
17
عربية وعامليةاالربعاء ٢١ اغسطس ٢٠١٩

باكستان حتيل كشمير إلى »العدل الدولية«: 
قواتنا مستعدة ألي وضع هندي »غير معتاد«

»تويتر« و»فيسبوك« تتهمان بكني باستخدام 
منصتيهما ضد متظاهري هونغ كونغ

عواصم- وكاالت: أعلنت باكستان أنها 
ســتحيل النزاع على كشمير مع الهند إلى 
محكمة العدل الدولية بعد أن ألغت نيودلهي 
الوضع اخلاص للشطر اخلاضع لسيطرتها 

من اإلقليم.
وقال وزير اخلارجية شاه محمود قرشي 
لتلفزيــون آري نيوز امــس »قررنا إحالة 
قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية... 
القرار اتخذ بعد وضع كل اجلوانب القانونية 

في االعتبار«.
ورحبت باكستان على لسان مستشارة 
رئيــس الــوزراء لشــؤون وزارة اإلعالم، 
فردوس عاشــق أعــوان بجهــود الرئيس 
األميركي دونالد ترامب الرامية إلى لتخفيف 
التوتــر الراهــن في املنطقــة والناجم عن 

تطورات الوضع في إقليم كشمير.
وفــي الوقت ذاته، قال قائــد العمليات 
العسكرية في اجليش الباكستاني امليجور 
جنــرال نعمان زكريا إن القوات املســلحة 

لبالده مجهزة للتعامل مع أي وضع »غير 
معتاد« تثيره الهند.

وأضاف زكريا فــي تصريحات نقلتها 
صحيفة »إكسبرس تريبيون« الباكستانية 
امس أن اجلنود الباكستانيني املوجودين 
علــى احلــدود متأهبــون ومت توجيههــم 
للتصدي بفاعلية ألي اعتداء تشنه الهند.
جــاء ذلك فــي إحاطــة خاصــة للجنة 
البرملانية في املجلس الوطني الباكستاني.

في غضون ذلك، قالت الهند ان جنديا لقي 
مصرعه وأصيب 4 آخرون جراء استهداف 
القوات الباكستانية ملواقع وقرى على طول 
خط السيطرة في مقاطعة »بونش« بالشطر 
الهندي من إقليم »كشمير« املتنازع عليه.

ونقلت قناة »إنديا تي في« الهندية، عن 
مسؤولني هنود القول امس إن إطالق النار 
وقع في قطاع »كريشنا جاتي« باملقاطعة، 
األمــر الذي دفع اجليــش الهندي إلى الرد 

بإطالق النار.

عواصم - وكاالت: اتهمت شركتا »تويتر« 
و»فيسبوك« للتواصل االجتماعي السلطات 
الصينية بشن حملة عبر منصتيهما للنيل 
من مصداقية املتظاهرين املنادين بإصالحات 
دميوقراطية في هونغ كونغ والعمل على 

تقسيمهم.
وأعلــن عمالقــا التواصــل االجتماعي 
أنهما علقا نحو ١٠٠٠ حساب نشط مرتبط 
باحلملة، فيما أكد »تويتر«انه علق ٢٠٠ ألف 

حساب آخر قبل أن تصبح فاعلة.
وقــال »تويتــر« إن: »هذه احلســابات 
كانــت تعمــل بشــكل متعمــد وعلى وجه 
اخلصوص حتاول إحداث تقسيم سياسي 
مبا في ذلك تقويض شــرعية املتظاهرين 
ومواقفهم السياسية على األرض«، في إشارة 

للحسابات النشطة التي أغلقها.
بــدوره، قال موقع فيســبوك إن بعض 
احلســابات التي علقها نشرت منشورات 
تقــارن بــني حركــة االحتجــاج وتنظيــم 
داعش املتطــرف، واصفــة املتظاهرين بـ 

»الصراصير«.
وعلنا تركت بكني في شــكل كبير قادة 
املدينة وشــرطتها يحاولــون إنهاء األزمة 
بأنفسهم، لكن خلف الشاشات حتاول حكومة 
الصني التأثير على بل وتأليب الرأي العام 
ضد احلركة االحتجاجية، حسب فيسبوك 

