
أعلنت السلطات الهندية، أمس 
السبت، بدء رفع القيود املفروضة 
ف��ي الشطر اخل��اض��ع لها م��ن إقليم 
كشمير املتنازع عليه، وذل��ك بعد 
قرابة أسبوعني من إغالق أمني غير 

مسبوق.
ونقلت وكالة أنباء أسوشييتد 
برس، عن شاهد تشودري، مسؤول 
ال��ش��ؤون اإلداري����ة ف��ي سريناغار، 
التابعة جلامو وكشمير، أن خدمات 
الهواتف األرضية ب��دأت تعود إلى 
معظم املناطق، مع البدء بفتح املكاتب 

احلكومية.
كما نشرت شرطة املنطقة تغريدة 
عبر تويتر، قالت فيها إنه مت تخفيف 
القيود املفروضة على حرية التحرك 

في عدة أجزاء من املنطقة.
أع��ل��ن��ت ال��ه��ن��د ال��ت��زام��ه��ا بإلغاء 
ت��دري��ج��ي جلميع ال��ق��ي��ود األمنية 
املفروضة مؤخرا في كشمير، وسط 
مساٍع من قبل سلطات البالد إلعادة 
احلياة إلى حالتها الطبيعية باجلزء 

الذي ضمته من اإلقليم.
جاء ذلك في تصريحات إعالمية 
أدلى بها ممثل الهند الدائم لدى األمم 
املتحدة سيد أكبر الدين، عقب انتهاء 
جلسة طارئة عقدها مجلس األمن 
الدولي في نيويورك، بناء على طلب 
صيني، لبحث ال��وض��ع ف��ي إقليم 

كشمير.
وق��ب��ل ن��ح��و أس��ب��وع��ني، أل��غ��ت 
احلكومة الهندية بنود املادة 370 من 
الدستور، التي متنح احلكم الذاتي 
ل��والي��ة »ج��ام��و وكشمير« الشطر 

اخلاضع لسيطرتها من اإلقليم.
وفي اليوم التالي، صّدق البرملان 
بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار 
تقسيم والي��ة جامو وكشمير إلى 
منطقتني )جامو وكشمير، ول��داخ(، 
تتبعان بشكل مباشر للحكومة 

املركزية.

إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية 
االتصاالت الهاتفية واإلنترنت والبث 
التلفزيوني في املنطقة، كما فرضت 

قيودا على التنقل والتجمع.

وتعطي بنود امل��ادة الدستورية 
التي ألغتها نيودلهي، الكشميريني 
وح��ده��م ف��ي ال���والي���ة ح��ق اإلق��ام��ة 
ال��دائ��م��ة، فضال ع��ن ح��ق التوظيف 

ف��ي ال��دوائ��ر احل��ك��وم��ي��ة، والتملك، 
واحلصول على منح تعليمية.

وج���اء التعديل ب��ق��رار رئ��اس��ي، 
مبعنى أن تفعيله ال ي��ح��ت��اج إل��ى 

التصديق عليه من البرملان، فيما أبقت 
احلكومة امل��ادة نفسها، كونها حتدد 

العالقة بني جامو وكشمير والهند.
ودع��ا الرئيس األمريكي دونالد 

ترامب، إل��ى تخفيف ح��دة التوترات 
امل��ت��زاي��د ب��ني الهند وباكستان عبر 

احلوار.
ج��اء ذل��ك خ��الل ات��ص��ال هاتفي 

أج��راه ترامب ، مع رئيس ال��وزراء 
الباكستاني عمران خان، تناول فيه 
اجلانبان التطورات اإلقليمية، وفق 

بيان صادر عن البيت األبيض.
وأضاف البيان أن ترامب أّكد خالل 
االتصال الهاتفي على ضرورة قيام 
الهند وباكستان باحلد من التوترات 
املتزايدة في املنطقة بسبب قضية 

جامو كشمير عبر احلوار.
من جهته، ق��ال وزي��ر اخلارجية 
الباكستاني ش��اه محمود قريشي، 
إن ع��م��ران خ���ان ب��ح��ث م��ع ت��رام��ب 
التطورات األخيرة في إقليم كشمير 
واملخاطر الناجتة ع��ن ق��رار الهند 
إل��غ��اء احل��ك��م ال��ذات��ي ف��ي املنطقة 

