
وصل وزي��ر الدفاع األميركي جيم ماتيس 
ظهر أم��س االثنني إل��ى كابول في زي��ارة غير 
معلنة مسبقا تأتي بعد ساعات من استقالة 
نظيره االفغاني على خلفية هجوم دام نفذته 

حركة طالبان اجلمعة. 
وفي أول زي��ارة له إلى افغانستان كوزير 
للدفاع، يلتقي ماتيس مبسؤولني كبار بينهم 
الرئيس أشرف غني بعد أقل من أسبوعني على 
إلقاء الواليات املتحدة ألكبر قنبلة غير نووية 
على مواقع تنظيم الدولة اإلسالمية في شرق 

البالد. 
ووصل الوزير األميركي في وقت تواجه فيه 
قوات األمن االفغانية أزمة داخلية مع استقالة 
وزي��ر الدفاع عبد الله حبيبي ورئيس أركان 

اجليش اجلنرال قدام شاه شاهني. 
وتزامنت االستقاالت مع االعالن عن تعديالت 
أخ��رى في قيادة اجليش وس��ط غضب بشأن 
هجوم طالبان على قاعدة عسكرية خارج مدينة 

مزار شريف الشمالية اجلمعة.
وك���ان ع��ش��رة مسلحني ب��ب��زات عسكرية 
ويرتدون سترات ناسفة دخلوا إلى القاعدة 

بشاحنات للجيش حيث فتحوا النار على جنود 
لم يكونوا يحملون سالحا في املسجد وصالة 

الطعام. 
ويعتقد بأن الهجوم هو األكثر دموية الذي 
تشنه طالبان ضد هدف للجيش االفغاني رغم 

عدم صدور حصيلة واضحة للضحايا. 
وجت��اه��ل امل��س��ؤول��ون األف��غ��ان حتى اآلن 
ال��دع��وات لتفصيل احلصيلة حيث أكتفوا 
ب��اإلع��الن ع��ن س��ق��وط “أكثر م��ن م��ئ��ة قتيل 
وجريح”. وعادة ما يحاول املسؤولون األفغان 
التقليل من عدد الضحايا في هجمات من هذا 

النوع. 
وفيما أشارت الواليات املتحدة إلى مقتل 50 
جنديا، قال بعض املسؤولني احملليني أن عدد 

القتلى وصل إلى 130.
وي��ؤك��د الهجوم تنامي ق��وة طالبان بعد 
أكثر من 15 عاما على إسقاطها من احلكم وفي 
وقت تتحضر ملوسم القتال في الربيع. وانتقد 
العديد من االفغان احلكومة لفشلها في التصدي 
للهجوم، وهو األخير في سلسة من االعتداءات 

التي نفذتها طالبان. 

ي��خ��وض م��رش��ح ال��وس��ط امل��ؤي��د الوروب���ا 
اميانويل ماكرون اجلولة الثانية من االنتخابات 
الرئاسية الفرنسية في 7 مايو ام��ام مرشحة 
اليمني املتطرف مارين لوبن، بعد أن دعا أبرز 
املرشحني اخل��ارج��ني م��ن السباق ال��ى »قطع 

الطريق امامها«.
وق��ل��ب��ت اجل��ول��ة االول����ى م��ن االن��ت��خ��اب��ات 
الرئاسية االح��د اخلارطة السياسية لفرنسا. 
وهي امل��رة االول��ى منذ 1958 التي يغيب فيها 
اليمني عن ال���دورة الثانية في فرنسا، وامل��رة 
االول���ى ال��ت��ي ال يعبر فيها مرشحا احلزبني 
الكبيرين اللذين هيمنا على االنتخابات منذ نحو 
نصف قرن، الى ال��دورة الثانية احلاسمة، بعد 
ان أسقط الناخبون مرشح احلزب اجلمهوري 
)ميني( فرنسوا فيون ومرشح احلزب االشتراكي 

