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مؤكداً أن مؤسسات الدولة والشعب تكاتفوا أثناء الحرب لتهيئة ظروف الفوز

السيسي :في أكتوبر حققنا المعجزة والشرف والنصر والقرار
�شهد الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح
ال�سي�سي القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
وقائع ال��ن��دوة التثقيفية التا�سعة
والع�رشين التي نظمتها �إدارة ال�ش�ؤون
املعنوية للقوات امل�سلحة حتت
عنوان «�أكتوبر  -توا�صل الأجيال»
مبركز م�رص للم�ؤمترات واملعار�ض
الدولية ،والتي قدمت مناذج لبع�ض
املالحم والبطوالت التي حفلت بها
م��ع��ارك اال�ستنزاف ون�رص �أكتوبر
املجيد واجلهود احلالية يف الق�ضاء
على الإرهاب ب�شمال وو�سط �سيناء،
والتي ت�أتي تزامن ًا مع احتفاالت م�رص
والقوات امل�سلحة بالذكرى الـ 45
النت�صارات �أكتوبر املجيدة.
بد�أت وقائع الندوة بتالوة �آيات من
الذكر احلكيم للقارئ ال�شيخ خالد
اجلارحي� ،أعقبها تقدمي التحية ال�سم
الرئي�س الراحل حممد �أنور ال�سادات
بطل احل��رب وال�سالم و�صاحب قرار
العبور يف �أكتوبر .1973
وت�ضمنت الندوة فقرة فيلمية بعنوان
«جيل ي�سلم جيل» ا�ستعر�ضت ذكريات
ن�رص �أكتوبر وت�ضمنت لقطات نادرة
ملعارك العزة والكرامة  ،كما تناولت
الإجنازات التنموية التي تتحقق على
�أر����ض ال��وط��ن يف خمتلف املجاالت
خا�صة يف �سيناء من م�رشوعات تنمية
حمور قناة ال�سوي�س والأنفاق ومدينة
الإ�سماعيلية اجلديدة و�رشق بور�سعيد
 ،لتعرب مبزج فني راق ا�ستخدمت فيه
�أح��دث �أ�ساليب الإخ��راج والت�صوير
عن توا�صل �أجيال �أكتوبر التي حملت
رايات الن�رص �إلى الأجيال التي حتمل
على عاتقها بناء الوطن والدفاع عن
�أمنه وا�ستقراره.

وحتدث الفريق فخري يو�سف عفيفي
قائد الفرقة  19م�شاة �أثناء حرب اكتوبر
و�أح��د �صناع الن�رص املجيد عن دور
الفرقة يف معارك اال�ستنزاف والردع
كمرحلة انتقالية للعبور والن�رص ،
م�شري ًا �إل��ى البطوالت والت�ضحيات
التي قدمها �أبطال الفرقة بداية من
التمهيد النرياين عقب ال�رضبة اجلوية
الأول��ى وحما�رصة النقاط احل�صينة
التي تقع يف نطاق امل�س�ؤولية بعد
العبور واقتحام خط بارليف وانهيار
حت�صينات العدو الإ�رسائيلي يف منطقة
ال�شط وبورتوفيق وع��ي��ون مو�سى
وجبل املر ومتال ،وكذلك الدفاع عن
مدينة ال�سوي�س البا�سلة بالتعاون
مع املقاومة ال�شعبية وتكبيد العدو
خ�سائر فادحة لي ًال ونهار ًا عقب قرار
جمل�س الأم��ن رقم  338بوقف �إطالق
النار ي��وم  22اكتوبر  1973الذي
مل تلتزم به �إ�رسائيل ،م��ؤك��د ًا �أننا
نخو�ض حالي ًا معارك �أك�ثر �رضاوة
لبناء الوطن واحلفاظ على ا�ستقرارة
تتطلب منا جميع ًا ا�ستثمار روح
�أكتوبر لتحقيق التنمية و�إعادة بناء
الإن�سان .
و�شهدت ال��ن��دوة تقدمي مل�سة وفاء
مل�صابي الوطن من �أبطال عمليات
م��ك��اف��ح��ة االره�����اب ،ح��ي��ث حتدث
اجل��ن��دي مقاتل بطل حممود حممد
مبارك �أحد م�صابي القوات امل�سلحة
يف احل��رب على الإره��اب وال��ذي فقد
ب�رصه �أثناء مداهمة �إح��دى الأوك��ار
وال��ب���ؤر االره��اب��ي��ة ب�شمال �سيناء
بكلمات �صادقة م�ست �أوت��ار القلوب
�أ���ش��ار فيها �إل��ى حجم الت�ضحيات
والبطوالت التي يقدمها رجال القوات

• الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من احلضور أثناء الندوة

امل�سلحة وال�رشطة لتطهري �سيناء من
براثن الإرهاب الأ�سود ،موجه ًا التحية
لأرواح ال�شهداء الأب��رار الذين قدموا
فداء مل�رص و�شعبها العظيم .
انف�سهم
ً
كما �شاهد الرئي�س ال�سي�سي فيلم ًا
ت�سجيلي ًا من �إنتاج �إدارة ال�ش�ؤون
املعنوية بعنوان «القرار» ا�ستعر�ض
القرارات امل�صريية امل�ؤثرة يف عمر
الوطن والتي كان لها الأثر الأكرب يف
تغيري م�سار التاريخ واحلفاظ على
كيان الدولة امل�رصية ،وكان �أبرزها
قرار العبور وا�ستعادة الأر�ض وقرارات
البناء والتنمية احلقيقية لتغيري
الواقع �إلى غد �أف�ضل وم�ستقبل م�رشق
وتوفري احلياة الكرمية للم�رصيني،

وا�ستكمل الفيلم بعر�ض م�رسحي
ملجموعة من براعم الأطفال الذين
عربوا عن �أحالمهم وطموحاتهم مل�رص
امل�ستقبل يف ظل امل�رشوعات التنموية
العمالقة التي تهدف �إل��ى النهو�ض
بالوطن يف �شتى املجاالت».
وتخليد ًا لبطوالت رموز حرب �أكتوبر
املجيدة ت�ضمنت الندوة فقرة فيلمية
عن اللواء �أركان حرب مهند�س باقي
زكي يو�سف �صاحب فكرة ا�ستخدام
طلمبات املياه لإحداث ثغرات يف خط
بارليف الذي ظن العدو �أنه ال يقهر
�أمام �إرادرة املقاتل امل�رصي التي ال
تعرف امل�ستحيل  ،وت�ضمنت الفقرة
مل��ح��ات م��ن ح��ي��اة البطل وكلماته

