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فرنسا أمام خيار حاسم.. ناخبو اليسار واملترددون يحددون الرئيس املقبل

الغزو الروسي ألوكرانيا يدخل شهره الثالث.. وعقبات تؤّخر تقدمه في الشرق

التــزم  ـ وكاالت:  باريــس 
املرشحان لالنتخابات الرئاسية 
في فرنســا، الرئيــس املنتهية 
واليتــه إميانويــل ماكــرون 
ومنافســته اليمينية املتطرفة 
مارين لوبن، الصمت االنتخابي 
أمــس، غــداة انتهــاء احلملــة 
الرسمية القتراع تبدو نتائجه 

حاسمة ملستقبل البالد.
وكشــفت آخر استطالعات 
للرأي عن أن ماكرون ســيفوز 
في الدورة الثانية التي تشكل 
نسخة ثانية من تلك التي جرت 
فــي ٢٠١٧، بفارق أقل من الذي 
سجل قبل خمس سنوات عندما 
حصل على ٦٦٪ من األصوات، 
لكن قد يكون لنسبة االمتناع 

تأثير كبير.
ويخشى كل من املعسكرين 
امتناع ناخبيه عن التصويت 
الســيما في هــذه الفتــرة من 
العطــالت املدرســية الربيعية 

في جميع أنحاء البالد.
وأيا يكن الفائز فســيكون 

لهذا االقتراع أهمية تاريخية،
فماكــرون ســيصبح أول 
رئيس يعاد انتخابه منذ جاك 
شيراك في ٢٠٠٢، وأول رئيس 
يعــاد انتخابــه خــارج فتــرة 

عواصــم ـ وكاالت: يدخــل الغــزو 
الروسي ألوكرانيا شهره الثالث اليوم، 
حيث التزال القوات الروســية تواجه 
عقبــات تعوقهــا من حتقيــق أهداف 
«املرحلة الثانية» من الهجوم في شرق 
البالد، بسبب مقاومة القوات االوكرانية 
وحصول كييڤ على مزيد من االسلحة 
النوعيــة التــي طلبتها مــن احللفاء، 
بحسب تقارير اســتخباراتية غربية. 
فاملرحلة الثانية التي أطلقتها موسكو 
قبل ايام تهدف الى «بســط السيطرة 
الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا» 
وصوال الــى املناطــق االنفصالية في 

مولدافيا املجاورة.
لكن الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينسكي أعلن في كلمة مصورة أذيعت 
في وقت مبكر من فجر أمس، أن احللفاء 
يقدمون «أخيرا» األسلحة التي طلبتها 
بالده. فقد قالت كندا إنها زودت قوات 
األمــن األوكرانية مبدفعيــة ثقيلة في 
أعقــاب تعهد رئيس الوزراء جاســنت 
ترودو، في وقت سابق هذا األسبوع، 
بإرســال مزيد من قطــع املدفعية إلى 
أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي. 
وقالت وزارة الدفاع الكندية إنها سلمت 
عــددا مــن مدافــع «هاوتــزر إم ٧٧٧» 
والذخيــرة اخلاصــة بها إلــى القوات 
األوكرانيــة، وتقوم بوضع اللمســات 
األخيرة علــى عقود مركبــات مدرعة 

سترسلها إلى أوكرانيا في أقرب وقت 
ممكن. بدوره، أعلن الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون أن بالده تعتزم تسليم 
أوكرانيا مدافع قيصــر هاوتزر ذاتية 
الدفع، وآالف القذائف ملواجهة القوات 

الروسية.
وأكد ماكرونـ  في مقابلة صحافيةـ  
أن بالده سلمت كييڤ صواريخ موجهة 
من طراز ميالن املضادة للدبابات. يشار 
إلى أن «قيصر» نظام مدفعي فرنسي 

