
ب����دأت ال��ك��وري��ت��ان و«ق���ي���ادة األمم 
امل��ت��ح��دة« ب��رئ��اس��ة ال��والي��ات املتحدة 
ال��ث��اث��اء م��ح��ادث��ات لنزع األسلحة من 
جزء من احل��دود احملصنة وتقسم شبه 
اجل��زي��رة، في إش��ارة إل��ى االن��ف��راج بني 

البلدين.
وأع��ل��ن��ت وزارة ال���دف���اع ال��ك��وري��ة 
اجلنوبية لوسائل اإلع���ام أن »اللقاء 
األول بني اجلنوب والشمال وقيادة األمم 
املتحدة ح��ول إخ��اء +املنطقة األمنية 
املشتركة+ تعقد عند الساعة العاشرة 
)01،00 ت غ( من اليوم في بامنوجنوم«.
وامل���ن���ط���ق���ة األم���ن���ي���ة امل��ش��ت��رك��ة 
لبامنوجنوم حيث وق��ع��ت ال��ه��دن��ة في 
احلرب بني الكوريتني )1953-1950( 
هي املنطقة الوحيدة من احل��دود البالغ 
طولها 250 كيلومترا بني البلدين التي 
تتواجد فيها قواتهما في مواقع متقابلة 

بشكل مباشر.
وكانت املنطقة تعتبر موقعا محايدا 
إلى أن وقع »ح��ادث القتل بساطور« في 
1976، عندما قتل جنديان أميركيان 
يرافقان عماال مكلفني بقطع شجرة في 
املنطقة املنزوعة الساح بأيدي عسكريني 

كوريني شماليني.
والكوريتان في حالة حرب تقنيا في 
غياب اتفاق سام. وقد اتفقتا على اتخاذ 
إجراءات لتخفيف التوتر العسكري على 
احلدود بينهما في قمة بني الزعيم الكوري 
ال��ش��م��ال��ي ك��ي��م ج��ون��غ أون وال��رئ��ي��س 
الكوري اجلنوبي م��ون ج��اي إن الشهر 

املاضي في بيونغ يانغ.
وبدأ اجلانبان مؤخرا نزع األلغام من 
»املنطقة األمنية املشتركة« التي تعقد 
فيها عادة االجتماعات بينهما. وستقومان 
بسحب معدات املراقبة »غير املفيدة« من 

املنطقة مع انتهاء عملية نزع األلغام.
ووافق كيم ومون في القمة أيضا على 
تفكيك بعض مراكز حراسة احلدود قبل 
نهاية العام اجل��اري ووق��ف التدريبات 
العسكرية في املنطقة اعتبارا من نوفمبر.

من جهة أخرى، هاجم االعام الرسمي 
في كوريا الشمالية ال��والي��ات املتحدة 
بسبب رغبتها »املؤذية« تطبيق العقوبات 
على بيونغ يانغ متهمة الرئيس االميركي 
دونالد ترامب بعرقلة تطور العاقات بني 

الكوريتني.
وت��ه��دد ه���ذه ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ب��زع��زع��ة 
امل���ف���اوض���ات ب���ني واش��ن��ط��ن وك��وري��ا 
الشمالية، وبخاصة عقد قمة ثانية بني 
ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم 

جونغ أون.

وكان كيم قد تعهد مرة جديدة »نزع 
الساح النووي الكامل من شبه اجلزيرة 
ال��ك��وري��ة« خ��ال أول قمة جمعتها في 
سنغافورة لكن الواليات املتحدة جتهد 
من أج��ل تطبيق العقوبات على كوريا 
الشمالية طاملا لم تقم بيونغ يانغ ب 
»ن��زع نهائي وكامل وميكن التثبت منه 

السلحتها النووية«.

وذك����رت وك��ال��ة األن���ب���اء ال��ك��وري��ة 
الشمالية الرسمية في خبر مكون من 
1700 كلمة أن واشنطن »تلعب لعبة 
م��زدوج��ة« وت��ه��دد »بتدمير« الفرصة 
الدبلوماسية بني البلدين، مشيرة إلى ان 
»الواليات املتحدة ترد على حسن النوايا 

بالسوء«.
ونشرت الوكالة اخلبر بعد أي��ام من 

زي���ارة ج��دي��دة ال��ى بيونغ يانغ لوزير 
اخلارجية األميركي مايك بومبيو الذي 
اوضح أنه أجرى محادثات »بناءة« مع 
الزعيم الكوري الشمالي تتعلق بنزع 

الساح النووي.
وك��ان بومبيو قد أش��ار خال زيارته 
السابقة الى كوريا الشمالية الى حدوث 

»تطور«.