بنوا آمون.
وقال ماكرون الذي حصل على 23،7 باملئة 
م��ن االص���وات لوكالة ف��ران��س ب��رس “نطوي 

اليوم بوضوح صفحة من احلياة السياسية 
الفرنسية«. وق��د تقدم على مرشحة اليمني 
املتطرف التي حصلت على 21،9 باملئة من 
االصوات، بحسب نتائج شبه نهائية من وزارة 

الداخلية الفرنسية.
واض���اف م��اك��رون ال���ذي ك��ان اس��ت��ق��ال في 
اغسطس 2016 من احلكومة، “عبر الفرنسيون 
عن الرغبة في التجديد. ان منطقنا هو منطق 
اجل��م��ع ال���ذي س��ن��واص��ل��ه ح��ت��ى االن��ت��خ��اب��ات 

التشريعية” في يونيو 2017.
وس��ج��ل ارت��ف��اع كبير لسعر ال��ي��ورو أم��ام 
ال���دوالر وال��ني االث��ن��ني ف��ي ال��ت��داوالت املبكرة 
للبورصات االسيوية، بعد االع��الن عن نتائج 

االنتخابات الفرنسية.
واش������ادت ل���وب���ن م���ن ج��ه��ت��ه��ا ب��ال��ن��ت��ائ��ج 
“التاريخية” ل��ل��دورة االول���ى. واض��اف��ت “مت 
جت��اوز املرحلة االول��ى التي توصل الفرنسيني 
الى االليزيه. هذه النتيجة تاريخية”، معتبرة ان 

الدورة الثانية املقررة في السابع من  مايو ستدفع 
الفرنسيني الى االختيار بني “العوملة املتوحشة” 
املتجسدة بخصمها ماكرون، و”البديل االكبر«. 
واك��دت اول��ى االستطالعات التي أجريت بعد 
ظهور نتائج ال��دورة االولى ان ماكرون سيفوز 
بفارق كبير على لوبن في الدورة الثانية. ودعت 
معظم االوس��اط السياسية يسارا وميينا الى 

“قطع الطريق” امام اليمني املتطرف.

ال للفوضى
واعتبر مرشح اليمني فرنسوا فيون الذي 
وصل في املرتبة الثالثة ان “ما من خيار سوى 
التصويت ضد اليمني املتطرف” الذي سيجلب 

كما قال “االنقسام” و”الفوضى«.
ووص��ف االشتراكي بنوا آم��ون ال��ذي حصل 
على 6،8 باملئة من االص���وات، النتيجة التي 
حصل عليها ب”العقاب التاريخي” حلزبه. لكنه 

اض��اف ان “اليسار لم ميت”، داعيا الى “هزم 
اجلبهة الوطنية باشد ما ميكن” والى التصويت 
ملاكرون. واتصل الرئيس االشتراكي املنتهية 

واليته فرنسوا هوالند مباكرون لتهنئته.
وقال مقرب من هوالند ردا على سؤال عمن 
سينتخب الرئيس في الدورة الثانية “ميكنكم 
ان تخمنوا خياره بني احد وزرائه السابقني الذي 

عمل معه وممثلة اليمني املتطرف«.
واستقال ماكرون في اغسطس 2016 من 
منصب وزي��ر االقتصاد ليؤسس حركة “الى 
االمام” التي قدمت باعتبارها حركة “ال ميني 
وال يسار”. ويخوض ماكرون ال��دورة الثانية 
بحظوظ وافرة ليصبح اصغر رئيس جمهورية 

في تاريخ فرنسا.
وأف��اد معهد “ايبسوس سوبرا ستيريا” ان 
مرشح حركة “الى االمام” سيحصل على 62% 
من االص���وات في مقابل %38 ملرشحة حزب 
اجلبهة الوطنية. بينما اورد معهد “هاريس 

انتراكتيف” ان الفارق سيكون اكبر مع %64 من 
االصوات ملاكرون و%36 للوبن.

