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وارد فقدت مني الهـوية الصادرة من وزارة ا
ـائــيـة/ شــركـة الــرافـدين الــعـامـة لــتـنــفـيـذ ا
الـسـدود بــاسم (فـيـصل غــازي عـبـد الـعـزيـز)
صدرها. ن يعثر عليها تسليمهما  الرجاء 
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{ القاهرة (أ ف ب) - فتحت مراكز
االقـتـراع أبـوابـهـا امس اإلثـن في
مـصــر لـلـيــوم الـثـالـث واألخـيـر من
االستـفتـاء على تـعديالت دسـتورية
مـثــيـرة لـلـجــدل تـهـدف إلـى تـمـديـد
والية الرئيس عبد الفتاح السيسي

الذي تولى السلطة العام .2014
سجل نحو ويبلغ عدد الناخب ا
 62 مليـونا بحـسب بيانات الـهيئة
الـوطــنـيـة لالنــتـخـابـات. وســتـعـلن
الـــنـــتـــائج في مـــوعـــد أقـــصــاه 27

نيسان/ابريل.
وجتـــري عــمــلــيــات االقــتــراع مــنــذ
الـســبت في أجــواء احــتـفــالــيـة في
مـراكـز االقـتـراع الـتي زيـنت بـأعالم
ـوسـيـقى مـصـريـة وتـعزف فـيـهـا ا
لكن بـالتأكـيد حتت مراقـبة اجليش

والشرطة.
ومنذ بـداية االقتراع تـبث القنوات
الـتــلـفــزيـونـيــة والـصـحـف الـسـبت
صورا لـتدفق الـناخـب عـلى مراكز
االقــتــراع وتــشـــيــد بــحـــسن ســيــر
الـــعــمــلــيـــات بــدون أن تــطــرق إلى

التعديالت بحد ذاتها.
وقـبـل االسـتـفـتـاء حـضت اعالنـات
عـــديــدة تــبث في الـــتــلــفــزيــون أو
شاركة في صري على ا االذاعة ا
االســـتــفـــتــاء حتـت عــنـــوان "إعــمل

الصح" (افعل الصواب).
ـــــعـــــارضــــة وغـــــابـت األصـــــوات ا
لـلـتـعـديالت الــدسـتـوريـة في مـصـر
بشـكل ملحـوظ بينـما رأت منـظمات
دولـيــة حلـقــوق اإلنــسـان في بــيـان
مــشــتــرك أن االجــواء احلـالــيــة في
ـكن أن مـصــر "تـخـلــو من فـضــاء 
يـجـري فـيه اسـتـفـتـاء مع ضـمـانات

للحياد والنزاهة".
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وذكـر صحـافيـون من وكالـة فرانس
بـرس أنه كــمــا حـدث في عــمـلــيـات
اقـتـراع سـابقـة  حتـفـيز نـاخـب
على التصـويت. وقد دعي موظفون
من قــــــبـل رؤســــــائــــــهـم الى اإلدالء
بــأصـواتــهم بــيـنــمــا تـقــلى آخـرون
قسائم غذائية عند مغادرتهم مراكز

االقتراع.
وفي بـــيــــان مـــســـاء األحــــد قـــالت
ــكــلــفـة الــهــيــئــة الـعــامــة لإلعالم ا
متابعة وسائل اإلعالم األجنبية في
مــصــر إن عــددا من وســائل اإلعالم
ـصريـة أشارت "خـطـأ" إلى توزيع ا

. مواد غذائية على بعض الناخب
وأضــــافت أن مـــعــــلـــومـــات اإلعالم
تــتـحــدث عن "أربع حـاالت" مــشـيـر
إلى أن "هدفهـا تشجـيع الناس على
الـتـصــويت ولـيـس تـوجـيــهـهم إلى

خيار محدد".
وقبضت السلطات األحد على شاب
وقف في أحـد ميـادين حي الـتـجمع
اخلــامس الــراقي شــمــال الــقــاهـرة
حـامال الفـته بـالـلـون األحـمـر وكتب
عـلـيهـا "ال لـلتـعـديالت الدسـتـورية"
حسب ما قال محاميه محمد الباقر

لفرانس برس.
وقـال البـاقر إن هـذا الشـاب واسمه
أحمد بدوي "ال يزال مـحتجزا حتى

االن".
وفي حي امـــبــابــة الــشــعــبي غــرب
القاهـرة روى شاهد عـيان لفرانس
برس قيـام مجمـوعة من األشخاص
طـالــبـوا من مــجـمــوعـة من الــبـاعـة
اجلائل ركوب سـيارة ميكروباص
راكز االقتـراع للتصويت لتأخـذهم 

