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الهند :المرحلة النهائية من االنتخابات
تشهد إجراءات أمنية مشددة

• بركان في اليابان

طوكيو :رفع مستوى اإلنذار البركانى
رفعت ال�سلطات اليابانية �أم�س ،م�ستوى الإنذار الربكاين جلبل هاكوين مع
تزايد الن�شاط الزلزايل يف منطقة املنتجعات احلارة ال�شعبية بالقرب من
العا�صمة طوكيو.
وذكرت وكالة �أنباء «كيودو» اليابانية �أنه -لأول مرة منذ عام  -2015بلغ
م�ستوى الإنذار لهيئة الأر�صاد نقطتني من  5نقاط ،ما ا�ستدعى �إبالغ النا�س
بعدم االقرتاب من املنطقة.
وحذرت وكالة الأر�صاد اليابانية من احتمال حدوث ثوران بركاين مع تزايد
الن�شاط يف املناطق املحيطة ب�أواكوداين ،على بعد نحو  80كيلومرتًا جنوب

ا�صطف الهنود للت�صويت و�سط
�إجراءات �أمنية غري م�سبوقة يف
والي��ة غ��رب البنغال ال�رشقية
�أم�س ،يف الوقت الذي بد�أت فيه
املرحلة الأخرية من انتخابات
وا�سعة النطاق ،لتحديد ما �إذا
ك��ان رئي�س ال���وزراء ناريندرا
مودي �سيعود لوالية ثانية.
جت��در الإ���ش��ارة �إل��ى �أن��ه يوجد
نحو  900مليون هندي م�ؤهلني
للت�صويت يف االنتخابات على
�سبع م��راح��ل ،م��ع ب���دء فرز
الأ�صوات يوم اخلمي�س.
وب��د�أ االق�تراع ال��ذي ا�ستمر 39
ي��وم� ًا يف �أع��ق��اب اال�شتباكات
اجل��وي��ة وت�صاعد ال��ت��وت��ر مع
باك�ستان امل���ج���اورة ،والتي
ا�ستخدمها حزب بهاراتيا جاناتا
احلاكم يف مودي لرتكيز حملته
على الأمن القومي.
وركز حزب امل�ؤمتر املعار�ض
الرئي�سي والكتل الإقليمية الأخرى
على �سوء الإدارة االقت�صادية
للحكومة وع���دم ق��درت��ه��ا على
�إيجاد وظائف يف حماولتها للفوز

• رئيس الوزراء الهندي

بالناخبني.
فيما �أوقفت جلنة االنتخابات يف
الهند حملتها االنتخابية يوم
الأربعاء ،وهو يوم مبكر ،بعد
�أعمال عنف يف كولكاتا عا�صمة
الوالية.
وي��خ��و���ض ال��رئ��ي�����س احل���ايل
ناريندرا م��ودي االنتخابات يف
دائ���رة ف��اران��ا���س��ي االنتخابية
بوالية �أوت��ار برادي�ش �ضمن 59
دائ���رة انتخابية جت��ري فيها

االنتخابات اليوم �ضمن �آخر
مرحلة م��ن امل��راح��ل ال�سبعة
لالنتخابات الهندية.
وم��ن املتوقع �أن يفوز مودي
بفارق كبري ،لكن حزبه بهاراتيا
جاناتا يواجه معركة �رش�سة من
حتالف من حزبني معار�ضني يف
مناطق �أخ��رى من والي��ة �أوتار
ب��رادي�����ش ،وال��ت��ي تعترب من
الواليات ذات الثقل ال�سيا�سي
حيث ميثلها  80نائبا من بني
 545نائبا بالربملان.
ي�شار �إل��ى �أن ح��زب بهاراتيا
جاناتا كان قد ح�صل على 71
مقع ًدا من �أ�صل  80مقع ًدا يف
ال��والي��ة خ�لال انتخابات عام
 ،2014ما جعل احل��زب يح�صل
على الأغلبية يف «ل��وك �سابها»
امل��ج��ل�����س الأدن�����ى بالربملان
الهندي.
وم��ن امل��ق��رر �أن يتم ال��ف��رز يف
جميع امل��راح��ل ال�سبع يوم
اخلمي�س املقبل ،ومن املتوقع
�إعالن النتائج يف نف�س اليوم �أو
يف وقت مبكر من يوم اجلمعة.

غرب طوكيو.
وبعد رفع م�ستوى الت�أهب ،قررت مدينة هاكوين يف حمافظة كاناجاوا تقييد
الدخول حول املنطقة و�إغالق الطريق امل�ؤدي �إليها طوال اليوم.
ويف عام  ،2015حدثت ثورات بركانية �صغرية عند اجلبل البالغ ارتفاعه
 1438مرتًا ومت رفع م�ستوى الت�أهب للوكالة �إلى  ،3ما حذر النا�س من
االقرتاب من الربكان.
وقبل ذلك ،ت�شري الدالئل اجليولوجية �إلى �آخر مرة ثار فيها اجلبل ما بني
�أواخر القرن الثاين ع�رش والقرن الثالث ع�رش.