فلسطين :الجهود المبذولة لتخفيف أزمات غزة  ...أممية وتركية وعربية

ق��ال القيادي يف حركة «حما�س»،
ع�صام الدعلي�س� ،إن الأمم املتحدة،
ودول بينها تركيا وقطر وم�رص،
تعمل على تخفيف �أزمات قطاع غزة
يف �سياق جهود تثبيت وقف �إطالق
النار مع �إ�رسائيل.
ويف مقابلة مع وكالة الأنا�ضول ،قال
الدعلي�س� ،إن «تركيا و�إيران وم�رص
وقطر واملغرب تعمل ل�سد الفراغ
ال��ذي خلفته ال�سلطة الفل�سطينية
بتخليها عن م�س�ؤوليتها جتاه قطاع
غزة».
و�أ�ضاف �أنه «عندما تتخلى ال�سلطة
عن م�س�ؤوليتها جتاه غزة املحا�رصة
يتقدم �أحرار العامل وعلى ر�أ�سهم قطر
وم�رص و�إيران وتركيا واملغرب ل�سد
وفاء
هذا الفراغ دون �أثمان �سيا�سية
ً
لدماء �شهدائنا وجرحانا يف م�سريات
العودة».
واع��ت�بر �أن احلكومة الفل�سطينية
«بال�ضفة الغربية» تخلت عن تقدمي
العالج جلرحى م�سريات «العودة»،
و�أوقفت حتويالت العالج باخلارج
ل��ه��م ،يف امل��ق��اب��ل ق��ام��ت تركيا
با�ستقبال ه�ؤالء اجلرحى وعالجهم
يف م�ست�شفياتها وهذا �سد للفراغ الذي
تركته ال�سلطة.
وتتهم «حما�س» احلكومة الفل�سطينية
بالتقاع�س عن تزويد م�ست�شفيات
غزة بالأدوية وامل�ستلزمات الطبية،
وتعطيل حتويالت العالج باخلارج،
وه��و م��ا تنفيه احل��ك��وم��ة وت�ؤكد
التزامها بواجبها الكامل جتاه
ال��ق��ط��اع ،غ�ير �أن ال�سلطة حملت
مرارا امل�س�ؤولية عن �أزمات
حما�س
ً
القطاع.
وم��ن��ذ ن��ه��اي��ة م��ار���س املا�ضي،
ي�شارك فل�سطينيون يف م�سريات
�سلمية ،قرب ال�سياج الفا�صل بني
غ��زة و�إ�رسائيل ،للمطالبة بعودة
الالجئني الفل�سطينيني ورفع احل�صار
عن غزة.
و�أ���ش��ار الدعلي�س �إل��ى �أن��ه بينما
تتقاع�س ال�سلطة الفل�سطينية عن حل
�أزم��ة الكهرباء يف القطاع ،تربعت
قطر بدفع ثمن الوقود الالزم لت�شغيل
حمطة الكهرباء الوحيدة بغزة.
والثالثاء املا�ضي ،دخلت �أول دفعة

• شاحنات مواد غذائية إلى غزة

من الوقود القطري �إلى غزة عرب معرب
«كرم �أبو �سامل» ،جنوبي القطاع.
وق��ال ا�ستيفان دوغريك ،املتحدث
با�سم الأمني العام للأمم املتحدة،
�أنطونيو غوتريي�ش� ،إن الأخري يعرب
عن «تقديره العميق حلكومة قطر،
مل�ساهمتها املالية بـ 60مليون دوالر
«ل�رشاء وقود ملحطة توليد الكهرباء
بغزة»».
كما ذكر القيادي يف «حما�س»� ،أن
م�رص �أي�ضا تقوم بدورها بالتخفيف
من �أزم��ات غزة عرب فتح معرب رفح
الربي.
ويربط معرب رفح قطاع غزة مب�رص،
وتغلقه الأخ�يرة ب�شكل �شبه كامل،
منذ يوليو  ،2013وكانت تفتحه
على فرتات متباعدة ب�شكل ا�ستثنائي
ملرور احل��االت الإن�سانية ،قبل �أن
تقرر فتحه لفرتة غري حم��ددة منذ
مايو املا�ضي.
وح��ول ال��دور املغربي يف تخفيف
�أزم���ات غ��زة ،ق��ال الدعلي�س� ،إن
«اململكة املغربية قامت ب�شحن 2
طن من الأدوي��ة ،يف حني �أن وزارة
ال�صحة برام الله متتنع عن �إر�سال
الأدوية».
وت��ق��ول وزارة ال�صحة ب��غ��زة �إن
م�ست�شفيات القطاع تعاين من نق�ص
حاد يف الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
ب�سبب امتناع الوزارة يف رام الله عن
�إر�سال �شحنات الأدوية الالزمة� .إال �أن
وزير ال�صحة ،جواد عواد ،نفى ذلك،
وقال الثالثاء� ،إن القاطرات املحملة

