
فتحت م��راك��ز االق���ت���راع أم���س ف��ي مصر 
لالستفتاء على تعديالت دستورية يفترض 
أن تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي 
ت��ول��ى السلطة ف��ي 2014، بتمديد واليته 

وتعزيز سلطاته.
أدلى السيسي بصوته في القاهرة عند فتح 
مراكز االقتراع في الساعة التاسعة )07،00 ت 

غ(، حسب لقطات بثها التلفزيون احلكومي.
يفترض أن يستمر التصويت ثالثة أيام 
ويبلغ عدد الناخبني املسجلني نحو 62 مليونا، 
حسب بيانات الهيئة الوطنية لالنتخابات. 

ويتوقع أن تعلن النتائج في 27 ابريل املقبل.
يجري االقتراع وسط انتشار أمني مكثف 
من اجليش والشرطة وعناصر من الشرطة 
النسائية، حول مراكز االقتراع املزينة بالوان 

العلم املصري، وفق مراسلي فرانس برس.
وبثت مراكز االقتراع في حي املنيل )غرب 
القاهرة( أغاني وطنية أمام أبوابها، وعلقت 
ص���ور ال��رئ��ي��س ال��س��ي��س��ي ع��ل��ى احل��وائ��ط 

اخلارجية للجان االقتراع.
وت��س��م��ح ال��ت��ع��دي��الت ب��ت��م��دي��د ال��والي��ة 
الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، مما يتيح 
للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. 
ويجوز له بعد ذلك الترشح لوالية أخرى ما 

يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
وم��ن��ذ أس��ب��وع ام��ت��أت ش���وارع القاهرة 
وغيرها من مدن البالد بالفتات تدعو إلى تأييد 
التعديالت على دستور 2014 الذي حد عدد 
الواليات الرئاسية باثنتني مدة كل منها أربع 
سنوات. كما انتشرت حمالت »نعم« االعالنية 

في الصحف.

وك��ان ال��ب��رمل��ان امل��ص��ري ص��وت بأغلبية 
ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، 
الثالثاء على التعديالت التي شملت متديد 

فترة الرئاسة.
وفي حوار مع صحيفة األه��رام احلكومية 
اجلمعة قال رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات 
الشني ابراهيم إن مترير التعديالت الدستورية 
يحتاج إل��ى موافقة »األغلبية املطلقة من 
جملة األصوات الصحيحة وال يتطلب نصابا 

معينا«.
وباإلضافة إل��ى إطالة الفترة الرئاسية، 
تنص التعديالت على إعادة مجلس الشيوخ 
)ال��ش��ورى سابقا( ال��ذي ك��ان ق��د مت الغاؤه 
مبوجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 

التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.
كما سيصبح للرئيس احل��ق في اختيار 
رؤس��اء الهيئات القضائية ورئيس احملكمة 
الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيني 
نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديالت حتديد 

حصة ٪25 للنساء في البرملان.
وحتض اعالنات عديدة، تبث في التلفزيون 
املصري أو في االذاعة، املصريني على املشاركة 
ف��ي االستفتاء حت��ت ع��ن��وان »اع��م��ل الصح« 

)افعل الصواب(.
وغ��اب��ت األص���وات املعارضة للتعديالت 
ال��دس��ت��وري��ة ف��ي مصر بشكل ملحوظ عن 

الساحة.
ففي البرملان ص��ّوت 22 نائبا فقط ضد 
ال��ت��ع��دي��الت ال��دس��ت��وري��ة أو ام��ت��ن��ع��وا عن 
التصويت، بينما اقتصرت املعارضة تقريبا 
على مواقع التواصل االجتماعي حتت وسم 

#ال_لتعديل_الدستور.
وأعلنت احل��رك��ة املدنية الدميوقراطية 
وهي ائتالف مصري سياسي معارض يضم 
ع��ددا من األح��زاب والشخصيات السياسية 
املعروفة، في بيان اخلميس »رفضها بكل 
الوضوح واحلسم التعدي على الدستور«، 
مؤكدة أن »تلك التعديالت غير الدستورية 

