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»داعش« تسلم 
جثة جندي ذبيح 
وتشترط إلطالق 
مخطوف مواد 

غذائية!

عشرات القتلى واجلرحى في 5 هجمات بسيناء

ال����ى ذلك ق����ررت محكمة 
النقض أمس تأجيل نظر طعن 
النيابة العامة على حكم محكمة 
اجلنايات بتبرئ����ة الرئيس 
املصري األسبق حسني مبارك 
وجنليه عالء وجمال ووزير 
الداخلية األسبق حبيب العادلي 
وآخرين في قضية »محاكمة 
القرن« إلى الس����ابع من مايو 

املقبل.
ويواج����ه املتهم����ون في 
القضية التي يتم الطعن على 
أحكامها أيضا من رجل األعمال 
حسني سالم )غيابيا( و6 من 
كبار مساعدي وزير الداخلية 
األسبق اتهامات تتعلق بوقائع 
قتل متظاهري ث����ورة يناير 
2011 والعدوان على املال العام 
واإلضرار العمد به في القضية 
املعروفة ب� »محاكمة القرن«. 
وجاء قرار احملكمة برئاس����ة 
نائب رئيس محكمة النقض 
املستشار أنور جابري بالتأجيل 
لتجهيز قاعة احملكمة وعرض 
أسطوانة مدمجة خاصة بجلسة 
النطق باحلك����م أمام محكمة 
جنايات القاه����رة في جولة 

اإلعادة.
وكانت محكم����ة جنايات 

القاهرة أصدرت في 29 نوفمبر 
من الع����ام املاض����ي أحكاما 
ببراءة مبارك وجنليه ورجل 
األعمال حسني سالم )غيابيا( 
ووزير الداخلية األسبق و6 
من كبار مساعديه في إعادة 

محاكمتهم.
وتع����د ه����ذه اجلولة من 
احملاكمة الفص����ل األخير في 
محاكمة الرئيس األسبق وبقية 
املتهمني فيما هو منسوب اليهم 
من اتهامات تتعلق بقتل عدد 
من املتظاهرين في تلك األحداث 

والفساد املالي.
ولم يعد هناك مجال إلعادة 
محاكمة ه����ؤالء أمام محكمة 
جنايات مرة أخرى لينحصر 
األمر بني تأييد األحكام التي 
أصدرتها محكم����ة اجلنايات 
أخي����را أو نقض »إلغاء« تلك 
األحكام لتباشر محكمة النقض 
بنفسها محاكمة املتهمني فيما 
هو منسوب اليهم من اتهامات. 
وتصدر محكمة النقض في هذه 
احلالة حكما سواء كان بالبراءة 
أو اإلدان����ة ليكون هذا احلكم 
نهائي����ا وباتا ال يقبل الطعن 
عليه مج����ددا بأي صورة من 

صورة التقاضي.

»اإلرهاب« الذي يس����تهدف 
املساس بأمن مواطنيها وسالمة 
أراضيها وعرقلة اجلهود التي 
تبذلها من اجل تعزيز التنمية 

والتقدم.
وج����ددت موق����ف مملكة 
البحرين الثابت في نبذ جميع 
أش����كال العنف »واإلرهاب« 
مهما كانت الدوافع واملبررات، 
مؤكدة دعمها وتضامنها مع 
كل اجلهود اإلقليمية والدولية 
املبذولة للتخل����ص من هذه 
اآلفة وترسيخ السلم واألمن 
في جميع أنحاء العالم. وفي 
السياق نفسه، نددت فرنسا 
بالهجوم وأكدت مساندتها ملصر 

في مكافحة »اإلرهاب«.
وق����ال املتح����دث باس����م 
اخلارجية الفرنسية رومان 
نادال في مؤمتر صحافي ان 
»فرنسا تدين الهجوم الذي وقع 
في سيناء وأدى حسب تقييم 

أولي الى مقتل 5 جنود«.
وأضاف ن����ادال ان بالده 
تقدم تعازيها ألسر الضحايا 
وتعاطفها مع املصابني وتؤكد 
مجددا تضامنها مع الش����عب 
واحلكومة املصرية »في احلرب 

ضد اإلرهاب«.