الصنع مثبت على شاحنة.
وكرر زيلينســكي حتذيره من أن 
الغزو الروسي لبالده مجرد بداية، وأن 
موسكو لديها خطط لالستيالء على دول 
أخرى، مدلال على ذلك بتصريحات قائد 
قوات املنطقة العسكرية الوسطى في 
اجليش الروســي روستام مينيكايف 
التي قال فيها إن السيطرة الكاملة على 
جنــوب أوكرانيا من شــأنها أن تتيح 
لبالده الوصول إلى ترانسدنيستريا، 
وهي منطقة انفصالية حتتلها روسيا 
في مولدافيا فــي الغرب. وهو ما أثار 
استياء كيشيناو التي استدعت السفير 
الروسي لالحتجاج وعبرت عن «قلقها 
العميــق»، مطالبة موســكو باحترام 
«سيادة أراضي» مولدافيا و«حيادها».
وقــال زيلينســكي «يتعــني علــى 
جميع األمم التي تؤمن مثلنا بانتصار 
احلياة على املوت أن تقاتل معنا. يجب 

أن تســاعدنا، ألننا أول مــن يقف في 
الصف. ومن سيأتي بعد ذلك؟». وكان 
تصريح مينيكايــف من التصريحات 
األكثر تفصيال حول طموحات روسيا 
في أوكرانيا ويشير إلى أن موسكو ال 
تخطــط إلنهاء هجومهــا هناك في أي 

وقت قريب.
أوليكســيتش  وعــد  ميدانيــا، 
الرئيــس  أريســتوفيتش مستشــار 
األوكرانــي بـ «هجوم مضاد» بنســبة 
«١٠١٪» الستعادة ماريوبول مبجرد أن 
تقرر هيئة األركان العامة ذلك حسب 

وسائل اإلعالم األوكرانية.
وقد أشارت تقديرات االستخبارات 
البريطانية إلى استمرار املعارك العنيفة 
في مدينة ماريوبــول األوكرانية رغم 
االدعاء الروسي باالستيالء الكامل على 
املدينة الساحلية. ونشرت وزارة الدفاع 
البريطانية التقرير في مراجعة دورية 
عبر تويتر أمس، الفتة الى أن الهجمات 
األوكرانية املضادة التزال تعوق جهود 
موسكو، كما أن القتال العنيف يحبط 
احملاوالت الروســية لالســتيالء على 
املدينة الساحلية الرئيسية، األمر الذي 

يعوق تقدمها في منطقة دونباس.
وكان الرئيس الروســي فالدميير 
اعلن قبل ايام «السيطرة الكاملة» على 
ماريوبول، وكذلك إلغاء خطة اقتحام 
مصنع ازوفستال للحديد آخر جيوب 

املقاومة الذي يتحصن فيه ما تبقى من 
قوات اوكرانية ومدنيون.

مبوازاة ذلك، قال سيرهي جايداي 
حاكــم منطقــة لوغانســك األوكرانية 
في تصريحــات تلفزيونية إن القوات 
الروســية واصلت أمس قصف جميع 
املــدن التــي تســيطر عليهــا القوات 
األوكرانية في املنطقة الواقعة في شرق 

البالد وانها تكثف القصف.
القــوات األوكرانيــة  وأضــاف أن 
تنسحب من بعض التجمعات السكنية 
هناك لتعيد تنظيم صفوفها، لكن هذه 
اخلطوة ال ترقى إلى انتكاسة خطيرة. 
وتواصل السلطات األوكرانية، تأكيد 
قدرتها على إخراج اجليش الروسي من 
أراضيها. لكنها تطالب أيضا بهدنة في 
عيد الفصح. وكان الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينسكي عبر عن غضبه 
«لرفض» موسكو ذلك. واتهم زيلينسكي 
روسيا بـ«جلب املوت ألوكرانيا». وقال 
«املــوت ال ميلــك أي فرصة لالنتصار 
على احلياة وكل مسيحي يعرف ذلك».
وأضــاف زيلينســكي أن «هنــاك 
حاجة إلى وقف إنساني (للقتال) من 
أجل إجالء آمن آلالف املدنيني الراغبني 
فــي مغادرة مناطق األعمــال العدائية 
اخلطيرة اجلارية واحملتملة الســيما 
مــن ماريوبول التي طالــت معاناتها» 
وسقط فيها آالف القتلى على األرجح.

