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 أغلقت مراكز االقتراع أبوابها في 
إندونيسيا أمس في انتخابات الختيار 
رئيس وبرملان جديدين بعد حملة 
هيمنت عليها القضايا االقتصادية 
وتنامي نفوذ تيار اإلسالم السياسي 

في أنحاء األرخبيل االستوائي.
وأظهر ف��رز أول��ي غير رسمي أن 
الرئيس جوكو وي��دودو يتقدم على 
منافسه اجل��ن��رال املتقاعد برابوو 
سوبيانتو بفارق 13 نقطة مئوية 
وذلك استنادا إلى فرز 51 باملئة من 

األصوات.
وأج���رى ال��ف��رز م��رك��ز ال��دراس��ات 
االستراتيجية والدولية وهو من بني 
ما يربو على 40 جماعة معتمدة من 
قبل جلنة االنتخابات إلج���راء فرز 
سريع غير رسمي لألصوات استنادا 
إلى عينات من مراكز اقتراع في أنحاء 

مختلفة من البالد.
وأوض���ح ال��ف��رز غير الرسمي أن 
وي����دودو حصل على نسبة 56.7 
باملئة من األصوات مقابل 43.3 باملئة 

لبرابوو.
واستمر التصويت ثماني ساعات 
ف��ي أن��ح��اء ال��ب��الد التي متتد ملسافة 
خمسة آالف كيلومتر م��ن طرفها 
الغربي إل��ى طرفها الشرقي وميثل 
ملحمة لوجيستية وش��ه��ادة على 
صمود الدميقراطية بعد مرور عقدين 

على هزمية النظام االستبدادي.
وف��ي انتخابات ع��ام 2014، فاز 

وي��دودو، بائع األث��اث السابق الذي 
بدأ مشواره السياسي قبل نحو 14 
عاما برئاسة بلدية مدينة صغيرة، 

على برابوو بهامش بسيط.
وتشير أغلب استطالعات ال��رأي 
إلى أن ويدودو يتقدم بفارق في خانة 
العشرات لكن املعارضة تقول إن 
التنافس أكثر اح��ت��دام��ا، بينما قال 
برابوو قبل اإلدالء بصوته في مدينة 

بوجور إنه متفائل بالفوز.
وأدل��ى وي���دودو وزوج��ت��ه إريانا 

بصوتيهما في العاصمة.
وفتحت مراكز االق��ت��راع أبوابها 
في السابعة صباحا )2200 بتوقيت 
جرينتش ي��وم ال��ث��الث��اء( ف��ي شرق 
ال��ب��الد وأغلقت ف��ي ال��واح��دة ظهرا 
)0600 ب��ت��وق��ي��ت ج��ري��ن��ت��ش( في 

الغرب.
وقد يصبح اسم الرئيس املنتخب 
معروفا بحلول ساعة متأخرة من 
مساء أمس لكن النتائج الرسمية لن 

تعلن قبل مايو أيار.
ومن املمكن تقدمي أي طعون إلى 
احملكمة الدستورية حيث سيكون 
أمام جلنة مؤلفة من تسعة قضاة 14 

يوما للبت فيها.
وت��ط��وع أك��ث��ر م��ن ع��ش��رة آالف 
شخص ل��رص��د نتائج االنتخابات 
املعلنة في مراكز االقتراع في مسعى 

إلحباط محاوالت التزوير.
ل��ك��ن امل��ع��ارض��ة زع��م��ت بالفعل 

وجود مخالفات في قوائم الناخبني 
قد تؤثر في املاليني وتعهدت باتخاذ 
إجراءات قانونية أو استخدام ”سلطة 

الشعب“ إذا مت جتاهل بواعث قلقها.
ودع��ا رج��ل الدين معروف أمني، 
الذي يخوض االنتخابات مع ويدودو 
ع��ل��ى منصب ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س، إل��ى 

احلفاظ على سلمية التصويت.
ونقلت عنه محطة )كومباس( 
التلفزيونية ق��ول��ه ”االنتخابات 
الرئاسية ليست حربا وإمنا محاولة 

