيد قوات الأمن ،و�أدت املواجهات
�إلى مقتل �أكرث من � 3000شخ�ص بينهم خبريان �أمميان.

اليابان :األمل في عودة جزر الكوريل
ينمي العالقات مع روسيا
�أك���د وزي���ر اقت�صاد
عالقاتها مع رو�سيا.
اليابان ،هريو�شيغي
وت�����ش��ه��د ال��ع�لاق��ات
�سيكو ،ا�ستعداد بالده
بني رو�سيا واليابان
لو�ضع خطة لتعزيز
تطورا ب�شكل ملحوظ،
العالقات االقت�صادية
ب��ع��د ال��ت��و���ص��ل �إل��ى
مع مو�سكو ،بعد بروز
تفاهم مبدئي حول
ت���ط���ورات �إيجابية
ج��زر الكوريل التي
ب�������ش����أن ال��ت��و���ص��ل
ظلّت تعكر �صفو هذه
ملعاهدة �سالم وحلّ
العالقات منذ انتهاء
احل�����رب العاملية
م�س�ألة جزر الكوريل
ال��ث��ان��ي��ة ،ب�سبب
املزمنة.
م��ط��ال��ب��ة ط��وك��ي��و
وق��ال امل����شرف على
با�ستعادة هذه اجلزر
التعاون االقت�صادي
اجلنوبية التي عادت
م��ع رو���س��ي��ا �سيكو،
�إل��ى �سيادة االحت��اد
خ�ل�ال اج��ت��م��اع بني
ال�سوفييتي يف �أواخر
م�س�ؤولني من البلدين:
• وزير االقتصاد الياباني
احل�����رب العاملية
«�أن��ا ب�صفتي الوزير
امل�س�ؤول عن ق�ضايا التعاون االقت�صادي مع رو�سيا الثانية ،وهي جزر �إيتوروب ،كونا�شري� ،شيكوتان
وتوحيد جهود احلكومة اليابانية ،م�ستعد ملوا�صلة وهابوماي.
وقد جعلت طوكيو من ع��ودة اجل��زر الأرب��ع� ،أحد
اجلهود الرامية لو�ضع وتطوير خطة لتعزيز العالقات
�رشوط معاهدة ال�سالم مع رو�سيا ،والتي مل توقع
االقت�صادية بني بلدينا».
و�أ�شار الوزير� ،إلى �أن خطة التعاون «حتدد مهمة منذ احلرب العاملية الثانية.
واقرتح الرئي�س الرو�سي ،فالدميري بوتني ،م�ؤخرا
حت�سني اجلودة ومتو�سط العمر املتوقع للرو�س»،
كما يجب �أن «ت�سمح ل�شعوب البلدين �أن ت�شعر خالل اجلل�سة العامة للمنتدي االقت�صادي ال�رشقي
يف فالديفو�ستوك ،مب�شاركة رئي�س الوزراء الياباين
بثمارها».
وكان رئي�س الوزراء الياباين� ،شينزو �آبي� ،أكد يف �شينزو �آبي� ،إبرام معاهدة �سالم قبل نهاية هذا العام
� 24أكتوبر املا�ضي� ،أن بالده �ستفتح عهدا جديدا يف دون �رشوط م�سبقة.

البنجاب الهندية :ثالثة قتلى في هجوم أثناء احتفال ديني
وجرح � 10آخرون ،بهجوم
قُ تل � 3أ�شخا�ص ُ
�أثناء احتفال ديني يف والية البنجاب �شمال
غربي الهند.
م�سلحني ي�ستقالن
و�أوردت و�سائل �إعالم �أن
َ
دراجة نارية اقتحما مبنى كان ي�ست�ضيف
اجتماع ًا ملجموعة «نريانكاري» الروحية.
و�أ�ضافت �أنهما ه� ّ�ددا ام��ر�أة عند البوابة
مب�سد�س ،قبل �أن يلقوا قنبلة يدوية على
احل�ضور يف منطقة �أمريت�سار ،قبل �أيام من
مهرجان �ضخم ينظمه ال�سيخ.
وي�شكّ ل ال�سيخ غالبية �سكان الوالية،
ويزدرون �أتباع «نريانكاري»،وت�شهد والية
البنجاب عنف ًا طائفي ًا منذ فرتة طويلة،
علم ًا بانها انق�سمت بني الهند وباك�ستان
عندما انف�صال بعد اال�ستقالل عن اال�ستعمار
الربيطاين عام .1947
و�شن اجلي�ش الهندي عام  1984هجوم ًا
ّ
على «املعبد الذهبي» يف �أمريت�سار ،لطرد
م�سلحني احتموا داخله وطالبوا بدولة
م�ستقلة لل�سيخ.
و�أغ�ضب ذلك ال�سيخ الذين �شعروا ب�إهانة،
لتدني�س معبدهم الرئي�س يف الهند تال ذلك
يف العام ذاته قتل رئي�سة الوزراء �أنديرا
غاندي بر�صا�ص حرا�سها ال�شخ�صيني من
ال�سيخ ،ما �أث��ار عنف ًا ا�ستهدف ال�سيخ،
موقع ًا نحو � 3آالف قتيل ،ق�ضى كثريون
منهم يف �شوارع نيودلهي.

• اعتراض املئات على األحداث الدامية