وبانتقالها الى الدورة الثانية، تكرر مرشحة 
اجلبهة الوطنية اجناز والدها جان ماري لوبن 
في 2002، قبل ان يهزم على يد الرئيس جاك 

شيراك.

 مشاركة مكثفة 
وق��ال أل��دري��ك إف���زار )36 ع��ام��ا( بتأثر في 
املقر العام ملارين لوبن بعد ص��دور النتائح، 
“أنتظر هذا منذ سنوات. كانوا يبصقون علينا، 
ويصفوننا ب��ال��ن��ازي��ني. أخ��ي��را، فتح الناس 

أعينهم«.
وقال كانتان )27 عاما(، أحد أنصار ماكرون، 
“نعيش حلظة تاريخية مع مرشح خارج عن 
الثنائية احلزبية سيعمل على جتديد الطبقة 

السياسية، وهو نبأ سار الوروبا«.

وكانت احلملة االنتخابية حافلة باملفاجآت 
والتقلبات في املواقف، فشهدت سقوط املرشحني 
الرئيسيني ال��ذي��ن ك��ان��وا يشغلون الساحة 
السياسية منذ عقد، ال��واح��د تلو اآلخ��ر، ومن 
ابرزهم الرئيس السابق نيكوال ساركوزي الذي 
خ��رج من السباق منذ االنتخابات التمهيدية 
لليمني وك��ذل��ك رئيسا ال����وزراء آالن جوبيه 

واالشتراكي مانويل فالس.
وغطت قضايا الفساد الشهر على النقاش 
املعمق للقضايا االس��اس��ي��ة، خصوصا منها 
قضايا فرنسوا فيون مرشح اليمني ال��ذي لم 
يتأهل للدورة الثانية. وتراجع هذا االخير في 
استطالعات الرأي بعد الكشف في يناير 2017 
عن قضية وظائف وهمية استفاد منها اثنان من 

ابنائه وزوجته. 
وناهزت نسبة املشاركة االحد 80 باملئة، ما 
شكل احدى افضل نسب املشاركة منذ 40 عاما، 

بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.
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مرشحة اليمني املتطرف مارين لوبن

املرة األولى التي يغيب فيها اليمني عن الدورة الثانية

ماكرون ولوبن إلى الدورة الثانية من االنتخابات الفرنسية

20 من »اإلخوان« إلى مفتي مصر إحالة ملفات 
أحالت محكمة جنايات مصرية االثنني ملفات عشرين متهما 
من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، الى مفتي مصر شوقي 
عالم الستطالع رأيه في تنفيذ حكم االعدام الذي تعتزم إصداره في 

حقهم، بحسب ما ذكر مصدر قضائي.
واالسالميون العشرون متهمون بقتل 13 شرطيا عام 2013 في 
منطقة كرداسة بجنوب غرب القاهرة بعد ساعات من مواجهات مع 

قوات االمن قتل فيها املئات من انصار الرئيس االسالمي السابق.

وسيصدر احلكم في القضية التي يحاكم فيها 149 متهما 
حضوريا، في الثاني من  يوليو املقبل بعد ورود رأي املفتي، وهو 

رأي استشاري.
وهذه هي احملاكمة الثانية للمتهمني الذين يحق لهم في حالة 

صدور االحكام فعليا الطعن بها مجددا أمام محكمة النقض.
وسبق حملكمة النقض أن ق��ررت إع��ادة محاكمة املتهمني في 
فبراير 2016 بعدما ألغت أحكاما باالعدام بحق 149 شخصا كانت 

أصدرتها محكمة جنايات أخرى في العام 2015.
ووفقا للقانون املصري، فان احكام محكمة اجلنايات قابلة 

للطعن مرتني امام محكمة النقض.
وك��ان املتهمون دينوا مبهاجمة مركز للشرطة في كرداسة 
وقتل 13 شرطيا والتمثيل بجثثهم في 14  اغسطس 2013. ونفذ 
الهجوم بعد ساعات من فض األمن املصري اعتصامني لالسالميني 

في القاهرة ما ادى الى سقوط اكثر من 700 قتيل. 

