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  استئناف تصدير النفط.. 

هل يحل الخالف المصري- 
السعودي؟

ــات املنتجات النفطية  ــة أرامكو السعودية توريد شحن * استأنفت رشك
ملرص، وذلك بحسب بيان لوزارة النفط املرصية، حيث قال وزير البرتول 
ــا للعقد التجاري املوقع  ــارق املال، إن ذلك يأتي وفًق ــرثوة املعدنية، ط وال

بني هيئة البرتول والجانب السعودي.
الخالف املصري السعودي

ــرص كانت  ــا النفطية عن م ــة شحناته ــع السعودي ــول قط ــر ح التقاري
ــا السعودية جاءت بعد خالف البلدين  ــد بأن الخطوة التي اتخذته تفي
ــأن الرصاع يف سوريا، وتقارب مرص أكرث من روسيا، الداعم األسايس  بش
للرئيس السوري بشار األسد، الذي تعارضه السعودية، وهذا التوصيف 
ــة أرامكو قالت إن تأجيل  ــو األقرب من التوصيف الذي يقول بأن رشك ه
ــل املتغريات  ــة بها، يف ظ ــروف تجارية خاص ــان نتيجة ظ ــات ك الشحن
ــالل الفرتة املاضية،  ــط العاملية يف األسواق خ ــي شهدتها أسعار النف الت
ــا، ألن سياسة تخفيض  ــوى إنتاجه ــة بتخفيض مست ــام السعودي وقي
ــا أيًضا أن  ــى اآلن، والالفت هن ــرة حت ــا زالت مستم ــي م ــاج النفط اإلنت
ــن قرار اتخذته  ــا النفطية ملرص بالرغم م ــة استأنفت شحنته السعودي
ــا اعتبارًا من  ــون برميل يوميًّ ــض إنتاجها بنحو 1.2 ملي ــك بتخفي األوب
ــد أن أرامكو عندما اتخذت قرارها  ــن شهر ينايراملايض، وهنا نج األول م
ــايض لم يكن عليها  ــا النفطية ملرص يف شهر نوفمرب امل ــاف شحناته بإيق
ــررت استئناف الشحنات  ــاه األوبك، وعندما ق ــات نفطية تج أي التزام
ــايل املزاعم  ــاج، وبالت ــض اإلنت ــرضورة تخفي ــرار األوبك ب ــم تلتفت لق ل
ــض االنتاج  ــرص بسبب تخفي ــدادات النفطية مل ــف اإلم ــة بوق السعودي

ليست دقيقة.
الدوافع السياسية

ــرص بالدوافع  ــة السعودية مل ــات النفطي ــف واستئناف الشحن ــط وق رب
السياسية هو األرجح، خاصة أن تعليق إمدادات رشكة أرامكو ملرص جاء 
بعد تأييد مرص ملرشوع رويس بمجلس األمن بخصوص حلب السورية 
ــان أبرزها من  ــادات واسعة، ك ــذي القى انتق ــايض، األمر ال ــر امل يف أكتوب
ــرة ملرشوع باألمر ”املؤسف“  ــة وقطر اللتني وصفتا تأييد القاه السعودي

و“املؤلم“.
ــة تحاول ممارسة ضغوط عىل السلطات  يف ذلك الوقت كانت السعودي
ــذي يتمثل يف دعمها  ــة السورية، وال ــة؛ لتغيري موقفها من األزم املرصي
ــة، وحتى  ــات اإلرهابي ــد التنظيم ــا ض ــة يف سوري ــة العسكري للمؤسس
ــن سوريا، فقبل  ــن تغري املوقف املرصي م ــة ال توجد مؤرشات ع اللحظ
ــني امتنعت القاهرة عن التصويت عىل قرار مجلس األمن بفرض  أسبوع
عقوبات عىل الحكومة السورية، وقالت إن التقرير الذي يتهم الحكومة 
ــس، األمر الذي يشري إىل  ــدام السالح الكيميائي مسي السورية باستخ
ــاض حول امللف  ــني القاهرة والري ــف املتباينة ب ــة يف املواق ــه ال حلحل أن

