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اأكد م�س��وؤول بال�رشطة الباك�ستانية يوم اأم�س الثالثاء، مقتل 
ع���رشات الأ�س��خا�س اإثر هج��وم على كلي��ة لتدريب ال�رشطة 
خارج مدينة كويتا �س��مال غربي البالد. وقال امل�س��وؤول يف 
�رشطة كويتا حممد خان، اإن "60 �سخ�س��ًا على الأقل قتلوا 
واأ�سيب اأكرث من 120 اآخرين “،وكان بني امل�سابني طالب 

�رشطة واأفراد اأمن.
وقال وزير داخلية بلو�س�س��تان �س��افراز بوجتي، اإن العملية 

الأمنية لتطهري الأكادميية من املهاجمني قد انتهت.
واأفادت تقارير باأن املهاجمني اقتحموا املن�ساأة م�ساء اأم�س 

الإثنني واتخذوا عدداً كبرياً من الطلبة رهائن.
وق��ال امل�س��وؤول الع�س��كري املحل��ي امليج��ور جرنال �س��ري 
ثالث��ة  هن��اك  "كان  اعالمي��ة،  ت�رشيح��ات  يف  اأفغ��ان، 
اإرهابيني وجميعهم كانوا يرتدون اأحزمة نا�س��فة"، م�سيفا 
"فجر انتحاريان نف�س��يهما، ما اأ�س��فر عن �س��قوط �سحايا، 
يف ح��ني قتلت قواتنا الثالث بالر�س��ا�س". وقال اأفغان اإن 
جماعة اإرهابية باك�س��تانية، جماعة ع�سكر جنجوي ال�سنية 

املحظورة، تقف وراء الهجوم.
وحا���رشت ال�رشط��ة املن�س��اأة اأم���س، يف حماول��ة لتحري��ر 
وذك��رت م�س��ادر   .250 م��ن حتري��ر  الرهائ��ن، ومتكن��ت 
�سحيفة، اأن قوات الأمن تبادلت اإطالق النار مع املهاجمني 
داخ��ل املبنى. كم��ا ذكرت و�س��ائل الإعالم املحلي��ة اأنه مت 
�س��ماع دوي اإط��الق ن��ار وانفج��ارات يف موق��ع احل��ادث. 
وتعر�س��ت هذه املن�س��اأة، حيث يتلقى اأك��رث من 700 طالب 
تدريبه��م، للهجوم مرتني يف املا�س��ي، يف عامي 2006 و 

.2008

االحتالل اإلسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيًا في الضفة

مقتل 60 شخصًا على األقل  انفجار في أنطاليا بجنوب تركيا يسفر عن عدة إصابات
في هجوم على كلية لتدريب 

الشرطة في باكستان

اسبانيا: داعش جند اآلالف للقتال في سوريا 
والعراق واعتقال امامين بتهمة تأييدهما له

 ال�س��فة الغربية- متابع��ة: اعتقلت قوات الحت��الل الإ�رشائيلي اأم�س الثالثاء، 
12 مواطنًا فل�س��طينيًا خالل مداهمات يف اأنحاء متفرقة من ال�س��فة الغربية 
املحتل��ة. واأف��ادت الإذاعة العربية العام��ة باأن قوات الحت��الل اعتقلت اأربعة 
مواطن��ني من ال�س��فة بزع��م اأن ثالثة منهم "مطلوبني، ل�س��لوعهم يف عمليات 
مقاومة واأن�س��طة ا�س��تهدفت اجلنود وامل�س��توطنني"، واأ�س��ارت اإىل اأنهم اأحيلوا 
للتحقي��ق. ويف حمافظ��ة جن��ني، اقتحمت ق��وات الحتالل فج��راً خميم جنني 
وداهم��ت ع��دة من��ازل ونكلت باأ�س��حابها واعتقل��ت مواطنًا ونقلت��ه اإىل جهة 
جمهول��ة. وقال �س��هود عيان اإن جن��ود الحتالل انت�رشوا يف حارة احلوا�س��ني 
يف املخي��م فج��راً، وداهموا منازل مواطنني واعتقلوا �س��ابًا واقتادوه اإىل جهة 
جمهول��ة. واأ�س��اروا اإىل اأن القوات انت�رشت يف مف��ارق الطرق يف املخيم وعلى 