بكين لواشنطن :كفى إضراراً بالعالقات
المشتركة

و�أ�شار �إلى �أن ال�صني م�ستعدة  -دائم ًا
ح��ث ع�ضو جمل�س ال���دول���ة ،وزي��ر
 حلل اخلالفات االقت�صادية والتجاريةاخلارجية ال�صيني «وانغ يي» ،الواليات
عرب املفاو�ضات وامل�شاورات ،التي
املتحدة الأمريكية على عدم امل�ضي قدم ًا
ينبغي �أن جترى على �أ�سا�س امل�ساواة،
«�أكرث من الالزم» يف «خطواتها ال�ضارة»
و�أن ال�صني ملتزمة،يف �أي مفاو�ضات،
�ضد امل�صالح ال�صينية.
بحماية م�صاحلها امل�رشوعة واال�ستجابة
و�أك���د وان���غ ،خ�لال حم��ادث��ة هاتفية
لنداءات �شعبها والدفاع عن الأعراف
�أجراها مع وزي��ر اخلارجية الأمريكي
الأ�سا�سية للعالقات الدولية.
م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و ،م��ع��ار���ض��ة ال�صني
و�شدد وزي��ر اخلارجية ال�صيني على
ال�����ش��دي��دة لإدالء اجل��ان��ب الأم�يرك��ي
�أن ال�صني �أب��دت معار�ضتها ال�شديدة
م�ؤخرا بت�رصيحات واتخاذه �إجراءات
للت�رصيحات والأف��ع��ال ال�سلبية التي
ت�رض بامل�صالح ال�صينية يف خمتلف
قامت بها ال��والي��ات املتحدة م�ؤخرا
املجاالت ،مبا يف ذلك «قمع العمليات
فيما يتعلق بتايوان ،مطالبا وا�شنطن
العادية» لل�رشكات ال�صينية من خالل
بااللتزام مببد�أ «�صني واحدة» والبيانات
اتخاذ تدابري �سيا�سية.
ال�صينية-الأمريكية امل�شرتكة الثالثة،
وقال«:نحث اجلانب الأمريكي على عدم
والتعامل مع الق�ضايا املتعلقة بتايوان
التقدم �أكرث من الالزم» ،داعيا الواليات
بعناية وب�شكل �صحيح.
املتحدة �إلى �رضورة تغيري م�سارها يف
وتبادل اجلانبان الآراء ب�ش�أن الق�ضايا
�أقرب وقت ممكن لتجنب �إحلاق مزيد من
الدولية والإقليمية ذات ال�صلة ،حيث
الأ�رضار بالعالقات الثنائية.
�أبلغ وزير اخلارجية الأمريكي نظريه
و�أ�ضاف �أن «التاريخ والواقع �أظهرا �أن
ال�صيني ب��آراء الواليات املتحدة �إزاء
ال�صني والواليات املتحدة ،باعتبارهما
�أحدث تطورات الق�ضية الإيرانية.
دول��ت�ين ك��ب�يرت�ين� ،ست�ستفيدان من
• وزير اخلارجية الصيني
و�أكد وزير اخلارجية ال�صيني �أن ال�صني
التعاون و�ستخ�رسان من النزاعات ،و�أن
ملتزمة ب�إخالء منطقة ال�رشق الأو�سط
التعاون هو اخليار الوحيد ال�صحيح
من الأ�سلحة النووية ،و�إحالل ال�سالم واال�ستقرار بها ،قائال« :ن�أمل يف �أن
للبلدين».
وتابع« :يتعني على اجلانبني اتباع االجتاه الذي حدده زعيما الدولتني ،يتحلى جميع الأطراف ب�ضبط النف�س والت�رصف بحذر لتفادي التوترات
و�إدارة خالفاتهما على �أ�سا�س االحرتام املتبادل ،وتو�سيع التعاون على املت�صاعدة».
�أ�سا�س املنفعة املتبادلة ،والعمل �سوي ًا من �أجل امل�ضي قدم ًا بعالقات و�شدد وانغ على موقف ال�صني املعار�ض ملا و�صفه بـ«الوالية الق�ضائية
طويلة الذراع» التي فر�ضتها الواليات املتحدة.
�صينية�-أمريكية قائمة على التن�سيق والتعاون واال�ستقرار».