السوري.
ــي، فالسعودية سابًقا كانت قد جمدت  ــى فيما يتعلق بامللف الليب وحت
ــيض بدعم املشري  ــيس يف ليبيا، يق ــد الفتاح السي ــس عب ــا للرئي مرشوًع
ــت يف إقناع  ــة القطرية نجح ــل أن الدبلوماسي ــة حفرت، وقتها قي خليف
ــار تباًعا بأن  ــوارد األخب ــرة، اليوم تت ــوة مخاط ــأن تشكيل الق ــة ب اململك
الدوحة حليفة الرياض يف العديد من امللفات اإلقليمية كاليمن وسوريا 
ــارت الزيارة التي قام  ــا ملناهضة قوات حفرت، حيث أث ــم إخوان ليبي تدع
ــن السويحيل  ــا عبد الرحم ــة يف ليبي ــس األعىل للدول ــا رئيس املجل به
ــا حول دور  ــاًال ليبيًّا- ليبيًّ ــد املايض سج ــه لقطر األح ــد املرافق ل والوف
الدوحة يف دعم الجماعات املتأسلمة يف ليبيا وميليشياتها التي تحول 

دون إرساء أي استقرار داخل البالد.
ــت محافظة عىل موقفها يف  ــف اليمني فالقاهرة ما زال ــا يخص املل وفيم
ــدم إرشاك قواتها الربية يف هذا املستنقع، وبالتايل مواطن الخالف بني  ع

القاهرة والرياض ما زالت قائمة.
عودة الشحنات النفطية

من املمكن هنا الربط بني زيارة ويل ويل العهد، محمد بن سلمان، ولقائه 
ــري إىل أن الرئيس  ــات تش ــب، فاملعلوم ــد ترام ــي، دونال ــس األمريك الرئي
ــي الجديد يحاول أن يضغط عىل السلطات السعودية منذ فرتة  األمريك
إلعادة هذه الشحنات إىل مرص، بل إنه يضغط عليها لتقديم مساعدات 
ــاء األخري، حيث أكد  ــذي طرح بالفعل يف اللق ــة ملرص، وهو األمر ال نقدي
ــرص والبحرين والسودان يف ظل التحديات  الجانبان التزامهما بدعم م

التي تواجهها هذه الدول.
وهنا تبدو القصة بأن هناك ضغوًطا من ترامب تمارس عىل صانع القرار 
ــدو أن ترامب يحاول  ــة النفطية للقاهرة، ويب ــودي إلعادة الشحن السع
ــارب القاهرة  ــي، بعد تق ــر األمريك ــدًدا إىل املعسك ــرص مج ــاب م استقط
ــا، باإلضافة  ــات املنطقة، كسوري ــو يف العديد من ملف ــري مع موسك األخ

لليبيا، بما يخدم مصالح القاهرة.
إعادة الشحنة هل تحل األزمة؟

ــد أن يعيد قرار استئناف الشحنة النفطية السعودية ملرص  من املستبع
نقاط االلتقاء بني القاهرة والرياض؛ لعدة أسباب، فمرص من حيث املبدأ 
ــودي، وهو العراق، كما أن ملفات املنطقة  ــدت بديًال عن النفط السع وج
ــة، فالشحنات  ــالت االقتصادي ــن أن تحلها املجام ــرث تعقيًدا م باتت أك
ــى أن السعودية أقرضت مرص  ــاق تجاري، بمعن ــة عبارة عن اتف النفطي
ــذه الشحنات  ــار دوالر، وبالتايل ه ــة 23 ملي ــة بقيم ــدة 15 سن ــا مل قرًض
ــي عبارة  ــن البعض، بل ه ــدات كما يظ ــي مساع ــة وال ه ــت مجاني ليس
ــم يف 2016 لدى زيارة  ــروض، فاالتفاق املرصي السعودي، الذي ت عن ق
ــان ينص عىل قيام  ــد العزيز للقاهرة، ك ــك السعودي سلمان بن عب املل
ــط باختالف مشتقاته، مقابل  ــة بتوريد 700 ألف طن من النف السعودي
قيام مرص باقرتاض 23.5 مليار دوالر، لكن الجانب السعودي اشرتط أال 
ــرب قيام وزارة املالية  ــوال إىل مرص نقًدا، بل تتم اآللية ع ــم تحويل األم يت
السعودية من خالل صندوق التنمية السعودي بمنح القرض ”السيولة 
ــة بعد ذلك  ــوم الرشكة السعودي ــو السعودية، لتق ــة أرامك ــة“ لرشك املالي
ــا ملرص، وبالتايل املسألة ليست  ــد الشحنات النفطية املتفق عليه بتوري
ــودي، بل هي قرض سيتم سداده بفرتة  ــة مجانية من النظام السع منح

