
انطلقت، االنتخابات العامة 
ف��ي أزاد كشمير اجل��زء اخلاضع 
ل��س��ي��ط��رة ب��اك��س��ت��ان م���ن إقليم 
كشمير، الختيار أعضاء املجلس 

التشريعي.
ويتوجه أكثر من 3.2 مليون 
شخص، في الشطر الباكستاني 
من إقليم كشمير املتنازع عليه مع 
الهند، النتخاب املجلس املكون من 

53 مقعدا ملدة خمس سنوات.
ويتنافس 700 مرشح بينهم 
20 ام��رأة من 32 حزبا سياسيا 
ودينيا على الفوز ب� 45 مقعدا في 
املجلس التشريعي، وهناك أيضا 
8 مقاعد محفوظة 5 للنساء و3 
لكل من رجال الدين والتكنوقراط 

والكشميريني في اخلارج.
ويتم ترشيح أع��ض��اء املقاعد 

الثمانية املذكورة بعد االنتخابات.
وم����ن ب���ني ال�45 م��ق��ع��دا في 
امل��ج��ل��س، ي��خ��ص��ص 12 مقعدا 
لالجئني الكشميريني الذين هاجروا 
من اجلزء اخلاضع لسيطرة الهند 
م��ن كشمير ويطلق عليه جامو 
وكشمير في عامي 1947 و1965 
واستوطنوا في أنحاء مختلفة من 

باكستان.
ش���وه���دت ط���واب���ي���ر ط��وي��ل��ة 
للناخبني أم��ام مراكز االقتراع في 
مدينة مظفر أباد، عاصمة إقليم أزاد 
كشمير، وفي مناطق ميربور وباغ 
وروالكوت وكوتلي وأماكن أخرى.

ومن املقرر أن ينتهي التصويت 
في متام الساعة اخلامسة من مساء 

اليوم بالتوقيت احمللي.
وتتنافس ثالثة أحزاب سياسية 
رئيسية وه��ي: حركة اإلنصاف 
الباكستانية )PTI( التي ينتمي 
إليها رئيس ال��وزراء عمران خان، 
والرابطة اإلسالمية الباكستانية 

- ن��واز )PML-N( التي ينتمي 
إليها رئيس ال��وزراء السابق نواز 
شريف وحزب الشعب الباكستاني 

.)PPP(

ويعتقد احملللون أن حزب حركة 
اإلن��ص��اف الباكستانية احلاكم 
يبرز كمرشح مفضل للناخبني، 
حيث يشير تاريخ االنتخابات في 

املنطقة منذ ع��ام 1975 إل��ى فوز 
األح��زاب احلاكمة إلس��الم أب��اد أو 
حلفائها في االنتخابات في املنطقة.

وفي إطار الصراع على كشمير، 

خاضت باكستان والهند 3 حروب 
أع���وام 1948 و1965 و1971، 
م��ا أسفر ع��ن مقتل نحو 70 ألف 

شخص من الطرفني.

انتخابات سابقة

53 مقعدًا النتخاب املجلس التشريعي املكون من 

باكستان: انطالق االنتخابات العامة في إقليم أزاد كشمير
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خان: سنخير الكشميريني
بني العيش معنا أو االستقالل

أعلن رئيس ال��وزراء الباكستاني 
عمران خ��ان أن إس��الم أب��اد ستسمح 
للكشميريني بتقرير م��ا إذا كانوا 
يريدون العيش معها أو االستقالل، 
حتى بعد إج��راء استفتاء وع��دت به 

األمم املتحدة.
جاء ذلك أثناء خطاب، أمام جتمع 
انتخابي في منطقة تارخال في اجلزء 
اخل��اض��ع ل���إدارة الباكستانية من 

إقليم كشمير املتنازع عليه.
وقال خان: »وفًقا لقرارات مجلس 
األمن، يجب إجراء استفتاء لتقرير ما 
إذا كان الكشميريون يريدون العيش 
مع باكستان أم الهند. وإن شاء الله 
حتى لو اختاروا العيش مع باكستان، 
سنجري استفتاًء آخر مينحهم احلق 
في تقرير ما إذا كانوا سيعيشون معنا 

