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ترامب: االعتداء 
سيكون له 

تأثير »كبير« 
على االنتخابات 

الفرنسية

هجوم مسلح على مقر لالستخبارات في روسيا
موسكو - وكاالت: نفذ مسلح هجوما امس على مبنى خدمة األمن الفيدرالي )االستخبارات الداخلية( في 
مدينة خاباروفسك في روسيا االحتادية، ما أسفر عن مقتل شخصني، ومقتل املسلح على يد القوات األمنية 
الروسية. وقال بيان صادر عن جهاز االستخبارات الداخلي الروسي، إن مسلحا اقتحم مبنى االستخبارات 
في مدينة خاباروفسك صباحا وفتح النار بشكل عشوائي على محيط املبنى، قبيل وصوله إلى نقطة 
التفتيش. وأضاف أن عنصرا من االستخبارات الداخلية، وزائرا قتال في الهجوم، وإصابة آخر، في حني 
متكنت قوات األمن من قتل املهاجم. وأشار البيان إلى أن حتقيقات فتحت حول مالبسات الهجوم.

أملانيا توقف املشتبه به في اعتداء 
»دورمتوند«: دافعه مالي ال »إرهابي«

اإلفراج عن الصيادين القطريني املخطوفني بالعراق

برلني- وكاالت: أوقفت الشرطة األملانية امس 
املشتبه به بتنفيذ االعتداء باملتفجرات على حافلة 
فريق دورمتوند لكرة القدم. وقالت النيابة العامة 
الفيدرالية في بيان امس: ان دافع املهاجم كان ماليا 
وليس »ارهابيا«. وذكرت النيابة أن املشتبه به 
يدعى »سيرغي دبليو« ويحمل اجلنسيتني األملانية 
والروسية، وكان يهدف من وراء االعتداء التربح 
من انخفاض أســهم نــادي دورمتوند. ووجهت 
النيابة العامة للمشتبه به تهم »الشروع بالقتل 

والهجوم بعبوة ناسفة، وجرح شخص«.

وأشارت إلى أن املشتبه به استأجر غرفة في 
فندق تطل على مكان حدوث التفجير.

وكانت النيابة العامة األملانية أوقفت في وقت 
سابق مشتبها به قالت إنه من »أوساط إسالمية«.

وأسفر الهجوم الذي تعرضت له حافلة فريق 
»بروســيا دورمتوند« األملانــي في 11 أبريل، عن 
إصابة مدافعه اإلسباني مارك بارتارا بكسر في 
املعصم. وعقب القبض على مشتبه به في الهجوم، 
أعلن االدعاء العام في أملانيا أنه ال توجد أدلة حتى 

اآلن على وجود متورطني آخرين في الهجوم.

عواصــم - وكاالت: أعلنــت وزارة الداخليــة 
العراقية امس إطالق سراح ٢6 صيادا قطريا كانوا 
قد تعرضــوا للخطف في صحراء محافظة املثنى 

جنوبي العراق في شهر يناير من عام ٢015.
وقال املستشار اإلعالمي لوزير الداخلية العراقي 
هاب الطائي في بيان »ان وزارة الداخلية تسلمت 
الصياديــن القطريني الـــ ٢6 وهي تقوم بعمليات 
التدقيق والتحقق من األوراق الرسمية واجلوازات 
والتصوير وأخذ البصمة لكل صياد«، مشيرا إلى 
أنه سيتم »تسليمهم إلى السفير القطري غير املقيم 

في العراق للعودة بهم الى بالدهم«.
ولــم يتم اإلعالن عن أي تفاصيل حول اجلهة 
اخلاطفــة وآلية وصــول الصيادين القطريني إلى 

وزارة الداخلية العراقية.
وكانت قنــاة »اجلزيرة« القطرية قد أكدت في 
وقت سابق امس إطالق سراح الصيادين القطريني.