على التعديالت الدستورية.
وتسـمح التعـديالت بتمـديد الوالية
الرئاسية الـثانية إلى ست سنوات
مــا يــتــيح لــلــســـيــسي الــبــقــاء في
الــرئـاســة حـتى  .2024ويــجـوز له
بـعـد ذلك الـتـرشح لـواليـة أخـرى ما
يسمح له بـالبقاء في الـسلطة حتى

عام .2030
ــان صــوت بــغــالــبــيــة وكــان الــبــر
ســاحــقـة من  531صــوتـا من أصل
 554نـــــائـــــبـــــا الـــــثـالثـــــاء عـــــلى
التعديالت التي شـملت تمديد فترة

الرئاسة.
وبــاإلضــافــة إلـى تــمــديـــد الــفــتــرة
الــرئـاسـيـة تـنص الـتـعـديالت عـلى
إعـادة مـجــلس الـشـيــوخ (الـشـورى
ســابــقــا) الــذي كــان قــد  الــغـاؤه
ــــوجب دســــتــــور  ?2012بــــعــــد
انـــتـــفـــاضــة  2011الـــتي أدت إلى

سقوط نظام حسني مبارك.
كـمـا ســيـصــبح لـلــرئـيس احلق في
اختـيار رؤسـاء الهـيئات الـقضـائية
ورئـــيس احملـــكــمـــة الـــدســـتـــوريــة
والــنـائب الـعـام ويـجـوز له تـعـيـ
نــــائب واحـــد أو أكـــثــــر. وشـــمـــلت
الـتـعـديالت حتـديـد حـصـة لـلـنـساء
ـــقــاعــد في ـــئــة من ا تــبــلغ  25بــا

ان. البر
وانتخب السيسي للمرة األولى في

 2014بـــــأغــــلـــــبـــــيــــة  %96,9من
األصــوات بــعــد عــام من االطــاحــة
بـالـرئـيس االسالمي مـحـمـد مـرسي
عقـب انتفـاضة شـعبـية ضـد حكمه.
وأعــيــد انــتـــخــابه في آذار/مــارس
 ?2018بــأغــلــبــيــة  ? %97,08في
اقــتـراع واجه فـيه مــنـافـسـا واحـدا

وشهد حملة اعتقاالت للمعارضة.
الى ذلك يـــحي األقـــبــاط في مـــصــر
سـيح" الذي أسـبوع "آالم الـسيـد ا
يـبدأ الـيوم بـأحـد "الشـعانـ الذي
ـسيـح مديـنة يـوافق ذكرى دخـول ا
الـقدس حـيث استـقبـلته اجلـماهـير
بسـعف النـخيل وأغـصان الـزيتون
وهـــو األحـــد الـــذى يــــســـبق عـــيـــد

القيامة.
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وتوجه اآلالف من األقباط في مصر
إلى ديـر الـقـديس "سـمـعـان اخلراز"
ـقـطم شـرقي الـعـاصـمة ـنـطـقـة ا
القـاهرة حلـضور الـقداس اخلاص
ــنـاسـبـة ومــعـايـشـة أجـواء بـهـذه ا

العيد.
تأتي هذه االحتـفاالت بالتزامن مع
الـــذكـــرى الــثـــانـــيــة لـــتـــفــجـــيــرات
اســتـهـدفت كـنــائس في مـصـر عـام
 2017وضـــربـت كــــنـــيــــســــة "مـــار
جـرجس" في مــديـنـة طــنـطـا بــدلـتـا
مـصـر وكــنـيـســة "مـار مـرقص" في
األســكــنــدريـــة حــيث كـــان الــبــابــا
تـواضـروس الثـاني يـرأس الـقداس

دينة. با
قـتل نـحو وتـسـببت الـتـفجـيـرات 
 50شــخــصـا بــيــنــهم عــنــاصـر من
قــوات األمن وإصــابــة الــعــشـرات
وأعـــلن مــا يـــعــرف بــاسم تـــنــظــيم
الدولة اإلسالمية (داعش في مصر)

مسؤوليته عن الهجمات.
وشـــهــدت احـــتــفـــاالت هــذا الـــعــام
اجـراءات أمنـية مـشـددة وانتـشرت
عــنـاصــر األمن خــارج الــديــر الـذي
يـشــهـد االحـتــفـاالت وتــولت تـأمـ
األسـوار اخلـارجـيـة وفـرض كردون
ـراقـبـة الـزوار بـيـنـمـا تولت أمـني 
عنـاصر كشـافة من شبـاب الكنـيسة
تأم الداخل ومراقبة مرور الزوار
عـــبـــر الـــبـــوابـــات اإللـــكـــتـــرونـــيــة
والــــتــــفـــتــــيـش الـــذاتـي حلـــقــــائب