هندوراس:

تحطم طائرة

يسفر عن مقتل
 5سائحين

ق��ال��ت �سلطات هندورا�س
�إن � 5سائحني �أجانب لقوا
م�رصعهم ،ب�سقوط طائرة
خا�صة ك��ان��ت تقلهم بعد
ف�ترة وج��ي��زة م��ن �إقالعها
م��ن ج��زي��رة روات���ان ،قرب
�ساحل هندورا�س املطل على
املحيط الأطل�سي.
وق��دم امل�س�ؤولون رواي��ات
مت�ضاربة ب�ش�أن جن�سيات
ال�ضحايا.
و�أعلن متحدث با�سم القوات
امل�سلحة الهندورا�سية �أن
 4من القتلى من الواليات
املتحدة ،يف ح�ين مل يتم
حتديد جن�سية اخلام�س.
وك��ان��ت �أج��ه��زة ال��ط��وارئ
املحلية قد �أف��ادت يف وقت
�سابق ب�أن القتلى  4كنديني.
وك��ان��ت الطائرة م��ن طراز
« »260-32-Piper PAيف
طريقها �إلى مدينة تروخيو
ال��واق��ع��ة ع��ل��ى ب��ع��د نحو
 80ك��ي��ل��وم�ترا م��ن جزيرة
رواتان.

• أثناء االقتراع

االتحاد األفريقي يدين نهب

الممتلكات بدارفور
�أعرب مفو�ض االحتاد الأفريقي لل�سالم والأمن
�إ�سماعيل �رشقي ووكيل الأم�ين العام للأمم
املتحدة لعمليات ال�سالم جان بيري الكروا
عن �إدانتهما ال�شديدة للهجوم ونهب ممتلكات
العملية املختلطة لالحتاد والأمم املتحدة فى
دافور بال�سودان واملعروفة با�سم «يوناميد».
و�أ�شار امل�س�ؤوالن ،يف بيان م�شرتك لهما يف
جنيف� ،إلى قلقهما البالغ من هذه الهجمات
غري امل�بررة على العملية املختلطة والتي
وفرت الأمن ل�شعب دارفور منذ .2007
و�أك���دا �أن ان�سحاب العملية املختلطة من

دارف��ور �سوف ي�ستمر وفق ًا لقرارات جمل�س
الأم���ن وال�سلم التابع ل�لاحت��اد الأفريقي
وجمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة ،و�شددا
على تذكريهما حلكومة ال�سودان وال�سكان
املحليني يف دارف��ور على ��ضرورة التزامهم
امل�ستمر بحماية �أف��راد وممتلكات العملية
املختلطة وفقا التفاقية و�ضع القوات ،كما
�أك��دا على االلتزام بالتنفيذ الكامل لوثيقة
الدوحة من �أجل ال�سالم يف دارفور ،وحثا كافة
�رشكاء ال�سالم على احلفاظ على هذا االلتزام
كذلك.

مقتل  9أشخاص وإصابة  7في تبادل إطالق نار

أفغانستان :انفجار قنبلة يودي بحياة قائد من طالبان
�أعلن اجلي�ش الأفغاين �أم�س �أن قائدا حمليا يف حركة
«طالبان» قتل اثر انفجار قنبلة يف مقاطعة «كونار»
ال�رشقية.
ونقلت وكالة �أنباء «خاما بر�س» الأفغانية عن فيلق
�سيالب  201القول �إن قائد طالبان ال��ذي قُ تل يف
االنفجار ُعرف با�سم بالل ،وهو كان �ضالعا يف تنفيذ
تفجريات مزروعة على الطريق و�أن�شطة �إرهابية �أخرى
يف منطقة دانغام ،م�ضيف ًا �أن االنفجار �أدى �أي�ضا �إلى
�إ�صابة مت�شدد �آخر.
ريا ما ي�ستخدموا
جدير بالذكر ان مقاتلو طالبان كث ً
الأجهزة املتفجرة ك�أ�سلحة ال�ستهداف قوات الأمن،
لكن يف معظم ه��ذه الهجمات،ي�ستهدف املدنيون
العاديون.
ي�شار الى ان حركة طالبان �شنت هجوما جديدا �صباح
يوم  13ابريل �شمال البالد على مدينة قندوز ،التي
متكنت طالبان من ب�سط نفوذها عليها لفرتة وجيزة
عام  2015وتعر�ضت لعدة هجمات منذ ذلك احلني.
من ناحية �أخرى قال م�س�ؤول حملي �أم�س� ،إن نحو 9
�أ�شخا�ص قتلوا و�أ�صيب � 7آخرون �إثر �إطالق النار يف
مقاطعة تخار �شمايل �أفغان�ستان.
و�أ�ضاف جواد حجري املتحدث با�سم �إدارة املقاطعة
لوكالة �أنباء �شينخوا« :حدث �إطالق النار بعد جدال
بني �أع�ضاء من جماعتني م�سلحتني غري م�س�ؤولتني
يف منطقة ر�ستاق يف مدينة طالقان عا�صمة املقاطعة
الواقعة ب�شمال �رشقي البالد».
وا�ستطرد املتحدث �أن ال�رشطة عرثت على ت�سع جثث،
يعتقد انها تابعة جلماعة م�سلحة .ويجري التحقيق
يف احلادث.
و�ألقت ال�سلطات املحلية باللوم على جماعات م�سلحة
غري معروفة يف احلادث ،قائلة �إن الرتاخي يف �إنفاذ
القانون وحمل امل�سلحني غري امل�س�ؤولني لل�سالح
�أ�سفرا عن امل�صادمات امل�سلحة.

• آثار االنفجار