للبحث عن الزعيم األفضل“..
ووصفت االنتخابات بأنها أكبر 
ان��ت��خ��اب��ات جت���رى ف��ي ي���وم واح��د 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م وه���ي قطعا 
األكثر تعقيدا حيث يدلي الناخبون 
ب��أص��وات��ه��م ف���ي خ��م��س ب��ط��اق��ات 
انتخابية الختيار الرئيس ونائب 
الرئيس وأعضاء املجلس التشريعي 

الوطني ومجالس إقليمية.
وفي إقليم بابوا الواقع في أقصى 
ش��رق ال��ب��الد، تأجل التصويت في 
ب��ع��ض امل��ن��اط��ق إل���ى وق���ت الح��ق 
األسبوع احلالي حيث قال مسؤولون 
إن ن��ح��و 64 دائ����رة ان��ت��خ��اب��ي��ة لم 
تتسلم ”اللوجيسيتيات الضرورية 

لالنتخابات“.
وف���ي ج��زي��رة س��وم��ط��رة، قالت 
وسائل إعالم إن السيول دمرت ثالثة 
م��راك��ز اق��ت��راع مم��ا أدى الض��ط��راب 

ترقب للنتائج بعد إغالق صناديق االقتراع في إندونيسياعملية التصويت.

بعد حمالت انتخابية هيمنت عليها القضايا االقتصادية

إغالق مراكز االقتراع في إندونيسيا وفرز أولي يظهر تقدم ويدودو

لندن تتأهب لتعطيل خدمات 
املترو بسبب احتجاجات تغير املناخ

عطلت لندن أمس خدمات مترو األنفاق 
من قبل نشطاء مكافحة تغير املناخ بعدما 
أغلق احملتجون بعض أه��م تقاطعات 
ال��ط��رق ف��ي امل��دي��ن��ة م��ث��ل أوك��س��ف��ورد 

سيركس وماربل آرتش.
وك��ان��ت االحتجاجات التي تقودها 
ج��م��اع��ة )إيكستينكشن ريبيليون( 
البريطانية املعنية باملناخ قد أوقفت 
مظاهر احلياة في أج��زاء من وسط لندن 

يوم الثالثاء.
وت��ط��ال��ب اجل��م��اع��ة، ال��ت��ي ت��ص��درت 
ع��ن��اوي��ن الصحف باحتجاج لنشطاء 
شبه عراة في مجلس العموم هذا الشهر، 
احلكومة ب��إع��الن حالة ط���وارئ بيئية 
ومناخية وخفض االنبعاثات املسببة 
لظاهرة االحتباس احل��راري إلى الصفر 

بحلول عام 2025.
وقال رئيس بلدية لندن صادق خان 
في بيان ”أنا قلق للغاية بسبب اعتزام 

بعض احملتجني تعطيل مترو لندن.
”من املهم للغاية أن يستخدم املزيد من 
الناس املواصالت العامة إلى جانب املشي 
ورك��وب ال��دراج��ة إذا كنا سنواجه هذا 

الطارئ املناخي“.
وقالت شرطة لندن إنها ألقت القبض 
على 290 شخصا في املجمل يومي االثنني 

والثالثاء.
وأوض���ح���ت ال��ش��رط��ة أن��ه��ا تتوقع 
استمرار املظاهرات وأن��ه ينبغي عليها 
املواءمة بني السماح مبمارسة احلق في 
االحتجاج السلمي واحلرص على أن يظل 

التعطيل عند احلد األدنى.

بعد خفض مستوى التهديد اإلرهابي

حكومة نيوزيلندا توقف تسليح الشرطة
أوق��ف��ت نيوزيلندا االرب��ع��اء إج���راءات 
تسليح عناصر الشرطة مب���وازاة خفض 
خطر التهديد اإلرهابي بعد شهر على مجزرة 

مسجدي كرايستشرش.
وخفضت وكاالت الشرطة واألمن مستوى 
التهديد من مرتفع إلى متوسط، ما يعني أن 
السلطات تعتبر أن احتمال وقوع هجوم آخر 
أو عمل إجرامي عنيف ال يزال »ممكنا« وليس 