القاهرة � وك��االت: قت��ل 
32 شخصا على األقل بينهم 
15 جنديا ومدنيان، كما أصيب 
أكثر من 17 عسكريا و6 مدنيني 
أمس ف����ي 5 هجمات متزامنة 
في شمال سيناء، حيث يقاتل 
اجليش فرعا محليا لتنظيم 
الدولة اإلس����المية »داعش«، 
ف����ي حني لم تعل����ن أي جهة 
مس����ؤوليتها ع����ن الهجمات 
اجلديدة التي حتمل بصمات 
جماعة أنص����ار بيت املقدس 
التي بايعت داعش حتت اسم 

»والية سيناء«.
وأعلن مسؤولون محليون 
ف����ي الش����رطة املصري����ة ان 
»إرهابيني« هاجموا بالرشاشات 
وقاذفات الصواريخ 5 حواجز 
عسكرية. ووقعت الهجمات في 
جنوب الشيخ زويد على بعد 
نحو 15 كلم ش����رق العريش 

كبرى مدن شمال سيناء.
وقتل في الهجوم بحسب 
املصادر األمنية مدنيان و15 
جنديا و15 مهاجما خالل تبادل 
إلطالق النار ت����ال الهجمات، 
بحسب الش����رطة. وجرح 17 
عسكريا و6 مدنيني أيضا. وال 
ميكن التحقق من هذه االرقام 

من مصدر مستقل.
من جانبه، أعلن املتحدث 
باس����م اجلي����ش املصري ان 
االش����تباكات وقع����ت ب����ني 
مجموع����ات م����ن العناصر 
املسلحة وبعض التجمعات 
األمنية مبدينت����ي العريش 
والشيخ زويد مبحافظة شمال 

سيناء شمال شرقي البالد.
وقال املتحدث العسكري 
العميد محمد سمير في بيان 
صحافي انه جرى تنفيذ أعمال 
متشيط ومطاردة لتصفية باقي 

العناصر املسلحة.
إلى ذل����ك، دان����ت مملكة 
البحرين امس الهجوم وصفته 

بأنه »إرهابي جبان«.
وأكدت اخلارجية البحرينية 
في بيان صحافي وقوف اململكة 
الى جانب مصر في س����عيها 
إلرس����اء األمن واالس����تقرار 
بكل أراضي بالدها ومواجهة 

صورة أرشيفية حملاكمة مبارك وجنليه

تعيني محافظ جبل لبنان يثير حفيظة عون

تأجيل انتخاب الرئيس اللبناني جللسة 22 يوم 22 اجلاري

وشرح وزير اإلعالم رمزي 
جريج املادة 64 من الدستور 
التي تعطي رئيس احلكومة 
صالحي����ة التح����دث باس����م 

لبنان.
في هذا الوقت أتاح تعيني 
محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل 
أمينا عاما ملجل����س الوزراء، 
لفريق العماد ميش����ال عون 
تصعيد املطالبة بتعيني قائد 
للجيش ب����دل التمديد مجددا 
للعماد جان قهوجي وبعض 

الضباط القادة.
ويقول الدكتور ماريو عون، 
عضو التكتل العوني إن تعيني 
فليفل وقبله هيئة الرقابة على 
املصارف يؤكد قدرة مجلس 
الوزراء على إجراء تعيينات 

بغياب رئيس احلكومة.
وفي رد غير مباشر على 
هذا أوضح اللواء عدنان مرعب، 
األمني العام الس����ابق ملجلس 
الدف����اع األعل����ى أن األعراف 
التي هي بقوة القانون جرت 
على أساس أن يتولى رئيس 
اجلمهورية ش����خصيا طرح 
اس����م الضابط املؤهل لقيادة 
اجليش على مجلس الوزراء، 
وليس وزير الدفاع، وما يحدث 
اآلن، على صعيد التمديد، إمنا 
لتجنب فرض قائد للجيش على 

رئيس اجلمهورية.
في غضون ذلك استضاف 
مقر رئاسة مجلس النواب في 
»عني التين����ة« جولة احلوار 
التاسعة بني حزب اهلل وتيار 
املس����تقبل مساء امس. حيث 
تناول املتحاورون موضوع 
الفراغ الرئاسي وضرورة انهائه 
إلى اخلط����ة األمنية لبيروت 

