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ساد ترقب شديد فرنسا أمس عشية الدورة 
األولى من انتخابات رئاسية غير محسومة 
النتائج وسط تدابير أمنية مشددة بعد أيام 

قليلة على اعتداء جديد في باريس.
وبلبلت عملية إطالق النار التي جرت مساء 
اخلميس واستهدفت عناصر من الشرطة 
في جــادة الشانزيليزيه بوسط العاصمة 
الفرنسية، نهاية احلملة االنتخابية واعادت 
الى االذهان اخلوف من اإلرهاب في بلد واجه 
سلسلة اعتداءات بلغت حصيلتها 239 قتيال 

منذ مطلع 2015.
وقــام املهاجم كــرمي شرفي وهــو فرنسي 
عمره 39 عاما له سجل قضائي حافل، بقتل 
ــارد اخلميس وإصــابــة اثنني  شرطي بــدم ب
اخرين وسائحة أملانية قبل أن تقتله الشرطة.

وسارع تنظيم الدولة اإلسالمية إلى تبني 
االعتداء الذي يأتي بعد عدة اعتداءات دامية 
في أوروبـــا وإحــبــاط مخططات مؤخرا في 
فرنسا، وقــد ينعكس على مستوى تعبئة 
الناخبني وخيارهم، في وقــت هيمنت على 

احلملة مسألتي األمن والبطالة.
وال يزال ربع الناخبني مترددين وتوحي 
املؤشرات إلى امتناع نسبة كبيرة منهم عن 
التصويت في االنتخابات التي ستكون على 
مــا يبدو أشبه بـ”مباراة رباعية” وسط 
منافسة حــامــيــة بــني الــوســطــي إميــانــويــل 
مــاكــرون وزعيمة اليمني املتطرف مارين 
لوبن واحملافظ فرنسوا فيون وممثل اليسار 

الراديكالي جان لوك ميالنشون.
وسيتواجه املرشحان اللذان يحالن في 
طليعة نتائج الدورة األولى مساء األحد في 

الدورة الثانية في 7 أيار/مايو.
وانتهت احلملة الرسمية عند منتصف ليل 
اجلمعة )22،00 ت غ(، ما يحظر على وسائل 
اإلعالم نشر استطالعات للرأي أو تصريحات 
للمرشحني قبل انتهاء عمليات التصويت 

األحد الساعة 18،00 ت غ.
وقــالــت لوبن التي تــراهــن على اخلــوف 
ــن االعــــتــــداءات لــكــســب أالصـــــوات “منذ  م

عشر سنوات، في ظل احلكومات اليمينية 
واليسارية على السواء، مت القيام بكل ما هو 

ممكن حتى نخسر احلرب املعلنة علينا«.
ــذي  ــون ال ــي ــح ف ــرش ــن جــهــتــه، أبــــدى م م

أضعفته فضيحة وظــائــف وهمية استفاد 
منها أفراد من عائلته، تصميمه على التصدي 
لالرهاب “بقبضة من حديد” وقــال “يبدو 
لي أن البعض لم يدرك متاما بعد حجم الشر 

الــذي يهاجمنا”، ملمحا بذلك إلى احلكومة 
االشتراكية.

ونــدد ماكرون الــذي يأمل في االستفادة 
مــن الرغبة فــي التجديد التي أعــرب عنها 

الفرنسيون، بـ”إضعاف االستخبارات” 
الداخلية الفرنسية بفعل إلغاء وظائف، في 
انتقاد موجه إلى فيون رئيس الوزراء السابق 

في عهد نيكوال ساركوزي )2012-2007(.

تعزيز األمن
وفي ظل هذه األجــواء الشديدة التوتر، أكد 
فرنسوا هوالند أنــه سيتم اتخاذ كل التدابير 
الضرورية لضمان أمن االنتخابات، مع نشر 
ــف شــرطــي وسبعة آالف عسكري  خمسني أل
ـــد، فيما وعـــدت بلدية بــاريــس بــإرســال  األح
تعزيزات إلى مكاتب التصويت التي ستطلب 

ذلك.
وقال رئيس الوزراء برنار كازنوف “يجب أال 

يعيق أي شيء )...( هذا امللتقى الدميوقراطي«.
وفي مؤشر إلى األهمية املتزايدة التي تثيرها 
االنــتــخــابــات الفرنسية فــي اخلــــارج، تطرق 
الرئيس األميركي دونالد ترامب الى املوضوع 
قائال أن الهجوم سيكون له “تأثير كبير” على 
االنتخابات وأنه “سيساعد على األرجح” لوبن 

