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باكستان حتذر من أي اعتداء: سنلقن الهند درساً
عواصــم - وكاالت: قال 
الباكســتاني  قائــد اجليش 
اجلنرال قمرجاويد باجوا، إن 
جيش بالده على استعداد تام 
لالضطالع بدوره مبا يتماشى 
مــع واجبه الوطني من أجل 
قضية كشمير. وأضاف باجوا 
فــي كلمته خــالل االحتفال 
بعيد االستقالل الباكستاني 
امــس حســبما ذكــرت قناة 
)جيو نيوز( الباكســتانية: 
»ان الواقــع في كشــمير لم 
يتغير بواســطة ورقة غير 
قانونية فــي عام ١٩47 ولن 
يقوم أي شخص بذلك اآلن أو 
في املستقبل«.  وتابع قائال: 
»إن باكســتان تقــف دائمــا 
إلى جانب الكشميريني ضد 
طموحــات الهيمنة من قبل 
الهند، وسوف تفعل دائما.. 
وال ميكن أن يكون هناك حل 

وسط بشأن كشمير«. 
من جهتــه، توعد رئيس 
الوزراء الباكســتاني عمران 
خان بالرد علــى أي عدوان 
هندي في القسم الباكستاني 
من كشمير، متعهدا بأن الوقت 
حان لتلقني نيودلهي درسا.
وقــال خــان فــي خطابه 
أمام املجلس التشريعي في 
مظفــر اباد عاصمة القســم 
الباكســتاني مــن كشــمير 
امس إن »اجليش الباكستاني 
لديه معلومات أنهم )الهند( 
يخططون للقيام بشيء في 
الباكســتانية، وهم  كشمير 
جاهزون وســيقومون برد 
قــوي« مضيفــا »قررنا انه 
إذا ارتكبت الهند أي انتهاك 

فسنقاتل حتى النهاية«.
واعتبر ان: »اإلغالق األمني 
يعد خطأ استراتيجيا فادحا 
مــن جانب رئيــس الوزراء 
الهندي، حيث سيكلفه وحزبه 

ثمنا باهظا«.

ضبط النفس يشكل ضعفا«.
وأضاف »إذا اختارت الهند 
اللجوء الســتخدام  مجــددا 
القوة.. فستضطر باكستان 
للرد دفاعــا عن النفس بكل 
قدراتها«. وأضاف أن باكستان 
تطلب عقد االجتماع »بالنظر 

إلى التبعات اخلطيرة«.
ويأتي ذلك بعد أكثر من 
أســبوع على إصدار رئيس 
الهنــدي ناريندرا  الــوزراء 
مــودي مرســوما تنفيذيــا 
مفاجئا يقضي بإلغاء الوضع 
اخلاص الــذي كان ممنوحا 

لهذه املنطقة.
وألغت الهند املادة )37٠( 
من دســتورها والتي تنص 
على منح وضع خاص إلقليم 
كشــمير، وتتيــح للحكومة 
نيودلهــي  فــي  املركزيــة 
ســن التشــريعات اخلاصة 
بالدفاع والشؤون اخلارجية 

إلــى ذلــك، شــدد وزيــر 
اخلارجية الروسي سيرغي 
ضــرورة  علــى  الڤــروڤ 
تخفيــف حــدة التوتــر بني 
الهند وباكستان على خلفية 
اخلالف حول اقليم )كشمير(.
»اخلارجيــة  وقالــت 
الروسية« في بيان ان الڤروڤ 
اكــد خــالل اتصــال هاتفي 
اجراه مع نظيره الباكستاني 
شــاه محمود قريشــي على 
ضرورة تخفيف التوتر في 
جنوب آســيا انــه ال يوجد 
بديل عن الوسائل السلمية 
والديبلوماســية ملعاجلــة 
اخلالفات بني باكستان والهند.
وأضافــت ان اجلانبــني 
ناقشــا تطورات الوضع في 
جنوب آسيا على ضوء التوتر 
بني الهند وباكستان الذي جنم 
عن قــرار نيودلهــي تغيير 

الوضع القانوني لكشمير.