ولم مينع ذلك بيونغ يانغ من التنديد، 
ب��ع��د س��اع��ات م��ن م��غ��ادرت��ه، باعتماد 
واش��ن��ط��ن أس��ال��ي��ب »ع���ص���اب���ات« في 

مطالبتها بنزع أحادي للساح النووي.
وتلقي هذه التعليقات بظال من الشك 
على مستقبل هذا التطور إال ان التنديد 
الذي نشر الثاثاء يذهب الى أبعد من ذلك 
منتقدا ضمنيا ترامب، الذي يعرف عنه 

إعطاء اهمية كبيرة للعاقات الشخصية.
ولفتت الوكالة الى تصريحات ترامب 
االخيرة، دون ان تسميه، والتي تشير 
ال��ى أن سيول لن ترفع عقوباتها على 
كوريا الشمالية دون موافقة واشنطن.

وأض���اف���ت ال��وك��ال��ة »ل��ك��ن واش��ن��ط��ن 
تلفظت بعبارات متوعدة« وه��ذا كفيل 
ب��ان »يغضب كل الكوريني وليس فقط 

الكوريني اجلنوبيني«.
والرئيس ال��ك��وري اجلنوبي، ال��ذي 
التقى نظيره ال��ك��وري الشمالي ثاث 
مرات، هو أبرز مهندسي االنفراج احلالي 
م��ع ك��وري��ا الشمالية. ووع��د مبواصلة 
تطبيق العقوبات األمم��ي��ة لكنه اتفق 
مع كوريا الشمالية على تنفيذ عدد من 

املشاريع االقتصادية املشتركة.

وفود كوريا اجلنوبية وكوريا الشمالية واألمم املتحدة أثناء اجتماع ثاثي حول إخاء احلدود بني البلدين من الساح

9 من داعش في غارة جوية مصرع 

20 قتيال من العناصر األمنية في هجمات لطالبان أفغانستان: 
قال مسؤولون، أمس الثاثاء، إن ما ال يقل 
عن 20 فردا من قوات األمن األفغانية، بينهم 
ض��اب��ط ذو رت��ب��ة كبيرة، قتلوا ف��ي هجمات 

لطالبان بإقليم ساماجنان، شمال الباد.
وهاجم مسلحون عدة نقاط تفتيش منتصف 
الليل في منطقة دار الصف السفلى، ما أسفر 
عن مقتل رئيس استخبارات الشرطة اإلقليمية 

وعضوين في مجلس اإلقليم.
وفر عدد من رجال الشرطة عقب قتال ضار ، 

ولم يتضح مكانهم بعد، وفق مسؤولني.
وقال املسؤولون، إن »مسلحني من طالبان 
استولوا على ما ال يقل عن خمس مركبات من 
النوع الذي يسير على الطرق الوعرة، وثاث 

عربات هامفي وشاحنة أغذية لقوات األمن«.
وج���اء ال��ه��ج��وم بعد ي��وم��ني م��ن مهاجمة 
مسلحي ط��ال��ب��ان ل��ع��دد م��ن ن��ق��اط التفتيش 
اخلاصة بالشرطة في منطقة دار الصف العليا 
املجاورة، ما أسفر عن مقتل ثاثة على األقل من 

رجال الشرطة.
وكثف مسلحو طالبان الهجمات ضد قوات 
األمن األفغانية واملنشآت احلكومية في األشهر 
األخيرة، ما أسفر عن نشر مكثف لقوات األمن 

على مستوى الدولة.
وق��ال امل��س��ؤول��ون، إن »م��ا ال يقل ع��ن 17 
جنديا قتلوا األحد، وأصيب 12 آخرون عندما 
هاجم مسلحو طالبان نقطة تفتيش صغيرة في 

إقليم فرح غربي الباد«.
كما ُقتل 9 مسلحني على األق��ل، من تنظيم 
داعش في خراسانون، في غارة جوية لقوات 
التحالف باستخدام طائرة دون طيار، في إقليم 

نانغارهار، شرقي أفغانستان.
وأفادت وكالة أنباء »خاما برس« األفغانية، 

نقا ع��ن ب��ي��ان ل��ق��ي��ادة ال��ش��رط��ة اإلقليمية، 
باستهداف مخبأ للجماعة اإلرهابية في منطقة 

ب��اغ دارا في بلدة ايتشي، ما أسفر عن مقتل 
9 مسلحني على األق��ل.ول��م تعلق اجلماعات 

املسلحة املناهضة للحكومة، مبا فيها داعش، 
على التقرير حتى اآلن.