التي يكن لها إعجابا علنيا.
وتثير امكانية فــوز لوبن وزعيم “فرنسا 
املتمردة” ميالنشون، وكالهما من كبار منتقدي 
االحتاد األوروبي ويدعوان إلى اخلروج منه في 
حال عدم تعديل طريقة عمله، مخاوف العديد 

من املسؤولني السياسيني في أوروبا وخارجها.
وعبر العديد من عناصر الشرطة عن غضبهم 
لــدى تلقيهم معلومات بــأن املهاجم الــذي قتل 
زميلهم قضى حوالى 14 عاما في السجن وانه 
ــرارا بالتعرض لقوات  صاحب سوابق هــدد م

االمن.
وأدين شرفي أربع مرات، وال سيما مبحاولة 
قتل شرطي، كما كان أوقف في شباط/فبراير 
بعد ان قال لقريب انه يريد “قتل عناصر في 
الشرطة انتقاما ملا يجري في سوريا”، لكن أفرج 

عنه لعدم كفاية األدلة.
وأوضح مدعي عام باريس فرنسوا موالنس 
اجلمعة أن املــهــاجــم لــم يظهر خــالل الفترة 
التي قضاها في السجن “مؤشرات تطرف أو 

مؤشرات ترويج” للتطرف الديني.
ووقع الهجوم بعد أيام على توقيف رجلني في 
مرسيليا بجنوب فرنسا لالشتباه بتخطيطهما 

لتنفيذ اعتداء.

إجراءات أمنية مشددة عشية االنتخابات الرئاسية في فرنسا

وسط تهديدات إرهابية

فرنسا في حالة ترقب عشية االنتخابات الرئاسية

عناصر طالبان استهدفوا غالبية اجلنود خالل جتمعهم للصالة

100 جندي في الهجوم مقتل وإصابة 
على قاعدة عسكرية بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع األفغانية في بيان 
أمس السبت »مقتل وإصابة مئة جندي على 
األقــل« في الهجوم الــذي نفذه عناصر من 
طالبان اجلمعة على قاعدتهم العسكرية في 

شمال أفغانستان.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع أن 
“متمردي طالبان شنوا هجوما منسقا على 
القاعدة العسكرية حيث كان غالبية اجلنود 
متجمعني الداء الصالة، ما أوقع أكثر من مئة 

قتيل وجريح بني القوات املسلحة«.
وهــي أول حصيلة رسمية مــن مصدر 
أفغاني ترد منذ الهجوم الذي نفذه عشرة 
مقاتلني مدججني باألسلحة اجلمعة على 
القاعدة العسكرية قرب مدينة مزار الشريف 
والذي استمر خمس ساعات على األقل قبل 

أن ينتهي عند املساء. من جهته أفاد ضابط 
من داخــل القاعدة املستهدفة وهــي قاعدة 
للفرقة الـ209 عند مشارف مزار الشريف 
ــدن شــمــال أفغانستان، متحدثا  كــبــرى م
لوكالة فــرانــس بــرس صباح السبت عن 
حصيلة تصل إلــى “150 قتيال وعشرات 
اجلرحى«. وقال الضابط طالبا عدم كشف 
اسمه “إنني داخل القاعدة وأعتقد أن 150 
جنديا قتلوا والــعــشــرات جــرحــوا. كانوا 
ــاؤوا ليتدربوا وكانوا  مجندين شبانا ج
قــادمــني مــن واليــتــي بــاداخــشــان وتخار” 

بشمال شرق البالد.
ـــذه احلــصــيــلــة،  ـــال تـــأكـــدت ه ـــي ح وف
فسيكون الهجوم األكثر دموية الذي شهدته 

أفغانستان ضد مدنيني أو عسكريني. 

وكــان متحدث باسم اجليش األميركي 
طلب عدم كشف اسمه أعلن مساء اجلمعة 
عن مقتل “أكثر من 50 جنديا” أفغانيا في 

الهجوم.
ولم تورد وزارة الدفاع أي تفاصيل حول 
وقائع الهجوم، بعدما أفادت في وقت سابق 
أنــه من أصــل عشرة مهاجمني، قــام اثنان 
بتفجير نفسيهما وقتلت القوات املسلحة 

سبعة وأوقف واحد.
وبــدأ الهجوم بعيد الظهر أثناء صالة 
اجلمعة. وأكــد الضابط الــذي مت االتصال 
بــه فــي الــقــاعــدة “كانوا عشرة” مضيفا 
أن “املهاجمني قدموا في سيارات هامفي 
وشاحنات للجيش األفغاني وكانوا يرتدون 

بدالت عسكرية«.