وتويتر.
وقال تويتر: »نكشف عملية معلوماتية 
كبيــرة مدعومــة مــن الدولة تركــز على 
الوضع في هونغ كونغ خصوصا احلركة 
االحتجاجية ودعوتهم للتغيير السياسي«، 
موضحا انه علق ٩86 حســابا كان تنشر 

معلومات خاطئة.
وتابع: »استنادا إلى حتقيقنا لدينا أدلة 
موثوقة تفيد بأن ما يجري عملية منسقة 

تدعمها الدولة«.
وأضافت املجموعة التي تتخذ مقرا لها 
في كاليفورنيا »لقد حددنا مجموعات كبيرة 
من احلسابات التي تصرفت بطريقة منسقة 

لتضخيم الرسائل املتصلة باالحتجاجات 
في هونغ كونغ«.

وتويتر وفيسبوك محظوران في الصني 
مبوجب سياســة »جدار احلماية العظيم« 

احلكومي للرقابة على اإلنترنت.
ولم يفت تويتر أن يذكر بلهجة ملؤها 
السخرية أن اســتخدامه محظور من قبل 
بكني، األمر الذي حتم على عمالء احلكومة 
الصينية اللجوء في القسم األكبر من احلاالت 
إلى اســتخدام »في بي أن« )شبكة خاصة 
افتراضية( للوصول إلى املوقع احملظور، 
في حني استخدم البقية عناوين »آي بي« 
)بروتوكــول اإلنترنت( رفعت الســلطات 
الصينية احلظر عنها لهذه الغاية حتديدا.

ومن بني احلسابات التي شطبت صفحات 
مرتبطة بصحف في هونــغ كونغ مؤيدة 
لبكني ســبق ان وصفت املتظاهرين بأنهم 

»مثيرو شغب«.
من جهته، قال موقع فيسبوك الذي أبلغه 
تويتر مبا حصل، إنه ألغى لألسباب نفسها 
7 صفحات و5 حسابات و3 مجموعات و5 
صفحات كان يتابعها ١5 ألفا و5٠٠ حساب.
وأكد فيسبوك »رغم أن املسؤولني عن 
هذا النشــاط حاولوا إخفاء هوياتهم، فإن 
حتقيقنا وجد روابط بينهم وبني أشخاص 

مرتبطني باحلكومة الصينية«.
في غضون ذلك أبدى مكتب الشــؤون 
اخلارجيــة البريطانــي »قلقــا بالغا« إزاء 
تقاريــر عن توقيف الســلطات في الصني 
أحد موظفيه في قنصلية هونغ كونغ أثناء 

عودته إلى املدينة.
ورفضت القنصلية في هونغ كونغ كشف 
اسم املوقوف ولم تعط أي تفاصيل إضافية.

وكان تقرير في املوقع اإلخباري احمللي 
إتش.كي-٠١ قد أورد أن موظف القنصلية 
كان قد توجه إلى شينزن بإقليم غوانغدونغ، 
والتي تبعد نحو 3٠ كلم عن هونغ كونغ، 
الجتماع عمــل ليوم واحد فــي 8 اجلاري 

لكنه لم يعد.

واشنطن تعتبر أي مساعدة للناقلة اإليرانية
املفرج عنها »دعماً لإلرهاب«

روسيا والصني تنتقدان التجربة الصاروخية األميركية: 
تصعيد عسكري وإعادة إطالق لسباق التسلح

وكاالت:   - عواصــم 
الواليــات املتحدة  حــذرت 
اليونــان ودوال أخرى، من 
أنها ســتعتبر أي مساعدة 
تقدم إلــى الناقلة اإليرانية 
التي أفرجــت عنها مؤخرا 
سلطات »جبل طارق« والتي 
يزعــم أنهــا تنقــل الوقود 
إلى ســورية، على أنه دعم 
لإلرهــاب وســتكون لذلك 
عواقب قانونية، فيما نفت 
أثينا تلقيها طلبا من الناقلة 