وقالت مصادر مطلعة لم يتم الكشف عن هويتها 

لـ »الســومرية نيوز«: إن »اإلفــراج عن هؤالء مت 
مبوجــب اتفاق قضى بإطالق ســراح عناصر من 
حزب سياســي يحتجزهم فصيل ســوري مسلح 
ومعارض للنظام«، مشــيرة إلــى أن »الصيادين 
املختطفني وبعد إطالق سراحهم كانوا في ضيافة 

رئيس الوزراء حيدر العبادي«.
من جهة اخرى، انتقد رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي تصريحات الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان التي وصف فيها ميليشيات احلشد 
الشعبي بـ »اإلرهابية«. ودعا العبادي أردوغان إلى 
عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية ومساندته 

في حربه ضد اإلرهاب.
وقال في بيان نشــره مكتبه اإلعالمي: »نبدي 
اســتغرابنا من تصريح الرئيــس أردوغان حول 
احلشد الشــعبي، والذي يعد شأنا داخليا عراقيا 
ال يجوز التدخل فيه. ونؤكد أن احلشــد تشــكيل 

وطني عراقي«.

»داعش« يتبنى.. وبلجيكا تدحض ادعاءاته عن هوية املهاجم

اإلرهاب »ناخب أول« و»التردد واالمتناع« سمة اجلولة األولى

فرنسا: اعتداء »الشانزيليزيه« يثير بلبلة عشية االنتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة الفرنسية »مفصلية« لم يسبق لها مثيل

واالســتطالعات األخيرة 
أبرزت ايضا معطى آخر غير 
متوقع بالنســبة إلى ظاهرة 
أن %20  إذ تبني  املتردديــن، 
الناخبــني الذين صوتوا  من 
لساركوزي في انتخابات 2012، 
اليزالون مترددين في حسم 
خياراتهم بخالل االستحقاق 

اجلاري. 
وهذا املعطى يشير بوضوح 
إلى أن الشك بدأ يدب في أوساط 
ناخبي اليمني الليبرالي، الذين 
التحقوا مباكــرون، وتخلوا 
عن مرشــح »اجلمهوريني« 
فرنسوا فيون، بسبب توجهاته 
الكاثوليكية احملافظة، أو بسبب 
الفضائح املالية التي طاولته في 

األشهر األخيرة. 
ورغم ترجيح هزمية أكبر 
حزبني تقليديــني من اليمني 
واليسار، تبقى كل االحتماالت 
مفتوحة إلعادة تشكيل املشهد 
السياسي، ولكن الثابت هو فوز 
ماري لوبن في الدورة األولى، 
وســتكون في وضع يؤهلها 

للحلول في املرتبة األولى.

احلملة االنتخابية اجلارية. 
فقد جرت العادة أن يصب 
املترددين  الناخبني  تصويت 
في مصلحة املرشحني، الذين 
يبرزون في خالل األســابيع 
األخيرة من احلملة االنتخابية. 
هؤالء املترددون ال ينتمون إلى 
أو تيار سياسي معني،  حزب 
وال يحــددون خياراتهم بناء 
املعطيات األيديولوجية  على 
التقليدية )ميني/ وسط/ يسار(، 
الديناميكية  بل يتفاعلون مع 
التي تفرزها تطورات احلملة 
املوجة  االنتخابية، ويركبون 
األكثر تأثيرا في األيام األخيرة 

من احلملة. 
املنطلق، يعتقد  ومن هذا 
اخلبراء أن املســتفيد األكبر 
من ظاهرة الناخبني املترددين 
ســيكون بال منــازع جان 
ميالنشون، فهو حقق قفزة 
مذهلة في خالل األســابيع 
إلى  الثالثة األخيــرة ليصل 
عتبة 20%، بعدما كانت شعبيته 
املاضي ال  حتى نهاية مارس 

تتجاوز %9.

