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دماء »القيامة«
نحو ٣٠٠ قتيــل و5٠٠ جريح حصيلة التفجيرات 
اإلرهابية التي شــهدتها دولة سريالنكا في يوم األحد 
الدامــي أثناء احتفال مســيحيي العالم بعيد الفصح، 
تفجيرات متزامنة أفسدت فرحة املسيحيني بعيد القيامة 
املجيد، وحصدت أرواحا من جنسيات عديدة لبشر كانوا 
يرتادون الكنائس ويقيمون في الفنادق التي استهدفها 
اإلرهاب األسود دون ذنب اقترفوه أو جرمية ارتكبوها 
أو اعتداء على احد، نحمد اهلل حمدا كثيرا على جناح 
مصر في مكافحة اإلرهاب وعلى نعمة األمن واألمان.

وعلى ذكر اإلرهاب ومكافحته، طالعت اليوم مقاال 
مهما لسياســي مخضرم بارز له ثقلــه واحترامه هو 
أمــني عام مجلس التعاون اخلليجي الســابق عبداهلل 
بشارة السياســي الكويتي املعروف، كتب مقاال مهما 
بعنوان »مع الرئيس السيسي حتى الثالثني«.. وأهمية 
وثقل عبداهلل بشــارة يكمنان في كونه خاض معترك 
السياسة منسقا بني ست دول خليجية وكذلك بني هذا 
التجمع »مجلس التعاون لدول اخلليج العربية« وبني 
بقية دول العالم وبينها مصر بالطبع، فهو ميتلك من 
املعلومات واخللفيات ما يؤهله ليكون محلال سياسيا 
مهما يســتطيع حتليل الواقع واستشراف املستقبل، 
وأن يــرى الصورة كاملة من اخلارج مع اختزانه لَكم 
هائــل من اخلبرات السياســية واملعلومــات املوثوقة 
التي اطلع عليها بحكم منصبه املهم كأمني عام ملجلس 

التعاون اخلليجي.
يقول عبداهلل بشــارة: »حقق الرئيس السيسي ما 
لم يحققه اآلخرون، نال ثقة العرب كلهم، ألنهم وجدوا 
فيه قائدا كانت مصر تبحث عنه، وحتتاج إليه، وقادرا 
على التعرف على مشــاكلها وجريئا لعالج معاناتها، 
وشجاعا ال تخيفه أحجام األورام التي البد من إزالتها، 
وال تهتز أعصابــه أمام صوت االنتقادات، فاحتا قلبه 
للجميع، للعرب املعاضدين وغير املعاضدين، الشرق 
والغرب، جاعال مصر وحياتها وآمالها، هدفه الوحيد«.
وقال بشــارة أيضا: »ال تفوتني اإلشــارة إلى وعي 
الرئيس السيسي بضرورات حق التعبير وبدور جمعيات 
النفع العام وحيوية احلوارات السياسية الناقدة، وغيرها 
من آليات االنفتاح التام، لكن معاركه مع اإلرهاب تفرض 

أولويات لصنع مناخ يدفع نحو التنمية«.
انتهــى كالم السياســي الكويتي عبداهلل بشــارة، 
ونخلص منه إلى أنه لو لم ينجح السيســي في شيء 
سوى مكافحة اإلرهاب وإعادة مصر إلى أحضان األمن 
واألمان لكفاه.. ناهيك عما رصده عبداهلل بشــارة من 
اســتعادة مصر لدورها احملــوري وعالقاتها وحركة 
التنمية الهائلــة التي جتري على أرضها وكأنه يقول 
للمصريني: انتبهوا فقد جنح السيسي في اال تصبحوا 
ليس فقط كسوريا والعراق وليبيا واليمن )حفظهم اهلل 
جميعا وأعاد لهم نعمة األمن واألمان والوحدة( وإمنا 
في اال تذوقوا ما ذاقته سريالنكا أيضا على يد اإلرهاب.

حفظ اهلل مصر وأهلها من كل سوء.