للرسّو في أحد موانئها.
وقالت واشنطن إنه من 
املمكــن أن يكون ملســاعدة 
الناقلة »أدريان داريا ١«، التي 
كانت تعرف باسم »غريس 
١«، عواقب جنائية محتملة، 
وأن اميركا سوف تلغي أيضا 
تأشيرات أفراد طاقم الناقلة.
وقال مسؤول في وزارة 
اخلارجيــة األميركية امس 
إن »الناقلة اإليرانية تقوم 
بنقــل نفــط غيــر قانوني، 
الرعــب  لتغذيــة حمــالت 
والقمع اخلاصة بالنظامني 

اإليراني والسوري«.
وأضــاف: »لقــد نقلنــا 
موقفنا القوي إلى احلكومة 
الشــأن،  اليونانيــة بهــذا 
وكذلــك جميــع املوانئ في 
البحر املتوسط التي يجب 
حتذيرها بشأن مساعدة هذه 

السفينة«.
واعرب وزير اخلارجية 
األميركي مايك بومبيو عن 
أسفه الشــديد لإلفراج عن 
ناقلة النفط اإليرانية وقال 

عواصم ـ وكاالت: نددت 
موسكو وبكني امس بإجراء 
املتحــدة جتربة  الواليــات 
علــى صــاروخ متوســط 
املدى ألول مــرة منذ نهاية 
البــاردة، واعتبرتا  احلرب 
هذه اخلطوة مبنزلة تصعيد 
للتوتــر العســكري وإعادة 

إطالق سباق التسلح.
ومتثــل هــذه التجربــة 
األميركيــة النهاية الفعلية 
النووية  ملعاهدة األســلحة 
املتوسطة التي متنع روسيا 
والواليات املتحدة حصرا من 
استخدام صواريخ تطلق من 
البر يــراوح مداها بني 5٠٠ 
و55٠٠ كلــم، والتي علقتها 
القوتان املتخاصمتان رسميا 

قبل شهر.
وأجــــريــت التـــجـــربــة 
األميركيــة الناجحــة األحد 
الفائــت على جزيرة ســان 
نيكــوالس قبالة ســواحل 
كاليفورنيا بحســب وزارة 
الدفــاع )الپنتاغــون( التي 
أكد انها متت على »نســخة 
مــن صــاروخ أرضـ  أرض 
الهجومي العابر توماهوك«.
وأظهرت صور نشــرها 
اجليــش األميركــي عملية 
الصــاروخ قــرب  إطــالق 
الشــاطئ عبر نظام إطالق 
عمودي من نوع »مارك 4١«. 
ونددت موســكو بشــدة 
بهــذه التجربــة األميركية، 
»توضــح  أنهــا  معتبــرة 
مرة جديــدة ان االميركيني 
يتصرفــون بهــدف تدميــر 
معاهدة األسلحة املتوسطة 

املدى«.
وقــال املتحــدث باســم 
الكرملني دمييتري بيسكوف 
»يتحضرون لذلك منذ البداية 
ألن مــن املســتحيل تنفيذ 

اليوناني  البحرية  التجارة 
يوانيــس بالكيوتاكيس أن 
الناقلة »أدريان داريا ١« التي 
غادرت جبل طــارق في ١8 
اجلاري لم تطلب الرسو في 

أي ميناء يوناني.
وأضــاف بالكيوتاكيس 
إعــالم يونانيــة  لوســائل 
امــس »لــم يتم تقــدمي أي 
طلب رسمي بشأن وصول 
ناقلة النفــط اإليرانية إلى 

أحد املوانئ اليونانية«.
وأضاف: »نتابع مسارها 

أن  يعنــي   »4١ »مــارك 
»اســتخدام تلك األنظمة لن 
يقتصر فقط على الصواريخ 
الدفاعية، بل سوف تستخدم 
كذلك في الصواريخ العابرة« 

ذات املدى البعيد. 
وأكد أن روسيا »لن ترد 
على االســتفزازات«، معربا 
عن أسفه من »تصعيد التوتر 

العسكري«.