املتنازع عليها بني البلدين.
وعلى صعيد آخر، أشار قريشي، 
إل���ى أن ال��ط��رف��ني ن��اق��ش��ا عملية 
امل��ص��احل��ة ال��وط��ن��ي��ة اجل��اري��ة في 

أفغانستان.
وأك��د أن ب��الده »التزمت بعملية 
ال��س��الم ف��ي األم���س، وه��ي ملتزمة 

اليوم أيضا«.
وفي 5 أغسطس ، ألغت احلكومة 
الهندية م��ادت��ني بالدستور متنح 
إحداهما احلكم الذاتي لوالية »جامو 
وكشمير« الشطر اخلاضع لسيطرتها 

من اإلقليم.
فيما تعطي األخ��رى الكشميريني 
وح��ده��م ف��ي ال��والي��ة ح��ق اإلق��ام��ة 
ال��دائ��م��ة فضال ع��ن ح��ق التوظيف 
ف��ي ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة والتملك 

واحلصول على منح تعليمية.
وفي اليوم التالي، صادق البرملان 
الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على 
ق��رار تقسيم والي��ة جامو وكشمير 
إلى منطقتني )منطقة جامو وكشمير 
ومنطقة لداخ(، تتبعان بشكل مباشر 
إلى احلكومة املركزية. وأصبح القرار 
قانوًنا نافًذا بعد متريره من رئيس 

البالد األسبوع املاضي.

احتجاجات في اقليم كشمير

ترامب يدعو لتخفيف التوترات بني نيودلهي و إسالم آباد عبر احلوار

الهند تخفف قيودًا أمنية »شلت« حياة سكان كشمير

واشنطن: إيران تشكل تهديدًا 
ملنطقة الشرق األوسط وللحلفاء

شّدد مسؤول كبير في وزارة اخلارجية األميركية على أن الواليات 
املتحدة تعتبر إيران تهديداً ملنطقة الشرق األوسط وللحلفاء، وأكد أن 
الواليات املتحدة ال تخفف من اندفاعة سياساتها ضد إيران وتأثيرها 

في املنطقة.
وفي حديث مع مجموعة من مندوبي وسائل اإلعالم، ومن بينهم 
»العربية«، أش��ار امل��س��ؤول ال��ذي طلب ع��دم نشر اسمه واالكتفاء 
باإلشارة إليه كمسؤول في وزارة اخلارجية، إلى أن إي��ران تعطي 
أسلحة للحوثيني وهم يهّددون املرافق واملرافئ السعودية بالطائرات 
املسّيرة والصواريخ، وأن ما حدث في عدن هو خروج عن املسار، »وال 
نرضى به«، والواليات املتحدة تدعم املساعي السعودية للتوصل إلى 

اتفاق بني الفرقاء.
وأكدت الواليات املتحدة على لسان هذا املسؤول أيضاً أنها تسعى 
بجد لتشكيل القوة العسكرية حلماية املالحة في املياه الدولية، 
وأوضح أن األمر يتعّلق باملياه الدولية وليس مواجهة إي��ران، وأن 
هناك عدداً من الدول التي ترغب في املشاركة، وستكون املشاركة عن 
طريق إرسال القطع البحرية من هذه الدول وأيضاً من خالل التمويل، 
وملّح إلى أن الواليات املتحدة تقوم بعملية احلماية في املياه الدولية 
حتى اآلن تبّرعاً منها. وكانت الواليات املتحدة طرحت منذ أسابيع 
تشكيل هذه القوة الدولية، ودعت الدول التي لديها سفن في املنطقة 
للمشاركة في عمليات احلماية من ضمن قيادة وحتّكم أميركيني، 
وأوضح املسؤول األميركي لدى سؤاله عن التأّخر في تشكيل القوة، 
أن القوة التي مت تشكيلها في الثمانينات أخذت أربعة أشهر من اإلعداد 

قبل أن تبدأ العمل.