سماح مدتها خمس سنوات.
ــرص، وبالتايل استئناف الشحنات النفطية  وهنا ال امتيازات سعودية مل
ــص مصالحها يف  ــي ستتخذها بما يخ ــىل قراراتها الت ــرص لن يؤثر ع مل
ــة أن الرياض  ــو أو غري ذلك، خاص ــارب مع موسك ــة، سواء بالتق املنطق
ــرص تعاني من أزمة  ــدادات يف الوقت الذي كانت فيه م ــت هذه اإلم قطع
ــل، وهذا يعني أن  ــا عندما وفرت القاهرة البدي ــة خانقة، وأرجعته نفطي
ــر عن مصالح  ــن مصالحها بغض النظ ــث هي األخرى ع ــاض تبح الري
ــارب األخري بني الرياض وواشنطن  ــرة، مع األخذ باالعتبار أن التق القاه
ــدات استثمارية يف  ــل تعه ــار دوالر عىل شك ــارب 200 ملي ــا يق ــا م كلفه
ــث يف ملفاتها القديمة؛  ــع الرياض للبح ــا، وهو األمر الذي سيدف أمريك
لتوفري أي مبلغ يغطي صفقاتها مع أمريكا، يف ظل تهاوي أسعار النفط 
والعجز املستمر يف ميزانيتها، وبالتايل استئناف الشحنة النفطية ملرص 

سيدر عليها الربح.
ــة  ــاض للشحن ــاف الري ــة استئن ــن أن عملي ــض م ــىش البع ــن يخ ولك
ــريان وصنافري، فإعادة  ــف جزيرتي ت ــرة قد يؤثر عىل مل ــة للقاه النفطي
ــع ترحيل ملف جزيرتي  ــة السعودية ملرص تتزامن م الشحنات النفطي
ــم من أن امللف اآلن يف يد  ــريان وصنافري إىل الربملان املرصي، وعىل الرغ ت
ــر أكتوبر القادم،  ــر فيه إىل شه ــة، وتم تأجيله للنظ ــة الدستوري املحكم
ــب يف هذا امللف حال إقرار الربملان  ــه ما زالت هناك مساحة للتالع إال أن

املرصي له قبل النطق بحكم املحكمة الدستورية.
*عن البديل املرصي

ــررة بحظر ارتدائه  ــد مطالبات متك بع
ــل السيما من  ــة والعم ــن العام يف األماك
ــرسا، اتخذت  ــل فرنسا وهولندا وسوي قب
ــرارا منحازا  ــدل األوروبية ق ــة الع محكم
ــداء  ــر ارت ــد بحظ ــني تجّس ــد املسلم ض
ــل  العم ــن  أماك يف  ــاب  والنق ــاب  الحج

بأوروبا.
ــة  ــدول املعادي ــىل رأس ال ــاءت ع وج
ــت  بات ــة  درج اىل  ــاب  الحج ــداء  الرت
ــة  ــات الحقوقي ــر املنظم ــة يف نظ متطرف
هي سويرسا، حيث فرضت العام املايض 
قانوًنا يمنع املسلمات من ارتداء النقاب، 
ــني أو يظهرهما،  ــان يغطي العين سواء ك
ويمكن أن تواجه من ترتديه غرامة تصل 

إىل 5 آالف يورو.
ــني يف سويرسا  ــداء للمسلم وظهر الع
ــان وزيرة العدل "إيفلني  واضحا عىل لس
ــي النظر يف  ــث قالت:  ينبغ فيدمري" حي
ــرية إىل أن الحجاب  ــاب، مش ــر النق حظ
يجعلها تشعر بعدم الراحة، ويف سبتمرب 
ــاب للمرة األوىل يف  ــم حظر النق 2013م ت

األماكن العامة.
ــا يف فرنسا الدولة التي تدعي أنها  وأم
ــة أكرث  ــد احتلت مرتب ــات فق ــد الحري بل
ــادا للمسلمني  ــة اضطه ــدول األوروبي ال
ــا  ــا وأنه ــات، السيم ــم املحجب ــن فيه بم
ــع النقاب يف  ــد أوروبي يمن ــت أول بل كان