لكن ســلطات إدارة املوانئ 
فــي املنطقة لــم تؤكد هذه 
املعلومات، وبحسب مصدر 
في ميناء كاالماتا فإن وصول 
السفينة من جبل طارق إلى 
هذا املرفأ يســتغرق 5 أيام 

إبحار.
وأكــد مصدر فــي ميناء 
إيراني امس االول أن ناقلة 
النفــط تتواجــد فــي املياه 
الدولية إال أنه يفرض تعتيم 
شامل على وجهتها النهائية 

ومصير حمولتها.

على لســان املتحدث باسم 
خارجيتهــا غينغ شــوانغ 
بـــ »تصعيــد للمواجهــة 
العســكرية«، مــن شــأنه 
»أن يكون له تأثير ســلبي 
خطيــر على الوضع األمني 
الدولــي واإلقليمي«، متهمة 
واشــنطن بانها تسعى ألن 
حتقق »تفوقا عسكريا أحادي 

اجلانب«.

ونحن على تنسيق مع وزارة 
اخلارجية اليونانية«.

تصريحــات  وجــاءت 
بالكيوتاكيــس ردا علــى 
تســاؤالت حول معلومات 
أوردها املوقــع اإللكتروني 
املتخصص في تعقب حركة 
الســفن »ماريــن ترافيك« 
تفيد بأن ناقلة النفط التي 
أفرجت عنها سلطات جبل 
طارق مؤخرا قد ترسو في 
ميناء »كاالماتا« الواقع في 
جنوب منطقة البيلوبونيز. 

وكان الرئيس الروســي 
ڤالدمييــر بوتــني قــد اتهم 
الواليــات املتحــدة »بعــدم 

اإلصغاء« إلى موسكو.
واضاف من فرنسا حيث 
سيحضر قمة الدول السبع 
الكبرى »يجدر  الصناعيــة 
باألوروبيــني اإلصغاء إلينا 

والتفاعل معنا«.
ونــددت الصــني كذلــك 

اليونان تنفي تلقيها طلباً رسمياً من »أدريان داريا 1« للرسوّ بأحد موانئها

»الپنتاغون« اختبرت صاروخاً متوسط املدى ألول مرة منذ نهاية احلرب الباردة

)رويترز(  ناقلة النفط  »ادريان داريا 1« مبحرة في املياه الدولية وهي ترفع العلم االيراني عقب افراج سلطات جبل طارق عنها 

خالل مقابلة مع قناة )فوكس 
نيوز( األميركية مساء امس 
االول ان »إيران اذا جنحت 
في جني األرباح من شحنة 
ناقلــة النفط فــإن احلرس 
الثوري سيحصل على املزيد 
من األموال والثروة واملوارد 
ملواصلة حملته اإلرهابية«.
وأضــاف ان »ذلــك مــا 
حتــاول الواليــات املتحدة 
إيقافه لذلك يعد إطالق سراح 
الناقلة أمرا مؤسفا للغاية«.
مــن جهتــه، أكــد وزير 

جتربة مماثلة خالل أسابيع 
أو أشهر قليلة فقط«.

ورأى أن »ذلك يعني أن 
الواليــات املتحدة هي التي 
دفعت بأفعالهــا إلى تدمير 

املعاهدة وليس روسيا«.
بدوره، قــال نائب وزير 
اخلارجية الروسي سيرغي 
اســتخدام  ان  ريابكــوف 
صاروخ توماهــوك ونظام 

نتنياهو يلمّح إلى قصف أهداف إيرانية في العراق: ال حصانة لديهم في أي مكان
عواصــم ـ وكاالت: أملح رئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
إلى أن بالده كانت وراء الغارات اجلوية 
األخيرة التي استهدفت مواقع إيرانية 

في العراق.
وأكد نتنياهو، فــي تصريحات 
نقلتها صحيفة »تاميز أوف إسرائيل« 
االلكترونية، أن إسرائيل »ستواصل 
العمل عســكريا كلما وحيثما كانت 

هناك حاجة للقيام بذلك«.
وعن الهجمات األخيرة على منشآت 
عسكرية تابعة مليليشيا تدعمها إيران 
في العراق، والتي تنسب إلى إسرائيل، 
قال نتنياهو للصحافيني خالل مؤمتر 
صحافــي في كييڤ »إن إيران ليس 