بالأدوية وامل�ستلزمات الطبية ت�سري
لأهلنا يف القطاع وب�شكل دوري.
يف ال�سياق نف�سه �أك��د القيادي يف
«حما�س» �أن الأدوار التي تقوم بها
تركيا وقطر وم�رص واملغرب والأمم
املتحدة للتخفيف من �أزمات غزة،
ت ��أت��ي يف �سياق اجل��ه��ود للتهدئة
وتثبيت اتفاق وقف �إطالق النار الذي
تو�صلت �إليه الف�صائل الفل�سطينية
و�إ��سرائ��ي��ل بوا�سطة م�رصية عام
.2014
وقال �إن «اجلهود واللقاءات ال�سابقة
للف�صائل الفل�سطينية مع مبعوث الأمم
املتحدة لل�رشق الأو���س��ط نيكوالي
مالدينوف وقطر وم�رص قد و�صلت
لتحديد مطالب و�رشوط الف�صائل من
العدو «�إ�رسائيل» مقابل التهدئة».
و�أ���ض��اف �أن «تلك اجلهود عطلتها
ال�سلطة الفل�سطينية ولكن املجتمع
ال��دويل ا�ستطاع �أن يتجاوز عقبات
ال�سلطة فيما يتعلق بادخال الوقود
القطري ملحطة الكهرباء ،وهذا
�إيجابي ولكنه غري ك� ٍ
�اف ومطلوب
ا�ستمرار اجلهود ملعاجلة كافة �أزمات
غ��زة» .و�أف��اد ب ��أن حركة «حما�س»
بانتظار ا�ستكمال جهود التهدئة مع
�إ�رسائيل والتخفيف من �أزم��ات غزة
ورفع احل�صار.
وتبحث الف�صائل الفل�سطينية ،مبا
فيها «حما�س» ،منذ نحو �شهرين مع
ال�سلطات امل�رصية� ،إمكانية التو�صل
�إلى «تهدئة» مع �إ�رسائيل� ،إال �أنه مل
يعلن عن �أي نتائج لهذه اجلهود حتى

الآن .وفيما يتعلق بالنقطة التي
و�صلت �إليها مباحثات امل�صاحلة
الفل�سطينية ،ق��ال الدعلي�س� ،إن
«امل�صاحلة معطلة بقرار من الرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س وحركة
فتح التي ترف�ض االل��ت��زام التام
والكامل والدقيق مبا مت االتفاق عليه
�سابقا».
و�أكد على التزام حركته وجاهزيتها
للم�صاحلة على ق��اع��دة ال�رشاكة
ال�سيا�سية وتطبيق االتفاقيات
ال�سابقة وت�شكيل حكومة وحدة
وطنية وجمل�س وطني جديد ملنظمة
التحرير الفل�سطينية ورفع العقوبات
عن غزة والذهاب النتخابات عامة.
ومل ت����صرح ح��رك��ة «ف��ت��ح» ببيان
حول اتهامات القيادي بـ«حما�س»،
�إال �أن احلركة تنفي ع��ادة مثل هذه
االتهامات .وتقول «فتح» �إن «حما�س»
ترف�ض االل��ت��زام بتطبيق اتفاقيات
امل�صاحلة ال�سابقة ومتكني احلكومة
الفل�سطينية من �أداء مهامها يف قطاع
غزة .والأربعاء قبل املا�ضي ،اختتم
وفد من حركة «حما�س» زي��ارة �إلى
القاهرة �أج��رى خاللها على مدار
�أربعة �أيام ،مباحثات مع م�س�ؤولني
م�رصيني حول امل�صاحلة الفل�سطينية
وجهود التهدئة مع �إ�رسائيل.
وو���ص��ف��ت احل��رك��ة ،يف ب��ي��ان لها
�آنذاك ،لقاءات وفدها مع امل�س�ؤولني
امل�رصيني بـ«العميقة وال�رصيحة
واجلدية».
و�أ�شارت �أنها ت�ضمنت كل الق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك املتعلقة بالق�ضية
الفل�سطينية ،والعالقات الثنائية،
وال��ت��ط��ورات ال�سيا�سية الراهنة
جو من الثقة
واملتوقعة ،و�ساد
احلوار ٌ
َ
والتفاهم حول خمتلف الق�ضايا .ويف
� 12أكتوبر  ،2017وقعت «حما�س»
و«فتح» يف القاهرة اتفاقً ا للم�صاحلة
يق�ضي بتمكني احلكومة من �إدارة �ش�ؤون
غزة كما ال�ضفة الغربية ،لكن تطبيقه
تعرث و�سط خالفات بني احلركتني
ب�ش�أن بع�ض امللفات.
وي�سود االنق�سام الفل�سطيني بني
حركتي «ف��ت��ح» ،و«ح��م��ا���س» عقب
فوز الأخرية بالأغلبية ال�ساحقة يف
االنتخابات الربملانية عام .2006

