
أحيا مئات االف الزوار الشيعة أمس في بغداد 
ذك��رى وف��اة االم��ام موسى الكاظم، سابع االئمة 
املعصومني لدى الشيعة، بعد ان توافدوا على 
م��دى أي��ام وس��ط اج���راءات امنية مشددة من كل 

انحاء البالد.
وتعد ذكرى وفاة االمام موسى الكاظم احدى 

املناسبات االكثر حزنا لدى املسلمني الشيعة.
واحتشد مئات االف ال��زوار حول مرقد االمام 
في شمال بغداد، وارتدى معظمهم مالبس سوداء 
ورف��ع ع��دد منهم راي��ات اسالمية، وفقا ملصور 

فرانس برس.
واقام ال��زوار جنازة رمزية لالمام ساروا بها 
ح��ول املرقد فيما تعالت اناشيد دينية حزينة 
ت��روي قصة االم���ام. وعقد االم��ني العام للعتبة 
الكاظمية جمال عبد ال��رس��ول ال��دب��اغ مؤمترا 
صحافيا مشتركا مع قائد عمليات بغداد الفريق 
الركن جليل الربيعي عند انتهاء املراسم بعيد 
ظهر االح���د.  وق��ال ال��دب��اغ ان “الزيارة حققت 
توافدا بحدود ستة ماليني زائر” على مدى االيام 
امل��اض��ي��ة.  وب���دأت حشود غفيرة منذ اي��ام عدة 
بالتدفق نحو املرقد الواقع في منطقة الكاظمية، 
قادمني من بغداد ومحافظات اخرى الحياء ذكرى 
مقتل سابع االئمة املعصومني لدى الشيعة االثني 

عشرية، في العام 799.

واض��اف الدباغ “من املؤكد ان عددا كبيرا من 
الزائرين ج��اؤوا من خ��ارج العراق”، من دون 

االشارة الى عدد محدد. 
وشارك عدد كبير من الزوار من رجال ونساء 
ارتدى معظمهم مالبس سوداء، في شعائر بينها 
ضرب بالسالسل على الظهر او لطم على الصدور 

او الرؤوس.
واعلن الربيعي ان “القوات االمنية عملت بجد 

وجنحت في تسهيل حركة الزائرين«. 
واض���اف ان “كل ال��ط��رق مؤمنة وسيستمر 
تواجد قوات االمن حتى بعد انتهاء الزيارة  حتى 

مغادرة اخر زائر«. 
واوضح الربيعي ان “قوات االمن متكن من قتل 
ارهابي انتحاري في احدى املناطق الى الشمال 
من بغداد اضافة الى افشال هجمات اخرى كانت 

تستهدف الزائرين«.
وقال احد ال��زوار احمد جمال )28 عاما( وهو 
موظف حكومي لفرانس برس ان “الزيارة تعني 
الكثير، تعني احترام ما عناه االمام جراء الظلم 

وتؤكد سيرنا على طريق اخلير خلف االمام«.
وانتشرت في الشوارع التي سلكها الزوار خيم 

لالستراحة ولتقدمي الطعام والشراب. 
ورافقت املناسبة اجراءات امنية مشددة متثلت 
في قطع الطرق ونشر دوريات وحواجز تفتيش 

في مختلف انحاء بغداد وخصوصا على امتداد 
الطرق التي خصصت ملسير الزوار.

ورغ��م اع��الن السلطات أم��س عطلة رسمية 
لتسهيل حركة ال��زوار الداء الزيارة، توفي رجل 
واصيب ستة اشخاص بكسور جراء تدافع بني 

الزوار. 
وق��ال الطبيب احمد الرديني املتحدث باسم 
وزارة الصحة لفرانس برس “حدثت حالة وفاة 
واحدة لرجل واصيب ستة اشخاص بكسور جراء 

تدافع بني الزائرين«. 
ووق���ع ال��ت��داف��ع ب��ع��د منتصف ل��ي��ل السبت 
االحد في موقع قريب من منطقة الكاظمية، وفقا 

للطبيب.
ولد االمام الكاظم في االبواء بني مكة واملدينة 
وتوفي في سجن السندي ابن شائك في بغداد 
حيث كان معتقال، علما بان االدبيات الشيعية 
تتهم اخلليفة العباسي هارون الرشيد بقتل االمام 