األربعة تقلــص بعدما جنح 
فيون وميالنشون في حتسني 
مركزهما ليالمسا عتبة الـ %20.
٭ توجــد كتلــة كبيرة من 
الذين لم  املترددين  الناخبني 
يحددوا موقفا، ومن غير املمكن 
معرفة اجتاهات التصويت لديها 

إال في يوم االنتخاب. 
وهذه الكتلة كبيرة وتناهز 
ثلث الناخبني تقريبا، وهذا ما 
يجعل أن حســم النتيجة من 
اآلن أمر صعــب، وأن مجال 
املفاجــآت يظل مفتوحا حتى 
اللحظة األخيــرة في ضوء 
عاملني مؤثرين: ارتفاع مستوى 
التردد في صفوف الناخبني، 
وارتفاع معــدل االمتناع عن 
للفئة  التصويت. وبالنســبة 
املترددة التي ســتلعب دورا 
حاســما في حتديــد نتائج 
هذه اجلولــة من االنتخابات، 
يراهن اخلبراء على معطيني: 
األول تقليــدي، يصدق على 
جميع االستحقاقات الرئاسية. 
والثاني معطى مستجد، يرتقب 
أن يشكل واحدة من تقلبات 

محصورا بأربعة مرشــحني 
يتصدرون بشــكل مستمر 
الــرأي وهم:  اســتطالعات 
مارين لوبن مرشحة »اجلبهة 
الوطنية« )ميــني متطرف(، 
إميانويــل ماكرون مرشــح 
حركة »آن مارش« )وســط(، 
فرنسوا فيون مرشح حزب 
»اجلمهوريني« )ميني معتدل(، 
وجان لوك ميالنشون مرشح 
حركة »فرنسا غير اخلاضعة« 

)يسار راديكالي(.
ويحتدم السباق بني هؤالء 
الــى درجة يصعب  األربعة 
اللذين  الفائزين  فيها حتديد 
سينتقالن الى الدورة الثانية.
 استطالعات الرأي عشية 

االنتخابات تفيد بالتالي:
٭ لوبن وماكرون يتصدران 
الســباق، وهما األكثر حظا 
لالنتقال الــى الدورة الثانية. 
ولكن األمر غير محسوم، ورغم 
أنهما متقدمان إال أنهما سجال 
تراجعا في األســبوع األخير 
وهبطا من نحو 26% الى %23.
٭ الفــارق بني املرشــحني 

انتخابات  بيروت: عشية 
رئاسية »مفصلية« في فرنسا، 
عاد شبح االرهاب ليخيم بقوة، 
حيث ارخى هجوم الشانزليزيه 
االرهابي بظالله على مجمل 
االجــواء وعلــى احلملــة 
االنتخابية، كما ان هذا الهجوم 
يؤثر على املزاج الشعبي العام 
في انتخابات معلقة على »مزاج« 
الغموض  الناخبني ويكتنفها 

حتى الساعات االخيرة.
وتوصف هذه االنتخابات 
بأنها »انتخابات املفاجآت« من 
أول الســباق الى آخره. فهي 
انتخابات لم يسبق لها مثيل، 
انتخابات سقط فيها املرشحون 
الكبار في اجلوالت التمهيدية: 
ساركوزي ـ جوبيه ـ فالس، 
انتخابــات ال يترشــح فيها 
الرئيس الفرنسي لدورة ثانية، 
وهذا ما يحصل للمرة األولى 
في تاريخ اجلمهورية الفرنسية.  
وأيضا يحصل للمرة األولى 
السباق ليس  أن من يتصدر 
الديغولي  اليمني )احلزب  من 
الذي اســمه حاليــا احلزب 
اجلمهوري( وال من اليســار 
)احلزب االشــتراكي(، وإمنا 
من خارج هذين املعسكرين 
التاريخيني، في مؤشر واضح 
الى عمق األزمة التي تعانيها 
املؤسسة السياسية احلزبية في 
فرنسا، والى عمق التحوالت 
احلاصلة في املجتمع الفرنسي، 
والتي جتعل كل املفاجآت ممكنة 
مبا في ذلك مفاجأة أن تنحصر 
اجلولة الثانية املقررة في مايو 
املقبل بني مرشحي التطرف: 
)لوبن( واليســاري  اليميني 