امل ��ؤث��رة عن �أف��ك��اره التي ك��ان لها
الف�ضل يف حتطيم خط بارليف وفتح
الثغرات لعبور الأف���راد والأرت���ال
امل��درع��ة وامليكانيكة وا�ستعادة
ال�سيطرة على اجلانب ال�رشقي لقناة
ال�سوي�س يف �أول �ساعات العبور .
وقد كرم الرئي�س ال�سي�سي الفريق
فخري عفيفي قائد الفرقة  19م�شاة
�إب���ان ح��رب اك��ت��وب��ر وا���س��م اللواء
مهند�س باقي يو�سف واجلندي مقاتل
حممود مبارك �أحد �أبطال احلرب على
الإرهاب.
ك��م��ا ���ش��ه��دت ال���ن���دوة ف��ق��رة فنية
مب�شاركة ك��ورال الأط��ف��ال و�شباب
�أكادميية احللم بالتعاون مع �إدارة

إنجاز حقيقي يستحق الثناء

سورية :منظمة حظر األسلحة الكيميائية
أكدت التزامنا بإزالة األسلحة الكيميائية

مثل انتهاكا فا�ضحا للقانون الدويل
�أكدت �سورية �أن �إعالن منظمة حظر
وجتاهل ب�شكل كامل ت�أكيد املنظمة
الأ�سلحة الكيميائية وف��اء �سورية
يف تقريرها لعام  2017على عدم
ب���إزال��ة ك��ل �أ�سلحتها الكيميائية
وج��ود �أي م��واد كيميائية حمظورة
وت�أكيدها تدمري جميع مرافق �إنتاجها
�أو �أي �أن�شطة غري م�سموحة مبوجب
املعلنة يف ظل الظروف املعقدة التي
االتفاقية.
تعي�شها هو �إجناز حقيقي ل�سورية
وجدد املندوب الدائم موقف �سورية
ي�ستحق الثناء.
الراف�ض للتف�سري االح��ادي لأحكام
وقال ال�سفري ب�سام �صباغ املندوب
االتفاقية وتخويل املنظمة ب�صالحية
الدائم للجمهورية العربية ال�سورية
ه��ي م��ن اخت�صا�ص هيئة دولية
لدى منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية
وحيدة معنية مب�سائل احلفاظ على
يف الهاي يف بيان �ألقاه �أمام الدورة
الأم��ن وال�سلم الدوليني م�شريا �إلى
الـ  89الجتماعات املجل�س التنفيذي
�أن العيوب التي �شابت قرار م�ؤمتر
للمنظمة املنعقدة حاليا يف مقرها
الدول الأطراف يف دورته اال�ستثنائية
يف الهاي «�إنه من امل�ستهجن �أن ت�شكك
ح��ول حتديد م�س�ؤولية ا�ستخدام
بع�ض الدول ويف مقدمتها الواليات
• السفير بسام صباغ
الأ�سلحة الكيميائية �سواء ما يتعلق
املتحدة الأمريكية بهذا التنفيذ رغم
�أنها «الدولة الوحيدة احلائزة» التي ال تزال متاطل يف بامل�ضمون �أو بطريقة اتخاذه عرب اجراء الت�صويت عليه
االلتزام بالآجال املحددة لها لإنهاء وتدمري تر�سانتها وح�صوله على دعم �أقل من ن�صف عدد الدول الأطراف الأمر
الذي يثري ت�سا�ؤال حقيقيا �إزاء م�رشوعيته ومدى قابليته
الكيميائية ال�ضخمة.
و�أعرب �صباغ عن الأ�سف �إزاء عدم التعامل على نحو جدي للتطبيق .ورحب ال�سفري ال�صباغ بان�ضمام دولة فل�سطني
مع املعلومات التي قامت �سورية ب�إبالغ الأمانة الفنية بها ال�شقيقة �إلى االتفاقية واعتربها خطوة على طريق حتقيق
مرارا حول و�صول �أ�سلحة ومواد كيميائية �سامة �إلى �أيدي عاملية االتفاقية ودعوة لباقي الدول التي مل تن�ضم بعد