أو االستقالل«.
ومن املقرر أن ينتخب أكثر من 3.2 
مليون شخص، في الشطر الباكستاني 
من كشمير اجلمعية اإلقليمية املكونة 
من 53 عضوا ملدة خمس سنوات في 

االنتخابات املقرر إجراؤها غدا األحد.
وستكون هناك انتخابات مباشرة 
على 45 مقعًدا، بينما سيتم تخصيص 
ثمانية مقاعد للنساء والتكنوقراط 

وعلماء الدين.
وتتناقض تصريحات خ��ان مع 
املوقف التقليدي إلس��الم أب��اد، الذي 
ي��رى أن تنفيذ ق��رارات مجلس األمن 
الدولي هو احلل الوحيد لنزاع كشمير 

املشتعل منذ فترة طويلة.

وأصدر مجلس األمن، قراره رقم 38 
لعام 1948، ثم قراريه 122 و123 
في يناير وفبراير على التوالي من 
عام 1957 بشأن النزاع بني البلدين 

على اإلقليم.
ولم تفصل تلك القرارت في أحقية 
أي من البلدين باإلقليم، لكنها تتحدث 
بشكل عام على أن مصير والية جامو 
وكشمير سيتحدد عبر إجراء استفتاء 

حر ونزيه برعاية األمم املتحدة.
ويطلق اسم »جامو كشمير«، على 
اجلزء اخلاضع لسيطرة الهند، ويضم 
جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، 
ض��د م��ا تعتبره »اح��ت��الال هنديا« 

ملناطقها.
ويطالب سكانه باالستقالل عن 
ال��ه��ن��د، واالن��ض��م��ام إل��ى باكستان، 
منذ استقالل البلدين عن بريطانيا 
عام 1947، واقتسامهما اإلقليم ذي 

الغالبية املسلمة.
وف��ي إط��ار ال��ص��راع على كشمير، 
خاضت باكستان والهند 3 حروب 
أع���وام 1948 و1965 و1971، ما 
أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص 

من الطرفني.
ومنذ 1989، ُقتل أكثر م��ن 100 
أل��ف كشميري، وتعرضت أكثر من 
10 آالف امرأة لالغتصاب، في الشطر 
اخلاضع للهند من اإلقليم، بحسب 
جهات حقوقية، مع استمرار أعمال 
م��ق��اوم��ة مسلحة م��ن قبل جماعات 

إسالمية ووطنية.
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شهدت مدينة تبريز اإليرانية، 
مظاهرة رافضة النقطاع املياه في 
محافظة خوزستان، جنوب غربي 

البالد.
وذك���رت م��ص��ادر محلية ملراسل 
األناضول، أن املتظاهرين جتمعوا 
ف��ي »س��وق تبريز«، وه��م ي��رددون 
هتافات داعمة ألهالي »خوزستان« 
في احتجاجاتهم ضد انقطاع املياه 

في احملافظة.
وأض��اف��ت أن املتظاهرين رددوا 
شعارات مناهضة للحكومة، ما أدى 
لتدخل الشرطة واعتقال ع��دد من 

احملتجني.
وفي وقت سابق، ذك��رت وسائل 
إع��الم محلية، أن التيار الكهربائي 
وخدمة اإلنترنت انقطعا في العديد 
من مناطق خوزستان التي تشهد 

مظاهرات منذ 15 يوليو اجلاري.
وأعلن احلرس الثوري اإليراني، 

السبت، مقتل 4 م��ن عناصره في 
اش��ت��ب��اك��ات مب��ح��اف��ظ��ة سيستان 

وبلوشستان جنوب شرقي البالد.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة 
أنباء »إرنا« اإليرانية )رسمية( عن 
مكتب العالقات العامة في مقر القدس 