عبر دس السم له في السجن.
وسبق ان شهدت مراسم احياء الذكرى اعمال 
عنف متكررة خالل االعوام املاضية، ابرزها مقتل 
نحو الف شخص ج��راء تدافع على جسر االئمة 
امل��ؤدي الى الكاظمية في 31  اغسطس 2005، 
في يوم هو االكثر دموية منذ اجتياح العراق عام 

.2003

أقبل الفرنسيون أمس على مراكز االقتراع وسط تدابير 
أمنية مشددة بعد االعتداء األخير في قلب باريس، لإلدالء 
بأصواتهم في الدورة األولى من انتخابات رئاسية حاسمة 
ملستقبل االحت��اد األوروب��ي، ووسط ترقب شديد لنتائج 

يصعب التكهن بها.
وبعد أرب��ع ساعات من فتح مراكز االق��ت��راع، وصلت 
نسبة املشاركة إلى %28،54 ، بارتفاع طفيف عن مستواها 

في انتخابات 2012 )28،29%(.
وقال أندريه بويي املتقاعد البالغ من العمر 67 عاما في 
منطقة كاليه )شمال( “من املهم أن نصوت، لكن ليس لدينا 
كثير من اخليارات اجليدة، وبالتالي صوتت لصاح األقل 

سوءا«.
ويبقى مستوى التعبئة بني الناخبني البالغ عددهم 
47 مليونا، عنصرا أساسيا في هذه االنتخابات، في وقت 
كان ربعهم ال يزال مترددا في حسم خياره حتى اللحظة 

األخيرة قبل الدورة األولى.
ومن أصل 11 مرشحا يتواجهون في هذه الدورة، تشتد 
املنافسة بني أربعة منهم يتصدرون نوايا األصوات، وفي 
طليعتهم الوسطي الشاب إميانويل ماكرون ومرشحة 
اليمني املتطرف م��اري��ن ل��وب��ن، يتبعهما ب��ف��ارق طفيف 
احملافظ فرنسوا فيون وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك 

ميالنشون.

 خطر اعتداءات 
وبعد ثالثة أيام من االعتداء على جادة الشانزيليزيه 
الذي تبناه تنظيم الدولة اإلسالمية وأدى إلى مقتل شرطي، 
مت نشر خمسني أل��ف شرطي وسبعة آالف عسكري في 

جميع أنحاء البالد لضمان حسن سير عمليات االقتراع.
وقالت هاجر ارهماني )39 عاما( املساعدة في احلضانة 
التي صوتت في سيفر باملنطقة الباريسية “لم يكن لالمن 
دور في خياري. هناك مسائل أخرى لها األولوية بنظري، 

في طليعتها البطالة واالقتصاد«.
وتعيش فرنسا التي شهدت منذ مطلع 2015 سلسلة 
اعتداءات نفذها جهاديون أوقعت 239 قتيال، حتت تهديد 
اإلرهاب. وهي أول انتخابات رئاسية جتري في ظل حال 
الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات 13  نوفمبر 2015 في 

باريس.
وم��ن املقرر أن تقفل مراكز االق��ت��راع االخيرة الساعة 
18،00 ت غ. وسيتواجه املرشحان اللذان يتصدران نتائج 

الدورة األولى مساء األحد، في الدورة الثانية في 7  مايو.
وأدلى جميع املرشحني بأصواتهم قبل الظهر، فصوت 
إميانويل ماكرون في توكيه املنتجع الساحلي في منطقة 
النورماندي حيث ظهر برفقة زوجته بريجيت، فيما 

صوتت مارين لوبن في إينان-بومون، معقلها في شمال 
فرنسا.

وتراهن لوبن )48 عاما(، رئيسة حزب اجلبهة الوطنية، 
على املوجة الشعبوية التي حملت دونالد ترامب إلى البيت 
األبيض ودفعت بريطانيا إلى اختيار اخلروج من االحتاد 

األوروبي، للفوز في االنتخابات.
وتصف هذه احملامية نفسها بأنها “وطنية: قبل أي 
شيء، ترغب في سحب بالدها من اليورو ومن نظام التنقل 
احلر في فضاء شنغن األوروب��ي، وفق برنامج قد يسدد، 
برأي املراقبني، الضربة القاضية إلى احتاد أوروبي بات 

في وضع هش بعد بريكست.
في املقابل، يعرض ماكرون )39 عاما(، أصغر املرشحني 
سنا، برنامجا ليبراليا س��واء في االقتصاد أو املسائل 

االجتماعية، وبنى حملته على خط مؤيد ألوروبا.
وحقق وزير االقتصاد السابق )2014-2016( احلديث 
العهد في العمل السياسي، شعبيته على أس��اس رفض 
األح��زاب التقليدية والرغبة في التجديد التي عبر عنها 
الفرنسيون، محددا توجه حركته “إلى األمام!” بأنه “ليس 

من اليمني وال من اليسار«.