مداخله ل�ساعات قبل اأن تن�سحب يف وقت مبكر من �سباح اليوم.
ويف مدين��ة القد���س املحتل��ة، دهم��ت ق��وات م��ن �رشط��ة الحت��الل من��ازل 
الفل�سطينيني يف حي "باب حطة" املال�سق للم�سجد الأق�سى املبارك، واعتقلت 
عدداً من ال�س��بان. واأفاد مركز "اإعالم القد���س"، اأن قوات الحتالل الإ�رشائيلي 

اعتقلت خم�سة فل�سطينيني اأي�سًا.

انطالي��ا - متابع��ة: قال��ت م�س��ادر �س��حفية اإن انفجارا اأ�س��فر عن �س��قوط بع�س 
امل�س��ابني يف مراأب مبنى يتبع الغرفة التجاري��ة باإقليم اأنطاليا يف جنوب تركيا 

يوم اأم�س الثالثاء، واإن �سيارات الإ�سعاف هرعت اإىل املنطقة.
 وذكرت امل�سادر اأن �سبب النفجار مل يت�سح على الفور، واأظهرت لقطات م�سورة 

ن�رشتها وكالة دوجان لالأنباء خم�س �سيارات اإ�سعاف اأمام املبنى.
وقال �ساهد عند املبنى، اإن النفجار حطم النوافذ واأ�سفر عن �سقوط م�سابني وقال 
مرا�س��ل لوكال��ة دوجان اإن �س��يارة حتطم��ت.  واإيطاليا منتجع �س��ياحي كبري على 
ال�س��احل الرتكي على البحر املتو�س��ط. ويف اأغ�سط�س/اآب اأ�ساب �ساروخان من�ساأة 
جتارية قرب املدينة يف الإقليم دون اأن يت�س��ببا يف �س��قوط م�س��ابني. ومل يت�س��ح 
على الفور اجلهة امل�س��وؤولة عن الهجوم لكن م�س��لحني اأكرادا وي�س��اريني نفذوا يف 

املا�سي هجمات مماثلة اأغلبها �سد قوات الأمن.

مدريد - متابعة : اأكد وزير الدولة الإ�س��باين لالأمن فران�سي�س��كو مارتينيز، يوم 
اأم���س الثالث��اء، اأن تنظي��م داع�س، جنح يف جتني��د 30 األف اأجنب��ي للقتال يف 

�سفوفه ب�سوريا والعراق عرب �سبكات التوا�سل الجتماعي.
وق��ال امل�س��وؤول الإ�س��باين اأن ظه��ور داع���س كان مبثابة "نقل��ة نوعية وكمية 

هائلة بالن�سبة لالإرهاب الإلكرتوين". 
كم��ا حذر مواقع التوا�س��ل الجتماع��ي على انه��ا ذات اأهمية بالغة بالن�س��بة 
لتنظيم داع�س، وجتنيد مقاتلني اأجانب لالنخراط ب�سفوفه يف �سوريا والعراق، 
م�سريا اىل ان معدل اجلرائم الإلكرتونية "يرتفع عامًا بعد عام" وبتهديدات عرب 
الأجهزة املحمولة ب�س��كل اأكرب. من جهة اخرى قالت وزارة الداخلية ال�سبانية 
ي��وم اأم�س اإن ال�رشط��ة اعتقلت اإمام��ني مغربيني يف جزيرة اإيبي��زا لتهامهما 

بتاأييد تنظيم داع�س املت�سدد علنًا وعرب و�سائل التوا�سل الجتماعي.
وقال��ت ال��وزارة اإن الرجل��ني وعمرهم��ا 31 و35 عامًا �رشع��ا يف التعبري عن 
تاأييدهم��ا للتنظيم املت�س��دد يف 2012 ومنذ ذلك احلني ين���رشان مواد موؤيدة 

للمت�سددين مثل روابط لت�سجيالت م�سورة ومن�سورات على مواقع اإلكرتونية.