لديها حصانة في أي مكان«.
ان اإليرانيــني مازالوا  وأضاف 
باإلبادة، وأنهم  يهددون إســرائيل 

يقومون ببناء قواعد عســكرية في 
أنحاء الشرق األوســط لتنفيذ ذلك 
الهدف، مشيرا إلى أن االتفاق النووي 
لعام 2015 هو السبب وراء العدوان 

اإليراني املتزايد.
وأضاف: »سنتصرف ضدهم أينما 
كان ذلك ضروريا، ونحن نتصرف 

حاليا بالفعل«.
وتأتي زيارة نتنياهو لكييف قبل 

أقل من شــهر من إجراء االنتخابات 
التي من املقرر أن يخوضها  العامة، 
للتنافس على منصب  في سبتمبر، 
رئيس الوزراء، وتعتبر قاعدة الناخبني 
املنحدرين من دول  اإلســرائيليني 
االحتاد السوڤييتي السابق عامال مهما.
وكانت آخر زيارة قام بها رئيس 
وزراء إسرائيلي ألوكرانيا قبل عشرين 
عاما، وقد قام نتنياهو بتلك الزيارة.

اخلالفات بني ضفتي األطلسي قد حترم 
قمة »G7« من بيانها املشترك للمرة األولى

عواصــمـ  وكاالت: للمــرة االولــى في 
تاريخها قد تضطــر قمة مجموعة الدول 
الصناعية السبع الكبرى »G7« إلى اختتام 
اعمال اجتماعاتها السنوية من دون إصدار 
بيان مشترك، األمر الذي يعكس اخلالف 
الواســع بني الواليــات املتحدة األميركية 
وأوروبا حول قضايا مثل: التجارة احلرة 

وتغير املناخ.
وقالت صحيفة »جابان تاميز« اليابانية 
ان هذه املرة ستكون األولى من نوعها التي 
تنتهي فيها مجموعة السبع املقرر أن تبدأ 
السبت املقبل في فرنسا، من دون إصدار 
بيان مشترك منذ بدء االجتماعات عام ١٩75.

وتوقعت مصادر للصحيفة اليابانية أن 
يتم، بدال من البيان املشترك، نشر وثائق 
ختامية لكل مجال من مجاالت املناقشــة، 
مثل التجــارة احلرة والعالقات مع إيران 

والبيئة وقضايا الالجئني.
وواجهت دول مجموعة السبع صعوبات 
في إصدار بيان رسمي في قمة العام املاضي 
في كندا، إال أنها أصدرت بيانا تعهدت فيه 
الدول الســبع »مبواصلة محاربة النزعة 

احلمائية«، وأمر الرئيس األميركي دونالد 
ترامب حينها وفد بالده باالنسحاب منه، 

مما تسبب في حالة من الفوضى.
وتواجه مجموعة السبع، التي جتتمع 
ما بني ٢6 و٢8 اجلاري بياتريس في فرنسا، 
الكثير من الصعوبات من الرئيس االميركي 
دونالد ترامب الذي ال ميكن التنبؤ بتصرفاته 
وعقدة بريكست املستعصية التي تالحق 
بوريس جونسون، لكن املجموعة حتاول 
مع ذلك أن تثبت أهميتها اجليوسياسية 

مبواجهة األزمات املتعددة في العالم. 
وتتنــوع امللفات الســاخنة التي على 
مجموعة السبع مقاربتها، بدءا بالتوتر بني 
اميركا وايران، مرورا باحلرب التجارية بني 
واشنطن وبكني، وحال الطوارئ املناخية، 
وال تنتهي بتظاهرات هونغ كونغ التي قد 

يتم التطرق إليها.
وال يســتبعد كذلــك أن يحضــر ملف 
كشــمير في اللقــاءات، فرئيــس الوزراء 
الهنــدي ناريندرا مودي مدعو إلى مدينة 
بياريتس الســاحلية، التي وضعت حتت 

حراسة أمنية مشددة.

 الرئيس الروســي فالدميير بوتني مقدماً باقة زهور الى بريجيت زوجة نظيره الفرنسي اميانويل ماكرون خالل 
)أ.ف.پ(  محادثات عشية قمة الدول السبع الكبرى بباريس امس االول    