»مرجحا بدرجة كبيرة«.
وال ي��زال مستوى التهديد أعلى مما كان 
عليه قبل االعتداء الذي وقع في 15 مارس 

عندما كان مستواه »منخفضا«.
وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا ارديرن 
»ليس هناك حاليا أي تهديد محدد«، لكن 
وك��االت األم��ن تعتقد أن املستوى املتوسط 

»يعكس متاما وضعنا احلالي«.
وعناصر الشرطة النيوزلندية معروفون 
تاريخيا بأنهم ال يحملون السالح. والعديد 
من األشخاص أصيبوا بالدهشة لرؤيتهم 
مدججني بالسالح بعد مقتل 50 مسلما كانوا 

يؤدون صالة اجلمعة.
وق��ال مفوض الشرطة مايك ب��وش إنه 

مع خفض مستوى التهديد األمني، أعادت 
الشرطة النظر في مسألة تسليح عناصرها 
وسيتخذ قرار حمل السالح على أساس كل 

حالة على حدة.
وجاء القرار بعد »مشاورات مهمة« مع 
مسؤولي املساجد واملراكز اإلسالمية حول 
الوضع األمني السائد، غير أن بوش امتنع 

عن إعطاء تفاصيل.
وقال بوش »لم تكن هناك أي نية في أن 
يتواصل احلمل روتيني للسالح إلى ما ال 

نهاية«.
وأضاف »بشكل عام هذا يعني أن عناصر 
الشرطة سيعودون إلى إجراءاتنا العادية 

فيما يتعلق بحمل السالح«.
ون��ش��رت الشرطة اي��ض��ا ج���دوال زمنيا 
لهجمات املسجدين أظهر أن 18 دقيقة مرت 
من أول اتصال طوارئ حتى توقيف مطلق 

النار.
ومطلق النار برنتون تارنت استرالي 
عمره 28 عاما، من املنادين بتفوق العرق 
االبيض. ووجهت له 50 تهمة بالقتل و39 

رئيسة وزراء نيوزيالندا جاسيندا ارديرنتهمة مبحاولة القتل.
ارتفاع حصيلة قتلى االشتباكات 

بني طالبان و»داعش-خرسان«
أكد اجليش األفغاني أن حصيلة القتلى 
ج��راء القتال بني عناصر حركة طالبان 
وجماعة »داع��ش-خ��رس��ان« في إقليم 
ننكارهار شرقي أفغانستان ارتفعت 
إلى 18 مسلحا الثالثاء، طبقا ملا ذكرته 
وكالة »خاما ب��رس« األفغانية لألنباء 

أمس األربعاء.
وذك���ر فيلق س��ي��الب، 201 أن 12 
مسلحا على االقل من طالبان وستة من 
جماعة »داع��ش خ��رس��ان« ُقتلوا خالل 

القتال، الذي اندلع االثنني.

وأض��اف فيلق سيالب، 201 التابع 
للجيش األفغاني في بيان أن االشتباك 
ان��دل��ع ف��ي أم��اك��ن مختلفة ف��ي منطقة 
خ��وج��ي��ان��ي. وك���ان ق��د ذك���ر ف��ي وق��ت 
سابق أن ثمانية مسلحني م��ن القوات 
اخلاصة التابعة حلركة طالبان« الوحدة 
احل��م��راء« وأرب��ع��ة من مسلحي جماعة 
»داعش-خرسان« ُقتلوا خالل االشتباك. 
ولم تعلق اجلماعات املسلحة املناهضة 
للحكومة، من بينها طالبان على احلادث 

حتى اآلن.

في حتد جديد للواليات املتحدة

رصد أنشطة في موقع يونغبيون النووي في كوريا الشمالية 
رصدت أنشطة في مجمع يونغبيون، 
امل��وق��ع ال��ن��ووي ال��رئ��ي��س��ي ف��ي ك��وري��ا 
الشمالية، ما يحمل على االعتقاد بأن 
بيونغ يانغ قد استأنفت على االرج��ح 
عمليات معاجلة م��واد مشعة لغايات 
عسكرية، منذ فشل القمة مع الواليات 
املتحدة في فبراير، كما ذكر االربعاء مركز 

بحوث اميركي.
وتأتي املؤشرات احملتملة عن أنشطة 
إع��ادة معاجلة جديدة األسبوع املاضي 
بعد قمة في فبراير بني الرئيس األميركي 
دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون، انتهت بشكل مفاجئ 
ب��دون ات��ف��اق بشأن البرنامج النووي 

لبيونغ يانغ.
وم��ن��ذ القمة ت��ق��ول ك��وري��ا الشمالية 
إنها ت��درس خيارات لدبلوماسيتها مع 
ال��والي��ات املتحدة، واعلن كيم األسبوع 
امل��اض��ي ان��ه منفتح على م��ح��ادث��ات مع 
ترامب في حال جاءت واشنطن إلى طاولة 

املفاوضات »مبوقف سليم«.
وق��ال مركز الدراسات االستراتيجية 
والدولية في واشنطن، إن صورا التقطتها 
األق��م��ار االصطناعية ملوقع يونغبيون 
النووي في 12 أبريل تظهر خمس عربات 
قطار قرب منشأة تخصيب اليورانيوم 

ومختبر الكيمياء اإلشعاعية.
واوض��ح املركز ومقره واشنطن »في 
املاضي كانت هذه العربات املتخصصة، 
مرتبطة على ما يبدو بنقل مواد مشعة أو 

بعمليات إعادة معاجلة«.

وأضاف »األنشطة احلالية، إلى جانب 
صور العربات، ال تستبعد احتمال قيامها 
مبثل تلك األنشطة، إما قبل أو بعد عملية 

إعادة املعاجلة«.
وانتهت القمة التاريخية االول��ى في 
يونيو 2018 في سنغافورة بني ترامب 

وكيم، باعالن مشترك مبهم حول »النزع 
الكامل للسالح النووي لشبه اجلزيرة 
الكورية«. وانتهت الثانية في فبراير في 

هانوي بفشل، من دون اي تقدم ملموس 
حول هذا امللف، وال حتى اعالن.

واثار فشلهما تساؤالت بشأن مستقبل 
العملية. وفي قمة فيتنام، أوضحت كوريا 
الشمالية انها تريد فقط رفع العقوبات 
ال��ت��ي تضغط على ال��ظ��روف احلياتية 
للكوريني الشماليني. لكن الواليات املتحدة 
اعتبرت ان بيونغ يانغ تطالب في الواقع 
بالغاء العقوبات االساسية من دون ان 

تقترح في املقابل شيئا محددا.
إال ان اجلانبني أعربا عن رغبتهما في 

مواصلة املناقشات.
ومجمع يونغبيون ال��ذي يبعد نحو 
100 كلم شمال بيونغ يانغ، يضم أول 
مفاعل ن��ووي ف��ي ال��ب��الد، وه��و املصدر 
الوحيد املعروف للبلوتونيوم لبرنامج 

أسلحة الشمال.
وال ُيعتقد أن يونغبيون هي املنشأة 
ال��وح��ي��دة لتخصيب ال��ي��وران��ي��وم، ولن 
يكون إغالقها مؤشرا إلى نهاية البرنامج 

الذري لكوريا الشمالية، كما يقول خبراء.
وتعتبر االستخبارات األميركية أن لدى 
بيونغ يانغ مركزين إضافيني، أحدهما 
بالقرب من كانغسون، في ضاحية بيونغ 

يانغ، واآلخر في مكان غير معروف.
وعلقت ك��وري��ا الشمالية جتاربها 
النووية والصاروخية خ��الل العملية 
الدبلوماسية في 2018، لكن الوكالة 
الدولية للطاقة ال��ذري��ة قالت إن هناك 
مؤشرات الى قيام يونغبيون بتجارب 

ايضا في فترة أقربها نهاية فبراير.