مرفوضة شكال وموضوعا«.
ودع���ت امل��واط��ن��ني إل���ى »ال��ت��ص��دي لذلك 
العدوان الصارخ عليه وكسر حواجز اخلوف 

والتعبير ع��ن موقفهم بحرية والتصويت 
ب� ال«. ويجري ه��ذا االستفتاء بينما جنحت 
انتفاضتان شعبيتان في اجلزائر والسودان 
املجاور وأدت��ا إلى استقالة رئيس واسقاط 

اآلخر.
انتخب السيسي للمرة األول��ى في 2014 
بأغلبية %96،9 من األص��وات، بعد عام من 
االط��اح��ة بالرئيس االس��الم��ي محمد مرسي 
عقب انتفاضات شعبية ضد حكمه. وأعيد 
انتخابه في مارس 2018، بأغلبية 97،08% 

، في اقتراع واج��ه فيه منافسا واح��دا وشهد 
حملة اعتقاالت للمعارضة.

وي��رى مركز »ص��وف��ان سنتر« للتحليل 
األمني ومقرها في نيويورك أن التعديالت 
الدستورية »ستقوي قبضة السيسي على 

النظام السياسي في مصر«.
وقال املركز في بيان اخلميس إنه »ال توجد 
معارضة علنية ُتذكر للتعديالت الدستورية، 
وه���ي نتيجة محتملة للطبيعة القمعية 

للحكومة املصرية«.

من جهتها قالت جامعة الدول العربية في 
بيان إنها »أرس��ل��ت اجلمعة أعضاء بعثتها 
ملتابعة االستفتاء على تعديالت الدستور في 

مختلف احملافظات« املصرية«.
وبدأ املصريون في اخل��ارج التصويت في 
هذا االستفتاء الذي ينتهي األحد. وقال ابراهيم 
في حواره مع صحيفة األهرام إن »أربع دول 
لم يتم إنشاء جلان لالستفتاء بها وهى ليبيا 
وسورية واليمن والصومال، نظرا للظروف 

األمنية بالغة التعقيد«.
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200 عراقي غمرت السيول منازلهم شمال البصرة إنقاذ 
ق��ال مصدر عسكري ع��راق��ي، أم��س، إن ف��رق ال��دف��اع املدني 
أنقذت أكثر من 200 مواطن بعد أن غمرت مياه السيول املتدفقة 
من شط العرب منازلهم في منطقة شمالي البصرة جنوبي 
العراق. وأضاف املالزم في اجليش العراقي ضمن قيادة عمليات 

البصرة، محمد خلف نايف، أن ”فرق الدفاع املدني وفرت خيما 
بشكل مؤقت إلسكان العوائل التي تعرضت منازلها للغرق في 

منطقة الصاحلية شمالي محافظة البصرة“.
من جهته، أعلن مدير ناحية النشوة التابعة لقضاء شط 

العرب شمال البصرة، وليد مطر املياحي، عن انهيار سدة نهر 
السويب نتيجة الرتفاع مناسيب املياه القادمة من هور احلويزة.

وقال املياحي في تصريح متلفز، إن ”االنهيار وقع في نفس 
املكان السابق الذي شهدته السدة األسبوع املاضي“.
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البرهان: نعمل على استكمال مطالب الشعب

ال����������س����������ودان: اإلع�������������ان ع���ن 
مجلس سيادي مدني اليوم

أعلن جتمع املهنيني السودانيني اعتزامه الكشف عن تشكيلة مجلس 
سيادي مدني يحل محل املجلس العسكري. وأوضح أنه سيتم اإلعالن 
عن أسماء أعضاء املجلس السيادي املدني خالل مؤمتر صحفي اليوم 
األحد خارج مقر القيادة العامة للجيش، كما كشف قيادي في املعارضة 

السودانية أن املعارضة ستطرح مرشحني أغلبهم تكنوقراط.
وقال القيادي في قوى إعالن احلرية والتغيير، الناطق باسم قوى 
اإلجماع الوطني ساطع احلاج في تصريحات لصحيفة »البيان«، إن 
%80 من قرارات املجلس العسكري حتى اآلن ال ترمي في اجتاه تكريس 
السلطة بيده، مشيرا إلى أن قراراته بإقالة املسؤولني من رموز النظام 
السابق واملتماهني معه سياسيا وفكريا وعزلهم من وزارات اخلارجية 
واإلعالم وغيرها، إيجابية، ومتضي في اجتاه تأمني االنتقال السلس 