بدأ زيارة إلى كابول عقب إعالن استقالة نظيره األفغاني

وزير الدفاع األميركي يتضامن 
مع أفغانستان

األردن وأملانيا: ال حل عسكريا 
لألزمة في سورية

اكد االردن واملانيا أمس ان »ال حال عسكريا« لألزمة في سوريا، 
داعيني الى التنسيق مع روسيا للتوصل الى حل سياسي لهذه األزمة 

التي دخلت عامها السابع.
وقال وزير اخلارجية األردني أمين الصفدي خالل مؤمتر صحافي 
مشترك مع نظيره األملاني سيغمار غابريل في عمان ان “ال حال 

عسكريا لألزمة السورية، ال بد من حل سلمي«.
واضاف “ال بد من ايجاد حل سلمي، روسيا موجودة وكلنا نعي ان 

ال حل بدون روسيا وال بد من احلوار معها للتوصل الى هذا احلل«.
وأك��د ان “استمرار الصراع واستمرار القتال ضحيته الشعب 
السوري”، داعيا الى العمل “مع الواليات املتحدة واوروبا وروسيا 

اليجاد احلل السياسي«.
وصعد االردن ف��ي االسبوعني األخيرين لهجته جت��اه النظام 
السوري خصوصا مع اتهام دمشق لعمان بالضلوع في مخطط 
لتحرك عسكري في جنوب سوريا. وقال وزير اخلارجية األملاني، 
بحسب الترجمة الفورية الى العربية، “نحن بحاجة الى حل سلمي 
لألزمة السورية”، مضيفا “رغم صعوبة الوضع نحن بحاجة 

روسيا  للتوصل الى حل في سوريا«.

هيومن رايتس ووتش تدعو بكني إلى 
اإلفراج عن الجئني كوريني شماليني

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق االنسان، بكني 
االثنني الى االفراج عن ثمانية الجئني كوريني شماليني اعتقلوا الشهر 

املاضي وقد يتعرضون للتعذيب اذا ما أعيدوا الى بالدهم.
ويعمد معظم الكوريني الشماليني الذين يهربون من بالدهم، إلى 
عبور احلدود مع الصني قبل ان يصلوا الى بلد ثالث، غالبا ما يكون في 

جنوب شرق آسيا، حيث يطلبون اللجوء لدى كوريا اجلنوبية.
وغالبا ما تعتبر الصني هؤالء الالجئني “مهاجرين اقتصاديني” 
تستطيع ان تعيدهم الى الشمال مبوجب اتفاق ثنائي موقع في 1986.

تعليق مهام صحافية مغربية 
الستخدامها عبارة 

»الصحراء الغربية«
اعلنت قناة »ميدي1 تي في« تعليق مهام الصحافية في القناة سمية 

الدغوغي الستخدامها عبارة »الصحراء الغربية« عند تقدمي برنامج.
واوض��ح��ت القناة ف��ي بيان مساء أم��س األول االح��د ان سمية 
الدغوغي املسؤولة عن انتاج وتقدمي برنامج “افريك سوار” املباشر 
مساء اجلمعة “جلأت الى استعمال عبارة الصحراء الغربية لتسمية 
االقاليم اجلنوبية للمملكة، عوضا عن عبارة الصحراء املغربية” اثناء 

البرنامج.
واضاف البيان انه ازاء هذا “اخلطأ املهني”، اتخذت ادارة القناة 
“اجراءات حازمة” و”قرارا فوريا بتعليق مهام” الصحافية في 
انتظار انتهاء التحقيق “لكشف مالبسات هذا التصرف غير املقبول 

وترتيب اآلثار القانونية املناسبة عليه«.