اخلارجية األميركية: مبعوثنا 
اخلاص لكوريا الشمالية 

سيتوجه إلى طوكيو وسيؤول
أعلنت وزارة اخلارجية االمريكية أن املبعوث االمريكي اخلاص 
لكوريا الشمالية ستيفن بيغون سيتوجه األسبوع املقبل إلى اليابان 

وكوريا اجلنوبية الجراء مباحثات مع املسؤولني هناك.
وقالت ال��وزراة في بيان صحفي إن بيغون سيتوجه إلى طوكيو 
يومي 19 و20 أغسطس اجلاري ثم سيتوجه إلى سيؤول في الفترة 
من 20 إلى 22 ملواصلة تعزيز التنسيق بشأن نزع السالح النووي 

النهائي املعتمد بشكل كامل مع كوريا الشمالية.
بدورها ذكرت وكالة األنباء الكورية اجلنوبية )يونهاب( أن كوريا 
الشمالية أطلقت قذيفتني قصيرتي املدى مجهولتني في البحر الشرقي 

)بحر اليابان( للمرة السادسة خالل ثالثة اسابيع. 

محكمة أميركية تصدر مذكرة بضبط 
»1 الناقلة اإليرانية »غريس 

أص���درت محكمة أمريكية م��ذك��رة توقيف لضبط ناقلة النفط 
االي��ران��ي��ة )غ��ري��س 1(.وذكر بيان ملكتب امل��دع��ي ال��ع��ام ف��ي قطاع 
كولومبيا بواشنطن أن كل النفط الذي حتمله الناقلة ومبلغ 995 
ألف دوالر تخضع للمصادرة على أساس انتهاكات قانون الطوارئ 
االقتصادية الدولية واالحتيال املصرفي وغسل االموال إضافة إلى 

وضعية املصادرة مبوجب »اإلرهاب«.
وأضاف البيان أن الوثائق تشير إلى أن السفينة تشارك في أعمال 
تهدف إلى »استخدام املنظومة املالية األمريكية بصورة غير شرعية 
لدعم ت��وري��دات غير شرعية من إي��ران إل��ى سوريا نفذها احلرس 
الثوري اإلي��ران��ي«. وكانت سلطات جبل ط��ارق أعلنت اإلف��راج عن 
ناقلة النفط اإليرانية )غريس 1( احملتجزة لديها منذ الرابع من يوليو 

املاضي عقب اقدام البحرية البريطانية باعتراضها في مياه املتوسط.
كما ذكرت وزارة اخلارجية االمريكية في بيان أن »ناقلة النفط 
االيرانية )غريس 1( كانت تساعد احلرس الثوري عن طريق نقل 
النفط من ايران الى سوريا وهذا ميكن ان يؤدي الى عواقب وخيمة 

على االفراد املرتبطني بالناقلة«.
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عودة أجهزة الكمبيوتر للعمل بعد عطل مبطارات أميركية

300 سائح يعلقون داخل متنزه 
في أالسكا بسبب انهيارات أرضية

قالت مصلحة اجل��م��ارك وحماية احل��دود األمريكية إن أجهزة 
الكمبيوتر اخلاصة بها ع��ادت للعمل بعد أن أدى عطل في أنظمة 
إدارة اجلمارك وحماية احلدود إلى تأخر آالف املسافرين في مطارات 

أمريكية.
وعلق نحو 300 سائح داخ��ل متنزه وطني ف��ي والي��ة أالسكا 

األمريكية ، بسبب انهيارات أرضية ناجمة عن هطول غزير لألمطار.
ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس، أمس السبت، عن السلطات في 
متنزه »دينالي ناشيونال بارك اند بريزيرف« أن مياه األمطار تسببت 

أيضا في إغالق الطريق الوحيد املؤدي إلى ذلك املتنزه.
وقال بول أوليغ، املسؤول اإلعالمي باملتنزه، إنه يتم العمل على 

توفير ممر إلجالء السائحني العالقني بحلول مساء السبت .
وأصدرت السلطات في أالسكا حتذيرات للسلكان في عدة مدن من 
إمكانية حدوث فيضانات، بسبب ارتفاع منسوب املجاري املائية جراء 

الهطول الغزير لألمطار خالل األيام القالئل املاضية.
أعلنت هيئة سكك حديد أالسكا أنها علقت بعض خدماتها بسبب 

ارتفاع منسوب املياه في نهر نينانا، حسب املصدر نفسه.
ومت تعليق خدمة نقل الركاب والشحن عبر املنطقة املتضررة من 