 مفاجآت وتقلبات 
وك��ان��ت احل��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة ح��اف��ل��ة ب��امل��ف��اج��آت 
والتقلبات ف��ي امل��واق��ف، فشهدت س��ق��وط املرشحني 
الرئيسيني الذين كانوا يشغلون الساحة السياسية 
منذ عقد الواحد تلو اآلخر، ومن ابرزهم الرئيس السابق 
نيكوال ساركوزي الذي خرج من السباق منذ االنتخابات 

التمهيدية لليمني.
واضطر الرئيس املنتهية واليته االشتراكي فرنسوا 
هوالند إلى التخلي عن الترشح لوالية ثانية في ظل شعبية 
متدنية أضعفت موقعه، في سابقة في فرنسا منذ أكثر من 

ستني عاما.
وفشل رئيس وزرائه مانويل فالس في الفوز بالترشيح 
االشتراكي، وقد هزم في االنتخابات التمهيدية أمام مرشح 

أكثر اجتاها إلى اليسار هو بونوا آمون.
وفي مفاجأة أخرى من جانب اليمني، تراجع احملافظ 
فرنسوا فيون الذي كان األوفر حظا بعد فوزه الكبير في 
االنتخابات التمهيدية حلزبه، في استطالعات الرأي بعد 
الكشف في نهاية  يناير عن فضيحة وظائف وهمية في 

البرملان استفادت منها زوجته واثنان من أوالده.
وبالرغم من توجيه التهمة إليه في  مارس باختالس 
أموال عامة، رفض سحب ترشيحه، مراهنا على خبرته في 
السياسة وصموده بوجه هذه القضية من أجل الوصول 

إلى الدورة الثانية.

وشهد الشوط األخير من السباق مفاجأة أخيرة كانت 
تقدم مرشح آخ��ر “من خ��ارج األحزاب” ه��و ج��ان لوك 
ميالنشون، االشتراكي السابق الذي أصبح ممثال ل�”فرنسا 
املتمردة”، وال��ذي جنح في تخطي الفارق مع فيون في 

استطالعات الرأي.
ومع تقدم هذا اخلطيب املفوه املعجب بفيدل كاسترو 
واملستعد إلخراج بالده من االحتاد األوروبي إن لم يصلح 

التكتل أنظمته، ووصوله إلى املربع األول، تعززت الشكوك 
بشأن نتيجة هذه االنتخابات التي تلقى متابعة حثيثة في 

اخلارج.
وفي مؤشر إلى األهمية املتزايدة التي تثيرها االنتخابات 
الفرنسية في اخل��ارج، تطرق الرئيس األميركي دونالد 
ترامب الى املوضوع قائال إن االعتداء االخير في باريس 
سيكون له “تأثير كبير” على االنتخابات و”سيساعد على 

األرجح” لوبن التي ال تخفي إعجابها بترامب.
أما الرئيس االميركي السابق باراك أوباما، ففضل إجراء 
اتصال هاتفي بإميانويل ماكرون. وإن كان امتنع عن تقدمي 
دعمه رسميا للمرشح الطامح ألن يصبح أصغر رئيس 
فرنسي سنا، إال أنه أعطاه دفعا أكيدا، لم يتواَن املرشح في 
استثماره في حملته من خالل بث مقطع فيديو عن االتصال 

على “تويتر«.
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فرنسوا هوالند يدلي بصوته

وسط ترقب شديد لنتائج يصعب التكهن بها

الفرنسيون يقبلون على التصويت في انتخابات رئاسية يلفها الغموض

هوالند يدعو الفرنسيني إلى إثبات أن الدميوقراطية هي األقوى
دع��ا الرئيس املنتهية واليته فرنسوا هوالند الناخبني 
ال��ى »االث��ب��ات ان الدميوقراطية اق��وى من كل ش��يء« وذلك 
لدى االدالء بصوته صباح االحد في االنتخابات الرئاسية 

الفرنسية.
وق��ال هوالند ال��ذي صوت في تول معقله االنتخابي السابق 
وسط فرنسا “بالنسبة الى الفرنسيني اعتقد ان افضل رسالة 

ميكنهم توجيهها هي ان  الدميوقراطية اقوى من كل شيء«.