واالتصاالت في املنطقة، فيما 
يهتم البرملان احمللي باملسائل 

األخرى.
وفــي محاولــة لتهدئــة 
التوتــر، أعلــن حاكم والية 
جامو كشمير أن حظر التجول 
املفروض على القسم الهندي 
من كشمير سيخفف بعد عيد 
االستقالل اليوم لكن خطوط 
الهاتف واإلنترنت ســتبقى 
مقطوعــة كمــا نقلــت عنه 
وسائل االعالم احمللية امس.
وقال احلاكم ســاتيا بال 
مالــك فــي مقابلة نشــرتها 
صحيفة »تاميز اوف انديا« 
»ال نريــد أن نقــدم للعــدو 
وسائل االتصاالت هذه قبل 
ان تهــدأ األمــور«، مضيفــا 
»بحلول أســبوع او عشرة 
أيام ســيكون كل شيء على 
ما يرام وســنفتح تدريجيا 

خطوط االتصاالت«.

نيودلهي حتاول تهدئة التوتر وتلمح إلى رفع تدريجي حلظر التجوال في كشمير

)ا.ف.پ(  رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان متوعداً بتلقني الهند درساً خالل خطابه أمام املجلس التشريعي بكشمير أمس 

قبــل  »أنــه  وأضــاف: 
التطــورات األخيــرة، كانت 
املهمــة الصعبــة فــي جذب 
انتباه قادة العالم النتهاكات 
حقوق اإلنسان في كشمير.. 
لكــن اآلن، أصبحــت قضية 
كشمير أمام اإلعالم العاملي، 
حيــث ســاعد »مــودي« في 

تدويل القضية«.
وفــي ســياق متصــل، 
طلبــت اســالم اباد رســميا 
من مجلس االمن الدولي في 
وقت متأخر امس االول عقد 
جلسة طارئة لبحث »األعمال 
غير املشــروعة« التي تقوم 

بها الهند.
وقــال وزيــر اخلارجية 
الباكســتاني شــاه مسعود 
قرشــي في خطــاب ملجلس 
األمن ان »باكستان لن تفعل 
ما يستفز صراعا. لكن الهند 
يجــب أال تعتقــد خطئــا أن 

روحاني: دول اخلليج قادرة على حماية أمنها دون قوات أجنبية
طهران - وكاالت: أكد الرئيس 
حســن روحانــي أن دول اخلليج 
وبــالده مبقدورهــا حمايــة أمن 
املنطقة واستقرارها، مشددا على 
عدم وجود حاجة لقوات أجنبية 

بها.
ونقلــت وكالــة أنبــاء )إرنا( 
اإليرانية عن روحاني قوله امس: 
»لسنا بحاجة إلى قوات أجنبية من 
أجل األمن واالستقرار في اخلليج.. 
ميكــن لدول املنطقة احلفاظ على 
أمنها من خالل الوحدة والتماسك 

واحلوار«.
الرئيس  وتأتــي تصريحــات 
االيرانــي فيمــا تســعى الواليات 
املتحدة إلى تشكيل مهمة بحرية 
بهــدف ضمان حريــة املالحة في 
اخلليج، حيث وافقــت بريطانيا 
على االنضمام لهذه املهمة، لكن دوال 
أوروبية أخرى - خاصة أملانيا- 
تتحفظ على املشــاركة خوفا من 

االجنرار إلى صراع شامل.
وأضــاف روحانــي: »مزاعــم 

وإجــراءات الواليــات املتحدة لن 
تكون مفيدة مطلقا فهدف القوى 
الكبرى، وخاصة الواليات املتحدة، 
في هذه املنطقة ليس سوى زرع 
الفرقــة«. وقــال إن »اجلمهورية 
اإلسالمية مســتعدة دائما إلقامة 
عالقات وديــة وأخوية مع جميع 
الدول اإلسالمية، وخاصة جيرانها«.
وتابع: »جميع الشعارات التي 
تطلق فيما يتعلق باملهمة اجلديدة 
فــي اخلليج ومنطقــة بحر عمان 
خاوية وغير واقعية ولن تساعد 

في إحالل األمن«.
من جهة اخــرى، أكد الرئيس 
االيراني عزم بالده البدء في املرحلة 
الثالثــة مــن تخفيــف التزاماتها 
النووية اذا لم تصل الى »نتيجة« 
في نهاية املهلة التي حددتها للدول 

األوروبية.
ونقلــت وكالــة انبــاء اإلذاعة 
والتلفزيــون احلكومــي االيراني 
عن روحانــي في اجتماع مجلس 
الــوزراء قوله »إذا لــم نصل إلى 