وتــابــع “كان وقــت الــصــالة فــي مسجد 
القاعدة” ما يعني أن اجلنود لم يكونوا 

يحملون أسلحتهم.
ــي جــون  ــرك ــي وبــحــســب اجلـــنـــرال األم
نيكولسون الـــذي يــقــود عملية “الدعم 
احلازم” التي ينفذها احللف األطلسي، فإن 
الهجوم استهدف اجلنود في املسجد أثناء 

الصالة وفي مقصف القاعدة.
ــوات اخلــاصــة  ــق وأوضــــح أن تــدخــل ال
ــذي وضــع حــدا للمجزرة  األفغانية هو ال
عند املــســاء. وأعلنت حركة طالبان التي 
تطالب برحيل جميع الــقــوات األجنبية 
من أفغانستان، مسؤوليتها عن الهجوم 
في بيان اجلمعة مؤكدة سقوط “عشرات 

القتلى«.

وفقا ملوقع »سايت« األميركي

»داعش« يتبنى إطالق النار في مقر لالستخبارات الروسية 

أثار حالة الذعر بعد تهديدات هاتفية كاذبة

القضاء األميركي يوجه التهمة إلى 
إسرائيلي بشأن تهديد مراكز يهودية

وجه القضاء األميركي التهمة إلى إسرائيلي أميركي 
في الثامنة عشرة من عمره موقوف في إسرائيل منذ 
23 مــارس في قضية التهديدات الهاتفية الكاذبة 
املوجهة إلى جمعيات ومراكز يهودية وفق مدير مكتب 

التحقيقات الفدرالي جيمس كومي.
وقال كومي في بيان صادر عن وزارة العدل اجلمعة 
ان ما فعله املشتبه به مايكل رون ديفيد كدار “ليس 

خدعة ... إنه جرمية فدرالية«.
ولم يتطرق البيان الى طلب تسليمه من اسرائيل 
مبوجب معاهدة تبادل املجرمني بني البلدين، ولم 
يتسن احلصول على توضيحات من مسؤولني في 

الوزارة.
ويشتبه بان كدار وراء جملة من التهديدات الكاذبة 
املوجهة إلى مؤسسات يهودية في الواليات املتحدة 
وأستراليا ونيوزيلندا في كانون الثاني/يناير وبداية 
ـــارس، استخدم فيها برنامجا يغير الصوت  آذار/م
ويحجب رقم املتصل ليعلن عن زرع قنبلة أو أن مهاجما 

مسلحا يستعد لقتل العشرات وال سيما من األطفال.
وقال وزير العدل جيف سيشنز في بيان ان “هذه 
التهديدات بأعمال عنف زرعت الرعب في املجتمعات 
اليهودية وغيرها في البالد وحتقيقنا مستمر بشأن 

هذه األفعال بصفتها جرائم كراهية«.
وقالت وزارة العدل ان كدار متهم باجراء اتصاالت 
تنطوي على تهديد ضد جمعيات ومؤسسات يهودية 
في فلوريدا واعــطــاء معلومات كاذبة للشرطة في 

جورجيا واملضايقة اإللكترونية. 
وقال املسؤول في نيابة فلوريدا ستيفن مولدرو ان 
“االتهامات تبني تصميمنا عل مالحقة ومحاكمة أولئك 
الذين يسعون إلى زرع الرعب واخلوف في مجتمعنا، 

أينما كانوا مختبئني«.
مددت محكمة إسرائيلية اخلميس املاضي احتجاز 

كدار حتى االثنني مع أمر بالتكتم على اسمه.
ــع الشاب الــذي قــال محاميه انه  ولــم تتضح دواف

يعاني من التوحد ومن ورم في الدماغ.