وضاحيتها اجلنوبية.
وبهذه املناسبة شدد النائب 
جم����ال اجلراح عض����و كتلة 
املستقبل على ضرورة مواصلة 
احلوار بني املستقبل واحلزب 
بيد أن اجلراح حتدث عن امتثال 
تأجيل تنفيذ اخلطة األمنية 
لبيروت والضاحية، وقال ردا 
على سؤال ل�»صوت لبنان«: انه 
حوار املسكنات، لكن املسكنات 
أفضل من الالمس����كنات في 
حالة األلم وعلى أمل أن جند 

مساحات مشتركة.
وحول ما يجري في عرسال 
من خطف متبادل بني أهالي 
البلدة واملسلحني في داعش 
والنصرة قال اجلراح إن أهالي 
عرسال يتعرضون ملضايقات 
في أرزاقهم، وهناك مش����كلة 
اقتصادية تتفاقم، واعتقد أن 
اطالق العسكريني املخطوفني 
ميكن أن يساعد على حلحلة 

األمور.
في ه����ذه األثن����اء بادرت 
داعش إلى تس����ليم اجليش 
اللبناني جث����ة اجلندي علي 
البزال املخطوف الذي جرى 
قتله سابقا ذبحا من قبل هذا 

التنظيم.
وعلم����ت »األنباء« انه في 
الوقت عينه حضر مسؤول من 
داعش إلى بلدة عرسال وابلغ 
فعالياتها أن املخطوف حسني 
سيف الدين وهو تاجر متجول 
خطفه الدواعش من عرسال لن 
يفرج عنه، ولو خطف العراسلة 
ألف مواطن سوري، اال في حال 
املقايضة عليه مبواد غذائية إلى 
اجلرود، حيث تتواجد قوات 

هذا التنظيم.

على موقف سالم، رافضا ان 
ينفرد أحد بتعبيره عن موقف 
لبنان الرسمي، بينما هو موقف 

قسم من اللبنانيني.
ورد وزير العدل أش����رف 
ريف����ي معلن����ا تضامنه مع 
رئي����س احلكوم����ة، وقال: ال 
مرشد للجمهورية في لبنان، 
وان الدور اإليراني أساسي في 

إثارة النزاعات املذهبية.
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزي����ر الدفاع س����مير مقبل 
استغرب عدم ورود إعالن بعبدا 
في مقررات القمة العربية على 
الرغم من انه صار إعالنا رسميا 
عربيا ودوليا، وأشار الى ان ثمة 
ما يوحي بأن هناك من غيب 
اإلعالن عن توصيات وزراء 

اخلارجية العرب.
وس����ارع وزير اخلارجية 
جبران باسيل، بوصفه املقصود 
في كالم الوزير مقبل الى الرد 
بأن »إعالن بعبدا« لم يعتمد 
في البيان الوزاري للحكومة 
وقد حل محله تعبير تنفيذ 
»مقررات احل����وار الوطني« 
بعلم وقبول الرئيس ميشال 

سليمان.
وزيرا اللقاء الدميوقراطي 
أكرم شهيب ووائل أبو فاعور 
دافعا عن »املواقف الصائبة« 

لرئيس احلكومة في القمة.
أما رئيس احلكومة متام 
سالم فقد رفض تسجيل سابقة 
تش����اور رئيس احلكومة مع 
أي فريق قب����ل التعبير عن 
موقف لبنان، مؤكدا حرصه 
على التضام����ن العربي، وقد 
أيد موقفه ه����ذا ثلثا أعضاء 

احلكومة.