األماكن العامة.
ــس  باري ــدأت  ب 2004م  ــام  الع ــي  فف
باتخاذ إجراءات مجحفة بحق املسلمني 
ــني عىل الطلبة يف  ــن خالل فرضها قوان م
ــت فيها إظهار أية  املدارس الرسمية منع

رموز دينية، لكن ىف 2011م.
ــرسا سارت  ــا وسوي ــالوة عىل فرنس ع

ــا عىل الخطى نفسها، وأقرت عام  بلجيك
ــاب، وأي نوع  ــا يحظر النق 2011م قانوًن
من املالبس يمكن أن تخفى وجوه الناس 

يف األماكن العامة.
ــّم التعامل مع  ــا وايطاليا ت ويف اسباني
الحجاب بشكل حذر، حيث ُمنع ارتداءه 
ــن، فيما تم  ــزاء من البلدي ــض األج يف بع

ــداءه يف بعض املناطق عىل  السماح بارت
اعتبار أنه يمس حدود الحرية الدينية.

ــا تعّد الدنمارك من الدول الحاقدة  كم
ــان جلّيا  ــذي ك ــني، األمر ال ــىل املسلم ع
ــرار الحكومة الدنماركية عام  للعيان يف ق
ــداء الحجاب أو الرموز  2008م، بمنع ارت

الدينية أو السياسية املماثلة.

ــة نظر املحكمة  ويف حال رصدنا وجه
ــأن  بش ــان  اإلنس ــوق  لحق ــة  األوروبي
ــرب أن منعه ال يخرق  ــاب التي تعت الحج
حقوق اإلنسان، لتوصلنا اىل أن املنظومة 
ــر اىل حقوق  ــة تنظ ــة األوروبي السياسي

االنسان بما يتناسب مع مصالحها.
ــا كتبت الصحافية املسلمة  من جهته
ــا رّدا عىل  ــال له ــد" يف مق ــا أحم "صوفي
ــر ارتداء  ــة بحظ ــة األوروبي ــرار املحكم ق
ــدأت أوروبا  ــة: هل ب ــاب، متساءل الحج
ــا؟  ــا يف قوانينه ــس اإلسالموفوبي بتكري
ــد مرحبا  ــني لم يع ــرية إىل أن املسلم مش

بهم يف أوروبا.
ــا الذي نرشته  ــد يف مقاله ولفتت أحم
صحيفة "إندبندنت" الربيطانية إىل قرار 
املحكمة األوروبية للعدالة، الذي يسمح 
ــات  املوظف ــع  بمن ــال  األعم ــاب  ألصح
ــات من ارتداء الحجاب، مبينة أن  املسلم
القرار سيزيد من تهميش املرأة املسلمة، 

ويدفعها إىل خارج الحياة العامة.
ــن  الذي إن  ــة:  قائل ــة  الكاتب ــدت  وانتق
احتفلوا بهذا القرار عىل أنه انتصار لقيم 
أوروبا العلمانية لم يقرأوا التاريخ، الذي 
ــذه الحجج عادة  ــا أن استخدام ه يخربن
ــادة ما استخدمت  ــر جيدا، وأنه ع ال يثم
ــم األوروبية،  ــة القي ــل حماي ــربرات، مث م

لتربير مسارات رشيرة.

ائ ت ا ظ ة تك ا طال

عداء أورويب للحجاب اإلسالميعداء أورويب للحجاب اإلسالمي

انفجار طرد بريدي ملغوم بمقر صندوق النقد الدويل بباريس

اليابان والواليات املتحدة تجددان رفضهما للربامج 
الصاروخية والنووية لبيونغ يانغ

مصرع ستة أشخاص يف عاصفة ثلجية ضربت كندا

باريس/وكاالت
ــس أمس بانفجار طرد  أفادت الرشطة يف باري
ــد الدويل  ــى صندوق النق ــوم يف مبن ــدي ملغ بري

بباريس.
ــدر يف الرشطة أن شخصا أصيب  وأضاف مص
ــرد  الط ــح  ــه فت ــاء محاولت أثن ــة  ــروح طفيف بج

الربيدي املفخخ.
ــان  ــر ك ــط املتفج ــادر أن الخلي ــادت املص وأف
ــة  ــات األولي ــري التحقيق ــع، إذ تش ــدوي الصن ي
ــة يف الرسالة التي  ــاب ناري ــار سهم ألع إىل انفج