)ميالنشون(.
التنافــس  وقــد صــار 

فرنسية ان املعتدي كان مصنفا 
كشخص بالغ اخلطورة وعنيف 
وخضع للمراقبة من قبل إدارة 
مكافحــة اإلرهاب منــذ مطلع 

العام.
وأوضحــت انــه عثــر في 
ســيارته - التــي اســتخدمها 
فــي الهجوم - علــى عناوين 
اإلدارة العامــة لألمن الداخلي 
)االستخبارات الداخلية( ومركز 
شــرطة بلدة »النيي« بشمال 
فرنســا وثالثة متاجــر لبيع 

األسلحة.
وتابعــت املصادر ذاتها ان 
ذلــك املهاجــم مت اعتقالــه في 
فبراير املاضي بسبب االشتباه 
في تخطيطه لتنفيذ هجوم ضد 

عناصر من الشرطة.

وفــي العــام ٢003، أديــن 
الشــخص نفسه، وفق اإلعالم 
الفرنســي احمللــي، مبحاولــة 
قتــل بإطالق النــار على اثنني 

من ضباط الشرطة.
وفي تعليقها على الهجوم، 
قالت مرشحة اليمني املتطرف 
الرئاســة ماري  في انتخابات 
لوبن، إنه يتعني على فرنســا 
ان تعيد العمل فورا بإجراءات 
الفحــص على احلــدود وطرد 
األجانب املدرجة أسماؤهم على 

قوائم املراقبة األمنية.
مــن جهتــه، دعــا ماكرون 
الى عدم اخلضوع »الستخدام 
التخويف كأداة«، معتبرا »اننا 
نعيش وســط تهديــد إرهابي 

مستمر«.
هذا، وأعربت عدة عواصم 
عن تضامنها مع فرنسا، فقدم 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
تعازيه إلى الشعب الفرنسي، 
فيما أكدت املستشارة األملانية 
اجنيال ميركل وقــوف بالدها 
»بحــزم وتصميم إلــى جانب 

فرنسا«. 
وقــال ترامــب: ان اعتــداء 
باريس سيكون له تأثير »كبير« 
علــى االنتخابــات الرئاســية 
الفرنســية، وكتــب الرئيــس 
األميركــي على تويتر »هجوم 
إرهابي في باريس. إن الشعب 
الفرنســي لن يقبــل هذا االمر 
كثيرا. سيكون له تأثير كبير 

على االنتخابات الرئاسية«.

البلجيكية ســلم نفسه ملركز 
شرطة في انتويرب« البلجيكية. 
وصــرح وزيــر الداخليــة 
البلجيكي، جام جامبون، بأن 
االســم الذي أعلنــه »داعش« 
ال تربطــه أي صلــة ببلجيكا، 
ورمبا ليس هو املنفذ احلقيقي 
للهجــوم. وأضــاف: »الرجــل 
الذي نفذ هجوم باريس ليس 

بلجيكيا، بل فرنسي«.
من جهتها، أكدت وســائل 
إعالميــة فرنســية ان منفــذ 
الهجوم على دورية الشــرطة 
في الشــانزليزيه، يدعى كرمي 
شرفي )39 عاما( وهو فرنسي 
من مواليد منطقة »سني-سان-
دوني« بالضاحية الباريسية.