في مجلس النواب.
وتودد املتنافسان لناخبي 
املرشح اليساري الراديكالي جان 
لوك ميالنشــون الذي جاء في 
املركز الثالث في الدورة األولى 
التي جرت في العاشر من ابريل، 

مما ميكن أن تفعله لوبن بفرنسا 
وغضبهم من سجل ماكرون.

وطبقا ألحدث استطالعات 
الرأي فإن اخلوف قد يتغلب على 
الغضب. فماكرون املنتمي لتيار 
الوسط واملؤيد ألوروبا يتقدم 

يقولون إنهم لــن يصوتوا أو 
لم يقرروا من ســيصوتون له 
تعنــي أنه من غير املســتبعد 
أن حتــدث مفاجــأة وتفــوز 
لوبــن مثلمــا أيــد الناخبــون 
البريطانيــون اخلــروج مــن 
االحتاد األوروبي «البريكست» 
وانتخــب األميركيــون دونالد 

ترامب رئيسا.
وقال ماكرون للناخبني في 
قرية فيجياك بجنوب فرنســا 
إن االنتخابات ليســت أقل من 

استفتاء على مستقبل البالد.
وأكد انه «استفتاء بنعم أو 
ال ألوروبا، ونحن نريد أوروبا.. 
اســتفتاء بنعم أو ال لفرنســا 
العلمانية املتحدة، التي ال تقبل 
التجزئة... ونقول لذلك نعم».

أما لوبن التي تتهم ماكرون 
بالنخبوية، فقالت أمس األول 

«هو ال يحب الفرنسيني».
ودعــي ٤٨٫٧ مليون ناخب 
إلــى التصويت اليــوم اعتبارا 
من الساعة السادسة بتوقيت 

غرينتش.
وبســبب فــارق التوقيت، 
صــوت ناخبو أراضي ما وراء 
البحــار في غوادلوب وغويانا 
واملارتينيك وسان بارتيليمي 

بعد لوبــن، وحصل على نحو 
٢٢٪ من األصوات.

ووجــه املرشــحان النــداء 
األخيــر إلى الناخبني الذين لم 
يحددوا ملن سيعطون أصواتهم 
والذين يوازنون بني مخاوفهم 

فــي االســتطالعات على لوبن 
املناهضة للهجرة واملشككة في 
االحتــاد األوروبي مبا يتراوح 

بني ١٠ نقاط و١٤ نقطة.
لكن احلقيقة املتمثلة في أن 
ثالثة من بني كل عشرة ناخبني 

وسان مارتان وسان بيار-إي-
ميكولون وبولينيزيا الفرنسية 

أمس.
وطغــت على احلملــة إلى 
حــد كبير وبــاء كورونــا، ثم 
احلرب في أوكرانيا التي أثرت 
على القدرة الشــرائية وباتت 
الشغل الشاغل للفرنسيني، نظرا 
لتداعيات النزاع على أســعار 

الطاقة والغذاء.
وجلذب ناخبي ميالنشون 
وعــدت مارين لوبــن بحماية 
الفئات األضعف، بينما انعطف 
إميانويل ماكرون إلى اليســار 
متعهدا بجعل البيئة في صميم 

عمله.
وأيا يكن الفائز فقد تصبح 
االنتخابات التشــريعية املقرر 
إجراؤهــا فــي يونيــو أشــبه 
بـ«دورة ثالثة» إذ من الصعب 
لكل من لوبن وماكرون احلصول 

على أغلبية برملانية.
وعبر ميالنشون أيضا عن 
طموحــه ألن يصبــح رئيســا 
للوزراء وبالتالي فرض تعايش، 
آمال فــي تصويت كبير لنواب 
حزبه «فرنسا املتمردة» الذي بدأ 
أساسا مفاوضات مع التشكيالت 

اليسارية األخرى.