»الوطنية لالنتخابات«: ال صحة لتمديد أيام االستفتاء.. والنتيجة خالل 5 أيام

القاهرة - مجدي عبدالرحمن - هالة عمران

نفى املستشار محمود الشريف 
نائــب رئيــس الهيئــة الوطنيــة 
لالنتخابــات واملتحدث الرســمي 
باسمها، ما تداولته بعض وسائل 
اإلعالم حول مد فترة التصويت في 
االســتفتاء على تعديل الدستور، 
مؤكدا أن املوعد النهائي للتصويت 
انتهــى امــس بآخر مواطــن كان 

موجودا في حرم جلنة االقتراع.
جــاء ذلــك فــي كلمتــه امس، 
خــالل املؤمتر الصحافــي الثالث 
الــذي عقدتــه الهيئــة الوطنيــة 
لالنتخابــات مبقرها. إنه ال صحة 
لتمديد أيام االستفتاء إلى يوم رابع، 
مؤكدا أن غرفة العمليات املركزية 
بالهيئــة رصدت امس فــي اليوم 
الثالث واألخير للتصويت كثافة 
من املواطنني بالعديد من اللجان، 
موضحا أنه مت ضبط مواطن حاول 
سرقة ورقة التصويت واستبدالها 
بورقة أخرى، ومت اتخاذ اإلجراءات 
القانونية ضده، معتبرا ذلك الفعل 
ضمــن محــاوالت التربــص بهذا 

الوطن.
وقال املستشار محمود الشريف، 
إن الهيئة الوطنيــة لالنتخابات، 
تسلمت نتائج تصويت املصريني 
باخلارج من البعثات الديبلوماسية، 
مؤكدا أنه ســيتم إعــالن النتائج 
النهائية لالقتراع بالداخل واخلارج 
فــي ختــام عمليــات جمــع وفرز 

األصوات بالداخل.
ولفت املتحــدث، إلى أن إعالن 
النتائج ســيكون مبجرد االنتهاء 
من حصر وجمع األصوات بالكامل 
والذي قد يكون في أي يوم خالل 
اخلمســة أيام التالية على انتهاء 

التصويت.
وأضــاف أن فــرز تصويــت 
املصريــني باخلارج يتم من خالل 
أعضــاء البعثات الديبلوماســية 
املشــرفني على االنتخابات، ويتم 
إرسالها عبر الوسائل الديبلوماسية 
حسبما حدد القانون، وهي مسألة 

آمنة جدا.
واشار املتحدث باسم الهيئة 

القاضي املشرف على اللجنة.
وأضــاف أن غرفــة العمليات 
رصدت استخدام صور عبر مواقع 
التواصــل االجتماعي منســوبة 
للهيئة وغير صحيحة باملرة، مؤكدا 
أن تسهيالت الهيئة مبنح الوافدين 
حــق اإلدالء بأصواتهــم تهــدف 
لضمان عــدم حرمــان املواطنني 
باإلدالء بصوتهم وسط ضمانات 

أوضح املتحدث، أن الهيئة تتلقى 
الشكاوى وسيتم إعالن عددها بعد 
انتهاء عملية االستفتاء، مشيرا إلى 
أنه مت إحالة عدد منها إلى النيابة 
العامة التخاذ اإلجراءات القانونية 

فيها.
وقال املتحدث، إن القانون نص 
علــى أن كل مــن ينشــر أو يذيع 
أقــواال أو أخبارا بغــرض التأثير 
على النتيجة سيعاقب، مؤكدا أنه 
في حالة ثبوت أي واقعة ســيتم 

التعامل معها فورا.
وحــول متابعــة مؤسســات 
املجتمع املدني واملنظمات الدولية، 
أكد الشــريف، أن الهيئة الوطنية 
لالنتخابــات منحــت متابعيهــا 
تصاريح املتابعة، مؤكدا أنه عندما 
رصدت الهيئة شكاوى من بعض 
تلك املنظمــات مت التواصل معهم 
وتبــني أنهم لم يكونــوا يحملون 
التصاريــح التــي منحتهــم إياها 
الهيئة، والتأكيــد عليهم ضرورة 