 

كويتا  - متابعة 

اأو�س��ت نياب��ة النق���س امل�رشي��ة، يف راأيه��ا ال�ست�س��اري غري 
املل��زم للمحكمة، بقبول الطعن املطالب باإلغاء عقوبة ال�س��جن 
املوؤبد ال�س��ادرة �س��د الرئي�س الإخواين حممد مر�سي، وقيادات 
جماع��ة الإخ��وان، على خلفي��ة اإدانتهم يف ق�س��ية التخابر مع 
جه��ات اأجنبي��ة. وكانت حمكمة جناي��ات القاهرة ق�س��ت، يف 
يوني��و )حزي��ران( 2015، مبعاقب��ة مر�س��ي ومر�س��د جماع��ة 
الإخوان حممد بديع و15 اآخرين من عنا�رش اجلماعة بال�سجن 
املوؤب��د، ومعاقبة 16 اآخرين، بينه��م 13 هاربًا، بالإعدام على 
راأ�س��هم خريت ال�س��اطر نائ��ب املر�س��د، يف ق�س��ية التخابر مع 
جه��ات اأجنبية من بينها حركة حما�س الفل�س��طينية وحزب اهلل 
اللبن��اين.  كما عاقبت متهمني اثنني بال�س��جن ملدة 7 �س��نوات 
يف نف���س الق�س��ية. وكان��ت النيابة اأ�س��ندت اإىل مر�س��ي وبقية 
املتهم��ني ارتكاب جرائم احل�س��ول على �رش م��ن اأ�رشار الدولة، 

واختال�س الوثائق وامل�س��تندات ال�سادرة من اجلهات ال�سيادية 
للب��الد واملتعلق��ة باأمن الدول��ة واإخفائها واإف�س��ائها اإىل دولة 
اأجنبي��ة والتخابر معها، بق�س��د الإ�رشار مبرك��ز البالد احلربي 
وال�سيا�س��ي والدبلوما�سي والقت�س��ادي. وق�ست املحكمة، يف 
اأبريل )اأبريل( 2015، مبعاقبة مر�س��ي بال�س��جن امل�س��دد ملدة 
20 عامًا وو�س��عه حتت املراقبة ملدة 5 �س��نوات، يف ق�س��ية 
"اأحداث الحتادية".  كما ق�ست املحكمة، يف يونيو )حزيران( 
2015، باإعدام مر�سي و5 اآخرين يف ق�سية "اقتحام ال�سجون". 
اأم��ا يف �س��هر يوني��و )حزيران( املا�س��ي، فقد ق�س��ت املحكمة 
ب�سجنه 40 عامًا يف ق�سية "التخابر مع قطر". وما زال يحاكم 
يف ق�س��ية "اإهانة ال�س��لطة الق�س��ائية". وقد طع��ن على جميع 
الأحكام ال�سادرة �سد مر�سي، واأ�سدرت حمكمة النق�س ال�سبت 
املا�س��ي حكمًا باتًا ونهائيًا ل يقبل الطعن ب�س��جن مر�سي 20 
عامًا بق�س��ية "اأحداث ق�رش الحتادي��ة"، واأيدت اأحكامًا اأخرى 

بال�سجن �سد قيادات من الإخوان بينهم البلتاجي والعريان.