وتنظم الدورة االولى من االقتراع وسط اجراءات امنية مشددة 
خشية وقوع اعتداءات بعد ثالثة ايام من هجوم جهادي في قلب 

باريس اوقع قتيال.
وقال املرشح الوسطي اميانويل ماكرون احد املرشحني االربعة 
االوف��ر حظا “من االساسي االقتراع في املراحل التي نعيشها”. 
والتقط الصحافيون ص��ورا له مع زوجته بريجيت ام��ام مكتب 

اقتراعه في توكيه حيث ميلكان مقر اقامة.

اما مرشحة اليمني املتطرف مارين لوبن فصوتت في اينان-
بومون معقل حزبها اجلبهة الوطنية شمال البالد، وقبل وصولها 
تظاهرت ست ناشطات من فيمن عاريات الصدر الظهار معارضتهن 

لها.
وصوت مرشح اليمني فرنسوا فيون في حي راق غرب العاصمة 
قبيل الظهر. وكانت زوجته بينيلوب صوتت لدى فتح صناديق 

االقتراع في سوليسم )غرب( مع اثنني من اوالدها اخلمسة.

الشرطة العراقية تشدد إجراءاتها األمنية

وسط إجراءات أمنية مشددة

الزوار الشيعة يحيون ذكرى وفاة اإلمام موسى الكاظم شمال بغداد

غارات استهدفت مستودعا لألسلحة 

3 قتلى في قصف إسرائيلي على معسكر موالني 
للنظام السوري في القنيطرة

قتل ثالثة مقاتلني م��ن »ق���وات ال��دف��اع الوطني« 
املوالية لدمشق واصيب اثنان آخران بجروح، جراء 
قصف اسرائيلي استهدف معسكرا تابعا لها في منطقة 
القنيطرة في جنوب سورية، وفق ما ذكر مصدر في 

»الدفاع الوطني« لوكالة فرانس برس أمس االحد.
وتعد ق��وات الدفاع الوطني التي تأسست العام 
2012 وتضم في صفوفها تسعني الف مقاتل، ابرز 
مكونات الفصائل املوالية للجيش السوري وتقاتل الى 

جانبه على جبهات عدة.
وأفاد املصدر الذي رفض كشف هويته عن “اعتداء 
اسرائيلي على معسكر نبع الفوار التابع لقوات الدفاع 

الوطني في القنيطرة، أوقع ثالثة شهداء وجريحني«.
وقال مصدر سوري ميداني في املعسكر لفرانس 
ب��رس ف��ي وق��ت الح��ق ان��ه ق��راب��ة الساعة السادسة 
صباحاً )03،00 ت غ(، “شاهد العناصر املكلفون 
حماية املعسكر ثالثة شهب تتجه نحوهم قبل ان تدوي 

انفجارات متتالية«.

واضاف “تبني ان ثالثة صواريخ اسرائيلية معادية 
ضربت املعسكر واحدثت دماراً كبيراً، بعدما تسببت 

بانفجار مستودعات الذخيرة املوجودة في املقر«.
وتسببت االنفجارات وفق املصدر ذاته “باندالع 

حرائق عملت فرق االطفاء طويال على اخمادها«.
وك��ان املرصد السوري حلقوق االنسان اف��اد من 
جهته ب��ان القصف االسرائيلي استهدف مستودع 
اسلحة في املعسكر، من دون ان يتمكن من حتديد ما اذا 

كان ناجماً عن قصف صاروخي او غارة جوية.
ولم يصدر اي موقف رسمي من اجلانب االسرائيلي، 
في وق��ت رف��ض اجليش االسرائيلي ردا على سؤال 

التعليق على املوضوع.
ووجهت اسرائيل منذ العام 2013 سلسلة ضربات 
في سورية، طاولت أهدافا سورية أو أخرى حلزب الله 

اللبناني الذي يقاتل إلى جانب دمشق.
وأعلن اجليش االسرائيلي اجلمعة انه قصف مواقع 
في سورية ردا على ث��الث قذائف ه��اون أطلقت من 

سورية وسقطت في القسم الذي حتتله اسرائيل من 
هضبة اجلوالن.