بيروت ـ عمر حبنجر

طارت اجللس����ة احلادية 
والعشرون النتخاب رئيس 
للجمهورية، بأجنحة النصاب 
النيابي املفقود، ليضيف رئيس 
املجلس النيابي نبيه بري الرقم 
22 إلى عداد اجللسات النيابية 
االنتخابية احملكومة بالفشل، 
في ظل املناخ����ات اإلقليمية 
امللب����دة بالغي����وم، وبالتالي 
اللبناني����ة املرتبطة بها، ومت 
حتديد 22 ابريل اجلاري موعدا 

جديدا لها.
ولم يعد أحد يشعر بحرج 
االعت����راف بعضوية التالزم 
الظاهر بني الرئاسة اللبنانية 
وب����ني املفاوض����ات النووية 
األميركية � اإليرانية، وقد بات 
واضحا من مقاطعة نواب حزب 
اهلل والعماد عون جللس����ات 
االنتخاب، ان إبقاء لبنان في 
حالة فراغ دس����توري مازال 
ضمن أوراق إيران الضاغطة 
على الغرب ف����ي مفاوضات 

لوزان.
وكالعادة قاطع نواب حزب 
اهلل والتي����ار الوطني احلر 
اجللسة، فأعلن الرئيس بري 
تأجيلها الى 22 ابريل اجلاري. 
وتزامنا مع اجللسة النيابية 
نفذ اعتصام سلمي بدعوة من 
طاولة حوار املجتمع املدني في 
ساحة رياض الصلح رفضا 
لإلمعان في الفراغ الرئاس����ي 
ومنعا الس����تمرار سياس����ة 
التميي����ع واألم����ر الواقع في 

لبنان.
ورفع املعتصمون شعار 
»الغاي����ب ال يك����ون نائب« 
وطالبوا بانتخاب رئيس فورا، 
وكرروا هذه املطالبة ب� 9 لغات 

بينها اللغة الفارسية.
في غضون ذلك العصف 
اإلقليمي مر مجلس الوزراء 
اللبنان����ي، األربع����اء بأق����ل 
السجاالت املمكنة، بعد تبادل 
التوضيحات ووجهات النظر 
حول موقف الرئيس متام سالم 
في قمة شرم الشيخ، والتأكيد 
على دعم موقفه، رغم حتفظ 
وزيري حزب اهلل محمد فنيش 

وحسني احلاج حسن.
بعض املناقشات اتسمت 
باحلدة، خصوصا بني وزيري 
حزب اهلل )حسني احلاج حسن 
ومحمد فنيش( وبني وزيري 
املستقبل )أشرف ريفي ونهاد 
املشنوق( ووزير حزب الكتائب 
)سجعان قزي(، فقد بادر الوزير 
احلاج حس����ن الى االعتراض 

)محمود الطويل( عدد من النواب في القاعة العامة باملجلس النيابي بانتظار اكتمال النصاب للمشاركة في اجللسة الـ 21 النتخاب رئيس للبنان 

البحرين تدين الهجوم »اإلرهابي« .. وفرنسا تؤكد مساندتها ملصر

»النقض« تؤجل 
نظر طعن النيابة 
على تبرئة مبارك 

في »قضية 
القرن«

مصر ترجئ فرض »التأشيرة املسبقة« 
على السائحني األفراد

احلكومة املصرية تشدد عقوبة املتورطني 
في حفر األنفاق للمؤبد

بالغ للنائب العام يطالب مبحاكمة
إسالم البحيري بتهمة ازدراء اإلسالم

تونس تقرر عودة متثيلها الديبلوماسي
إلى سورية بعد انقطاعه منذ 2012

ناظم اخلوري لـ »األنباء«: »لقاء اجلمهورية« 
في 13 أبريل بضيافة سليمان

القاهرة � وكاالت: قالت وزارة السياحة 
املصري���ة في بيان لها ام���س، إن احلكومة 
قررت إرجاء فرض التأشيرة املسبقة لدخول 
السائحني األفراد، والتي كان مقررا تطبيقها 
بدءا من منتصف الشهر املقبل. وذكرت الوزارة 
في البيان، ان ق���رار إرجاء القرار جاء بعد 
املكثفة  العديدة واملش���اورات  االجتماعات 
األخيرة بني أجهزة الدولة املعنية وشركات 

السياحة املصرية.
وأضافت انه س���يتم الب���دء في تطبيق 
التأشيرة املسبقة، التي تتعلق بوقف منح 
التأشيرات للسياح األفراد مبنافذ الوصول، 
بالتزامن مع بدء تطبيق نظام التأش���يرة 

اإللكترونية في أقرب وقت ممكن.