أرسلت عن طريق الربيد.
ــة هاتفية  ــت مكامل ــا تلق ــة إنه ــت الرشط وقال
ــا إذا كانت عىل  ــم يتضح م ــد أمني، لكن ل بتهدي

صلة بواقعة الظرف.
ــىل سبيل  ــالء املكتب ع ــم إخ ــه ت ــت أن وأضاف

االحتياط.
ــوا  ــيس فرانس ــس الفرن ــه دان الرئي ــن جهت م
ــدوق النقد الدويل  ــد النفجري يف مكتب صن هوالن
ــي، وأن السلطات املختصة  ــه بعمل إرهاب ووصف
ــي  ــن متسبب ــف ع ــا للكش ــايف وسعه ــذل م ستب

الحادث.
ــرة صندوق  ــارد مدي ــت كريستني الغ ــا دان كم

النقد الدويل الحادثة.
ــة  ــت مجموع أعلن ــا  بينم ــري،  التفج ــي  ويأت
ــر  ــا "تآم ــىل نفسه ــق ع ــة تطل ــة يوناني فوضوي
ــس، مسؤوليتها عن إرسال  ــا النار"، الخمي خالي

ــرا" إىل وزارة املالية  ــا متفج ــرد يحوي "خليط ط
األملانية، األربعاء.

ــة اليونانية إن الرشطة  ــال مصدر يف الرشط وق
ــالن الذي وضع عىل  ــق من صحة هذا اإلع تتحق
ــالم البديل، لكنها ترى  ــع "إينديميديا" لإلع موق

من حيث املبدأ أن تورط هذه املجموعة "مرجح".
ــر أن  ــة ذك ــة اليوناني ــدر يف الرشط ــان مص وك
ــرا"، وعرث  ــا متفج ــوي "خليط ــذي يح ــرد ال الط
ــة األملانية، أرسل  ــاء، يف وزارة املالي ــه، األربع علي

من اليونان.

 طوكيو/ سبأ
ــريه األمريكي ريكس  ــي فوميو كيشيدا ونظ ــر الخارجية اليابان ــدد وزي ج
تيلرسون أمس الخميس، دعوتهما لكوريا الشمالية إىل التخيل عن برامجها 
ــر هذه الربامج "غري  ــة.. معتربين أن استمرارها يف تطوي ــة والنووي الصاروخي

مقبول تماما".
ــق كيشيدا  ــة فقد اتف ــودو) الياباني ــة أنباء (كي ــا ذكرته وكال ــب م وبحس
ــون، خالل مؤتمر صحفي مشرتك عقد عقب محادثات جرت بينهما  وتيلرس
ــذ العقوبات الدولية  ــىل أهمية دور الصني يف ضمان تنفي ــو، أمس، ع يف طوكي
ــي فرضها مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ضد كوريا الشمالية، بهدف  الت

إثنائها عن برامجها التسليحية "العدوانية".
ــاري  ــاط التج ــريا للنش ــدرا كب ــرب مص ــني تعت ــون إن "الص ــال تيلرس وق
ــي الصني  ــع ألن تف ــن نتطل ــذا فنح ــة، ول ــا الشمالي ــع كوري ــادي م واالقتص

بالتزاماتها وتنفذ بالكامل العقوبات الدولية املفروضة عىل بيونغ يانغ".
ــة البلدين  ــدد وزيرا خارجي ــو وواشنطن، ج ــني طوكي ــول العالقات ب وح

التأكيد عىل قوة التحالف الثنائي بهدف تعزيز األمن واالستقرار العاملي.
ــا العالم يف  ــة التي يشهده ــة التحديات األمني ــان إىل جمل ــار الجانب وأش
ــت الراهن.. داعني إىل زيادة تعزيز التعاون الثنائي من أجل املساعدة يف  الوق

التغلب عىل تلك التحديات.