األمطار على أقرب تقدير، حسبما ذكرت السكك احلديدية في بيان.
وقالت إدارة اجلمارك وحماية احلدود األمريكية )CBP( إن عطال 
بنظام الكمبيوتر لدى اإلدارة تسبب بتأجيل العديد من الرحالت 
اجلوية في املطارات الدولية بجميع أنحاء الواليات املتحدة األمريكية.
وقالت )اجلمارك( في تغريدة لها على موقع )تويتر( إن »انقطاعا 
مؤقتا أصاب أنظمة املعاجلة اخلاصة بالكمبيوتر في مختلف املوانئ 
اجل��وي��ة« مؤكدة أنها »تتخذ إج���راءات فورية ملعاجلة ه��ذا اخللل 

التقني«.
وأشارت إلى أن ضباط اجلمارك وحماية احلدود يواصلون العمل 
على حل مشكلة املسافرين الدوليني باستخدام إجراءات بديلة حلني 

عودة األمور إلى طبيعتها مع احلفاظ على أعلى مستويات األمن. 
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الرئيس األميركي يتلقى إفادة من مساعديه 
بشأن خطة السالم في أفغانستان

تلقى الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
إف��ادة من كبار مستشاري األمن القومي 
ب��ش��أن وض���ع امل��ف��اوض��ات م��ع حركة 
طالبان وانسحاب القوات األمريكية من 
أفغانستان وإمكانية التوصل إلى تسوية 

سياسية بني األطراف املتحاربة.
وال يوجد أي مؤشر على التوصل إلى 
نتائج في اجللسة التي جرت في نادي 
بيدمنستر للجولف الذي ميلكه ترامب في 

نيوجيرزي.
وبعد اإلف��ادة ق��ال ترامب على تويتر 
”أكملت للتو اجتماعا جيدا جدا بشأن 
أفغانستان... نتطلع إلبرام اتفاق إذا كان 

ممكنا!“.
ولم يخف ترامب رغبته في االنسحاب 
من أفغانستان بعد 19 عاما من احلرب 
التي اندلعت إثر هجمات احلادي عشر من 

سبتمبر 2001.
لكن هناك مخاوف عميقة بني مساعدي 
األمن القومي إزاء املفاوضات التي يقودها 
املمثل اخل���اص ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة في 
أفغانستان، زملاي خليل زاد، الذي أطلع 

ترامب مع آخرين على وضع احملادثات.
وأث����ار االن��س��ح��اب م��خ��اوف داخ��ل 
اجليش األم��ري��ك��ي وب��ني بعض أعضاء 
الكوجنرس من أن أفغانستان قد تنغمس 
في حرب أهلية جديدة تشهد عودة حكم 
طالبان ومتنح تنظيم القاعدة وغيره 

من املتشددين مالذا للتوسع والتخطيط 
لهجمات جديدة على ال��والي��ات املتحدة 

واحللفاء.
وق���ال م��س��ؤول ع��س��ك��ري ط��ل��ب ع��دم 
نشر اسمه إن خالفات أساسية ال تزال 
قائمة ب��ني ال��والي��ات املتحدة وطالبان 
بعد انتهاء جولة ثامنة من احملادثات في 

قطر يوم االثنني. وقال وزير اخلارجية 
األمريكي مايك بومبيو في بيان صدر 
عقب االجتماع إن الواليات املتحدة ال تزال 
ملتزمة ”بتحقيق اتفاق سالم شامل“ في 
أفغانستان. وقال البيت األبيض في بيان 
إن االجتماع ج��رى ”بشكل جيد للغاية 

واملفاوضات مستمرة“.

ترامب

بيونغ يانغ : كيم أشرف على اختبار »سالح جديد«
أك���دت وس��ائ��ل إع���الم رس��م��ي��ة ك��وري��ة 
شمالية، أمس السبت، أن الزعيم كيم يونغ 
أون أش���رف م��ج��دداً على اختبار »س��الح 
جديد«، وهو ما من شأنه أن يعّقد جهود نزع 

السالح النووي من شبه اجلزيرة الكورية.
واالخ��ت��ب��ار العسكري ال���ذي ج��رى هو 
ال��س��ادس لكوريا الشمالية في األسابيع 
األخيرة، ويأتي كرسالة احتجاجية على 
املناورات العسكرية السنوية بني الواليات 
املتحدة وكوريا اجلنوبية التي تعتبرها 

بيونغ يانغ تدريباً على غزوها.
وقال مسؤولون عسكريون في سول إن 
بيونغ يانغ أطلقت صاروخني باليستيني 
قصيري امل���دى اجلمعة حلقا نحو 230 
كيلومتراً )140 ميال( قبل أن يسقطا في 

البحر بني شبه اجلزيرة الكورية واليابان.
وأف���اد تقرير لوكالة األن��ب��اء املركزية 
ال��ك��وري��ة الشمالية الرسمية أن نتائج 
التجارب كانت »مثالية«، وساعدت على 
»تعزيز الثقة بشكل أكبر في نظام األسلحة 
ه��ذا«. وأش��ارت الوكالة الى أن »مقذوفات 
جوتشي )العقيدة ال��ك��وري��ة الشمالية( 

أطلقت في حضور القائد األعلى«.
ولطاملا ن��ددت بيونغ يانغ باملناورات 
األميركية الكورية اجلنوبية، غير أنها كانت 

متتنع عن تنفيذ جتارب خالل إجرائها.
وج��اء تقرير وك��ال��ة األن��ب��اء الشمالية 
بعد وصف بيونغ يانغ للرئيس الكوري 
اجلنوبي م��ون ج��اي-ان ب�«الوقح«، ألنه 
أمل في استئناف احملادثات بني الكوريتني 
فيما ك��ان ي��واص��ل امل��ن��اورات العسكرية 
مع واشنطن. ويبدو أن خطط استئناف 

احملادثات بني الشمال وواشنطن قد توقفت 
منذ االجتماع املرجتل في يونيو املاضي بني 

كيم والرئيس األميركي دونالد ترمب.
لكن ت��رم��ب ك��ان دائ��م��اً يقلل م��ن شأن 
جتارب بيونغ يانغ الصاروخية، وقد أعلن 
األسبوع املاضي عن تلقيه »رسالة جميلة 

للغاية« من كيم.
كما أنه يوافق الزعيم الكوري الشمالي 
على معارضة امل��ن��اورات العسكرية، لكن 

ألسباب مالية وليس استراتيجية.
وأعلنت وزارة اخل��ارج��ي��ة األميركية 

أن ستيفن ب��ي��غ��ون، امل��ب��ع��وث األميركي 
اخلاص إلى كوريا الشمالية، سيتوجه إلى 
اليابان وكوريا اجلنوبية األسبوع املقبل 
إلجراء محادثات حول نزع أسلحة الشمال 

النووية.
ولفتت بيونغ يانغ إل��ى أن احملادثات 
النووية ستكون بني بيونغ يانغ وواشنطن 
فقط، رافضة إج��راء أي ح��وار منفصل مع 
اجلنوب. وقالت إنه »لم يعد لدينا ما نناقشه 
مع سلطات كوريا اجلنوبية، وليس لدينا 

أي نية في االجتماع معها مجدداً«.

كيم يونغ أون

6 مسلحني من منظمة  حتييد 
حزب العمال الكردستاني 

جنوب شرقي تركيا
أعلنت وزارة الداخلية التركية أمس  السبت حتييد ستة 
مسلحني من منظمة حزب العمال الكردستاني )بي كا كا( في 

والية )هكاري( جنوب شرقي البالد.
وقالت ال��وزارة في بيان انه مت تنفيذ العملية من قبل 
القوات اخلاصة باسناد جوي ضد املنظمة اإلنفصالية في 
ريف قضاء )شمدينلي( ب)هكاري( واسفرت عن حتييد 6 

مسلحني من املنظمة.
ودأبت قوات األمن واجليش التركي على استهداف مواقع 
منظمة )بي كا كا( ومالحقة عناصرها داخل البالد وشمالي 
ال��ع��راق وذل��ك ردا على هجمات إرهابية تنفذها املنظمة 
االنفصالية داخل تركيا بني احلني واآلخر مستهدفة املدنيني 

وعناصر األمن واجليش.

8 أشخاص في حريق  مصرع 
فندق بأوديسا األوكرانية

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون، إثر حريق 
شب في فندق جنوبي أوكرانيا. وذك��رت هيئة الطوارئ 
األوكرانية، في بيان أمس السبت، أن حريقا نشب في فندق 

»توكي ستار« مبدينة أوديسا.
وأوضح البيان أن احلريق أسفر عن مصرع 8 أشخاص 
وإصابة 10 آخرين. وأشار إلى سيطرة فرق اإلطفاء على 

احلريق، الذي لم يعرف بعد سبب اندالعه بعد. 