استمرار الهجمات اإلرهابية لطالبان في أفغانستان

فرنسا جتري تعديال وزاريا يشمل 
حقيبتي الداخلية والثقافة

14 من عناصر قوات حفظ النظام  اختطاف 
اإليرانية على احلدود مع باكستان

اختطف 14 عنصرا أمنيا إيرانيا على 
احلدود مع باكستان في محافظة سيستان 
بلوشستان املضطربة، حسبما ذكرت وكالة 

األنباء اإليرانية الرسمية الثاثاء.
وقالت الوكالة إن »14 من قوات التعبئة 
الشعبية وح���رس احل����دود خ��ط��ف��وا على 
ي��د جماعة إره��اب��ي��ة ب��ني الساعة الرابعة 
واخلامسة صباحا )00،30 و01،30 ت غ( 
)...( في منطقة لوَلكدان احلدودية«، بدون 

أن توضح انتماء اخلاطفني.
وأك����د احل����رس ال���ث���وري ع��ل��ى موقعه 
االلكتروني ان عملية اخلطف نفذها أشخاص 
»متسللون مرتبطون مبجموعات مناهضة 

للثورة«.
وذك���ر ال��ب��ي��ان ان عمليات ال��ب��ح��ث عن 
املسؤولني جارية. ودع��ى احل��رس الثوري 
إس��ام آب��اد إل��ى »القضاء على اإلرهابيني 
املتمركزين بالقرب من احل��دود« ومساعدة 
ط��ه��ران م��ن أج���ل ال��ع��ث��ور ع��ل��ى العناصر 

املختطفة.
وك��ان ن��ادي الصحافيني الشباب التابع 
للتلفزيون احلكومي أشار لفترة وجيزة إلى 
أن هناك عنصرين من استخبارات احلرس 
الثوري بني املخطوفني وسبعة من الباسيج، 
حركة املتطوعني االساميني املكلفة مهام 

عديدة حلفظ النظام.

وأضاف أن الباقني هم من حرس احلدود، 
مشيرا إلى أنهم كانوا يشاركون جميعا في 
»عملية أمنية« لم يحدد طبيعتها. لكن ما لبث 

أن ألغى اخلبر من موقعه االلكتروني.
وتشهد محافظة سيستان بلوشستان 
الفقيرة احملاذية لباكستان وأفغانستان، 
باستمرار اشتباكات يسقط فيها قتلى بني 
ق��وات حفظ النظام وانفصاليني بلوش أو 
جماعات جهادية تتهم طهران إس��ام أباد 

والرياض بدعمها.
وتشكل أقلية البلوش السنية حوالى 2 
باملئة من سكان إيران الذين يشكل الشيعة 

أكثر من تسعني باملئة منهم.

استطالع جديد للرأي يظهر تقدم بولسونارو في 
انتخابات البرازيل الرئاسية 

أّك��د استطاع جديد للرأي اإلثنني أّن مرّشح 
اليمني امل��ت��ط��ّرف للرئاسة ف��ي ال��ب��رازي��ل جايير 
بولسونارو يبقى األوفر حظا في اجلولة الثانية 
في 28 أكتوبر، وذلك بحصوله على %59 من نوايا 

التصويت في مقابل %41 ملنافسه فرناندو حداد.
وأظهرت النتائج التي نشرها معهد »إيبوب« 
تقّدما بنقطة واحدة لبولسونارو مقارنة باستطاع 
ل�«داتافولها« بنّيَ األربعاء املاضي أّن بولسونارو 
سيحصل على %58 من األص���وات مقابل 42% 

حلداد. 
كما أظهر استطاع »إيبوب« أّن نسبة الرفض 
ملرّشح اليسار أكبر من نسبة الرفض لبولسونارو. 
فقد ق��ال %47 من املستطلعني إنهم لن ُيصّوتوا 

أب��دا حل��داد، مقابل %35 قالوا إنهم لن يصوتوا 
لبولسونارو. 