وأكــدت مصــادر مصــادر 

عواصــم - وكاالت: أثــار 
االعتداء اإلرهابي الذي قتل فيه 
شرطي في جادة شانزيليزيه في 
باريس، تبناه تنظيم »داعش«، 
بلبلــة وتوترا عشــية الدورة 
األولى لالنتخابات الرئاســية 
جــادة  وكانــت  الفرنســية. 
الشانزيليزيه في قلب العاصمة 
باريس قد شــهدت مساء امس 
األول اعتداء بإطالق النار تسبب 
مبقتل شــرطي وإصابة اثنني 
آخرين وسائحة بجروح طفيفة 
بحسب الشرطة. وسرعان ما 
تبنى تنظيم »داعش« عبر وكالة 
»أعماق« الدعائية التابعة له، 
معلنــا ان »منفــذ الهجوم هو 
أبويوسف البلجيكي وهو أحد 

مقاتليه«.
وأعلــن مصــدر قريب من 
التحقيــق العثــور على ورقة 
كتبت بخط اليد تؤيد »داعش« 
قرب جثة املهاجــم. كما اكدت 
املصادر العثور على نسخة من 

املصحف في سيارته.
والحقا، تلقت فرنســا من 
الســلطات البلجيكيــة مذكرة 
توقيف صادرة بحق رجل يحمل 
االسم نفسه الذي ورد في تبني 
التنظيم املتشــدد، بحسب ما 

أفادت الداخلية الفرنسية.
وأعلــن املتحــدث باســم 
الداخليــة الفرنســية بيــار - 
هنري برانديه ان »الرجل الذي 
ورد اسمه في مذكرة املطلوبني 
أمنيا التي أصدرتها السلطات 

)ا.پ(   عناصر من الشرطة الفرنسية خالل رفع البصمات من سيارة املهاجم ومكان االعتداء  

لقطات للمفرج عنهم من داخل الطائرة املتجهة إلى قطر

واشنطن ـ أحمد عبداهلل

بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي واملخابرات املركزية 
األميركيني حتقيقــا محاطا بالتكتم حول ما إذا 
كان هناك عميل روسي في وكالة األمن القومي 
او املخابرات املركزية ســرب وثائق سرية من 

اجلهازين الى جهاز املخابرات الروسية.
وكان الســبب املباشر للتحقيق هو رصد متأن 
للوقائع املتعلقة بتســريب أسرار أميركية منذ 
أواخر رئاسة باراك أوباما حني بدا انه يتهم روسيا 
بالتدخل في االنتخابات الرئاسية، اذ تلقى البيت 
األبيض رسالة إلكترونية من طرف غامض أسمى 
نفسه »وسطاء الظل« حذر فيها أوباما من مغبة 
مواصلة االتهامات وتبع ذلك نشر وثائق داخلية 
مت احلصول عليها من وكالة األمن القومي ومن 

املخابرات املركزية.
ومبراجعة احتماالت حــدوث اختراق ألجهزة 
الكمبيوتر في وكالة األمن القومي انتهى اخلبراء 
الى ان من املستحيل متاما اختراق تلك األجهزة.

وقبل حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب بسبعة 
أيام أعلنت مجموعة من القراصنة مجهولة املكان 
حتمل نفس االسم تقاعدها عن العمل. وتوقف 
نشاط املجموعة بالفعل حتى يوم السبت املاضي 
حني عادت الى العمل ببيان قالت فيه انها قررت 
العودة ردا على قصف سورية بصواريخ توماهوك 

األميركية. وقال البيان: »اتركوا األسد لشأنه وإال 
فإن ترامب سيدفع الثمن«.

وأضاف موجها احلديث للرئيس األميركي: »بكل 
احتــرام نقول لك: ما هــذا احلمق الذي تفعل؟ 
انت تتنكــر لقاعدتك اجلماهيرية التي وضعتك 

في منصبك«.
وقال جيك ويليامز مؤسس شركة خاصة معروفة 
لألمن اإللكتروني انه شارك في متابعة كل حتركات 
املجموعة أو الشخص املسؤول عنها. وأضاف: 
»مضت شــهور ونحن ندرس كل شيء يقوم 
به. وقد استخلصنا جميعا ان من يحرك خيوط 
الشخص او املجموعة هو موسكو. األدلة على 
ذلك لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي. ولكن هناك 
احتمال ان يكون لتلك املجموعة شخص بداخل 
أحد أجهزتنا يتعاون معها حلســاب املخابرات 
الروسية. لقد كان هذا استنتاج كل اخلبراء الذين 
عملوا على هذا امللف«. إال ان مجموعة القراصنة 
تبعت بيانها املشــار إليه بنشر ملفني كبيرين 
تضمنا أدق أساليب احلماية األمنية اإللكترونية 
وسبل االختراق اإللكتروني التي وضعتها وكالة 
األمن القومي، ويفترض ان تلك امللفات هي واحدة 
من أكثر األســرار سرية لدى الوكالة. وقد عزز 
ذلك من افتراض وجود عميل ســري، الى حد 
دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي الى بدء حتقيق 

شامل في األمر.