املغرب يستأنف عالقاته 
الدبلوماسية مع كوبا

ـــع سفيرا املــغــرب وكوبا  ووّق
فـــي األمم املــتــحــدة، عــمــر هــالل 
وأنايانسي رودريغيز كاميخو، 
ــي نــيــويــورك »اتــفــاقــاً  اجلــمــعــة ف
الستئناف العالقات الدبلوماسية« 
ــن »عـــلـــى مــســتــوى  ــدي ــل ــب ـــني ال ب
ــادت وكالة  الــســفــراء«، وفــق ما أف

األنباء املغربية الرسمية.
ــّص االتــفــاق،  ــى ن واســتــنــاداً إل
فــإّن استئناف العالقات “يعكس 
مصالح البلدين” وفق ما أشارت 
الوكالة، موضحة أن االتفاق دخل 
حيز التنفيذ اعــتــبــاراً مــن تاريخ 

توقيعه.  
وشــدد النص على أن املغرب 
وكوبا “حتدوهما إرادة متبادلة 
لتطوير عالقات الصداقة والتعاون 

)...(” بينهما.
وأشـــــارت وزارة اخلــارجــيــة 
ــى أن قــرار  املغربية فــي بــيــان إل
املغرب هذا “يندرج في إطار تنفيذ 
التوجيهات امللكية السامية من أجل 
دبلوماسية استباقية ومنفتحة 
على شركاء ومــجــاالت جغرافية 

جديدة«. 
وأضــــافــــت أّن املـــلـــك أعــطــى 
تعليماته “لفتح سفارة للمملكة 

املغربية في هافانا قريبا«.
وأجــرى العاهل املغربي محمد 
السادس األسبوع املاضي زيارة 
ــدأ، بحسب  خاصة لكوبا حيث ب
ــة، تــقــاربــاً  ــي ــرب ــغ الــصــحــافــة امل
مــع هــافــانــا فــي سابقة منذ قطع 
العالقات الدبلوماسية بني البلدين 

في 1980.
وقطعت الرباط العالقات بعد 
اعــتــراف هــافــانــا بـ”اجلمهورية 
الــــعــــربــــيــــة الــــصــــحــــراويــــة 
الدميوقراطية” التي أعلنتها في 
1976 جبهة بوليساريو وسط 
نزاع مع السلطات املغربية حول 

السيادة على الصحراء الغربية. 

وسط تصاعد التوتر بني كوريا الشمالية والواليات املتحدة

حاملة الطائرات األميركية »كارل فنسون« 
تصل خالل أيام إلى بحر اليابان

اعلن نائب الرئيس االميركي مايك بنس 
أمس في استراليا ان حاملة الطائرات »يو 
اس اس كــارل فنسون« والقطع املرافقة لها 
ــام، وسط  ستصل الــى بحر اليابان خــالل اي
تصاعد التوتر بني كوريا الشمالية والواليات 
املتحدة. وقال بنس للصحافيني في سيدني 
إن حاملة الطائرات “ستكون في بحر اليابان 
في غضون أيام، قبل نهاية الشهر احلالي” مع 

مدمرتني وطراد قاذف للصواريخ.
وتابع “على النظام الكوري الشمالي أال 
يخطي، فالواليات املتحدة لديها من املوارد 
واملوظفني والوجود في هذه املنطقة من العالم 
ما يسمح لها باحلفاظ على مصاحلنا وعلى 

أمن هذه املصالح وأمن حلفائنا«.
وسط توتر متصاعد مع ورود مؤشرات إلى 
أن بيونغ يانغ تعد لتجربة نووية سادسة، 
أعلنت البحرية االميركية في 8 ابريل انها 
ــوة بحرية ضــاربــة بقيادة حاملة  أمـــرت ق

الطائرات كارل فينسون باالبحار في اجتاه 
شبه اجلزيرة الكورية، بعدما كان الرئيس 
دونالد ترامب توعد بإرسال “أسطول قوي 

جدا” في حترك يهدف إلى ردع بيونغ يانغ.
وبعد عشرة أيــام على هــذا اإلجــراء الذي 
ــر مسؤول  اعــتــبــره الــشــمــال “جنونيا”، أق
في وزارة الــدفــاع األميركية بــأن األسطول 
يبحر في الواقع في االجتاه املعاكس للقيام 

مبناورات عسكرية مع البحرية األسترالية.
ــد جتــربــة  ــع ـــوع، وب ـــب ـــي مــطــلــع األس وف
صاروخية جديدة فاشلة، وجه ترامب حتذيرا 
جديدا إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 

أون الذي رد مهددا بـ”حرب شاملة«.
وتوعد بنس عندها بـ”رد ساحق وفعال” 
على أي هجوم قد تشنه كوريا الشمالية، 
مؤكدا أن هذا البلد يشكل “التهديد األخطر 
على السالم واألمن في منطقة آسيا واحمليط 

الهادئ«.