التابع للحرس الثوري اإليراني.
وقال املكتب إن أربعة من عناصر 
ق���وات امل��ق��ر قتلوا الليلة املاضية 
»ف���ي اش��ت��ب��اك م���ع األش������رار« في 
منطقة جونيك خ��اش في سيستان 
وبلوشستان. واوض��ح أن تفاصيل 

هذا احلادث ستعلن في وقت الحق.
ي��ذك��ر أن مجموعة تطلق على 
نفسها »جيش العدل« تنفذ هجمات 
مسلحة ض��د إي����ران ف��ي محافظة 
سيستان وب��ل��وش��س��ت��ان م��ن حني 
آلخ��ر، قائلة إنها ت��داف��ع ع��ن أبناء 
الطائفة السنية في البالد، وتصّنفها 

طهران ضمن قائمة اإلرهاب.

اتساع رقعة االحتجاجات في ايران

4 من عناصر احلرس الثوري جنوب شرقي البالد مقتل 

إيران: مظاهرة في تبريز دعمًا الحتجاجات »خوزستان«

الرئيس اإليراني: احلوار مع اجليران »أولويتنا«
أع��ل��ن ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي املنتخب 
إبراهيم رئيسي أن احل��وار مع اجليران 
ه��و أول��وي��ة الدبلوماسية للحكومة 
اإليرانية املقبلة، حسبما أف��ادت وكالة 
أنباء ف��ارس اإليرانية. وخ��الل اتصال 
هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق 
، اعتبر الرئيس اإلي��ران��ي املنتخب أن 
تطوير العالقات مع سلطنة عمان هدفاً 
في متناول اليد في ضوء الثقة السياسية 
املتبادلة، مشيراً إلى أنه يجب إعداد خطة 
شاملة لتوسيع العالقات االقتصادية بني 
البلدين على هذا الصعيد في أقرب فرصة 
بإشراف خبراء من اجلانبني وتنفيذها 
مبوافقة قادة البلدين. وأض��اف رئيسي 
أن »تاريخ األخ��وة بني البلدين وتاريخ 

الصداقة بني احلكومتني عميق اجلذور 
وق��وي لدرجة أن التطورات اإلقليمية 

والدولية لم تكن قادرة على إضعافها«.
ووص��ف الرئيس اإلي��ران��ي املنتخب 
سلطنة عمان جاراً موثوقاً وشريكاً قّيماً 
إليران، مضيفاً القول »إنه نظراً ملستوى 
الثقة القائمة بني البلدين، فإن تطوير 
العالقات في مختلف املجاالت السياسية 
واالقتصادية والثقافية يعد هدفاً في 

متناول اليد متاماً«.
وأك��د رئيسي أن »التعاطي واحل��وار 
والتشاور وتبادل األفكار مع اجليران في 
القضايا واملواضيع املهمة في املنطقة تعد 
أولوية الدبلوماسية للحكومة الثالثة 

عشرة )املقبلة(«.

أفغانستان تفرض حظر جتوال ليلي 
للتصدي لتقدم »طالبان«

مع تصاعد هجمات حركة »طالبان«، فرضت 
احلكومة األفغانية، حظر جتوال ليلي في 31 من 

أصل 34 والية في الدولة التي مزقتها احلرب.
ووفقا ل��وزارة الداخلية، سيتم فرض حظر 
جتوال في أنحاء البالد، باستثناء العاصمة كابل 
وواليتي ننغرهار )شرق( وباجنشير )شمال(، 
اعتبارا من الساعة 10 مساء وحتى 4 صباحا 

)17:30 � 23:30 ت.غ(.
وحث نائب املتحدث باسم الوزارة أحمد ضياء 
ضياء، السكان على االمتناع عن التنقل في مدنهم 
وأحيائهم، عقب بدء حظر التجوال ليال، حيث 
مت توجيه وكاالت إنفاذ القانون لضمان التقيد 

باإلجراءات.
وج���اء ال��ق��رار ف��ي أع��ق��اب تصاعد هجمات 

»ط��ال��ب��ان« التي أدت إل��ى سقوط ق��راب��ة 200 
منطقة في يد احلركة منذ مايو املاضي، عندما 
أعلن الرئيس األمريكي جو بايدن، خطة خروج 