وقالت وفقا للبيان، إن ذلك بهدف تنظيم 
عمليات دخول األجانب إلى مصر في إطار 
احترام السيادة الوطنية، ومراعاة اعتبارات 
األمن القومي للبالد، مع ع���دم التأثير في 
الوقت نفسه على معدالت التدفق السياحي 

للبالد.
وكانت وزارة اخلارجية املصرية أعلنت 
في منتصف مارس املاضي، أن مصر ستشدد 
قواعد منح تأشيرات الدخول لتلزم الزوار 
األفراد باحلصول عليها في السفارات بدال 
من احلصول عليها لدى الوصول باملطارات 
املصرية، اعتبارا من 15 مايو املقبل، وسيقتصر 
منح التأش���يرات في مناف���ذ الوصول على 

التأشيرات اجلماعية للوفود السياحية.

القاه����رة � العربية.ن����ت: وافق مجلس 
الوزراء املصري على مشروع قرار رئيس 
اجلمهورية اخل����اص بتعديل بعض أحكام 
قانون العقوبات. وينص التعديل على أن 
»يستبدل بنص املادة 82 مكررا من قانون 

العقوبات املشار إليه، النص اآلتي:
 يعاقب بالسجن املؤبد كل من حفر أو أعد 
أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا 
حتت األرض في املناطق احلدودية للبالد 
بقصد االتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد 
رعاياها أو املقيمني بها، أو إدخال أو إخراج 
أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آالت 

أو أي شيء آخر مقوما مبال أو غير مقوم، 
ويعاقب ب����ذات العقوبة كل من ثبت علمه 
بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق 
حتت األرض في املناطق احلدودية للبالد 
بالوصف والشروط الواردة بالبند السابق 
أو ثبت علمه بوجود مشروع الرتكاب أي 
من تلك األفعال ولم يبلغ السلطات املختصة 

بذلك قبل اكتشافه.
وتقض����ي احملكمة فضال ع����ن العقوبة 
املنصوص عليها في الفقرة مبصادرة املباني 
واملنشآت محل اجلرمية واألدوات واألشياء 

املستخدمة في ارتكابها«.

وكاالت: تقدم كل من محمد كمال الدين، 
ومحمد شعبان فهيم، احملاميني، ببالغ للنائب 
العام املستشار هش���ام بركات، ضد إسالم 
البحيري، املذيع باحدى القنوات الفضائية 
املصرية اخلاصة، يتهمانه في البالغ بسب 
الصحابة، والتش���كيك في األئمة األربعة، 
وإزدراء اإلسالم، مطالبني بغلق القناة وإصدار 

قرار بوقف البرنامج.
وذكر البالغ املقيد برقم 6426 لسنة 2015 
عرائض النائب العام، أن إسالم البحيري اعتاد 
سب الصحابة، واألئمة األربعة، والتشكيك في 
ثوابت الدين اإلسالمي، وذلك بأن صرح في 
برنامجه بوجوب إلغاء السنة النبوية، وأطلق 

عبارات تعد تطاوال على الذات اإللهية.
وتضمن البالغ، أن العبارات التي أطلقها 
إسالم البحيري متثل إزدراء للدين اإلسالمي، 
وإثارة للفتنة، مس���تندا إلى املادة 98 فقرة 

»أ« من قانون العقوبات التي »تؤثم االزدراء 
بالعقيدة الدينية وتعاقب مرتكبها باحلبس 
من ستة شهور إلى خمس سنوات وغرامة 

من 500 جنيه إلى ألف«.
واعتبر البالغ أن ما قام به املشكو في حقه 
الرأي والتعبير املنصوص  يتجاوز حدود 
عليها قانونا، وأن تصريحاته تعد جرمية 
إزدراء لألديان وطعنا في أس���س وثوابت 

الدين اإلسالمي.
وطالب البالغ املق���دم باتخاذ اإلجراءات 
القانونية جتاه إس���الم البحيري، وإصدار 
قرار بغلق القن���اة، والتحقيق معه بتهمة 
التش���كيك في ثوابت الدين. وسلم مقدمو 
البالغ، أسطوانة مدمجة تتضمن احللقات 
واللقطات التي ظهر فيها إسالم البحيري، 
وتطاول على السنة النبوية، واألئمة األربعة، 

وصحابة رسول اهلل ژ.