في حال أقدمت واشنطن على شن حرب في شبه اجلزيرة الكورية

كوريا الشمالية تهدد مبحو الواليات املتحدة عن وجه األرض
حذر موقع الكتروني تابع لكوريا الشمالية من أن 
بيونغ يانغ »ستمحو« الواليات املتحدة »عن وجه 
االرض« ف��ي ح��ال أشعلت واشنطن حربا ف��ي شبه 
اجلزيرة، في آخر تهديد من نوعه وسط تصاعد التوتر 

في املنطقة. 
وك��ان نائب الرئيس األميركي مايك بنس قال من 

سيدني السبت إن حاملة الطائرات األميركية “كارل  
فينسون” ستصل إل��ى بحر اليابان املتاخم لشبه 
اجلزيرة الكورية “في غضون أيام”، وسط تقارير 
تفيد بأن كوريا الشمالية حتضر إلج��راء اختبارها 

النووي السادس. 
ويعتقد بأن بيونغ يانغ ال تزال بعيدة عن هدفها 
املتمثل بصناعة ص��اروخ ق��ادر على بلوغ األراض��ي 
األميركية، إال أنها صعدت لهجتها خ��الل األسابيع 

املاضية وأج��رت جتربتني صاروخيتني ه��ذا الشهر 
وحده. 

وأك��دت سلسلة مقاالت نشرتها صحيفة احلزب 
احل��اك��م الرسمية “رودونغ سينمون” أن القوات 
الكورية الشمالية لن تخضع للتهديدات ووصفت 
وصول مجموعة سفن قتالية أميركية إلى املنطقة بأنه 
“ابتزاز عسكري مكشوف«.  وأفادت أمس أن “تهديدا 
من هذا النوع قد يرعب قنديل بحر، وال ميكنه أن يؤثر 
في جمهورية كوريا الدميوقراطية الشعبية،” وهو 

االسم الرسمي لكوريا الشمالية. 
وكانت ذكرت قبل ذلك أن قوات البالد “جاهزة قتاليا 
إلغ��راق حاملة الطائرات النووية األميركية بضربة 

واحدة«.
وتصعد بيونغ يانغ من لهجتها كل ربيع عندما 

جتري الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية تدريبات 
عسكرية مشتركة ينظر إليها على أنها حتضيرات لشن 

هجوم على الشطر الشمالي. 
ورأى مقال آخر على موقع بيونغ يانغ الدعائي 
“اورميينزوكيري” االثنني أن إرسال “كارل فينسون” 
هو مبثابة إعالن حرب، مشيرا إلى أنه “دليل على أن 

اجتياح الشمال يقترب يوما بعد يوم«.
واعتبرت االفتتاحية التي ذكر “اورميينزوكيري” 
أن ضابطا في اجليش كتبها، أن مقارنة واشنطن كوريا 
الشمالية بسوريا هو “سوء تقدير كبير”، مشيرة الى 
ان سوريا لم تسارع الى الرد عندما قصفت الواليات 

املتحدة قاعدة عسكرية للجيش السوري. 
وأض��اف��ت أن��ه ف��ي ح��ال حصل هجوم على كوريا 
الشمالية “فسيرى العالم كيف ستتحول حامالت 

الطائرات النووية األميركية الطائشة إلى كومة كبيرة 
من الفوالذ وستدفن حتت البحر وكيف ستمحى دولة 

اسمها أميركا عن وجه األرض«.
ويتوقع أن جتري كوريا الشمالية جتربة جديدة 

اليوم الثالثاء إلحياء الذكرى ال�85 لتأسيس جيشها. 
 إال أنها ل��م تختبر ق��ط ص��اروخ��ا بالستيا عابرا 
للقارات بإمكانه بلوغ القارة األميركية رغم أنها تسعى 
إلى تطوير صاروخ من هذا النوع. وال يعتقد كذلك أنها 
جنحت في تصغير التكنولوجيا الذرية التي متلكها 