قال��ت اللجن��ة امل�رشفة على م�س��جد "حاجي عل��ي" التاريخي 
يف مومب��اي يف الهند للمحكمة العليا اإنها �س��تلغي حظرا على 

دخول الن�ساء امل�سجد، وذلك امتثال لقرار املحكمة.
وقالت املحكمة العليا يف اأغ�س��ط�س/اآب اإن احلظر "ميثل تعديا 

على الد�ستور" ومييز �سد املراأة.
وفر���س احلظ��ر ع��ام 2012، وقال��ت اللجن��ة امل�رشف��ة عل��ى 
امل�س��جد اآن��ذاك اإن��ه م��ن "املحرم��ات" اأن تلم�س الن�س��اء قبور 
الأولي��اء الذك��ور. وو�س��فت النا�س��طات، الالت��ي نظم��ن حملة 

لدخول امل�سجد، قرار رفع احلظر باأنه "ن�رش عظيم".
وقالت زكية �سومان، وهي ع�سوة جمعية حقوقية ن�سوية، لبي 
بي �سي: "ن�سعر بالمتنان للمحاكم لدعمها لنا يف حملتنا �سد 
الآراء الذكوري��ة التي يتبناه��ا الرجال القائمون على املزارات 

الدينية".

وي�س��مح للن�ساء بالتواجد يف حرم امل�س��جد وغريه من الأجزاء 
املحيط��ة ب��ه، اإل اأن ق��رار احلظ��ر منعه��ن م��ن دخ��ول احل��رم 

الداخلي الذي يحتوي على قرب الويل ال�سويف.
وت�سمح الكثري من امل�ساجد ال�سنية وال�سيعية بتواجد الن�ساء يف 
الداخ��ل، يف حني تبقيهم م�س��اجد اأخرى يف اأماكن خم�س�س��ة 
له��ن. و�س��هدت الهند يف ال�س��هور الأخ��رية عددا م��ن احلمالت 
نعن  املطالبة بال�س��ماح للن�س��اء بدخ��ول الأ�رشح��ة الالتي ميمُ
م��ن زيارته��ا. ويف مناطق خمتلفة من الهند، رفع ن�س��طاء من 
امل�سلمني والهندو�س ق�سايا �س��د الإدارات الذكورية للمزارات 

الدينية.
وقالت اللجنة امل�رشفة على م�سجد "حاجي علي" اإنها �ست�سمح 

للن�ساء بزيارة ال�رشيح خالل �سهر من الآن.
ويف املقابل، قالت �سومان اإن اللجنة ما كان يجب اأن تتحدى 
ق��رار املحكم��ة، خا�س��ة اأن "موقفهم من منع الن�س��اء ل يقوم 

على اأ�سا�س قانوين اأو اأخالقي".

النتخاب��ات  يف  املبك��ر  الق��رتاع  نتائ��ج  ظه��رت 
الرئا�س��ية الأمريكي��ة تق��دم املر�س��حة الدميقراطي��ة 
هيالري كلينتون على خ�س��مها اجلمه��وري دونالد 
ترام��ب، فيما تبدو نتائج ا�س��تطالعات الراأي �س��يئة 

للمر�سح اجلمهوري الذي اعتربها "منحازة".
وقبل 15 يوما من النتخابات حققت كلينتون تقدما 
على ترام��ب اأثناء عمليات اق��رتاع مبكر يف وليات 
ع��دة، بينه��ا فلوريدا التي تعد واح��دة من "الوليات 
احلا�سمة" يف النتخابات. ومتنح املعلومات الأولية 

على اأ�س��ا�س النتماء ال�سيا�سي للناخبني الذين اأدلوا 
باأ�سواتهم الدميقراطيني اأف�سلية يف وليتي فلوريدا 
ونيف��ادا، وهما من اأك��رث الوليات املتن��ازع عليها. 
وباإمكان الناخبني يف �سيكاغو ووا�سنطن و�سارلوت 
وميامي اأو ل���س فيغا�س التوجه اإىل مراكز القرتاع 
لالإدلء باأ�س��واتهم، وهو خيار بات متاحا على نحو 
متزايد يف كل انتخاب��ات باأنحاء الوليات املتحدة. 
وتقدم 37 ولية اأمريكية من اأ�س��ل خم�سني اإمكانية 
الت�س��ويت املبك��ر قب��ل ي��وم النتخابات، كم��ا اأنها 
تقب��ل جميعها الت�س��ويت ع��ن طريق الربي��د. وتوقع 
مدير "حملة كلينتون" روب��ي موك "اأن وليات مثل 