تونس � رويترز: في خطوة تشير على 
األرجح الستعادة العالقات مع سورية بعد 
ثالث سنوات من قطعها، قال وزير اخلارجية 
التونس���ي الطيب البكوش امس إن بالده 
ستفتح قنصلية في سورية وترحب بعودة 
السفير السوري. وقال البكوش في مؤمتر 
صحافي »لن يكون سفيرا ولكن قنصل أو 
قائم باألعمال. ف���ي املقابل تونس ترحب 

بعودة السفير السوري«.
وأضاف أن تعيني قائم باألعمال أو قنصل 
في دمشق سيكون في »القريب العاجل«.

ومض���ى يق���ول إن فت���ح قنصلية في 
دمشق س���يمكن تونس من االطالع على 
أوضاع التونسيني هناك واحلصول على 
معطيات أوضح حلوالي ثالثة آالف مقاتل 
تونسي ومعرف��ة مصير عش��رات املعتقلني 

هن�اك.
وكان الرئيس التونسي السابق منصف 
املرزوقي قد طرد السفير السوري قبل ثالث 
سنوات وقال إنه قرار يتماشى مع مبادئ 
الثورة التونس���ية التي ألهمت انتفاضات 

الشرق األوسط.

بيروت ـ داود رمال

أوضح الوزير السابق ناظم اخلوري ان 
التحرك الذي يقوم به الرئيس العماد ميشال 
س���ليمان في إطار »لقاء اجلمهورية« يأتي 
بعد انتهاء واليته الرئاس���ية، وهو يعتبر 
ان لبنان أعطاه الكثير، ومن خالل جتربته 
كرئيس جمهورية لست س���ن����وات ومن 
خالل ممارس���ته لقيادة اجلي���ش لعش���ر 
س���ن����وات، وفي فترات م���ر خاللها لبنان 
بأخطر األزمات في تاريخه اليزال في مرحلة 
أزمات، فهو قادر من خالل حترك سياس���ي 
على ان يقدم على توج���ه ايجابي م���ن خالل 
دعوة مجموع����ة من الفاعلي���ات والنخب 
حيث طرح عليهم ورقة للنق��اش ح��ول عدد 
من األفكار السيما اعالن بعبدا واستكم��ال 

تطبي���ق الطائ���ف.
وبعض االصالحات التي يفترض ان تكون 
حلوال ألزم���ات في النظام اللبناني، كما ان 
هن���اك بعض األفكار على الصعيد اإلمنائي 

واالقتصادي واالجتماعي.
وأضاف اخلوري في تصريح ل� »األنباء«: 
انها ورقة صاحلة للنقاش مع الشخصيات 
املدعوة للقاء ف���ي 13 ابريل اجلاري، حيث 
ستخضع هذه الورقة لنقاش مفصل وعلى 
ضوئها تتحدد كيفية تطوير األمور ليصار الى 
بحث نوعية وطرق التحرك الذي سيحصل 
في املس���تقبل، وبالتالي مازلنا في املراحل 

األولى.
وأشار اخلوري الى ان الرئيس سليمان 
يضع اآلن أولوية انتخاب رئيس جمهورية 
بأسرع وقت، وأي مجموعة اليوم تشكل قوة 
إضافية ضاغطة النتخاب رئيس جمهورية 
هي مطلوبة في وضعنا الراهن، اذ ال يجوز 

بقاء لبنان من دون رئيس.
ونحن نشهد التحرك احلاصل على مساحة 
العالم العربي والتطورات خطيرة وسريعة، 
وال يجوز ان يكون لبنان جمهورية بال رئيس، 
وان يبقى لبنان جسما ب��ال رأس ال ميكنه 

االستم�رار.

أكد أنه ال يجوز أن يبقى لبنان بال رئيس

عقب اجتماعات مكثفة مع شركات السياحة

قضت مبصادرة املباني واملنشآت محل اجلرمية

اتهمه بسبّ الصحابة والتشكيك في األئمة األربعة

رحبت بعودة السفير السوري