هل يوجد عميل سري داخل االستخبارات األميركية 
سرب معلومات لروسيا؟

تقرير إخباري

قال لـ»واشنطن بوست« إن ترامب سيعيد الواليات املتحدة إلى مسارها الصحيح

محمد بن سلمان: طموحاتنا ال يحدها إال السماء
السعودية - العربية.نت: أكد صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس 
الــوزراء وزير الدفاع في مقابلة مع »واشــنطن بوســت« أن 
اململكة العربية الســعودية تعمل بثقة للدفع نحو إصالحات 

اقتصادية واجتماعية وتنمية قطاع الترفيه.
وقال محمد بن ســلمان للصحافي ديڤيــد أغناطيوس إن 

السماء هي احلد لطموحات السعوديني.
وعبــر عن تفاؤله بــأن الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
ســيعيد الواليات املتحدة إلى مســارها الصحيــح، مؤكدا أن 
ترامب اســتعاد جميع حتالفات واشــنطن  بعد باراك أوباما، 

الذي ال يثق فيه املسؤولون السعوديون.
واســتطرد قائال: »على الرغم مــن أن ترامب لم يتمم بعد 
100 يوم في كرســي الرئاسة، إال أنه استعاد جميع حتالفات 

الواليات املتحدة مع حلفائها التقليديني«.
»واشنطن بوست« قالت انه وبعد مرور عامني على حملته 
كمحفز للتغيير في السعودية، يبدو أن محمد بن سلمان بدأ 
العمــل بثقــة، واضعا نفوذه للدفع بجــدول أعماله لإلصالح 
االقتصادي واالجتماعي، األمير الشاب قام بتوضيح خططه 
في لقاء مبكتبه اســتمر ملدة 90 دقيقة، مســاء الثالثاء، وقال 
مســاعدوه إن هــذه كانت هي املقابلة األولــى املطولة له منذ 
أشــهر، حيث حتدث بشكل تفصيلي حول مواضيع عدة مثل 
السياسة اخلارجية وخطط خصخصة عمالق النفط »أرامكو« 
واستراتيجية االستثمار في الصناعة احمللية، وتنمية قطاع 

الترفيه على الرغم من معارضة البعض.
محمد بن ســلمان قال خالل املقابلة: »إن الشرط األساسي 
واجلوهري لإلصالح هو رغبة الشعب في التغيير«، وأضاف: 

»األمر األكثر إثارة للقلق هو إذا ما كان الشعب السعودي غير 
مقتنع، وفي حال كان الشعب السعودي مقتنعا، فالسماء هي 

احلد األقصى للطموحات«.
محمد بن ســلمان تكلم بشــكل ديبلوماســي عن روســيا 
والواليات املتحدة، وقد طرح تفسيرا مثيرا عن هدف السعودية 
بهذه الديبلوماسية، حيث قال: »الهدف الرئيسي من هذا هو 
أال تضع روسيا جميع أوراقها خلف إيران في املنطقة«، ومن 
أجــل إقناع روســيا بأن اململكة تعد رهانــا أفضل من طهران 
في املنطقة، أضاف: »نحن نقوم مؤخرا بتنســيق سياساتنا 
النفطية مع موســكو، وهذه قد تكون أهم صفقة لروسيا في 

العصر احلديث«.

باقي تفاصيل المقابلة على موقع »األنباء« اإللكتروني  ٭

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان


