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إندونيسيا :تظاهر اآلالف تشكيك ًا في نزاهة االنتخابات

• مظاهرات حول نتائج االنتخابات

احت�شد �أكرث من �ألف من �أن�صار مر�شح املعار�ضة يف
االنتخابات الرئا�سية برابو �سوبيانتو يف جاكرتا
ام�س ،بعدما قال املر�شح �إن الت�صويت الذي جرى
يوم الأربعاء �شهد عمليات تزوير وا�سعة النطاق.
وكانت نتائج غري ر�سمية لفرز الأ�صوات �أظهرت �أن
رئي�س البالد احلايل جوكو ويدودو يف �سبيله للفوز

• الرئي�س الإندوني�سي يف م�ؤمتر �صحايف

وكانوا يرددون الأنا�شيد الدينية عقب �أداء �صالة
اجلمعة .و�أعلن برابو اخلمي�س ،فوزه باالنتخابات
ودعا �أن�صاره �إلى مراقبة عمليات الفرز الر�سمية
للحيلولة دون حدوث �أي عمليات تزوير.
ولي�س م��ن املنتظر �إع�ل�ان النتائج الر�سمية
لالنتخابات قبل ال�شهر املقبل.

بوالية ثانية ،متقدما على مناف�سه برابو بثمانية
يف املئة  .ورف�ض برابو هذه النتائج و�أعلن فوزه
باالنتخابات ،قائال �إن فرز الأ�صوات الفعلية يف
� 300ألف مركز اقرتاع �أظهر تقدمه بن�سبة .%62
واحت�شد املحتجون �أمام منزل برابو الكبري جنوبي
العا�صمة جاكرتا ،وقد ارتدوا املالب�س البي�ضاء،

أفغانستان :اشتباكات مع طالبان

تسفر عن مقتل وإصابة  18مسلح ًا
�سقط  18م�سلحا على الأق��ل من حركة
ط��ال��ب��ان ب�ي�ن ق��ت��ي��ل وج���ري���ح خ�لال
ا�شتباكات مع القوات امل�سلحة الأفغانية
ب�إقليم فارياب �شمايل البالد ،طبقا ملا
ذكرته وكالة «خاما بر�س» الأفغانية
للأنباء ام�س.
وذكر فيلق �شاهني  ،209التابع للجي�ش
الأف��غ��اين يف بيان �أن  11م�سلحا على
الأقل من حركة طالبان قُ تلوا و�أ�صيب 7
�آخ��رون ،خالل �أحدث ا�شتباكات وقعت
خالل ال�ساعات الـ 12املا�ضية يف مناطق
دولت �آباد وخواجة و�سابزبو�ش وقي�رص
يف الإقليم.
و�أ�ضاف البيان �أن �أربعة قياديني بارزين
من اجلماعة من بني القتلى،ومل تعلق
اجلماعات امل�سلحة املناه�ضة للحكومة
من بينها طالبان على اال�شتباكات حتى
الآن.
كان اجلي�ش الأفغاين ،قد �أعلن يوم الإثنني
املا�ضي ،ع��ن مقتل  179م��ن ُم�سلحى
«طالبان» بينهم  15من قيادي احلركة
ُ
امل�سلحة من داخل البالد وخارجها ،فى
عدد من الأقاليم ال�شمالية ب�أفغان�ستان،
منذ �أن �أعلنت احلركة يف وقت �سابق ال�شهر
احلايل �شن «هجوم الربيع».

وقبل خم�س �سنوات� ،أعلن برابو فوزه باالنتخابات
ال�سابقة التي جرت يف عام  ،2014رغم �أن عمليات
الفرز الر�سمية �أظهرت فوز جوكو بفارق �ضئيل.
وقال جوكو� :إن لديه ثقة بن�سبة « »%99يف عمليات
الفرز ال�رسيع احلالية ،م�شريا �إلى فوزه.
وحذر قائد القوات امل�سلحة يف �إندوني�سيا املار�شال

هادي جتاهجانتو ،من �أن اجلي�ش �سيت�صدى بح�سم
لأي ا�ضطرابات.
وقال هادي« :لن نتهاون ،و�سنتخذ تدابري �صارمة
�ضد �أي حماولة للإخالل بالأمن العام� ،أو �أي
عمل غري د�ستوري من �ش�أنه تقوي�ض العملية
الدميقراطية».