زيلينسكي يحذر من أن أهداف موسكو أبعد من حدود بالده.. ويتسلم «أخيراً» األسلحة التي طلبها من احللفاء

ناخبون فرنسيون يدلون بأصواتهم في سانت بيير حيث بدأ التصويت باكرا في أراضي ما وراء البحار           (أ.ف.ب)

متظاهرة حتمل صورة للرئيس فالدميير بوتني خلف القضبان خالل مظاهرة «روس ضد احلرب» في أملانيا      (رويترز)

تعايــش مع حكومة من جانب 
سياســي آخر منذ بدء اختيار 
رئيــس الدولة باالقتراع العام 
املباشــر في ١٩٦٢. أمــا لوبن، 
فستصبح أول امرأة وأول زعيم 
لليمني املتطرف يتولى الرئاسة 

في حال فازت.
واعتبارا من منتصف الليلة 
قبل املاضية، منعت االجتماعات 
العامــة وتوزيــع املنشــورات 
والدعاية الرقمية للمرشحني. وال 
ميكن نشر نتائج أي استطالع 
للــرأي قبل إعــالن التقديرات 
األولى عند الساعة ٢٠٫٠٠ (١٨٫٠٠ 

ت غ) اليوم.
وحتى اللحظة األخيرة من 
احلملة حث كل من املرشــحني 
مؤيديه على التوجه إلى مراكز 
االقتراع، مؤكدين أنه لم يحسم 
أي شيء أيا تكن التوقعات أو 
الــرأي. واختتم  اســتطالعات 
ماكرون حملته التي بدأها في 
وقت متأخر بسبب احلرب في 
أوكرانيا باجتماع في فيجياك 
في منطقة لو الريفية (وسط)، 
بينما أنهــت مارين لوبن التي 
جتولت في جميع أنحاء البالد 
لشهر، حملتها في معقلها في با-
دو-كاليه (شمال) الذي متثله 

إسرائيل تغلق معبر بيت حانون مع غزة انتقامًا لهجمات صاروخية
وتضييق اخلناق على احملتفلني بـ «سبت النور» في كنيسة القيامة

عواصم ـ وكاالت: أعلنت 
سلطات االحتالل االسرائيلي 
نيتها منع فلسطينيي غزة من 
العمل علــى أراضيها اعتبارا 
مــن اليوم حتى إشــعار آخر 
في إجــراء انتقامــي اتخذته 
بدعوى إطــالق دفعة جديدة 

من الصواريخ من القطاع.
وأغلق االحتــالل معبري 
بيت حانون، وكرم أبوسالم 
التجــاري، الواقعــني شــمال 
وجنــوب قطاع غزة، اعتبارا 
من اليوم وحتى إشعار آخر 
ردا على مــا قالت انه اطالق 
صواريــخ من القطــاع على 

األراضي التي حتتلها.
وأفادت وكالة أنباء «وفا»، 
بأن سلطات االحتالل أغلقت 
معبر بيت حانــون «إيريز» 
شمال القطاع أمام تنقل العمال 
والتجار واملرضى، ومعبر كرم 
أبو ســالم التجاري، ومنعت 
واملــواد  البضائــع  ادخــال 
التموينية واحملروقات ومواد 
البنــاء لغــزة، حتــت حجج 

وذرائع واهية.
ويأتي االغالق بعد اسبوع 
من التصعيد والتوتر نتيجة 
اقتحامات مستوطنني متطرفني 
بحماية قوات االحتالل، باحات 
املسجد األقصى ألداء طقوس 
تلمودية استفزازية في احلرم 
القدســي تخللهــا اعتــداءات 
علــى املعتكفــني واملرابطني 
في األقصى وسقوط عشرات 

االصابات. 

ويعمــل آالف الفلســطينيني 
فــي إســرائيل الســيما فــي 
قطاعي البناء والزراعة، حيث 
يتقاضون أجورا أعلى بكثير 
مما يحصلون عليه في غزة.