إبرازها.
وأضاف أن مالحظات املتابعني 
ســيتم النظر فيها، مؤكدا أن تلك 
املالحظات يتم إرسالها إلى الهيئة 
الوطنية لالنتخابات، دون محاولة 
تدخــل مــن املتابــع بشــأن تلــك 

املالحظات.
وحول الشائعات التي يتداولها 
البعض، أكد املتحدث باسم الهيئة 
الوطنيــة لالنتخابــات، أن تلــك 
الشائعات لن ترقى حلق التصديق 
في ظــل كثافــة إقبــال املواطنني 
علــى اللجان االنتخابيــة، وما مت 
اتخاذه من إجراءات إلجناح عملية 

االستفتاء.
وحذر املتحدث، من إذاعة وسائل 
اإلعالم أي مؤشــرات أولية حول 
نتائــج االســتفتاء أو فــرز جلان 
االقتراع، مشــيرا إلى أن وســائل 
اإلعــالم تنقل للصورة إلى العالم 
بحقيقتهــا حول كثافة املشــاركة 
وليــس األعــداد التي لــن يعلنها 
القاضي املشــرف ولكن من خالل 
الهيئة الوطنية لالنتخابات عقب 
انتهاء عملية جمع وفرز األصوات 

مبختلف جلان اجلمهورية.

مثل استخدام احلبر الفسفوري.
وشدد املستشار محمود حلمى 
الشــريف، على أن ما يتم تداوله 
عبر صفحات السوشيال ميديا، عن 
ورقة تطبيق الغرامة بالنسبة ملن 
لم يشــاركوا في عملية االستفتاء 

غير صحيح.
التي  وفيما يتعلق بالشكاوى 
تلقتها الهيئة عبر »اخلط الساخن«، 

»تسلمنا نتائج تصويت املصريني باخلارج.. وسيتم إعالن النتائج النهائية في ختام عمليات جمع وفرز األصوات بالداخل«

زحام أمام جلنة مبيدان رمسيس

الوطنيــة لالنتخابــات، الــى أن 
اســتحداث الهيئة طباعة املواد 
املطروحــة للتعديــل بطريقــة 
»برايل« للتيسير على املواطنني 
مــن املكفوفني، جــرى بالتعاون 
مــع املجلــس القومي لشــؤون 
اإلعاقة، مشــيرا إلى أنها ليست 
لزامــا اســتخدامها ولكن ميكنه 
االســتعانة مبســاعد أو بسؤال 

وزيرة الهجرة: املصريون باخلارج رسموا 
ملحمة وطنية في حب مصر خالل االستفتاء

القاهرة - ناهد إمام

صرحــت  وزيــرة الدولــة للهجرة وشــؤون 
املصريــني في اخلــارج نبيلــة مكرم بــأن غرفة 
العمليات بالوزارة رصدت حمالت مغرضة على 
مواقع التواصل االجتماعي هدفها تفتيت عزمية 
املصريني، مشــيرة إلى أن الوزارة حرصت على 
التواصل مع املصريني في اخلارج لتشجيعهم على 
النزول واملشاركة للرد على تلك احلمالت املغرضة.

وأضافت وزيرة الهجرة - في تصريح صحافي 
امس - أن املصريني في اخلارج رســموا ملحمة 
وطنية فــي حب مصر، حيث مت رصد مشــاركة 
املصريني باخلارج مبالبس اإلحرام في السعودية 
وتوجه أســقف مصــر بروما األنبــا بيرنابا بعد 
القــداس لإلدالء بصوته، باإلضافة إلى مشــاركة 
املصريني بكل شــرائحهم في االســتفتاء.. الفتة 
إلى أن تزامن األعياد الوطنية مع الدينية يعكس 

تناغما في حب الوطن.