50 شخصًا في  مقتل 
الفيضانات بباكستان

   
لقى ما اليقل عن 50 شخصا حتفهم في باكستان، 
بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات دمرت 
م��ن��ازل ومحاصيل، وف��ق م��ا قاله مسؤولون أم��س، 
لتواجه البالد صعوبة في التعامل مع التداعيات القاتلة 

لالحتباس احلراري.
وقالت املتحدثة باسم الوكالة الوطنية ملواجهة 
ال��ك��وارث رمي��ا زوب��ي��ري، إن معظم الضحايا وقعوا 

بسبب تدفق املياه للوديان والرياح الشديدة.
ويعالج نحو 150 شخصا في املستشفيات، أين 

أعلنت السلطات حالة الطوارئ.
وأض��اف زوبيري، أن إقليمي خيبر بختونخوا في 
شمال غرب البالد، وبلوشستان في اجلنوب الغربي، 

كانا األكثر تضررا، أين غطت املياه عدة بلدات.
وقال محمد يوناس، أحد عمال اإلنقاذ، إن اجليش 
ووكاالت اإلنقاذ ُيجلي العالقني في البلدات والقرى في 

بلوشستان.
وغمرت املياه محصول القمح امل���زروع في مئات 
الهيكتارات في إقليم بنجار، الذي يعرف بسلة غذاء 

باكستان.
وق��ال وزي��ر اإلع���الم ف��ؤاد ش���ودري، إن احلكومة 
وضعت اجليش ووكاالت اإلنقاذ على أهبة االستعداد، 

إذ من املتوقع هطول مزيد من األمطار.

10 أشخاص  مقتل 
بسبب الطقس السيئ 

في الهند
أعلن مسؤولون أم��س مقتل عشرة أشخاص على 
األق��ل وإصابة آخرين بسبب هطول األمطار وهبوب 
العواصف الترابية على عدة مناطق بوالية جوجارات 

الواقعة بشمال غرب الهند.
ونقلت وكالة برس تراست اوف انديا عن جي بي 
ماجنلبارا، رئيس قطاع اإلغاثة بحكومة الوالية القول 
اليوم« وفقا للتقارير األولية التي تلقينها من عدة 
مناطق بالوالية، فان ما اليقل عن 10 أشخاص فقدوا 
حياتهم«. وأض��اف« معظم الوفيات وقعت في منطقة 

نورث جوجارات بسبب البرق وتساقط الشجر«.
وقد أع��رب رئيس ال��وزراء ناريندرا م��ودي صباح 

أمس عن حزنه لوقوع خسائر في األرواح.
وقال إن السلطات تتابع املوقف عن كثب، مضيفا أنه 

سوف يتم تقدمي كل املساعدات املمكنة للمتضررين.
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موقع نووي بكوريا الشمالية

توقيف شخصني في إيطاليا خططا لهجمات باسم داعش
أعلنت الشرطة اإليطالية أمس، اعتقال شاٍب من باليرمو في 
صقلية اعتنق اإلسالم، ومغربي، بعد االشتباه في أنهما خططا 

لشن هجمات باسم تنظيم داعش في إيطاليا.
واعُتقل الشابان في مقاطعتني مختلفتني من منطقة ميالنو.

وذكرت النيابة العامة في باليرمو، أنهما كانا »مستعدين 
للهجوم«. وحتى لو لم يكشف أي مشروع محدد، فقد اتضحت 
فرضية شن هجوم في إيطاليا، مبقدار ما أوقفت هزمية تنظيم 

داعش في سوريا، خططهما للذهاب هناك للقتال.
ويقول احملققون، إنهما تدربا على استخدام األسلحة، 

واالس��ت��ع��داد البدني والعسكري، وحتميل تعليمات على 
تسجيالت فيديو حول تقنيات حرب العصابات، أو العمليات 

االنتحارية.
ويشتبه أيضا في أنهما بحثا ونشرا على شبكات التواصل 
االجتماعي، الكثير من الوثائق وأشرطة الفيديو الدعائية 

لتنظيم داعش، ما قد يشكل جنحة حتريض على اجلرمية.
وجنح اإليطالي الذي اعتنق اإلسالم إلى التطرف منذ 2017، 
في باليرمو أوال، ثم في شمال إيطاليا، أين ذهب يبحث عن عمل، 

مزودا برخصة قيادة شاحنات.