ومســاء أمس األول أطلق 
صاروخان من قطاع غزة الذي 
تسيطر عليه حماس باجتاه 
إسرائيل، ســقط أحدهما في 
حقل في األراضي اإلسرائيلية 
والثاني بالقرب من منزل في 

القطاع الفلسطيني.
وقال اجليش اإلسرائيلي 
إن صاروخــا ثالثا أطلق في 
ســاعة مبكرة من فجر أمس 

باجتاه إسرائيل.

والعمود، دون إبداء أسباب.
التضييقات  وتأتي هــذه 
رغم استجابة محكمة االحتالل 
العليا فــي القدس لاللتماس 
مؤسســات  قدمتــه  الــذي 
وشــخصيات أرثوذكســية 
مقدســية، بعد التقييد الذي 
فرضتــه ســلطات االحتالل 
بحق أعــداد احملتفلني، حيث 
مت تقليــص املشــاركني فــي 
احتفاالت «ســبت النور» في 
كنيســة القيامــة إلــى ١٥٠٠ 
شخص. ومبوجب قرار محكمة 
االحتالل، فإنه يسمح ألربعة 
آالف شــخص باملشاركة في 
بكنيســة  النــور»  «ســبت 
القيامة ومحيطها، ويســمح 
لــكل مــن يرغب باملشــاركة 
في االحتفاالت بســبت النور 
بدخول البلــدة القدمية دون 

حتديد العدد.
طالبــت  جهتهــا،  مــن 
وزارة اخلارجية واملغتربني 
الفلسطينية اإلدارة األميركية 
الســلطات  بالضغــط علــى 
اإلسرائيلية لوقف تغولها على 
القدس ومقدساتها املسيحية 

واإلسالمية.
وأدانت الوزارة، في بيان 
صحافي نقلته وكالة األنباء 
الفلســطينية  واملعلومــات 
(وفا)، «االعتداءات الوحشية 
التي ترتكبها سلطات االحتالل 
اإلســرائيلي، بحق كنيســة 
القيامــة واملصلني احملتفلني 

بسبت النور».

وعلــى غــرار إجراءاتهــا 
االســتفزازية جتاه املسلمني 
خالل شــهر رمضان املبارك، 
قامــت ســلطات االحتــالل 
بالتضييــق علــى احتفاالت 
الكنائس املسيحية التي تسير 
حســب التقومي الشــرقي بـ 
«سبت النور» أمس، وأعاقت 
وصول احملتفلني إلى كنيسة 
القيامــة. ونصبــت حواجز 
عســكرية في محيــط البلدة 
القدمية، وأغلقت باب جديد، 
املــؤدي إليها، والــذي يدخل 
منه احملتفلون بسبت النور، 
وطلبــت منهم التوجــه إلى 
أبواب أخرى، مثل بابي اخلليل 

قوات االحتالل متنع املسيحيني من الوصول الى كنيسة القيامة لالحتفال بـ «سبت النور»               (وفا)

وإيريز هو املعبر الوحيد 
لألفــراد بــني قطــاع غــزة 

واألراضي اإلسرائيلية. 
وقال مكتب املتحدث باسم 
«وحدة تنسيق أعمال احلكومة 
في املناطــق» (كوغات) «في 
أعقاب إطالق الصواريخ من 
قطاع غزة، يوم األحد ال يتم 
فتــح معبــر إيريــز خلروج 
العمــال والتجــار مــن قطاع 
غزة». وأضافــت هذه الهيئة 
املكلفــة شــؤون األراضــي 
الفلسطينية في وزارة الدفاع 
االســرائيلية أن «قرار إعادة 
فتح املعبر ســتتم دراســته 
وفقــا لتقييــم األوضــاع». 