نتيجة في نهاية الـ 6٠ يوما الثانية 
فسنبدأ املرحلة الثالثة من تخفيف 
التزاماتنا في إطار االتفاق النووي«. 
وأضاف »سنواصل املفاوضات الى 
جانــب عملية تخفيف االلتزامات 
وسنمنحهم فرصة 6٠ يوما ثالثة 
للتوصــل إلى حل عقالني وعادل 

ومتوازن«.
وأوضح قائــال »بدأنا تخفيف 
التزاماتنــا وفــي نفــس الوقــت 
مواصلة املفاوضات واعتقدنا دائما 
باحلوار واملفاوضات وإذا كانت كل 
الشروط مناسبة فسنسعى دائما 
إلى التعاطي مع العالم والتفاوض 

من أجل حتقيق أهدافنا«.
وفي الســياق ذاته قــال مدير 
مكتب الرئاســة االيرانية محمود 
واعظي في تصريح للصحفيني على 
هامش اجتماع مجلس الوزراء ان 
»املفاوضات مع أوروبا باتت أكثر 
جدية والى جانب هذه املفاوضات 
جــرى احلديــث حــول إمكانيــة 

التوصل الى بعض التفاهمات«.

حذر من بدء املرحلة الثالثة من تخفيف االلتزامات النووية إذا فشلت املفاوضات مع أوروبا

عودة املالحة ملطار هونغ كونغ والصني تدين »األفعال شبه اإلرهابية« 
وكاالت: ردت الصــني بغضــب أمــس على 
املتظاهرين املطالبني بالدميوقراطية في هونغ 
كونغ، غــداة تعرض صينيــني اثنني للضرب 
في مطار هذه املنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، 
معتبــرة ذلــك »أفعاال شــبه إرهابيــة«. وكان 
املتظاهــرون املؤيــدون للدميوقراطية غادروا 
مطــار هونــغ كونغ الدولي صبــاح أمس بعد 
يومني من جتمعات حاشدة اتخذت منحى عنيفا 
وأغرقت املدينة التي تعتبر مركزا ماليا دوليا 

في مزيد من الفوضى.
وانتهــت التظاهرات فــي وقت مبكر أمس، 
بعد ان أعلن مطــار هونغ كونغ أنه متكن من 
استصدار أمر قضائي مؤقت مينع املتظاهرين 

من تعطيل عملياته.
وفي إطار الفوضى التي شهدها املطار، قامت 
مجموعــة صغيرة من املتظاهرين مســاء اول 
من امس بربط رجل يشتبهون بأنه جاسوس 
حلســاب بكــني بواحدة مــن عربــات األمتعة 
وبضربــه. وذكرت صحيفــة »غلوبال تاميز« 
الرسمية الناطقة باالجنليزية أن الرجل هو أحد 
صحافييها. وفي حادث آخر، هاجم متظاهرون 

رجال آخر اعتبروه شرطيا مندسا بينهم.
وانتهزت احلكومة الصينية على الفور فرصة 
الهجومــني لتعبر عن غضبها من املتظاهرين، 
وقال تشو لوينغ الناطق باسم مكتب شؤون 

هونغ كونغ وماكاو في احلكومة الصينية في 
بيان أمــس »ندين بأكبر درجــات احلزم هذه 
األفعال شبه اإلرهابية«. وكثفت بكني التهديد 
بتدخل عبر مقاطع ڤيديو نشرتها وسائل إعالم 
رســمية تظهر قوات أمنية تتجمع على حدود 

املنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي.
ولــم تســلم الواليــات املتحدة من ســهام 
االحتجاجــات، حيــث رفضت الصــني طلبني 
لســفينتني حربيتني أميركيتني لزيارة موانئ 
هونــغ كونغ، وفق ما أعلنه أســطول احمليط 
الهادي األميركي. وكان مقررا أن ترسو السفينة 
البرمائيــة األميركية »يو أس أس غرين باي« 
في أحــد موانئ هونغ كونغ الســبت املاضي، 
فيما خططت ســفينة »يو أس أس اليك اري« 
التي حتمل صواريخ موجهة لزيارة اجلزيرة 
الشــهر املقبل، وفق بيان لنايت كريستينسن 

نائب املتحدث باسم اسطول احمليط الهادي.
وواجــه الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
انتقادات من كل األطراف في الواليات املتحدة 
بسبب موقفه الباهت من التظاهرات، وجتنبه 
انتقاد بكني في إطار هذه األزمة غير املسبوقة 
في املدينة. وقال »آمل أن يكون هناك حل سلمي« 
وأال »يقتل أحد«. وأبدت إدارته حذرا في موقفها 
من األزمــة، على الرغم من أنهــا تخوض منذ 
أشــهر مواجهة مباشــرة مع الصني في مجال 

التجارة ومنافسة ديبلوماسية عسكرية معها 
في منطقة آسيا واحمليط الهادئ وخالفات على 

مستوى حقوق اإلنسان.
وقال تومــاس رايت من مركــز بروكينغز 
للدراســات أن ترامب »أعطى الضوء األخضر 
)للرئيــس الصينــي( شــي جينبينــغ« لقمع 
التظاهرات، منددا بـ»أسوأ قرار متعلق بالسياسة 

اخلارجية في تاريخ رئاسة« ترامب.
بــدوره، اعتبر الســفير األميركي الســابق 
واألســتاذ احلالي في هارفــرد نيكوالس برنز 
أن ترامــب تنقصه »الشــجاعة« ولذلك »يدعم 
الطرفني«، وأضــاف »يجب أن تكون الواليات 
املتحدة إلى جانب طرف واحد، طرف احلقوق 
الدميوقراطية لشعب هونغ كونغ«، وهو موقف 
منســجم كذلك مع مواقف العديد من اخلبراء 

والنواب األميركيني.
ويكثف الدميوقراطيون كما اجلمهوريون 
تصريحاتهم الداعمة للمتظاهرين وحتذيراتهم 
لبكني، التي تبدو مبنزلة انتقاد ملوقف اإلدارة 

األميركية املتكتم من أزمة هونغ كونغ.
وقال السيناتور األميركي اجلمهوري ريك 
ســكوت »الواليات املتحــدة، وكل األمم احملبة 
للحرية حول العالم، عليها أن تتحضر للتصرف 
ســريعا دفاعا عن احلرية إذا انخرطت الصني 

في تصعيد النزاع في هونغ كونغ«.

بكني ترفض السماح لسفن حربية أميركية بزيارة موانئها وانتقادات داخلية ملوقف ترامب من األزمة

قاعدة عسكرية تركية جديدة
ستفتتح في قطر باخلريف

تونس.. بورصة الترشيحات للرئاسة
ترسو على ٢٦ بينهم سيدتان

أنقــرة - د.ب.أ: كشــف صحيفــة 
»حرييت« التركية أمس أن قاعدة عسكرية 
تركية جديدة سيتم افتتاحها في قطر في 
اخلريف القــادم. وكتبت الكاتبة هاندي 
فيرات أن حديثا يدور عن »افتتاح كبير« 
في اخلريف، وســط توقعات بأن يقوم 
أمير قطر الشيخ متيم بن حمد والرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان باإلعالن عن 

مراسم االفتتاح.
وذكرت الكاتبة أنها سافرت للدوحة 
وزارت قاعدة طارق بن زياد، حيث جرى 
نشر جنود أتراك منذ أكتوبر من عام ٢٠١5، 
الفتة إلى أن متانة العالقات السياسية بني 
البلدين انعكست على العالقات العسكرية 

أيضا.
وأشــارت الكاتبة إلى أن هذه القاعدة 
العســكرية في قطر مستمرة في النمو، 
وأنه يجري بناء قاعدة جديدة بالقرب من 

قاعدة طارق بن زياد العسكرية.
ولفتــت إلــى أن أعمال بنــاء القاعدة 
اجلديدة انتهــت وأنها تضم عددا كبيرا 
من املنشآت االجتماعية. وأشارت إال أن 
عدد اجلنود ســيزداد، إال أنها فضلت أال 
تذكر األعداد »حفاظا على مصالح تركيا 

وأمنها«.
واكتفت بتوضيح أن العدد سيصبح 
»كبيرا«، وأكدت على أن قطر »تولي أهمية 

كبرى لهذه القاعدة العسكرية«.