وقال متحدث عسكري اسرائيلي انها “على االرجح 
ق��ذائ��ف اطلقت خطأ ف��ي اط���ار امل��ع��ارك ال��دائ��رة في 

سورية«.
وافادت وكالة االنباء السورية الرسمية “سانا” من 
جهتها “بإطالق صاروخني من داخل األراضي احملتلة 
على أحد املواقع العسكرية في محيط بلدة خان أرنبة 

ما أدى إلى وقوع خسائر مادية«.
وف���ي 17  م����ارس، اع��ل��ن اجل��ي��ش��ان ال��س��وري 
واالسرائيلي ان طائرات اسرائيلية نفذت غارات على 

سورية.
وال تزال سورية واسرائيل في حالة حرب. وحتتل 
اسرائيل منذ  يونيو 1967 حوالى 1200 كلم مربع من 
هضبة اجلوالن السورية واعلنت ضمها في 1981 من 
دون ان يعترف املجتمع الدولي بذلك. وال تزال حوالى 

510 كيلومترات مربعة حتت السيادة السورية.

بعد منعه ونائبه السابق من الترشح

جناد يعلن عدم تأييده ألي من 
مرشحي االنتخابات اإليرانية

أعلن الرئيس االيراني السابق محمود 
أح��م��دي جن��اد أم��س أن��ه ل��ن يؤيد أي��ا من 
املرشحني لالنتخابات الرئاسية الشهر 
امل��ق��ب��ل ب��ع��د منعه ون��ائ��ب��ه ال��س��اب��ق من 

الترشح. 
وقال في رسالة وقعها مع نائبه السابق 
حميد بقائي ال��ذي ك��ان ترشح ب��دوره، 
“نعلن ب��وض��وح أننا ل��م ول��ن ندعم أي 

مرشح في االنتخابات املقبلة«. 
وكان مجلس صيانة الدستور اخلاضع 
لهيمنة احملافظني منع اخلميس الرئيس 
ال��س��اب��ق امل��ت��ش��دد ون��ائ��ب��ه م��ن خ��وض 

االنتخابات.
واعتبر امل��رش��د األع��ل��ى آي��ة الله علي 
خامنئي أن ترشح أحمدي جناد سيؤدي 

إلى حالة “استقطاب” في البالد.
ولكن املتحدث باسم املجلس قال األحد 

إن منعه من الترشح غير مرتبط مبوقف 
املرشد األعلى. 

وانطلقت اجلمعة حملة االنتخابات 
ال��رئ��اس��ي��ة امل��ق��ررة ف��ي 19 اي��ار/م��اي��و 
بستة مرشحني بينهم ال��رئ��ي��س حسن 
روحاني الذي يخوض معركة صعبة في 
مواجهة منافسني محافظني هما رجل الدين 
والقاضي ابراهيم رئيسي ورئيس بلدية 

طهران احملافظ محمد باقر قاليباف.
ودفعت خطابات أحمدي جناد املعادية 
السرائيل وطموحاته النووية إلى عزل 

ايران على الصعيد الدولي.
إال أنه ال يزال يتمتع بشعبية في أوساط 
الفقراء الذين أعجبوا بسياساته الشعبوية 
مثل توزيعه معونات مالية عليهم شهريا 

خالل واليته الرئاسية. 
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املغرب يتهم اجلزائر 
55 سورية  بترحيل 

إلى حدوده
إّتهم املغرب السلطات اجلزائرية 
بترحيل مجموعة م��ن 55 س��وري��ة، 
بينهم نساء وأطفال »ف��ي وض��ع بالغ 

الهشاشة«، باجتاه حدود اململكة.
وأش����ار ب��ي��ان ل�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة 
امل��غ��رب��ي��ة م���س���اء أم����س األول ال��ى 
“محاصرة السلطات اجلزائرية 55 
من املواطنني السوريني على مستوى 
احل���دود املغربية القريبة م��ن مدينة 
فجيج، بعدما ُسمح لهم بالوصول إلى 

هذه املنطقة منذ ليل 17 أبريل 2017«.
وأضاف أّن السلطات املغربية تعّبر 
عن “شجبها للتصرفات الالإنسانية 
للسلطات اجل��زائ��ري��ة جت���اه ه��ؤالء 
املهاجرين، السيما وأّن األم��ر يتعلق 
بنساء وأط��ف��ال ف��ي وضعية بالغة 
ال��ه��ش��اش��ة«. كما أّن امل��غ��رب “يعبر 
عن استغرابه ع��دم مراعاة السلطات 
اجلزائرية ألوض��اع ه��ؤالء املهاجرين 

ودفعهم قسرا نحو التراب املغربي«.