السيدات.
وفي اجلــوار انـتــشــر بــاعــة سـعف
النخيل الذين قامـوا بتشكيله على

هـيئـات صُـلبـان وتِـيجـان في طقس
ـسيـحيون في شعـبي اعتـاد عليه ا
ـــلك ـــنــــطـــقـــة إلحـــيــــاء دخـــول ا ا
ُــخَــلِص فـي إشــارة إلى الــســيــد ا
ـقـدسة ـديـنة ا ـسـيح ووصوله ا ا
"أورشـالـيم" والتي اسـتـقـبله أهـلـها
مـلوحـ بـسعف الـنـخيل وأغـصان

الزيتون .
يــــحـــــرص األقــــبــــاط عـــــلى شــــراء
مـنــتـجــات الـســعف في هــذا الـيـوم
كــنــوع مـن الــبــركــة وذكــرى تــبــقى
مـــعـــهم عـــلى مـــدار الـــعــام وحـــتى

قبل. احتفال العام ا
يــقــول األب بـطــرس رشــدي كــاهن
كـنــيـسـة الــقـديس سـمــعـان اخلـراز
ــقـطم لـبي بي سي إن "احـتـفـال بـا
ــكــان هـو أحــد الــشـعــانــ بــهـذا ا
األكـبر من نـوعه في مـنطـقة الـشرق
األوسط وشــمـــال إفــريــقــيــا حــيث
يــــتـــــجــــمـع اآلالف من كـل أنــــحــــاء
اجلمهوريـة داخل هذا الدير األثري
ـعـايـشة ـنـحـوت في قـلـب اجلبـل  ا

أجواء االحتفال".
ـصرية زادت وأضاف أن الـشرطة ا
من حـضــورهـا هــذا الـعــام لـتــأمـ
االحـتـفاالت رغم انـشـغالـهـا بتـأم
االســتــفــتــاء الـذي يــجــري حــالــيـا
لــتــغــيــيــر بــعض مــواد الــدســتــور

صري. ا
واسـتطـرد موضحـا أن الكـنيـسة لم
تــطــلب زيــادة األمن لــكن الــشــرطـة
تقوم بواجبـها وهو أمر جيد وقال
"احلـافظ هــو ربـنـا في كل األحـوال
ـسـيـح الذي وأعـيـنـنـا دائـمـا عـلى ا
يعـطيـنا الـشعـور باألمن والـسعادة

واالستقرار".
مـر أبـو اخلـيـر جـاءت إلى الـدير
مع أطــفــالـهــا الــصــغـار لالحــتــفـال

. بأحد الشعان
وقـالت إنـهــا تـشـعـر بــاألمـان ألنـهـا
تـــؤمن بـــأن "الـــشـــهـــادة عـــلى إسم
ـسـيح تـمـكـنـهـا من أن تـكـون معه ا

في ملكوت السماء".
وبـجـوارها أخـتـها الـكـبرى "صـفاء"
ـكان الـتي تـقـول إنـهـا جـاءت إلـى ا
لـلــحـصـول عــلى الـبـركــة في طـاعـة
الرب وأنـها ال تـخشى أي تـهديدات
أمنيـة فهي وسط إخوتهـا وأبنائها

كان". وأجواء العيد تمأل ا
ــصــريـة في وأصـدرت احلــكــومـة ا
عـام  2016بــإصــدار قــانــون بــنـاء

الـكـنـائس الـذي نـظـم أوضـاع نـحو
 650كــنــيــسـة حــتى بــدايــة الــعـام

اجلاري.
وتقـوم جلنة خاصـة حاليـا بفحص
أوراق نحو  5آالف كنـيسـة ومبنى
خـــدمي تـــخص أتــبـــاع الــكـــنــائس
ــــســـيـــحـــيــــة (األورثـــوذكـــســـيـــة ا

والكاثوليكية اإلجنيلية).
5LK  —uCŠ

والـالفت في احـتــفـاالت هــذا الـعـام
وجــود مــســلــمــ في االحــتــفـاالت
داخـل الـديــر وقـال أحــد احلـضـور
ـسـلـمـ "نـعم أنـا مـسـلم واسـمي ا
عـادل أحـمـد عـبـد الـغـني وأحرص
عــــلـى اجمليء إلـى ديــــر الــــقــــديس
سـمـعــان اخلـراز سـنــويـا حلـضـور
االحــتــفـال مع إخــوتي وأصــدقـائي

وزمالئي في العمل".
ـصــريـ شـعب ويــقـول عــادل إن ا
واحـد ال يــسـتــطــيع أحـد أن يــفـرق
بينـهم ويحتفـلون باألعيـاد الدينية
لـلـمـسـلـمــ واألقـبـاط مـعـا فـنـحن
ــصــريــون نــســعــد مــعــا وأيــضـا ا
نــحـــزن ونـــتــألم حلـــزن بـــعــضـــنــا
البعض بغض الـنظر عن الدين أو