نيفادا ون��ورث كارولين��ا وفلوريدا ميكن اأن حت�س��م 
موقفه��ا قب��ل الثامن م��ن نوفمرب/ت�رشي��ن الثاين". 
وقالت الناخبة هانا ويدل�س )61 عاما( اإنها �سوتت 
لهيالري كلينتون يف املكتبة العامة ب�سيكاغو، وذلك 
قبل اأ�سبوعني من املوعد الر�سمي لالنتخابات لأنها 
�س��تكون متطوع��ة ملراقبة اأح��د مراك��ز القرتاع يف 
ولية األباما.   واأم�س��ت كلينت��ون اول اأم�س الثنني 
يف ولية نيوهام�س��ري، حيث متنحها ال�س��تطالعات 
تقدما كبريا لكن الق�س��د من زيارتها هو اإعطاء دفع 
للمر�س��حة الدميقراطي��ة اإىل جمل���س ال�س��يوخ ماغي 

ح�سن.

مسجد أثري في الهند يسمح بدخول النساء بعد حظر أربعة أعواممصر: النيابة توصي بإلغاء المؤبد على مرسي في "التخابر"

كلينتون تتقدم على ترامب في االقتراع المبكر
واشنطن - متابعة

مومباي - متابعةالقاهرة  - متابعة

موسكو تتهم واشنطن بالمماطلة وتؤكد ان طيرانها لم يقترب من حلب منذ أسبوع

بعد انتهاء الهدنة يف �س��وريا ال�س��بت املا�س��ي، اأكدت رو�سيا 
ي��وم اأم�س الثالث��اء، اأن مقاتالتها توقفت ع��ن تنفيذ طلعات 
فوق مواقع الإرهابيني اأو ق�س��فها يف حلب منذ �س��بعة اأيام، 

كما نددت مبماطلة الوليات املتحدة يف تنفيذ وعودها.
اإيغ��ور  الرو�س��ية  الدف��اع  وزارة  با�س��م  املتح��دث  واأك��د 
كونا�س��ينكوف اأن الط��ريان احلرب��ي الرو�س��ي وال�س��وري مل 
يقرتب من حلب خالل الأ�سبوع املا�سي كله، يف وقت ي�ستمر 
فيه عمل 6 ممرات اإن�س��انية 24 �س��اعة يومي��ا بهدف اإتاحة 

الفر�سة اأمام ال�سكان ملغادرة �رشق املدينة.
التغذي��ة  بتوف��ري  خا�س��ة  مراك��ز  بفت��ح  املتح��دث  واأف��اد 
وامل�س��اعدات الطبي��ة العاجلة للمدنيني، موؤك��دا اأن جمموعة 
م��ن 48 مواطن��ا، ه��م ن�س��اء واأطف��ال، ا�س��تطاعت الف��رار، 
مب�س��اعدة م��ن الع�س��كريني ال�س��وريني والرو�س، م��ن مناطق 
حل��ب ال�رشقية اخلا�س��عة ل�س��يطرة الف�س��ائل املتطرفة، وقد 
وفرت لهم ال�س��لطات ال�س��ورية امل�س��اعدات الطبي��ة العاجلة 

والتغذية والإيواء.
من جهته اأكد وزير اخلارجية الرو�س��ي، �سريغي لفروف، اأن 
وا�سنطن مل تتمكن حتى الآن من تنفيذ وعودها ب�ساأن الف�سل 

بني املعار�سة والإرهابيني يف �سوريا.
ت�رشيح لفروف هذا جاء يف اأثناء كلمته اأمام اأع�ساء جمعية 
رجال الأعمال الأوروبيني يف رو�س��يا حيث قال: "اأهم �رشط 
)لت�س��وية النزاع يف �س��وريا( هو الف�سل الكامل والفوري بني 
ما ي�سمى باملعار�سة ال�سورية املعتدلة، وتنظيمي "داع�س"، 
الأمريكي��ني  اإن �رشكاءن��ا  الن���رشة" واأمثالهم��ا.  و"جبه��ة 