«البنتاغون» :كوريا الشمالية
لم تجر تجربة على صاروخ باليستي
�أك��دت «البنتاغون» �أن كوريا ال�شمالية �أج��رت يف
ال�ساعات املا�ضية جتربة على �سالح ع�سكري ،لكنه نفى
�أن تكون هذه التجربة قد تناولت �صاروخا بالي�ستيا.
وقال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك �شاناهان
«لقد ح�صلت جتربة».
و�أعلنت و�سائل �إعالم كورية �شمالية �أن الزعيم الكوري
ال�شمايل كيم غونغ �أون �أ�رشف على جتربة «�سالح تكتيكي
موجه» مع «ر�أ�س حربي قوي» ،من دون حتديد طبيعة
ال�سالح .وقال �شاناهان لل�صحافيني قبل لقاء مع وزيرة
الدفاع الألبانية �أولتا جات�شكا «ال �أري��د اخلو�ض يف
تفا�صيل معلوماتنا اال�ستخبارية ،لكن ما �س�أقوله هو

�أن التجربة مل حت�صل على �صاروخ بالي�ستي» .و�أ�شارت
«البنتاغون» �إلى �أن هذه التجربة الكورية ال�شمالية مل
ت�ؤثر على عمليات اجلي�ش الأمريكي يف املنطقة.
وي�أتي الإعالن الكوري ال�شمايل يف وقت تزداد ال�شكوك
ب�ش�أن م�سار نزع �أ�سلحة بيونغ يانغ النووية.
فبعد احلما�سة التي جتلت يف قمة �سنغافورة يف يونيو
� ،2018أنهى الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب والزعيم
الكوري ال�شمايل كيم لقاءهما يف فرباير يف هانوي على
خالف� ،إذ �إن كيم كان يطالب برفع العقوبات بدرجة
�أكرب مما يتقبله الأمريكيون يف مقابل البدء بعملية لوقف
الت�سلح النووي اعتربتها وا�شنطن خجولة للغاية.

كوريا الجنوبية وأوزبكستان:
شراكة استراتيجية خاصة

• مقاتلون يتعقبون طالبان

روسيا واليابان :تعاون حول نزع السالح النووي

• �صواريخ حربية

اليابان تستقبل ترامب

بعد تنصيب اإلمبراطور الجديد
يقوم الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،بزيارة
ر�سمية �إلى طوكيو من � 25إلى  28مايو املقبل،
ليكون �أول �ضيف �أجنبي بعد تن�صيب الإمرباطور
اجلديد مطلع مايو املقبل.
وق��ال البيت الأبي�ض يف بيان �أم�س اجلمعة:
«�سيتوجه الرئي�س وال�سيدة الأولى �إلى اليابان
يف الفرتة من � 25إلى  28مايو  ،2019ك�أول �ضيف
يف الدولة بعد تن�صيب الإم�براط��ور ناروهيتو
يف  1مايو  .2019وبعد لقائهما الإمرباطور
والإم�براط��ورة �سوف يلتقي الرئي�س مع رئي�س
الوزراء �شينزو �آبي».
و�أ�شار البيت الأبي�ض �إلى �أن هذه الزيارة تهدف
�إل��ى« ،تعميق الروابط الوثيقة بني ال�شعبني
الأمريكي والياباين».
وك��ان الإم�براط��ور الياباين �أكيهيتو وعقيلته
قد ا�ستقبال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
وعقيلته ميالنيا ترامب يف الق�رص الإمرباطوري،
يف العا�صمة اليابانية طوكيو ،يف يونيو

عام .2017
ويف �سياق �آخر ،بد�أ اجلي�ش الأمريكي ،اجلمعة
املا�ضي ،بنقل � 37أل��ف مرت مكعب من الأر�ض
والرمال من قاعدة يوكوتا الع�سكرية ،الواقعة
يف نطاق العا�صمة اليابانية طوكيو� ،إلى
حمافظة �سايتاما ،على الرغم من احتجاجات
ال�سكان املحليني.
ووفقا لقناة « »NHKاليابانية ،ف�إنه فيما
يتعلق ببناء الطريق يف قاعدة يوكوتا الع�سكرية
الأمريكية ،فقد تقرر نقل الأتربة التي مت حفرها
والرمال �إل��ى �أرا�ضي مركز االت�صاالت التابع
للجي�ش الأمريكي ،الواقع يف حمافظة �سايتاما.
و�أ�ضافت القناة« :يف مدينة توكورودزاوا ،حيث
بد�أ نقل الأر�ض والرمال ،مل يجد هذا القرار �أي
تفهم �أو ا�ستجابة من القوات الأمريكية ،ملعار�ضة
ال�سكان وال�سلطات املحلية ا�ستخدام مركز
االت�صاالت والأرا�ضي التابعة له لأغرا�ض �أخرى
غري الغر�ض الأ�سا�سي املخ�ص�ص لها.

�أكد �سفري اليابان لدى رو�سيا ،تويوهي�سا
ك��وزوك��ي ،ام�����س� ،أن ب�ل�اده �ستوا�صل
التعاون مع املجتمع ال��دويل ورو�سيا
فيما يخ�ص ملفات الت�سوية ونزع ال�سالح
النووي من �شبه اجلزيرة الكورية.
وقال كوزوكي -خالل لقاء �صحايف �أجرته
معه و�سائل �إعالمية حملية ،ح�سبما ذكرت
�شبكة «رو�سيا ال��ي��وم» الإخ��ب��اري��ة� -إن
م�س�ألة �ضمان الأمن وال�سالم يف املنطقة ال
بد �أن يتم بحثها مع كافة الدول املعنية
باملو�ضوع ،حيث تعد اليابان من بني
تلك الدول.
و�أ�شار ال�سفري الياباين �إلى �رضورة حث
بيونغ يانغ على �أخذ �إجراءات ثابتة جتاه
نزع �سالحها النووي ،م�شددا على نية
بالده يف ا�ستمرار دعم عملية املفاو�ضات
الأمريكية -الكورية ال�شمالية.

