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باكستان تطلب اجتماع ًا عاج ًال ملجلس األمن حول اإلقليم

الهند تعلن رفع القيود تدريجي ًا في كشمير
أع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة ال��ه��ن��دي��ة أنها
ب��اش��رت رف��ع��اً ت��دري��ج��ي �اً للقيود
املفروضة على إقليم كشمير ،بعد
أن قطعت خطوط الهاتف وخدمة
اإلنترنت ألكثر من أسبوع تخوفاً من
اندالع انتفاضة في هذه املنطقة ذات
الغالبية املسلمة بعد إلغاء احلكم
الذاتي فيها.
وك��ت��ب م��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة
الداخلية الهندية في تغريدة على
موقع التواصل االجتماعي تويتر
“يتم تخفيف القيود بشكل تدريجي
في إقليم جامو وكشمير ،حيث قُطعت
ك��ل وس��ائ��ل االت��ص��ال و ُف���رض حظر
جت �وّل في  4أغسطس اجل��اري ،قبل
اإلع�لان في اليوم التالي عن إلغاء
احلكم الذاتي ال��ذي كانت تتمتع به
املنطقة”.
وأع��ي��دت االت��ص��االت العادية في
منطقة ج��ام��و ،وه��ي قسم م��ن إقليم
جامو وكشمير يُعتبر أكثر ه��دوءا ً،
بعد تقييم أجرته السلطات املختصة،
ول��م يتسنّ احلصول على تأكيد من
مصدر مستقل لتخفيف القيود ،لكن
االتصال هاتفياً بسكان كشمير كان
ال يزال متعذرا ً بعد ظهر اليوم ،كما ال
يبدو أن خدمة اإلنترنت كانت متاحة.
وأ ّك��د املتحدث أن خدمات الرعاية
الطبية مؤمنة من دون أي مشكلة ،وأن
املستشفيات تزوّ د باألدوية ،وأضاف
أن الطريق الرئيسي في املنطقة ال
يزال سالكاً بشكل طبيعي مع حوالي
 100شاحنة ثقيلة تنقل يوميا ً الوقود
ومنتجات أخرى أساسية.
وك������ان امل����دع����ي ال����ع����ام ك.ك.
فينوغوبال ص��رح ف��ي وق��ت سابق
أم��ام احملكمة العليا أن “الوضع في
جامو وكشمير يُعاد تقييمه يومياً،
حتسن” ،وجاء
ّ
وأن هناك مؤشرات

األزمة في كشمير مستمرة

كالمه خالل اجتماع للمحكمة العليا
لدرس شكوى قدّمها ناشط سياسي
ضد إجراء قطع االتصاالت املفروض
على كشمير.

وأك���د املتحدث للمرة األول���ى أن
م��واج��ه��ات حصلت ف��ي اإلقليم بعد
ص�لاة ي��وم اجلمعة امل��اض��ي ،ونقل
سكان أن نحو  8آالف شخص شاركوا

ترامب يلوح باإلنسحاب من منظمة
التجارة العاملية «إذا لزم األمر»

قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن بالده
ستنسحب من منظمة التجارة العاملية “إذا لزم
األمر” معتبرا أن الصني استفادت من دعمها
وأنظمتها.
وق���ال ت��رام��ب خ�لال زي��ارت��ه ملصنع تابع
لشركة (ش��ي��ل) للبتروكيماويات ف��ي والي��ة
(بنسلفانيا) األمريكية “سوف ننسحب (من
منظمة التجارة العاملية) إذا لزم األمرالننا نعلم
أنهم ظلوا يخدعوننا لسنوات ولن يحدث ذلك
بعد اآلن”.
وأكد ترامب أن الصني “نهبت بالدنا لسنوات
واستغلت أموالنا ودعم منظمة التجارة العاملية
واستغلت أنظمة منظمة التجارة العاملية حتى

أنني لطيف بقولي أنها استغلت ذلك إذ أن األمر
يتعدى قيامها باإلستغالل لتنطلق كمركبة
فضائية” .وش��دد على أن ال��والي��ات املتحدة
“حتارب العديد من البلدان التي استغلتنا
لسنوات عديدة” مؤكدا أن “ذلك لن يستمر
وسينتهي في وقت قريب”.
وكان الرئيس األمريكي قد قال في مذكرة في
أواخر يوليو املاضي أن مكتب املمثل التجاري
للواليات املتحدة (يو.اس.تي.ار) “سيستخدم
جميع الوسائل املتاحة” لضمان إجراء تغييرات
في منظمة التجارة العاملية ملنع ال��دول التي
تسمي نفسها نامية “من االستفادة من املرونة
في قواعد منظمة التجارة العاملية”.