وعدونا بذلك قبل 8 اأ�سهر، ومل يحدث �سيء حتى الآن".
واأكد لفروف اأن مو�س��كو تدعو على الدوام للت�س��وية ال�سلمية 
والعادل��ة للنزاع يف �س��وريا يف اأ�رشع وقت، قائال: "رو�س��يا، 
كما تعلمون، كانت ول تزال تدعو للت�س��وية ال�سلمية والعادلة 

للنزاع ال�سوري، هذا النزاع الدموي".
واأردف قائال "من املهام الرئي�سية التي نراها يف هذه الدولة 
الق�س��اء الكام��ل على التهدي��دات الإرهابي��ة، واإطالق عملية 
�سيا�سية �ساملة على اأ�س��ا�س قرار جمل�س الأمن الدويل ب�سكل 
مواز، وفق القرارات التي اعتمدت يف اإطار املجموعة الدولية 

لدعم �سوريا".

بغداد - خاص

لماذا تفاقمت الهجرة غير النظامية عبر السودان؟
ورغم ما اأعلن من قبل عن بداية تعاون بني اخلرطوم 
ودول اأوروبية ب�ساأن مكافحة تهريب الب�رش والهجرة 
غ��ري النظامية عرب ال�س��ودان من ع��دة دول اأفريقية، 
فاإن ذلك مل مينع احلكومة ال�سودانية من اإطالق اأكرث 

من نداء مل�ساعدتها.
وبدت احلكومة ال�س��ودانية عاجزة عن فعل ما تطلبه 
اأوروب��ا اأو بع���س دول اأخ��رى يق�س��دها املهاجرون 
لع��دم امتالكها ما يدعم جهودها من اأجهزة ملراقبة 

حدود هي الأو�سع باملنطقة.
وترى احلكومة هذه الظاهرة من املهددات ال�سيا�سية 
الت��ي تتطل��ب تدخ��ال  والقت�س��ادية والجتماعي��ة 
جماعي��ا عاج��ال باإيج��اد حل��ول لها وف��ق القوانني 

الدولية الإن�سانية.
يف هذا ال�س��ياق، يقول وزير داخلية ال�س��ودان الفريق 
اأول ع�س��مت عب��د الرحمن اإن هناك اأك��رث من مليون 
�س��خ�س م��ن املت�س��للني والالجئ��ني والعابري��ن من 
دول اجلوار بال�س��ودان يتاأهبون للهج��رة اإىل اأوروبا 

واإ�رشائيل.
ع��دم  �س��حفية  ت�رشيح��ات  يف  الوزي��ر  وي��ربر 
الق��درة على من��ع الظاه��رة اأو احلد منها باحل�س��ار 
القت�س��ادي والعقوب��ات الأمريكية املفرو�س��ة على 
ال�س��ودان، الت��ي ح��دت م��ن م�س��اعيها يف حمارب��ة 

الهجرة غري النظامية.
وي�سيف عبد الرحمن اأنه "رغم الظروف ال�ستثنائية 
والعقوبات التي حتد من قدرة الدولة، فاإن ال�س��ودان 
يبذل اجلهود وي�س��ن الت�رشيعات للح��د من الظاهرة، 

مم��ا مكنه م��ن اإحب��اط العديد من حم��اولت تهريب 
الب�رش عرب حدوده".

�س��بتمرب/اأيلول  اأك��د يف  الأوروب��ي  الحت��اد  وكان 
اإىل  يه��دف  ال�س��ودان  م��ع  التع��اون  اأن  املا�س��ي 
ال�س��باب،  معي�س��ة  �س��بل  حت�س��ن  م�س��اريع  و�س��ع 
وحتف��ز فر�س عمله��م، وتدع��م اخلدمات الأ�سا�س��ية 

لالجئ��ني والنازح��ني واملجتمع��ات امل�س��يفة. ومع 
م��رور الوق��ت دون حتق��ق وع��ود ال��دول الأوروبي��ة 
مب�س��اهمتها يف ع��الج امل�س��كلة، ح�س��ب اخلرط��وم، 
ره��ن قائد ق��وات الدعم ال�رشيع الل��واء حممد حمدان 
الت�س��دي  قوات��ه  موا�س��لة  "بحميدت��ي"،  ال�س��هري 
لعملي��ات تهري��ب الب�رش با�س��تجابة املجتمع الدويل 

ملطالب ال�س��عب ال�سوداين "برفع العقوبات واحل�سار 
املفرو�س على بالدهم".