جانب من تشييع جثامني الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم

الئحة اتهام أميركية بحق قرصان 
املعلوماتية الروسي بيوتر ليفاتشوف

صـــدرت اجلمعة الئــحــة اتــهــام أميركية 
بحق قرصان املعلوماتية الــروســي بيوتر 
ليفاتشوف الذي أوقف في إسبانيا في بداية 
أبــريــل وُيشتبه بأنه نّسق شبكة واسعة 
مــن عمليات ســرقــة البيانات الشخصية، 
بحسب ما أفاد املدعي العام الفدرالي في والية 
كونيتيكت. واعُتقل بيوتر املعروف أيضا 
في عالم القرصنة باسم بيتر سيفارا، في 7 
نيسان/أبريل في مطار برشلونة بناء على 
طلب السلطات األميركية. وهو مسجون مذاك 
الوقت، وقد طلبت الواليات املتحدة تسليمه 
لها. وتشمل الئحة االتهام املوجهة للروسي 
البالغ مــن العمر 36 واملــتــحــدر مــن سانت 

بطرسبرغ، ثماني تهم بينها تهمة االحتيال 
املعلوماتي التي تصل عقوبتها الى السجن 

20 عاما. 
واتهمت أجهزة االستخبارات ومكافحة 
التجسس األميركية روســيــا بالتدخل في 
ــالل قرصنة  االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة مــن خ
معلوماتية وبث أخبار كاذبة، سعيا لترجيح 
ــذي نفى مـــرارا أي  الكفة لدونالد تــرامــب ال

تواطؤ مع موسكو.
وفي منتصف كانون الثاني/يناير، أوقف 
مبرمج كمبيوتر روسي مطلوب من الواليات 
املتحدة هو ستانيسالف ليسوف في مطار “إل 

برات” في برشلونة.

تبنى تنظيم الــدولــة اإلسالمية 
اعـــتـــداًء أّدى إلـــى مقتل شخصني 
ــــل  امــــــس األول اجلـــمـــعـــة داخ
مقر لــالســتــخــبــارات الــروســيــة في 
ــرق  ــش ــى ال ــص ــأق خـــابـــاروفـــســـك ب
ــاً ملــوقــع »ســايــت«  ــق الـــروســـي، وف
األميركي الذي ُيعنى مبتابعة نشاط 

اجلهاديني. 
وبحسب “سايت”، نقلت وكالة 
“أعماق” التابعة لتنظيم الدولة 

اإلســالمــيــة عــن “مصدر أمني” ان 
“مقاتالً” من التنظيم “هاجم مكتباً 
للمخابرات الروسية االحتادية في 
مدينة خبروفسك شــرق روسيا” 

وقتل “3 منهم” واصاب آخرين. 
مــن جهتها كــانــت أجــهــزة األمــن 
الــروســيــة قــد ذكـــرت أّن شخصني 
ُقتال وأصيب ثالث بجروح اجلمعة 
بيد مجهول أطلق النار داخــل مقر 

لالستخبارات. 

وأوضحت أّن املهاجم دخــل مقّر 
االستخبارات عند الساعة 17،02 
بالتوقيت احملــلــي )07،02 ت غ( 
وقــتــل أحــد عناصر األمـــن وزائـــراً 
وأصــاب آخر، مؤكدة أنه مت القضاء 

على املهاجم.
ــال جهاز “أف أس بي” وهو  وق
ــارات الــداخــلــيــة  ــب ــخ ــت ــة االس ــال وك
الرئيسية في روسيا في بيان نقلته 
وكــاالت أنباء روســيــة، إّن املهاجم 

ـــو من  ــه آي.فـــــي كــونــيــف وه ــم اس
مواليد عام 1999 ويسكن في مدينة 

خاباروفسك.
وأضــــــاف اجلـــهـــاز أّن هــنــاك 
“معلومات عن أّن املسلح مرتبط 

مبجموعة من النازيني اجلدد«.
وتعيش روسيا حال تأهب قصوى 
بعد اعتداء انتحاري على مترو سان 
بطرسبورغ فــي 3 نيسان/أبريل 

خلّف 15 قتيال.