تونس - وكاالت: أعلنت الهيئة العليا 
املســتقلة لالنتخابات فــي تونس أمس 
قبــول ملفــات ٢6 مرشــحا لالنتخابات 
الرئاســية املبكرة التي ستجرى في ١5 

سبتمبر املقبل.
وتضــم القائمة األولية للمرشــحني 
املقبول ملفاتهم ٢4 مرشحا واثنتني من 
املرشــحات. وجتدر اإلشــارة إلى أن ٩7 

مرشحا كانوا قدموا ملفاتهم.
وضمت القائمة كال من رئيس احلكومة 
يوســف الــش اهد رئيس حــزب حركة 
حتيا تونس، واملرشحني اليساريني حمة 

الهمامي واملنجي الرحوي.
كما ضمت القائمة مرشح حركة النهضة 
اإلســالمية عبدالفتاح مــورو، الرئيس 
املؤقــت للبرملــان، ورئيســي احلكومة 
السابقني املهدي جمعة عن حزب البديل 
التونسي، وحمادي اجلبالي )مستقل(، 
ورئيس حزب التيار الدميوقراطي محمد 
عبو، والرئيس السابق املنصف املرزوقي.
وضمــت القائمة أيضــا وزير الدفاع 
عبدالكــرمي الزبيدي )مســتقل(، ورجل 
األعمال قطب اإلعالم نبيل القروي رئيس 

حزب قلب تونس، ورئيس حركة مشروع 
تونس محسن مرزوق، واألمينة العامة 

للحزب الدستوري احلر عبير موسي.
ورفضت الهيئة 7١ ملف ترشح لعدم 
االشــتمال على الوثائق املطلوبة، حيث 
لم يقدموا عدد التزكيات املطلوبة، أو لم 
يقدموا وصل التأمــني املالي املقدر بـ١٠ 

آالف دينار تونسي.
ومن بني الشروط األساسية للترشح 
لالنتخابات الرئاسية، جمع عشرة آالف 
تزكية على األقل مباشرة من الشعب من 
عشــر دوائر انتخابية على األقل وبعدد 
ال يقــل عن 5٠٠ تزكية عن كل دائرة، أو 
عشــر تزكيات من نواب البرملان أو 4٠ 

تزكية من املجالس البلدية املنتخبة.
وسيسمح لباقي الترشحات املرفوضة 
بالطعن على قرار الهيئة، على أن يتم 

اإلعالن عن القائمة النهائية في أجل 
أقصاه 3١ أغسطس.

وتأتي االنتخابات املبكرة عقب وفاة 
الباجي قائد السبسي، أول رئيس         منتخب 
دميوقراطيا في تونس، الشــهر املاضي 

عن ٩٢ عاما.

إعفاء رئيس بلدية طهران السابق 
من اإلعدام بعد تنازل عائلة زوجته

طهران - أ.ف.پ: أعفي رئيس بلدية طهران السابق محمد 
علي جنفي من عقوبة اإلعدام بعد إدانته بقتل زوجته وذلك 
بطلب من عائلتها، وفق ما أكد شقيقها على مواقع التواصل 
االجتماعــي.  وفي 30 يوليو حكم علــى جنفي )67 عاما( 
باإلعدام بعدما أدين بقتل زوجته الثانية ميترا استاد التي 
تصغــره بأكثر من ثالثني عاما، بالرصاص في منزلهما في 
العاصمة في 28 مايو. وفي إيران، ميكن للعائالت أن تطلب 
عقوبة اإلعدام كـ»جزاء« على قتل أحد أفرادها مبوجب مبدأ 

»القصاص«، وهو ما قامت به عائلة ميترا استاد. 
لكن شقيقها مسعود استاد أكد في منشور على موقع 

انستغرام أن العائلة قررت العفو عن جنفي. 
وقالت وكالة اجلمهورية اإلسالمية لألنباء إيرنا إن محامي 

العائلة محمود حجي لوي قد أكد قرار العائلة. 
وفي منشوره، أكد استاد »أبي وأمي ومهيار )ابن ميترا 
اســتاد( يعفون عن محمد علي جنفي« بعد وساطة ضمت 

عدة أشخاص. 
وأضاف »نحن ســعداء بالتوصل التفاق بدون )إراقة( 
دماء هذا الشخص احملترم«، معربا عن أمله في أن »يكفر« 

جنفي »عن ذنوبه«. 
واليزال جنفي الذي كان مستشارا اقتصاديا للرئيس 
حسن روحاني، مسجونا إذ حكم عليه بالسجن لعامني حليازته 
سالحا بطريقة غير قانونية. ولم يتضح على الفور ما إذا 

كانت عقوبة اإلعدام بحقه ستخفف إلى عقوبة بالسجن. صورة مركبة للناقلة االيرانية »غريس 1« التي حتتجزها سلطات جبل طارق والناقلة 
)رويترز( البريطانية ستينا امبيرو التي حتتجزها ايران 