محاولة اغتيال قائد كبير باحلرس الثوري 
ومقتل مرافقه في سيستان ـ بلوشستان

األمم املتحدة جتمع تبرعات لتفادي 
«كارثة» خزان صافر النفطي قبالة اليمن

عواصمـ  وكاالت: جنا قائد اللواء ١١٠ «سلمان 
الفارسي» التابع للحرس الثوري، العميد حسني 
املاسي، من محاولة اغتيال مبدينة زاهدان مركز 
محافظة سيستان وبلوشستان املضطرب جنوب 

شرق إيران، فيما قتل مرافقه.
وكشفت وكالة األنباء اإليرانية «إيرنا» نقال 
عن شهود عيان، عن أنه جرى إطالق النار فجر 
أمس «من قبل شخص أو أشخاص مجهولني»، 
نحو ســيارة العميد املاســي قائد لواء سلمان 
الفارســي في زاهدان ما أدى إلى مقتل حارسه 
اخلاص. في حني نفى مصدر مطلع للوكالة في 
مقــر «قدس» التابع حلرس الثورة اإلســالمية 

إصابة العميد حسني املاسي.
هــذا، وأعلــن مســاعد محافــظ سيســتان 
وبلوشستان للشؤون األمنية والشرطية، علي 
رضا مرحمتي، عن اعتقال الضالعني في عملية 
إطالق النار على نقطة تفتيش في زاهدان مركز 

احملافظة. وأوضح قائال: إن نقطة التفتيش واقعة 
عند مدخل مدينة زاهدان تعرضت إلطالق نار 

فجر أمس من قبل عناصر شريرة.
وتابــع: «في هذا احلادث استشــهد محمود 
آبساالن جنل العميد آبساالن (نائب قائد فيلق 
سلمان للحرس الثوري في محافظة سيستان 
وبلوجســتان) الــذي كان متواجــدا في نقطة 

التفتيش».
وأردف: «إن الضالعــني فــي عمليــة إطالق 
النار هذه مت اعتقالهم، والتحقيق جار معهم في 
الوقت احلاضر»، حيث يذكر أن قوات احلرس 
الثوري اعتقلت الضالعني في هذا احلادث، وهم 
٤ عناصر كانوا يستقلون سيارة وأطلقوا النار 

على نقطة التفتيش.
وأوضحت الوكالة أن القتيل هو أيضا جنل 
العميد برويز آبســاالن، أحــد قادة احلرس في 

احملافظة.

وكاالت: أعلنــت األمم املتحــدة أمس، أنها 
ستنظم مؤمترا دوليا جلمع التبرعات ملواجهة 

تهديد خزان صافر النفطي غرب اليمن.
جاء ذلك في تغريدة مقتضبة نشرها منسق 
األمم املتحدة للشــؤون اإلنســانية في اليمن، 
ديڤيد غريسلي بصفحته على موقع «تويتر».

وقال غريسلي: «مبناسبة يوم األرض (٢٢ 
أبريــل مــن كل عام)، تعمــل األمم املتحدة في 
اليمن على املساعدة في منع وقوع كارثة بيئية 
وإنسانية متمركزة قبالة ساحل البحر األحمر 
اليمني». وكشف أنه «في ١١ مايو املقبل، ستشارك 

األمم املتحدة وهولندا في رئاسة حدث إعالن 
التبرعات للخطة التي تنســقها األمم املتحدة 
ملواجهــة التهديد من خزان صافــر النفطي»، 
دون ذكــر مزيد مــن التفاصيل. وأعلنت األمم 
املتحدة، في وقت سابق، عن حاجتها جلمع ٨٠ 
مليــون دوالر خالل مؤمتر للمانحني في مايو 
املقبل، لتمويل خطة إنقاذ اخلزان النفطي التي 
تشمل استئجار ســفينة كبيرة لنقل مخزون 
الناقلة، والذي يزيد عن مليون برميل من النفط 
اخلام، إضافة إلى تكاليف أعمال الصيانة التي 

ستستمر ملدة ١٨ شهرا.

ً ماكرون ولوبن وّجها النداء األخير ألنصارهما قبل الدخول في الصمت االنتخابي.. وأراضي ما وراء البحار صوتت باكرا