ان��دس��وا ب�ين السكان العائدين إلى
م��ن��ازل��ه��م ب��ع��د ص�ل�اة اجل��م��ع��ة في
مسجد محلي ،وقاموا برشق عناصر
األم��ن باحلجارة للحض على قيام

ف��ي ت��ظ��اه��رة ف��رق��ت��ه��ا ق���وات األم��ن
بالقنابل املسيلة للدموع والكرات
احلديدية.
وت��اب��ع امل��ت��ح��دث أن “مشاغبني

انتفاضة” ،نافيا ً أن تكون قوات األمن
استخدمت الرصاص احلي.
وك��ان��ت السلطات خففت القيود
مؤقتا ً أول أمس األحد ،إلفساح املجال

روحاني يغازل دول اجلوار
ويحذر من أطماع الواليات املتحدة

قال الرئیس اإليراني ،حسن روحاني ،إن هدف
الواليات املتحدة األمريكية من تواجدها في اخلليج
هو إخالء خزائن دول املنطقة.
وأض���اف روح��ان��ي ،أم��س األرب��ع��اء ،أن ال��دول
املطلة على اخلليج ق��ادرة على ضمان أمن املنطقة
واحلفاظ عليه ،منوها ب��أن اخلليج ليس بحاجة
إلى قوات أجنبية .وتابع“ :دول املنطقة قادرة على
تأمني نفسها عبر الوحدة واالنسجام ،واالدع��اءات
واإلجراءات األمريكية لن تعود عليها بأي منفعة”.
وأكد الرئيس اإليراني على أن طهران مستعدة
إلق��ام��ة ع�لاق��ات أخ��وة وص��داق��ة م��ع جميع ال��دول
اإلسالمية ،وخاصة دول اجلوار.
وق��ال روحاني إن إع�لان ال��والي��ات املتحدة عن

تشكيل حتالف بحري في اخلليج مجرد شعارات
ظاهرية غير عملية ،لن تسهم في تعزيز أمن املنطقة.
وأش��ار إلى أن إعالن إسرائيل نيتها حماية أمن
املنطقة ك�لام ف��ارغ ،مشددا على أن��ه “يتعني على
تل أبيب أن تضمن أمن نفسها قبل أن تفكر في أمن
غيرها”.
وقال روحاني“ :أينما تواجدت إسرائيل جلبت
معها زعزعة األمن واإلرهاب” ،مضيفا“ :إسرائيل
الغاصبة والصهاينة العامل األساسي لإلرهاب
واحلروب واجلرائم في املنطقة”.
وح��ذر من أن��ه“ :ال ينبغي ألح��د أن يقع في فخ
االدع��اءات اإلسرائيلية للحفاظ على أمن اخلليج،
فنهاية هذه االدعاءات واضحة للجميع”.

الشرطة تعتقل  5في مطار هونغ كونغ احتجزوا ضابط ًا وصحفي ًا
اعتقلت شرطة هونغ كونغ  5متظاهرين
أثناء عملية إنقاذ في مطار املدينة ،حيث احتجز
املتظاهرون أحد الضباط وصحفيا ،حسبما
أفادت به الشرطة في بيان أمس األربعاء.
وق��ال��ت الشرطة إن��ه “مت ات��ه��ام املعتقلني
اخلمسة بارتكاب جرائم ،مبا في ذلك التجمع
غير القانوني ،وح��ي��ازة أسلحة هجومية،
واالع��ت��داء على ال��ش��رط��ة ،وان��ت��ه��اك سيادة
القانون”.
كما أن��ق��ذت الشرطة صحفيا يعمل لدى
صحيفة “غلوبال تاميز” الصينية ،احتجزه
املتظاهرون بعدما مت الكشف عن هويته.
واندلعت الفوضى في املطار ،عندما حاولت
شرطة مكافحة الشغب اقتحام املبنى لتحرير
الضابط احملتجز.
وإثر اندالع الفوضى ،اضطرت إدارة املطار
إلى إلغاء جميع الرحالت اجلوية ،بعد أن شغل
املتظاهرون قاعة امل��غ��ادرة ،إال أنها ع��اودت
اإلعالن عن استئناف جميع الرحالت الحقا.
وتعاني هونغ كونغ من أسوأ أزمة سياسية
منذ عقود ،بعد شهرين من االحتجاجات التي
تتخللها أعمال عنف بشكل متزايد ،وتشكل
أكبر حتد للرئيس الصيني شي جني بينغ منذ
توليه السلطة في عام .2012
وبدأت االحتجاجات رفضا ملشروع قانون
يقضي بتسليم أش��خ��اص متهمني بقضايا
جنائية إلى الصني حملاكمتهم ،لكنها تطورت
اآلن إل��ى استياء أوس��ع م��ن حكومة املدينة
واحلكومة املركزية الصينية.

أمام السكان للتبضع استعدادا ً لعيد
األضحى ،ولكن قيودا ً أخرى فرضت
مجددا ً إثر تظاهرات احتجاج جمعت
مئات األشخاص ،حسب ما نقل سكان
في اإلقليم.
وأفاد شهود أن “مسجد اجلماعة”،
األكبر في هذه املنطقة ،أجبر على إقفال
أبوابه وانتقل املصلون إلى مساجد
أخ��رى صغيرة لتجنب التجمعات
الكبيرة ،ويظهر ف��ي شريط فيديو
مئات األش��خ��اص يتظاهرون أمس
اإلثنني في حي س��ورا في سريناغار
وه��م يطلقون هتافات مثل “نريد
احلرية” و”الهند خ��ارج كشمير”،
كما حلقت  3م��روح��ي��ات ف��ي أج��واء
املنطقة وسط صفير االستهجان من
قبل املتظاهرين ،الذين كانوا يلوحون
أي��ض �اً بقبضات أي��دي��ه��م باجتاهها
استهجانا ً.
وطلبت باكستان من مجلس األمن
التابع لألمم املتحدة االجتماع ملناقشة
ق���رار الهند إل��غ��اء ال��وض��ع اخل��اص
ل��والي��ة جامو وكشمير التي لطاملا
كانت ب��ؤرة ساخنة في الصراع بني
الدولتني النوويتني.
وحت���رم اخل��ط��وة ال��ت��ي اتخذتها
الهند الوالية من حق وضع القوانني
اخلاصة بها ،كما أتاحت ألشخاص
من خارجها شراء ممتلكات هناك.
وق��ط��ع��ت ال��س��ل��ط��ات االت��ص��االت
الهاتفية واإلنترنت وبث التلفزيون
في املنطقة منذ اتخاذها ال��ق��رار في
اخلامس من أغسطس ،كما فرضت
قيودا ً على التنقل والتجمع.
وقال وزير اخلارجية الباكستاني
شاه مسعود قرشي في خطاب ملجلس
األمن“ :باكستان لن تفعل ما يستفز
صراعاً .لكن الهند ال يجب أن تعتقد
خطئا ً أن ضبط النفس يشكل ضعفا ً”.

مكافحة »داعش» :توقيف 3
مشتبهني بوالية أضنة التركية
أوقفت فرق األم��ن التركية ،أمس األرب��ع��اء ،ثالثة أشخاص
يشتبه بانتمائهم لتننظيم “داعش” اإلرهابي في والية أضنة
جنوبي البالد.
وذكر مراسل األناضول نقال عن مصادر أمنية ،أن فرق مكافحة
اإلره��اب داهمت عنوانا في حي “يشيل باغالر” مبدينة أضنة،
وأوقفت  3مشتبهني بهم.
وأف��ادت املصادر ذاتها ،أن املداهمة جرت في إط��ار العملية
املتواصلة ملكافحة التنظيم اإلرهابي .وجرى نقل املوقوفني إلى
مديرية األمن الستجوابهم ،واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

فرنسا تدخل على خط التحقيقات
بوفاة مراهقة في غابات ماليزيا
قال محامي عائلة بنت الـ 15ربيعا التي عثر على جثتها عارية
في غابة مباليزيا إنه يتعني على الشرطة املاليزية قبول عرض
مقدم من السلطات الفرنسية للمساعدة في التحقيق بوفاتها
الغامضة.
وأض��اف احملامي ،سانكارا ناير ،أم��س األرب��ع��اء“ :األسرة
تتوقع أن جتري الشرطة حتقيقا شامال في احلادث ،مبا في ذلك
الزوايا اإلجرامية” ،موضحا أن األسرة “لن تضغط من أجل أي
شيء”.
وح��ث محامي العائلة الشرطة على ق��ب��ول ع��رض وزي��ر
اخلارجية الفرنسي ،جان إيف لو دريان ،للمساعدة في التحقيق
في ظروف الوفاة ،قائال “إنه اقتراح جيد للغاية ..وآمل أن تقبل
الشرطة املساعدة”.

غوايدو يحذر مادور من
عواقب الدعوة النتخابات
جديدة في فنزويال
ح��ذر زعيم املعارضة الفنزويلية خ��وان غ��واي��دو ،الرئيس
نيكوالس م��ادورو من أن أي محاولة للدفع باجتاه إج��راءات
مبكرة ستنتهي بكارثة للحكومة.
ويفترض أن يجري انتخاب برملان جديد ،وهو اجلهاز الوحيد
في الدولة الذي تسيطر عليه املعارضة في ديسمبر ،2020ولكن
اجلمعية التأسيسية ،املؤسسة الدستورية املؤيدة للرئيس
نيكوالس م��ادورو وذات صالحيات تتجاوز البرملان ،أشارت
إلى أنها تعتزم الدعوة النتخابات مبكرة .وميكن خلطوة مماثلة
أن تزعزع سيطرة املعارضة على البرملان برئاسة غوايدو الذي
يعتبر أنه الرئيس الشرعي للبالد ،واعتبر أنه سوف يكون لذلك
نتائج عكسية ،ستزيد من عزلة م��ادورو ،الذي قاوم حتى اآلن
حتدي املعارضة لرئاسته بدعم من اجليش.

مظاهرات في هونغ كونغ

األردن يحتج على تصريحات إسرائيلية تطالب ترودو يتعهد بتشديد الرقابة على
األسلحة النارية في حال إعادة انتخابه
بتغيير الوضع القائم في املسجد األقصى

قالت احلكومة االردنية انها احتجت لدى إسرائيل
من خالل مذكرة رسمية “عبر القنوات الدبلوماسية”
على تصريحات وزير االمن الداخلي االسرائيلي التي
طالب فيها بتغيير الوضع القائم في املسجد االقصى.
وح��ذر املتحدث باسم وزارة اخلارجية االردنية
سفيان القضاة في تصريح صحفي من “مغبة اي
محاولة للمساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني
والتبعات اخلطيرة لذلك” مستنكرا تصريحات الوزير
اإلسرائيلي.
واع��رب القضاة عن رفض اململكة املطلق ملثل هذه

التصريحات مذكرا اسرائيل كقوة قائمة باالحتالل
مبوجب القانون الدولي والقانون الدولي االنساني
بضرورة االيفاء بالتزاماتها واالحترام الكامل للوضع
القائم.
وطالب القضاة السلطات االسرائيلية بالوقف
ال��ف��وري جلميع احمل���اوالت لتغيير ال��وض��ع القائم
ف��ي امل��س��ج��د االق��ص��ى امل��ب��ارك م��وض��ح��ا ان وزارة
اخلارجية االردنية وجهت مذكرة رسمية عبر القنوات
الدبلوماسية لالحتجاج واالعتراض على تصريحات
الوزير االسرائيلي.

أعلن رئيس ال���وزراء الكندي جاستني
ت��رودو  ،أن احل��زب الليبرالي ال��ذي ينتمي
إليه سيشدد القيود على األسلحة النارية
ويفرض إجراءات رقابة أكثر حزماً في حال
أعيد انتخابه في أكتوبر املقبل.
وجاء كالم ترودو خالل مؤمتر صحافي
ف��ي مدينة ت��ورن��ت��و ال��ت��ي ش��ه��دت سلسلة
عمليات إطالق النار عشوائية كان آخرها في
عطلة نهاية االسبوع االخيرة وأسفرت عن
 17جريحاً ،لكن رئيس ال��وزراء الكندي لم

يصل إلى حد التعهد بحظر املسدسات الذي
دعا اليه رئيس بلدية املدينة جون توري.
واحل��ادث األخير يجعل الرقم اإلجمالي
لعمليات إطالق النار في أكبر مدينة كندية
حتى اآلن يصل الى  267حادثاً ،مقابل 248
في نفس الفترة من العام املاضي.
وقال ترودو في املؤمتر الصحفي املشترك
مع رئيس البلدية “إن ح��وادث إطالق النار
األخيرة أكدت احلاجة إلى سياسة عقالنية
لألسلحة النارية”.

إيطاليا حتيي ذكرى انهيار
جسر وسط أزمة سياسية
نحى الزعماء السياسيون في إيطاليا خالفاتهم جانبا يوم
األربعاء وجتمعوا في مدينة جنوة الساحلية في الذكرى األولى
النهيار جسر أدى ملقتل  43شخصا .ورغ��م أزم��ة سياسية في
روما ،اجتمع الرئيس سيرجيو ماتاريال وقادة األحزاب في قداس
كاثوليكي في موقع الكارثة أقيم في مستودع مهجور بالقرب
من حطام تبقى من اجلسر املتهدم .وانهار جزء كبير من اجلسر
املخصص للسيارات ،ال��ذي ميتد مسافة  1.2كيلومتر وشيد
في الستينيات باخلرسانة املسلحة ،أثناء هطول أمطار غزيرة
يوم  14أغسطس آب العام املاضي مما أدى لسقوط سيارات
وشاحنات من على ارتفاع  50مترا تقريبا إلى األرض.