عون مستاء لعدم التجاوب مع دعوته لالجتماع املالي 
واحلريري: لن أرد على كالمه فكل فريق ينسب النجاح لنفسه

بيروت ـ عمر حبنجر

تصدرت تفجيرات سريالنكا 
االرهابية االهتمامات السياسية 

والديبلوماسية في بيروت.
وقد تصاعــدت الدعوات 
عبــر وســائل االعــالم فــي 
بيــروت الــى رفــع الصوت 
استنكارا للجرمية والى اظهار 
التماسك اللبناني االسالمي 
ـ املســيحي بوجه مثل هذه 
االفتعــاالت الفتنوية، ودعا 
البطريرك املاروني بشــارة 
الراعي في القداس السنوي 
الذي يقيمه على نية فرنسا، 
بحضور سفير فرنسا برونو 
الســفارة،  فوشــيه واركان 
دعا املســيحيني فــي لبنان 
والشــرق ليكونــوا شــهداء 
السالم والغفران واملصاحلة 
والى الصالة من اجل حتقيق 
ذلك في منطقتنا، ومن اجل 
الضحايا الذين ســقطوا في 
ســريالنكا، وجــدد شــكره 
لفرنسا الخالصها جتاه لبنان 

في كل اختبار مير به.
محليا، يستمر البحث عن 
اجابة الســؤال: مــن الذي ال 
ميلك اخلبرة العداد املوازنة 
العامــة الــذي توجــه اليــه 
الرئيس ميشــال عــون من 
بكركــي، عارضا دعوته الى 

بعبدا النهائها له؟
هــذا الســؤال كان محور 
امــس ايضــا،  التحليــالت، 
فالرئيــس ميشــال عون لم 
يوضح من املقصود، ورئيس 
احلكومــة ســعد احلريــري 
اعتزم الــرد، كما تقول قناة 
»اجلديد«، ثم صرف النظر، 
بعدما غلب الظن أن املقصود 
غيــره، ورمبــا وزيــر املال 
علي حســن خليل، وسنده 
السياسي الرئيس نبيه بري.

بعض االوساط ترجح ان 
الرئيس  تكون تصريحــات 
عون فــي بكركــي مزدوجة 
العنوان، وعلى خلفية عدم 

عــون، كل فريــق يحاول أن 
ينســب اإلجنــازات لــه، أنا 
ال يهمنــي ذلك بــل النتيجة 
اخلميس نكون جاهزين إن 

شاء اهلل.
وتتمحور جتاذبات اهل 
احلكم حول املوازنة العامة 
املطلــوب دوليا االســراع 
اعــداد  حــول  بإجنازهــا 
املوظفني في القطاع العام، 
الذيــن يشــكلون ١٠% من 
الشعب اللبناني تقريبا، او 
حول نسب خفض رواتبهم، 
لكن ال احد يتحدث عن الهدر 
والنهــب الذي يحصل، وال 
عن استعادة املال املنهوب 
وال حتى فــي كيفية وقفه 
او اغــالق معابــر التهريب 
او الضرائبــي.  اجلمركــي 
ومثاال يقول وزير االتصاالت 
محمد شــقير، وهو رئيس 
الهيئــات االقتصاديــة في 

ذاته عندما يطرح موضوع 
حساس.

وعن الوضع االقتصادي، 
قال ان القوات لديها تصور 
واضح ملا قبل االنهيار، ومن 
واجبنا منع االنهيار، واآلن 
املوازنة،  نخــوض معركــة 
مؤكدا ان مناقشتها واقرارها 
كمــا يجــب كفيــالن مبنــع 
االنهيار، واعتبر ان القضاء 
على الفساد يتطلب سنوات 

عدة.
النائبــة بــوال يعقوبيان 
دعت عبــر قنــاة »اجلديد« 
الــى مد اليــد الــى اجليوب 
الكبيــرة، شــرط أال تكــون 
هناك استنسابية، واشارت 
الى مرســوم جتنيس جديد 
يضاف الى املرسوم السابق 
الذي اخذ طريقه الى التنفيذ، 
وقد منح اجلنسية لعدد من 
اصحاب املاليني السوريني.