�أعرب الرئي�س الكوري اجلنوبي ،مون جيه�-إن ،ام�س
اجلمعة ،عن �سعادته برفع العالقات الثنائية بني
بالده و�أوزبك�ستان �إلى عالقات ال�رشاكة اال�سرتاتيجية
اخلا�صة.
وق��ال م��ون ،خ�لال لقائه نظريه الأوزب��ك��ي �شوكت
مري�ضيايف ،يف العا�صمة الأوزبكية ط�شقند ،وفقا ملا
ذكرته وكالة �أنباء «يونهاب» الكورية اجلنوبية� ،إن
ذلك يعترب عالمة مهمة لتطوير العالقات الثنائية ،و�إن
زيارته �إلى �أوزبك�ستان التي تعد دولة حليفة تقليدية
لكوريا اجلنوبية ،تكت�سب معنى كبريا لكونها ت�أتي
يف �إطار �أول جولة له �إلى �آ�سيا الو�سطى منذ توليه
من�صبه.
و�أو�ضح مون �أن كوريا اجلنوبية و�أوزبك�ستان تطوران
العالقات الثنائية ب�شكل �رسيع منذ �إقامة العالقات
الدبلوما�سية بني البلدين يف عام  ،1992م�ؤكدا �أن تطوير
العالقات الثنائية �ساهم يف تعزيز التعاون بني بالده
و�آ�سيا الو�سطى م�ساهمة كبرية ،م�شي ًدا بالدور الكبري
الذي ظلت �أوزبك�ستان تلعبه لتطوير منتدى التعاون
بني كوريا اجلنوبية و�آ�سيا الو�سطى الذي انطلق قبل 12
عاما �إلى املجموعة اال�ست�شارية متعددة الأطراف.

• رئي�س كوريا اجلنوبية

كازاخستان :شرطة سياحة لمساعدة األجانب

جنوب أفريقيا:

مقتل  13شخص ًا

بانهيار جدار كنيسة
�أعلنت وكالة الأنباء املحلية بجنوب
�أفريقيا «�إيه �إن �إي» �أم�س اجلمعة،
وفاة � 13شخ�ص ًا على الأقل �إثر انهيار
جزئي لكني�سة هناك �أث��ن��اء �إقامة
�صلوات بها.
و�أ�ضافت الوكالة املحلية �أن هناك
�أي�ض ًا  16م�صاب ًا �إث��ر ه��ذا احلادث
بالكني�سة ال��واق��ع��ة يف حمافظة
«كوازولو ناتال» جنوبي البالد.
وب��ح�����س��ب ت��غ��ري��دة ل��ل����شرط��ة يف
جنوب �أفريقيا على موقع التوا�صل
االجتماعي «تويرت» ،فقد انهار جدار
يف الكني�سة .و�أ�ضافت ال�رشطة �أن
احلادث وقع ،م�ساء �أم�س اخلمي�س،
�أثناء �إقامة �صلوات بالكني�سة ،كان
يتم اال�ستعداد بها لعيد القيامة.
وال تزال التحقيقات جارية للك�شف
عن �سبب االنهيار.

• �رشطة ال�سياحة

�أعلنت وزارة الداخلية يف كازاخ�ستان ت�شكيل �رشطة
�سياحة؛ بهدف تقدمي امل�ساعدة لل�سياح الأجانب،
و�ضمان �أمنهم و�سالمتهم ،وتوفري املعلومات املفيدة
لهم.
وذك��ر بيان وزعته �سفارة كازاخ�ستان بالقاهرة،
ام�س اجلمعة� ،أن �رشطة ال�سياحة تعمل يف مدن
نور� -سلطان ،و�أملاتي ،وحمافظات �أملاتي ،واقموال
وترك�ستان و�رشق كازاخ�ستان ومراكز �سياحية يف
ل�ؤل�ؤة �آ�سيا ،م�شريا �إلى �أن ال�ضباط وجنود �رشطة

ال�سياحة جمهزون ب�أحدث املعدات مثل كامريات
فيديو وبالن�شيت وال�سلكي ،وي��ج��ي��دون اللغات
الكازاخية والرو�سية والإنكليزية و�إح��دى اللغات
الأجنبية املنت�رشة مثل اللغة العربية.
ي�شار �إل��ى �أن كازاخ�ستان تعد من �أه��م الوجهات
ال�سياحية غري التقليدية ،حيث تتمتع بطبيعة
خالبة وجبال مك�سوة بغابات ،وت�شتهر بالعالج
الطبيعي مثل العالج بقرن الغزال والأع�شاب املختلفة
وامل�صحات على عيون ومياه جوفية.