لدرجة متكنها من تثبيت رأس نووي على صاروخ. 
وأكد املسؤولون األميركيون مرارا على أن “جميع 
اخليارات مطروحة” لكبح جماح طموحات بيونغ 
يانغ التسلحية، مبا في ذلك تنفيذ ضربات عسكرية 

ضدها. 
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ق��ت��ل اث��ن��ان وأص��ي��ب أرب��ع��ة من 
مقاتلي العشائر جراء تفجير عبوات 
ناسفة أعقبته اشتباكات مسلحة ضد 
تنظيم الدولة االسالمية مساء أمس 
األول االحد بعيد مقتل عشرة عناصر 
من ال��ق��وات االمنية في كمني نصبه 
ج��ه��ادي��ون، حسبما أف���ادت مصادر 

أمنية ومحلية وكالة فرانس برس.
وقال شاكر الريشاوي قائد “فوج 
صقور الصحراء” ملقاتلي العشائر 
أمس االثنني لفرانس برس “قتل اثنان 
وأصيب أربعة من مقاتلينا بجروح 
ج��راء تفجير داع��ش سلسلة عبوات 
ناسفة استهدف عجلة ملقاتلينا أعقبه 

مواجهات مسلحة” بني الطرفني.
ووق���ع ال��ه��ج��وم م��س��اء االح���د في 
منطقة الكيلو 25 الى الغرب من مدينة 

الرطبة، وفقا للمصدر.
وحتدث الريشاوي عن مقتل اثنني 

واعتقال اثنني آخرين من اجلهاديني.
وأك����د ض��اب��ط ب��رت��ب��ة ن��ق��ي��ب في 
اجليش املتواجد في االن��ب��ار، وقوع 
الهجوم وعدد الضحايا. وتقع الرطبة 
على بعد نحو 390 كلم غرب بغداد 
في محافظة االنبار املترامية االطراف، 
وهي آخر بلدة رئيسية على الطريق 

إلى احلدود مع األردن.
وقبل وقوع هذا الهجوم قتل عشرة 
واص��ي��ب 20 م��ن م��ق��ات��ل��ي اجليش 
والشرطة والعشائر في كمني نصبه 
ل��ه��م م��ق��ات��ل��ون م��ن تنظيم ال��دول��ة 

االسالمية يرتدون زي قوات االمن.
وق��ال ضابط في اجليش العراقي 
م��س��اء االح���د لوكالة ف��ران��س برس 
أن “عناصر م��ن داع���ش مسلحني 
برشاشات وقاذفات صواريخ هاجموا 
عربات مدنية وعسكرية تنقل جنودا 
قرب الرطبة، فقتلوا 10 أشخاص على 

األقل وأصابوا 20 آخرين«. 
وأشار الى ان “عناصر داعش كانوا 
يرتدون ال��زي العسكري ويقودون 
ع��رب��ات عسكرية. ونصبوا حاجزا 
وهميا على الطريق الرئيسي قرب 

الرطبة«. 
ومتكنت ال��ق��وات العراقية بدعم 
م��ن التحالف ال��دول��ي ال���ذي تقوده 
الواليات املتحدة، من استعادة مدن 
مهمة ومناطق واس��ع��ة ف��ي االنبار 
من قبضة اجلهاديني الذين مازالوا 
ي��ت��واج��دون ف��ي مناطق متفرقة في 
محافظة االنبار التي تشترك بحدود 

مع سوريا واالردن والسعودية.
وتعرضت ق��وات ح��رس احل��دود 
وقوات أمنية تنتشر في مناطق غرب 
االن��ب��ار خ��الل األش��ه��ر األخ��ي��رة الى 
هجمات متكررة من تنظيم الدولة 

االسالمية. 

تفجير عبوات ناسفة.. واشتباكات مسلحة مع عناصر التنظيم

هجوم لـ »داعش« ضد قوات 
عراقية في الرطبة

مرشح الوسط املؤيد ألوروبا إميانويل ماكرون