وبنى مرشح اليمني املتطرف حملته االنتخابية 
على وع���ود أب��رزه��ا احل���ّد م��ن م��ع��دالت اجلرمية 

املرتفعة في الباد وعدم تورطه بالفساد.
ويرغب بولسونارو في احل��ّد من الدين العام 
املتزايد عبر تطبيق إج��راءات خصخصة واسعة 
النطاق والتقّرب من الواليات املتحدة وإسرائيل، 
كما يتبّنى مواقف قوية حيال احل��ّد من ارتفاع 
معدالت اجلرمية مع تعّهده بحماية القيم األسرية 

التقليدية.
وف���ي ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة امل��رت��ق��ب��ة سيخوض 
بولسونارو االنتخابات ضد حداد البالغ من العمر 

55 عاما وال��ذي رّشحه ح��زب العمال اليساري 
ب��دال من الرئيس األسبق لويس ايناسيو ل��وال دا 
سيلفا الذي يقضي حكما بالسجن في قضية فساد 
منذ أبريل الفائت.وفيما شهدت البرازيل ازدهارا 
اقتصاديا غير مسبوق خال عهد لوال بني عامي 
2003 و2010، فهي عانت أيضا من أس��وأ حالة 
رك��ود خ��ال حكم خليفته التي اخ��ت��اره��ا ديلما 
روسيف، والتي عزلها البرملان بعد فضيحة مالية 
في العام 2016.وحكم حزب العمال البرازيل من 
2003 الى 2016 قبل أن ينتهي حكمه بشكل مفاجئ 

مع عزل روسيف.
ويلوم الكثير من البرازيليني حزب العمال على 

الصعوبات االقتصادية الراهنة في الباد. 

أعلن الرئيس الفرنسي إميانويل م��اك��رون، 
الثاثاء، عن تعديل وزاري شمل بشكل أساسي 
حقيبتي الثقافة والداخلية، التي تولى منصبها 
رئيس احلكومة إدوار فيليب بالنيابة بعد استقالة 
جيرار كولومب.وذكرت قناة »فرانس 24 » أنه 
مت تعيني زعيم احل��زب احلاكم »اجلمهورية إلى 
األمام« كريستوف كاستنير وزيرا للداخلية خلفا 
جليرار كولومب املستقيل، فيما عني النائب اليميني 

فرانك رييستير وزي��را للثقافة خلفا لفرانسواز 
نيسان.وضم التعديل أيضا وزارة الزراعة بتعيني 
السيناتور االشتراكي السابق ديدييه غيون في 

مكان ستيفان ترافير، بحسب املصدر نفسه.
وي��ه��دف ه��ذا التعديل إل��ى حتقيق االستقرار 
في احلكومة بعد سلسلة من االستقاالت وكذلك 
إنعاش مسار اإلصاحات الذي شهد مؤشرات على 

التعثر.

في إشارة إلى االنفراج بني البلدين

بدء محادثات بني الكوريتني واألمم املتحدة حول إخالء جزء من احلدود من السالح

قلق أممي من التدهور اإلنساني على احلدود 
بني أنغوال وجمهورية الكونغو الدميقراطية

 اع��رب��ت م��ف��وض��ي��ة األمم امل��ت��ح��دة العليا 
لشؤون الاجئني أم��س الثاثاء عن قلقها إزاء 
الوضع اإلنساني في منطقة جمهورية الكونغو 
الدميقراطية جراء عودة الكثير من مواطنيها من 

انغوال املجاورة.
وق��ال املتحدث باسم املفوضة بابار بالوش 
في مؤمتر صحفي ب��االمم املتحدة في جنيف ان 
الكونغوليني العائدين كانوا الجئني في أنغوال 
ويعملون بشكل غير رسمي في قطاع التعدين 
بالدولة قبل ان تطلب منهم السلطات االنغولية 

املغادرة.
وذك��ر ان املفوضية تناشد حكومتي أنغوال 
وجمهورية الكونغو الدميقراطية العمل معا 
»لضمان حركة سكانية آمنة ومنظمة اذ يتناقض 

الطرد اجلماعي مع التزاماتهما مبوجب امليثاق 
االفريقي«.

واك��د ان املنطقة احل��دودي��ة ذات األوض��اع 
الهشة ميكن ان تشهد ازمة انسانية في حال غياب 

التعاون بني البلدين فيما يخص العائدين.
واوض��ح بالوش ان املفوضية تلقت ما يفيد 
بوجود آالف العائدين على اجلانب الكونغولي 
من احل��دود وشوهد أكثرهم يصلون عن طريق 
س��ي��ارات وح��اف��ات وش��اح��ن��ات على اجلانب 
األنغولي من احل��دود حاملني معهم ما تبقى من 

امتعتهم.
يذكر ان ان��غ��وال تستضيف ق��راب��ة 68 ألف 
شخص م��ا ب��ني الج��ئ وملتمس حل��ق اللجوء 

معظمهم من جمهورية الكونغو الدميقراطية.
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