القوات األجنبية من أفغانستان.
من جهتها، كثفت القوات األفغانية هجماتها 

اجلوية والبرية لوقف هجمات »طالبان«.
وأعلنت وزارة الدفاع عبر حسابها على تويتر، 
السبت، مقتل 262 من عناصر »طالبان« وإصابة 
176، جراء عمليات عسكرية نفذتها قوات األمن 
في عدة واليات، خالل األربع والعشرين ساعة 
املاضية. وتتصاعد االشتباكات بني قوات األمن 
األفغانية وحركة »طالبان«، مع انسحاب القوات 
األمريكية من البالد، ومن املقرر اكتماله بحلول 

31 أغسطس املقبل، وفق بايدن.

اعتقال مدبر الهجوم الصاروخي
على القصر الرئاسي األفغاني

 ذكر متحدث باسم وزارة الداخلية األفغانية 
م��روي��س س��ت��ان��ك��ي��زاي، أن��ه مت اع��ت��ق��ال منظم 
الهجمات الصاروخية على القصر الرئاسي، 
خالل صالة عيد األضحى، مع ثالثة آخرين في 
العاصمة كابول، طبقا ملا ذكرته قناة »طلوع 

نيوز« التلفزيونية األفغانية.
ومت إج�����راء االع���ت���ق���االت، خ����الل عملية 
شنتهاالقوات اخلاصة األفغانية على منطقة 

الشرطة اخلامسة بالعاصمة.

وتابع ستانكيزاي أن »اسم املنظم الرئيسي 
هو مؤمن وك��ان متورطا أيضا في العديد من 
الهجمات مبنطقة بانغمان في كابول«. وأضاف 
»جميع هؤالء االشخاص أعضاء من طالبان«. 
ولم تعلق حركة طالبان بعد على اعتقال هؤالء 
األشخاص. وكانت وزارة الداخلية األفغانية قد 
أعلنت الثالثاء املاضي سقوط ثالثة صواريخ 
على العاصمة كابول، أثناء أداء رئيس البالد، 

أشرف غني، وكبار الساسة صالة عيد األضحى.

لندن: الشرطة تفرق مظاهرة
تندد باللقاح وقيود كورونا

فرقت الشرطة البريطانية، مظاهرة بالعاصمة 
لندن تنديدا باللقاح والقيود احلكومية ملكافحة 
ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد. وجت��م��ع أعضاء 
مبجموعة »StandUpX« في ميدان ترفلغار، 
قبل أن يتوجهوا إلى مكتب رئيس الوزراء بلندن.

ورف���ع امل��ش��ارك��ون الف��ت��ات ت��رف��ض اللقاح 
واحلجر الصحي، وتدعو احلكومة لكف يدها عن 

أبنائهم، وتندد بخطة احلكومة لفرض إلزامية 
اللقاح في بعض األماكن.

وأل��ق��ى امل��ت��ظ��اه��رون ك���رات تنس وع��ب��وات 
ومواد أخرى على مكتب رئيس الوزراء، بوريس 
ج��ون��س��ون. واش��ت��ب��ك��ت ال��ش��رط��ة م��ع بعض 
املتظاهرين الذين ح��اول��وا اجتياز احلواجز، 

وأوقفت عددا منهم.

14 شخصًا  الصني: مصرع 
جراء حريق في مستودع

ل��ق��ي 14 ش��خ��ص��ا ع��ل��ى األق���ل 
م��ص��رع��ه��م، إث���ر ان����دالع ح��ري��ق في 
م��س��ت��ودع، ش��م��ال ش��رق��ي ال��ص��ني، 

بحسب إعالم محلي.
وذك���رت وك��ال��ة أن��ب��اء »شينخوا« 
الصينية الرسمية أن حريقا اندلع 
في مستودع مبقاطعة جيلني شمال 
شرقي ال��ب��الد أسفر ع��ن مصرع 14 

شخصا وإصابة 26 آخرين بجروح.
وأوض��ح��ت ال��وك��ال��ة أن���ه مت نقل 
املصابني للمستشفى فيما لم يتضح 

بعد سبب اندالع احلريق.