للسلطة.
من جانبه، قال حسن رزق، نائب رئيس حزب اإلصالح اآلن واألمني 
السياسي للجبهة الوطنية للتغيير، إن األوض��اع تسير إلى الترتيب 
السلس ألن املجلس االنتقالي العسكري أعطي فرصة لأحزاب لتقدمي 
رؤيتها لفترة تنتهي اليوم لتحديد شخصية مقبولة من اجلميع تتولى 
احلكومة وترشيح ال��وزراء وأشار، أن املجلس قد يتحول إلى مجلس 
لأمن والدفاع ثم يتم ضم بعض القضاة والشخصيات األخرى حتى 

يبتعد عن الطابع العسكري.
هذا وكان اآلالف من السودانيني قد احتشدوا أمام مقر قيادة اجليش 
في اخلرطوم وأكدوا متسكهم بتنفيذ املطالب الستة حلراكهم، املتمثلة 
في تصفية النظام، وتشكيل حكومة مدنية، وهيئة تشريع، ومجلس 
رئاسي مدني، ومحاربة الفساد وإصالح االقتصاد، وإعادة هيكلة جهاز 
األمن القومي، وفي نفس الوقت سلم جتمع املهنيني وحتالفات املعارضة 

مقترحاتهم للمجلس العسكري بخصوص الفترة االنتقالية.
من جانبه، أكد رئيس املجلس االنتقالي العسكري السوداني الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان، أنه يعمل حاليا على استكمال مطالب جماهير 

الشعب السوداني وأهداف الثورة.
وق��ال لصحيفة »اجل��ري��دة« السودانية في عددها ال��ص��ادر أمس 
السبت، إنهم »ج��اؤوا من أجل الشعب وإكمال مطالب ثورته خاصة 

مطالب املعتصمني في محيط القيادة«.

بعيد  أو  ق��ري��ب  ح���ّل  ال  ف��ت��ح: 
دون القدس

   أكد عضو املجلس الثوري املتحدث باسم حركة »فتح« الفلسطينية 
أسامة القواسمي أنه ال حل من قريب أو بعيد دون أن تكون القدس، كما 

أقرها القانون الدولي عاصمة لدولة فلسطني.
وق��ال القواسمي ردا على املبعوث األميركي للشرق األوس��ط، 
جيسون غرينبالت: »نحن لم نستلم أفكاركم مكتوبة، وإمنا استمعنا 
إلى تصريحاتكم ورأينا أفعالكم عبر عامني على األرض واملخالفة 
للقانون الدولي، ولسنا بحاجة إلى أكثر من هذا الوضوح في األقوال 
واألفعال لكي نحكم على أفكاركم بأنها فاشلة وغير قابلة للتطبيق 

مطلقا«.
وكان غرينبالت طلب في تصريحاته األخيرة »عدم إضاعة الفرصة 

واالنتظار، وعدم احلكم مسبقا على صفقة القرن«.
وأوضح القواسمي، في بيان أمس بثته وكالة االنباء الفلسطينية 
) وف��ا( ، أن »مجرد اعتبار القدس موحدة عاصمة لكيان االحتالل 
اإلسرائيلي، كفيل أن نرفض أي شيء يصدر عنكم، فما بالكم بسلسلة 
القرارات املتتالية الظاملة واملجحفة بأبسط حقوقنا، فال حل من قريب 
أو بعيد دون أن تكون القدس، كما أقرها القانون الدولي عاصمة لدولة 
فلسطني«. وأض��اف: »ال ميكن لنا أن نقبل حتى بقراءة أفكاركم التي 
صيغت بتطابق مطلق مع موقف اليمني االسرائيلي املتطرف، والتي 
تلغي تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، وتدخل الصراع في دهاليز 

وأتون الصراع الديني الذي سيحرق األخضر واليابس«.