اللون أو اجلنس".
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{ واشـــنــــطن  - (أ ف ب) - قـــرر
الرئـيس األمـيركي دونـالـد ترامب
إنـــهـــاء اإلعـــفـــاءات الـــتي ســـمح
ــوجـبــهــا لـثــمـاني دول بــشـراء
الــنـفط اإليــراني بــهـدف حتــقـيق
"صـــادرات صـــفـــر" من اخلـــام في
هذا البلد بـحسب ما أعلن البيت
. واعـتـبـارا األبـيض امس االثـنـ
مـن مــطــلـع أيــار ســتـــواجه هــذه
الـدول ضــمـنـهـا الــصـ والـهـنـد
وكــوريـــا اجلـــنــوبـــيـــة وتــركـــيــا
عقوبات أميـركية إذا استمرت في
شــراء الـــنــفط اإليـــراني. الى ذلك
اتــفــقـت إيـران وبــاكــســتــان عــلى
تــــشـــكــــيل قــــوة "تــــدخل ســــريع"
حــدوديــة مـــشــتــركـــة في أعــقــاب
ســلـسـلـة مـن الـهـجـمــات الـدامـيـة
الـتي شــنـهـا مـســلـحـون وفق مـا
أعــلن الــرئــيـس اإليـرانـي مــحــمـد
روحـــــاني اإلثـــــنـــــ في خـــــتــــام
مــــحـــادثـــات مـع رئـــيس الـــوزراء

الباكستاني عمران خان.

وتمـتد احلـدود بيـنهـما في مـحافـظة
سيـستـان بلوشـستـان بجـنوب شرق
ايـران التي شـهـدت هجـمـات متـكررة

استهدفت قوات األمن اإليرانية.
وتــأتي زيــارة خـان إلـى إيـران وهي
األولـى مـنــذ تـولــيه الــسـلــطـة الــعـام
اضي بعـد أن قتل مسلـحون تقول ا
إسالم أبـــاد إنـــهم يـــتـــمـــركـــزون في
إيــــــران  14من عـــــــنــــــاصـــــــر األمن
ـــــــاضي فـي إقــــــلــــــيم األســــــبــــــوع ا

بلوشستان الباكستاني.
وقــــال خــــان إن "قـــائــــد قـــوات األمن
سـيــلـتــقي نـظــيـره هــنـا ويــنـاقــشـان
التعـاون (األمني)". ولم ترد تـفاصيل

شتركة. حول القوة ا
وتـابع رئــيس الـوزراء الـبــاكـسـتـاني
الذي بدأ األحـد زيارة تـستمـر يوم
إلى إيــــران "نــــحن عــــلى ثــــقــــة بـــأن
الـبـلــدين لن يـكـونـا مـنـطـلـقـا ألعـمـال
إرهابـية ... لـن نسـمح بأن يـلحق أي

ضرر ببلدكم انطالقا من أراضينا".
ــــــاضـي طــــــالب في آذار/مــــــارس ا

روحــاني بــأن تــتــحــرك بــاكــســتـان
"بـــشــكـل حــاسم ضـــد اإلرهــابـــيــ
ــعــادين إليــران" وذلك في أعــقـاب ا
هجوم في  13شباط أدى إلى مقتل
 27من عناصـر احلرس الثوري في

سيستان بلوشستان.
وقـــــالت إيـــــران إن انـــــتـــــحـــــاريــــا
باكستانيا نفـذ الهجوم الذي تبنته
جــمـاعـة "جــيش الـعـدل" اجلــهـاديـة
الــتي تـــقـــول طــهـــران إنــهـــا تــشن
عـملـياتـهـا بشـكل كـبيـر انطالق من
قــواعــد فـي بـاكــســتــان. والــســبت
قالت اسالم أباد إن لديها أدلة على
أن "العناصر اإلرهـابية" التي شنت
الــهـجـوم فـي بـلـوشــسـتـان "لــديـهـا
مــــعــــســــكــــرات تــــدريب وقــــواعــــد
لـوجـسـتــيـة داخل مـنـاطق إيـرانـيـة

محاذية لباكســتان".
ويــــــنـــــشـط إسالمــــــيـــــون وكــــــذلك
انفـصالـيون من اتـنيـة البـلوش في
بـــلــــوشـــســـتــــان أفـــقـــر األقــــالـــيم

الباكستانية.
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وقـال روحــاني في مـؤتـمــر صـحـافي
"اتفقنا على تشكيل قوة تدخل سريع
ـــكــافــحــة مــشــتـــركــة عــلى احلــدود 
اإلرهاب" وذلك بـعد أشـهر من تـفاقم
الــتــوتـر إثــر هـجــمـات عــلى جــانـبي

احلدود.

دونالد ترامب 
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