الدفاع األملاني: تزايد عدد اجلنود الذين 
يعاجلون من صدمات نفسية

كشفت وزارة ال��دف��اع األمل��ان��ي��ة، عن 
تزايد أع��داد اجلنود املشاركني في مهام 
خارجية وق��د تلقوا ع��الج��ات نفسية، 

مقارنة بالسنوات املاضية.
ج��اء ذل��ك ضمن بيانات ص���ادرة عن 
وزارة ال��دف��اع ف��ي م��ع��رض رده���ا على 
طلب إحاطة من الكتلة البرملانية حلزب 
اليسار. وأوضحت البيانات الرسمية أن 
602 جندي مصابني بصدمات نفسية 
تلقوا عالجا نفسيا ع��ام 2013، وبلغ 

1006 ج��ن��ود ع���ام 2019، فيما بلغ 
عددهم 1116 جنديا عام 2020، حسب 

التلفزيون األملاني »دويتشه فيله«.
وبحسب رد الوزارة، بالنسبة لألشهر 
اخلمسة األول��ى من العام اجل��اري، بلغ 
عدد اجلنود األملان الذين تلقوا عالجات 
نفسية 762 ج��ن��دي��ا. كما ارت��ف��ع عدد 
االضطرابات النفسية التي مت تشخيصها 
ألول م��رة ورمب���ا نتج ه��ذا األم���ر نظرا 
لزيادة املهام التي ينفذها اجليش حيث 

بلغت 274 حالة ع��ام 2017 إل��ى 301 
حالة في 2020. ويأتي ذلك رغم إنهاء 
اجل��ي��ش األمل��ان��ي ملهمته بأفغانستان 
ومازال يشارك في 11 مهمة خارجية، من 
بينها مالي. وبهذا اخلصوص، دعا اخلبير 
ال��دف��اع��ي ف��ي الكتلة البرملانية حلزب 
اليسار، ماتياس هون، احلكومة والبرملان 
إلى التفكير بعناية في العواقب طويلة 
املدى للمهام اخلطرة مثل أفغانستان أو 

مالي، حسب »دويتشه فيله«.

فرنسا: عشرات اآلالف يحتجون
على »التصريح الصحي«

تظاهر عشرات اآلالف في ش��وارع فرنسا، 
احتجاجا على توسيع نطاق فرض التصريح 
الصحي، والتطعيم اإلج��ب��اري ض��د فيروس 
كورونا لبعض املهن، من ضمنها الطواقم الطبية.
وذكر موقع »فرانس 24« احمللي، أن »قوات 
مكافحة الشغب الفرنسية استخدمت الغاز 
املسيل للدموع ، على خلفية ان��دالع اشتباكات 
أثناء احتجاجات وسط العاصمة باريس على 

قيود مكافحة كورونا«.
وم��ن املقرر أن يصوت ال��ن��واب الفرنسيون 
مطلع األس��ب��وع، على مشروع قانون صاغته 

احلكومة، يهدف إلى توسيع نطاق التصريح 
الصحي ليشمل معظم األماكن العامة من ناحية، 
وفرض التطعيم على العاملني في قطاع الصحة 

من ناحية أخرى، بحسب »فرانس 24«.
وأظهرت لقطات تلفزيونية ق��وات الشرطة 
أثناء محاولتها صد املتظاهرين ق��رب محطة 

»سان الزار« للقطارات في باريس.
وف���ي اح��ت��ج��اج آخ���ر غ��رب��ي ب��اري��س، حمل 
م��ت��ظ��اه��رون م��ع��ارض��ون إلج����راءات مكافحة 
ك���ورون���ا، الف���ت���ات ك��ت��ب��وا ع��ل��ي��ه��ا »أوق���ف���وا 

الديكتاتورية«، بحسب املصدر نفسه.