48 ساعة في هجمات لتنظيمات وفصائل خال 

50 قتيًا في صفوف قوات النظام السوري سقوط أكثر من 

أوقعت هجمات شنتها فصائل في مناطق 
عدة في سورية، نحو 50 قتيال في صفوف قوات 
النظام ومسلحني موالني لها، قتل غالبيتهم 
خالل اليومني املاضيني جراء هجمات لتنظيم 
داعش تعد األعنف منذ اعالن سقوط »اخلالفة«.

وبعد ثماني سنوات من نزاع مدمر، تسيطر 
ق��وات النظام حاليا على نحو ستني في املئة 
من مساحة البالد، بينما ال ت��زال مناطق عدة 
خارج سيطرتها أبرزها مناطق سيطرة األكراد 
في شمال وشرق البالد، ومحافظة إدلب التي 
تسيطر هيئة حترير الشام )النصرة سابقا( 
عليها، بينما يحتفظ تنظيم الدولة اإلسالمية 
بانتشاره في البادية املمتدة من ريف حمص 

الشرقي )وسط( حتى احلدود العراقية.
وأحصى املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
السبت مقتل 13 عنصرا على األق��ل من قوات 
النظام ومقاتلني موالني لها جراء »هجوم عنيف 
شّنه +جيش أبو بكر الصديق+ التابع لهيئة 
حترير الشام فجر السبت على حواجز ونقاط 
تابعة لقوات النظام عند األط���راف الغربية 

ملدينة حلب« شماال.
وان��دل��ع��ت إث��ر الهجوم »م��ع��ارك عنيفة ال 
ت��زال مستمرة، تترافق مع قصف متبادل بني 
ال��ط��رف��ني«، وف��ق امل��رص��د ال��ذي أحصى مقتل 

ثمانية على األقل من عناصر الفصيل اجلهادي.
وحت��ت��ف��ظ ف��ص��ائ��ل إس��الم��ي��ة وج��ه��ادي��ة 
بسيطرتها ع��ل��ى ري���ف ح��ل��ب ال��غ��رب��ي ال��ذي 
يشكل م��ع محافظة إدل��ب امل��ج��اورة وأج��زاء 
من محافظات محاذية، منطقة يشملها اتفاق 
توصلت إليه موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة 

الداعمة للفصائل املعارضة في سبتمبر. وينص 
على إقامة »منطقة منزوعة السالح« بني مناطق 
سيطرة قوات النظام والفصائل اجلهادية على 
رأسها هيئة حترير الشام. ولم يتم استكمال 

تنفيذه بعد.
ج��اء ه��ذا الهجوم وف��ق املرصد، بعد قصف 
صاروخي ومدفعي لقوات النظام استهدف بعد 
منتصف ليل اجلمعة السبت مناطق في ريف 
حلب الغربي وري��ف إدل��ب اجلنوبي الشرقي 

ومناطق مجاورة.
وصّعدت ق��وات النظام منذ فبراير وتيرة 
قصفها على املنطقة املشمولة باالتفاق، وتتهم 

دمشق أنقرة ب�«التلكؤ« في تنفيذه.
ودع��ا الرئيس بشار األس��د خالل استقباله 
اجلمعة وف��دا روسيا إل��ى تطبيق االتفاق في 
إدلب عبر »القضاء على املجموعات اإلرهابية 

املتواجدة فيها«.
وجّنب االّتفاق الروسي-التركي إدلب، التي 
تؤوي وأجزاء من محافظات مجاورة نحو ثالثة 
ماليني نسمة، حملة عسكرية واسعة لطاملا 
لّوحت دمشق بشّنها. ويشكل مصير املنطقة 
محور جولة جديدة من مباحثات أستانا ُتعقد 
يومي اخلميس واجلمعة املقبلني في عاصمة 
كازاخستان برعاية ك��ل م��ن روس��ي��ا وإي��ران 

وتركيا.
وقال وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف الثالثاء في دمشق إن »على ضامني 
مسار أستانا، إيران وروسيا وتركيا، االلتزام 
بالتعهدات املرتبطة مبلف إدل��ب«، ومن ضمن 
»أه��م ه��ذه االل��ت��زام��ات ن��زع س��الح اجلماعات 