أوتاوا /
ــم يف العاصفة  ــة أشخاص مرصعه لقي ست
الثلجية التي تحركت من شمال رشق الواليات 
ــدا مصحوبة برياح عاتية،  املتحدة إىل رشق كن
ــري عىل الطرق الرسيعة  وتسببت يف حوادث س

وإغالق املدارس.
ــة  ــة الكندي ــاد الجوي ــؤول لألرص ــال مس وق

ــس، إن رسعة الرياح تراوحت بني 100 و 140  أم
ــم تالل من  ــا أدى إىل تراك ــة، مم ــم يف الساع كل
ــرث من 300 سيارة ألكرث من  الثلوج احتجزت أك
12 ساعة يف مونرتيال وتسببت يف حوادث سري 

عىل الطرق الرسيعة.
وأشار إىل أن ارتفاع الثلوج بلغ 70 سنتيمرتا 
ــني 35 و 45  ــوب الكيبيك، وب ــن جن ــزاء م يف أج

ــن مونرتيال إىل  ــرتا يف املناطق املمتدة م سنتيم
ــوج ليلة أمس  ــر تساقط الثل ــك. واستم الكيبي
ــة، طبًقا  ــك والواجهة األطلسي ــو برونزوي يف ني
ــزة  ــأت أجه ــة. وتفاج الكندي ــاد  ــة األرص لهيئ
ــالد املعتادة عىل  ــن باتساع العاصفة يف الب األم
ــذه العواصف، حسبما ذكرت السلطات  إدارة ه

الكندية.
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الصني تعتزم إنشاء ١٣٦ مطاًرا 
بحلول ٢٠٢٥

ــم، إنشاء 136 مطارًا،  ــة األكرث سكاًنا يف العال ــزم الصني، الدول تعت
كإضافة إىل 207 مطارات مدنية عاملة يف أنحاء البالد.

ــن مصادر حكومية،  ــاء الصينية ”شينخوا“ ع ــت وكالة األنب ونقل
ــاء 136 مطارًا بحلول  ــني تستهدف إنش ــس الخميس، أن الص أم

عام 2025.
ــارات  ــاء املط ــار يف إنش ــة ازده ــدأت مرحل ــني ب ــت أن الص وأضاف
ــى التحتية  ــة اإلنفاق عىل البن ــا قررت الحكوم ــام 2008، عندم ع

لتعويض األزمة املالية العاملية.
ــة 2015، كان لدى الصني 207 مطارات  ــرت الوكالة أنه يف نهاي وذك

مدنية، ومن املتوقع أن يصل العدد نحو 260 بحلول 2020.
ــت املطارات الصينية، يف 2015، نحو 910 ماليني مسافر،  واستقبل
ــارات 1.5 مليار  ــغ عددهم من خالل تلك املط ــن املتوقع أن يبل وم

مسافر يف 2020، و2.2 مليار بحلول 2025، حسب الوكالة ذاتها.

جرحى يف إطالق نار داخل 
مدرسة ثانوية جنوب فرنسا

وكاالت/
ــد مصدر بالرشطة الفرنسية، أمس، وقوع إطالق نار يف مدرسة   أك
ثانوية بمدينة غراس، يف منطقة نيس الواقعة جنوب رشق البالد، 

ما أسفر عن سقوط ثالثة جرحى.
ــق ألوانه القول إنه  ــدر وفقا لـ"رويرتز"، إنه "من الساب وذكر املص
ــادث "إرهابي"، مضيفا أن "الرشطة ألقت القبض عىل شخص  ح

بينما يجري البحث عن آخر".
ــىل  ــان ع ــراس السك ــة يف غ ــوارئ املحلي ــات الط ــت خدم ونصح
ــة الفرنسية  ــا أصدرت الحكوم ــاء يف منازلهم، فيم ــرت" بالبق "توي

تحذيرا من هجوم "إرهابي" عرب تطبيق عىل الهواتف املحمولة.

مصرع وإصابة نحو ٤٤ مسلحًا 
من عناصر حركة طالبان 

ــرصع وإصابة نحو 44 مسلحاً  ــت السلطات األفغانية عن م أعلن
ــة يف اقليم (هلمند)  ــة (طالبان) يف غارات جوي ــن عنارص حرك م

جنوب أفغانستان.
ــت وسائل اإلعالم عن وزارة الدفاع األفغانية أمس الخميس،  ونقل

القول: إن قياديني من حركة (طالبان) كانوا من بني القتىل.
ــن بينهم  ــر 32 رهينة، م ــة بعد تحري ــارات الجوي ــي هذه الغ وتأت
ــة األفغانية، كانوا محتجزين لدى حركة  أفراد من الرشطة املحلي

(طالبان).
ــا العسكرية  ــن عملياته ــة كثفت م ــات األفغاني ــر أن السلط يذك
ــن قاموا  ــي (طالبان) الذي ــة مسلح ــب أنشط ــد) بسب يف (هلمن

بمهاجمة العديد من املناطق الرئيسية باإلقليم.