ادارة  ابلــغ  انــه  لبنــان، 
اجلمارك عن تهريب حاويات 
البضائع مــن الالذقية الى 
بيروت بطريق البر بحدود 
الــى ١٢٠٠٠ حاوية،   4٠٠٠
فصححت له ادارة اجلمارك 
الرقم: من 8٠٠٠ الى ٢٠٠٠٠ 
حاوية تهريبا، عبر املنافذ 
غير الرسمية، وفي تقدير 
شــقير ان اغالق البوابات 
احلدودية مع سورية امام 
مثل هذه الظواهر يسد عجز 

املوازنة في لبنان.
من جهتــه، قــال رئيس 
اللبنانيــة  القــوات  حــزب 
د.ســمير جعجع ان القوات 
حزب، لكنها تتصرف بعقل 
دولــة، ورأى ان اللبنانيــني 
منقســمون على املســتوى 
آذار،  الشــعبي بــني 8 و١4 
وينسحب االمر على مجلس 
الوزراء، ويعود االصطفاف 

الراعي يدعو للصالة والسالم واملصاحلة

)محمود الطويل( رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري مستقبال املشرف على مركز امللك سلمان لالغاثة د.عبداهلل الربيعة  

انعقاد االجتماع املالي الذي 
دعا اليــه الرئيس في بعبدا 
اخلميس املاضي، والذي كان 
يفتــرض املشــاركة فيه من 
جانب الرئيســني نبيه بري 

وسعد احلريري.
وعليه، فإن هذه االوساط 
ترى ان كالم عون يعبر عن 
اســتيائه من رفض »بعض 
القوى« دعوته لعقد »اللقاء 
املالــي«، ما يعكس نوعا من 
التباعــد حــول الصالحيات 
الدستوريــــة، وبالتــــالي 
االصالحات القانونية واملالية 
واالدارية، الى جانب االفتقار 
الى الرؤية املوحدة بني اركان 
احلكم الذين يجمعهم الُغنم 
ويفرقهــم الغرم كمــا يبدو 

ويظهر.
وفي دردشة مع إعالميني 
قال الرئيس سعد احلريري: 
لن أجيب على كالم الرئيس 

بيدرسون يشارك ألول مرة  و١٤ شخصا 
ميثلون املعارضة في»أستانا ١2« 

تصعيد في إدلب وقصف في سراقب
و»حترير الشام« تعلن 5 مناطق عسكرية

عواصم - وكاالت: أعلنت وزارة خارجية 
كازاخســتان أن املبعوث األممي اخلاص إلى 
ســورية غير بيدرسون، أكد مشــاركته في 
مفاوضات أستانا حول سورية التي ستجري 
في العاصمة الكازاخية نور ســلطان في ٢5 

و٢6 أبريل اجلاري.
وقال أيدربك توماتوف، مدير دائرة آسيا 
وإفريقيا بالــوزارة للصحافيــني: »أكد غير 
بيدرســون مشــاركته. إننا ننتظره«، وهي 
املشاركة األولى لبيدرسون منذ تسلمه منصبه 

ممثاًل أمميا في سورية.
كما أفاد بأن املعارضة السورية املسلحة 
هي أيضا أكدت مشــاركتها فــي »مفاوضات 
أستانا« بوفد يضم ١4 شخصا. وأضاف: »نعم، 
أكــدت املعارضة مشــاركتها. وتتوافر لدينا 
معلومات حول نحو ١4 شخصا من املعارضة 
املسلحة. أما من سيترأس الوفد، فال تتوافر 

لدينا معلومات بهذا الشأن«.
ومــن املتوقــع أن تتمحور هــذه اجلولة 

من املفاوضات حول طــرق حتريك العملية 
السياســية وإنهاء العمل على تشكيل وبدء 
عمل اللجنة الدستورية، باإلضافة إلى مسألة 
انضمام املراقبني اجلدد للعملية وإطالق سراح 
املعتقلني والرهائن وتسليم جثث القتلى. وقبل 
ايام قليلة من انطالق اجلولة ١٢ من »استانا«، 
أجرت فصائل من املعارضة واحلكومة، عملية 
تبادل أسرى في منطقة دير قاق بريف حلب 