اإلرهابية وإخراجها« من إدلب.
على جبهة أخرى في سورية، أحصى املرصد 
السبت مقتل 35 على األق��ل من ق��وات النظام 
ومسلحني موالني لها جراء هجمات شنها تنظيم 
ال��دول��ة اإلسالمية منذ اخلميس ف��ي البادية 
ال��س��وري��ة، وت��ع��ّد األع��ن��ف منذ اع��الن سقوط 

»اخلالفة« قبل شهر.
وأفاد مدير املرصد رامي عبد الرحمن وكالة 
فرانس برس السبت عن »مقتل 27 من قوات 
النظام واملسلحني املوالني لها، بينهم أربعة 
ضباط كبار، ج��راء هجمات التنظيم في ريف 
حمص الشرقي«. كما قتل »ثمانية آخرون من 
قوات النظام بينهم ضابطان« في هجوم مماثل 
شّنه التنظيم اخلميس في بادية مدينة امليادين 

في ريف دير الزور الشرقي.
وتبنى التنظيم عبر بيان نشرته وكالة 
أعماق الدعائية التابعة له، ليل اجلمعة السبت، 
تداولته حسابات جهادية على تطبيق تلغرام 
تنفيذ الهجوم. وأف��اد عن »كمني« بدأ اخلميس 
»عندما حاولت قوات النظام تقفي أثر مجموعات 
م��ن مقاتلي ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة«، مشيرا إلى 
»م��واج��ه��ات« استخدمت فيها »ش��ت��ى أن��واع 

األسلحة« و«استمرت لنحو 24 ساعة«.
وي��ع��د ه���ذا ال��ه��ج��وم، وف���ق ع��ب��د ال��رح��م��ن، 
»األكبر« الذي يشنه التنظيم منذ اعالن قوات 
سورية الدميوقراطية بدعم من التحالف الدولي 
بقيادة أميركية في 23 مارس القضاء التام على 
»اخل��الف��ة« التي أعلنها في العام 2014 على 

مناطق سيطرته في سورية والعراق املجاور.
وقال إن »حصيلة القتلى هي األعلى« التي 

يوقعها التنظيم منذ انتهاء »اخلالفة«.
ورغم جتريده من مناطق سيطرته في شرق 
سورية، ال ي��زال التنظيم ينتشر في البادية 
السورية املترامية املساحة والتي متتد من ريف 

حمص الشرقي وصوال إلى احلدود العراقية.
وي��ؤك��د محللون وخ��ب��راء عسكريون أن 
ال��ق��ض��اء على »اخل��الف��ة« ال يعني أن خطر 
التنظيم قد زال مع قدرته على حتريك خاليا 
نائمة في املناطق التي ُطرد منها وانطالقا من 

البادية السورية.
وأعلنت قوات سورية الدميوقراطية الشهر 
امل��اض��ي، ب��دء مرحلة ج��دي��دة م��ن القتال ضد 
التنظيم، بالتنسيق م��ع التحالف ال��دول��ي، 
وتستهدف خالياه النائمة التي تقوم بعمليات 
خطف وزرع عبوات ناسفة وتنفيذ اغتياالت 
وه��ج��م��ات ان��ت��ح��اري��ة ت��ط��ال أه��داف��ا مدنية 

وعسكرية على حد سواء.
تشهد سورية نزاعا داميا متشعب األطراف، 
تسبب منذ ان��دالع��ه ف��ي ال��ع��ام 2011 مبقتل 
أكثر من 370 أل��ف شخص وب��دم��ار هائل في 
البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف 

السكان داخل البالد وخارجها.
وق��ال األس��د الشهر املاضي إن احل��رب على 
بالده »بدأت تأخذ شكال جديدا أساسه احلصار 
واحل��رب االقتصادية« في وقت تشهد مناطق 
سيطرة النظام السوري منذ أشهر أزمة وقود 
خانقة، توسعت م��ؤخ��را لتطاول البنزين. 
ويضطر السكان إل��ى االنتظار لساعات في 
طوابير طويلة من اجل التزود بالبنزين في ظل 

اجراءات تقشفية.
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