وقال يف ت�رشيحات �س��حفية الأ�س��بوع املا�سي اإن 
قوات��ه حتارب وتعمل عل��ى اإحباط تهريب الب�رش مما 
ي�س��ب يف م�س��لحة املجتمع الدويل، "بل هي ترابط 
يف احلدود ال�س��ودانية مع م�رش وليبيا وت�س��اد لذات 

الغر���س، بالرغ��م م��ن ط��ول ال�رشيط احل��دودي بني 
ال�س��ودان وهذه ال��دول". وم��ع الت�س��اوؤلت املتكررة 
عن اأ�س��باب اتخاذ املهاجرين غري النظاميني وجتار 
الب���رش ال�س��ودان مع��ربا رئي�س��يا لأوروب��ا واإ�رشائيل 
وغريه��ا، ي��رى اخلب��ري يف جم��ال العم��ل الطوع��ي 
الإن�س��اين عرب احلدود اأ�س��امة توفيق �س��هولة اخرتاق 

احلدود ال�سودانية لطولها وعدم مراقبتها.
ويقول اإن �س��ماحة ال�س��عب ال�س��وداين وقبول��ه الآخر 
يغري��ان كافة اجلن�س��يات بدخول ال�س��ودان والعي�س 
في��ه اأو اتخ��اذه معربا لدول اأخرى، لفتا اإىل �س��هولة 

التنقل بني اأطرافه املختلفة.
وب��راأي توفيق، الذي حتدث للجزي��رة نت، فاإن هناك 
�س��هولة يف احل�س��ول على بع�س الوثائق ال�سودانية 
ع��رب جماع��ات التهري��ب اأو جماعات داخلية تن�س��ط 
به��ذا املج��ال. ما اخلب��ري القان��وين الفري��ق متقاعد 
اأحمد التهامي، الذي ي�سغل من�سب رئي�س جلنة الأمن 
والدف��اع بالربمل��ان ال�س��وداين، ف��ريى اأن الق��درات 
ال�س��ودانية يف املالحق��ة واملتابع��ة والنت�س��ار يف 
حدود هي الأطول "يعد اأمرا �س��عبا للغاية". وي�س��ري 
يف تعليق��ه للجزي��رة ن��ت اإىل اأن احل��دود املفتوح��ة 
وع��دم اك��رتاث ال�س��ودانيني بالوج��ود الأجنبي، من 
املغري��ات الت��ي تدف��ع املهاجري��ن غ��ري النظاميني 
للو�س��ول اإىل ال�س��ودان وم��ن ث��م وقوعه��م يف اأيدي 
جت��ار الب���رش واملهربني.  بيد اأنه يعت��رب اأن ما حققه 
ال�سودان يف الفرتة القليلة املا�سية من �سبط لأعداد 
كب��رية من املهاجرين واملهربني وجتار الب�رش "رغم 
اإمكانيات��ه غ��ري الكافية" ي�س��كل خط��وة كبرية نحو 

اجتثاث الظاهرة.

الجورنال - متابعة

ك�سفت احلكومة ال�سودانية 
عن اأن اأكرث من مليون 

اأجنبي مقيم بال�سودان 
بطرق غري �سرعية يتاأهبون 

للهجرة اإىل اأوروبا 
واإ�سرائيل، بعد اأيام من 
اإحباطها حماولة تهريب 
اأكرث من ثالثمئة �سخ�ص 

بال�سحراء اإىل ليبيا.