الشرقي.
وجــرى التبادل بــني »اجليش الوطني«، 
وقــوات األســد، بشــكل متزامــن فــي معبر 
أبوالزندين غرب مدينة الباب شــرقي حلب، 
ومت مبوجبه إطالق سراح ٩ أشخاص من كل 
جانب، وذلك بحضور وفد من األمم املتحدة 

واجلانب التركي.
وتعتبــر الصفقة الثالثة بــني املعارضة 
واحلكومة ضمن اتفاق »أســتانا« منذ العام 
املاضي، والتي جتري مبفاوضات مباشــرة 

برعاية األمم املتحدة واجلانب التركي.

عواصمـ  وكاالت: واصلت قوات احلكومة 
تصعيدها العسكري في مناطق ريف إدلب 
املشمولة باتفاق »خفض التصعيد« املوقع 
في سوتشي، بني روسيا وتركيا. واستهدفت 
ســوق مدينة »ســراقب« بالريف  الشرقي 
بأربعة صواريخ ما أســفر عن مقتل مدني 

وإصابة آخرين. 
وأفادت »تنسيقيات الثورة« بأن القصف 
مصدره قوات اجليــش املتمركزة في قرية 

»إعجاز« املجاورة. 
في سياق غير بعيد، أعلنت »هيئة حترير 
الشــام« مناطق سرمني، النيرب، قميناس، 
مصيبني،  نحليا، واملسطومة مناطق عسكرية 
باإلضافة لطريقي إدلب ـ ســرمني وإدلب ـ 

اريح.
ونقــل موقع »زمان الوصل« عن مصدر 
أمني في »هيئة حترير الشام« أنه سيتم نشر 
حواجز »طيارة« إضافة إلى احلواجز  الثابتة 
املوجودة سابقا، تتبع للجهاز األمني، على أن 
تكون العالمة الدالة على تلك احلواجز وجود 
عربة مصفحة أو  رشاش ثقيل، مشيرة إلى 

أن هذه احلواجز ستبقى حتى »القضاء على 
املفسدين واخلوارج وتطهير املناطق احملررة 

 منهم« في اشارة الى اتباع تنظيم داعش. 
ويطلــق علــى بلدات ســرمني، النيرب، 
ومصيبــني في ريــف إدلب اجلنوبي اســم 
»مثلث املوت« أو »مثلث التنظيم«، وقامت 
 الهيئة مرات عديدة مبحاصرة تلك البلدات 
وأجرت عشرات عمليات الدهم والتفتيش 
دون ان حتقق اي تقدم ملحوظ في  هذا امللف. 

اما طريقا ادلبـ  اريحا، وادلبـ  سرمني، 
فعادة ما يخرجان ليال عن سيطرة »الهيئة«. 

وحول قرار الهيئة، قال قيادي في فصيل 
تابع لـ »اجليش احلــر« اتصلت به »زمان 
الوصل« ان قرار الهيئة له شقان األول  دعائي 
ال فائدة منه فهي منذ ســنتني تبدو عاجزة 
عن التعامل مــع التنظيم والقضاء، بل هم 
مخترقــون حتى النخاع، اما الشــق  الثاني 
فيتمثل مبمارسة مزيد من »اإلرهاب« على 
الطرقــات وعلى ســكان البلــدات املذكورة 
وبالتالي ســيكون هناك املزيد  من عمليات 

االبتزاز وإفقار الناس . 

جعجـع: اللبنانيـون منقسمـون بيـن 8 و١٤ آذار.. و»القـوات« تتصـرف بعقـل دولـة
يعقوبيـان تكشـف عـن مرســوم جتنيـس جديـد ألصحـاب املالييـن السورييـن

ثالث عملية تبادل لألسرى بني احلكومة واملعارضة

اجليش احلر يشكك بتحركات »الهيئة« ويتهمها مبمارسة اإلرهاب

ليـس مـن حــق وسائـل اإلعـالم إذاعــة أرقـام االستفتــاء على الدستـور.. ولـن يتـم تطبيـق الغرامـة على غيـر املشاركيـن