التنظيمات الإرهابية م�شريا �إلى �أنه مع انهيار التنظيمات لأن تفعل ذلك ودون �رشوط م�شددا يف هذا ال�صدد على �أنه ما
الإرهابية الآن يف �سورية بفعل تقدم اجلي�ش العربي مل تن�ضم «�إ�رسائيل» �إلى اتفاقية حظر الأ�سلحة الكيميائية
ال�سوري ف�إنها تعمد للهرب �إلى دول �أخرى كجماعة «اخلوذ وكل التفاقيات الدولية الأخ��رى املتعلقة بنزع �أ�سلحة
البي�ضاء» �أو تعود �إلى بلدانها الأ�صلية مزودة باخلربة الدمار ال�شامل ف�إن منطقة ال�رشق الأو�سط لن تنعم بالأمن
والقدرات الفنية على ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية الأمر وال�سلم الإقليمي.
الذي يحتم تعزيز التعاون الدويل ملواجهة خطر ات�ساع و�أكد املندوب الدائم �أن �سورية ملتزمة بقوة بالتو�صل
رقعة التهديدات الإرهابية الكيميائية على �أمن وا�ستقرار �إلى نتيجة ناجحة مل�ؤمتر اال�ستعرا�ض الرابع لالتفاقية
ال��دول الأط��راف.وع�بر املندوب الدائم جم��ددا عن قلق املزمع عقده قبل نهاية العام احل��ايل و�أن��ه��ا ت�شارك
�سورية ال�شديد �إزاء طرائق ومنهجية عمل فريق بعثة تق�صي بفعالية يف عمل الفريق املعني بالتح�ضري لهذا امل�ؤمتر
احلقائق ب�ش�أن ادعاءات ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية فيها وذلك ل�ضمان تركيزه على تعزيز احرتام االتفاقية وقدرات
والتي �شابها خالل جميع مراحل عملها الكثري من ال�سلبيات املنظمة مبا ي�سمح بتجاوز التحديات املاثلة �أمامها
ومنها النق�ص الكبري يف املهنية واتباع نهج انتقائي والتخل�ص من االنتقائية واملعايري املزدوجة و�إنهاء حالة
وازدواجية يف املعايري �إلى جانب انعدام ال�شفافية يف الت�سيي�س واال�ستقطاب فيها وا�ستعادة التوافق والوحدة
العمل وعدم احرتام الإج��راءات الواجب اتباعها مبوجب بني ال��دول الأط��راف فيها و�ضمان عدم فر�ض ترتيبات
االتفاقية وب�شكل خا�ص اعتمادها على معلومات يتم جمعها العمل يف املنظمة من قبل حفنة من الدول.وختم ال�سفري
�صباغ البيان بالت�أكيد على �أن �إنهاء معاناة ال�شعب
من م�صادر م�شبوهة.
و�أ�شار ال�سفري �صباغ �إلى �أن �سورية قدمت طلبات متكررة ال�سوري تتحقق فقط حينما تتوقف بع�ض الدول املعروفة
لقيام مفت�شي املنظمة بزيارة ملركز الدرا�سات والبحوث عن اال�ستمرار يف تنفيذ �سيا�ساتها العدوانية التدمريية
العلمية ال��ذي تعر�ض للعدوان الأم�يرك��ي الربيطاين احلمقاء يف �سورية وحينما تتوقف جمموعة من الدول عن
الفرن�سي على �سورية يف  14ابريل من هذا العام والذي فر�ض العقوبات الأحادية اجلائرة بحق ال�شعب ال�سوري.

األردن :تسلم  9وزراء جدد حقائبهم الوزارية ودمج  6وزارات أخرى

• امللك عبدالله أثناء تأدية الوزراء اليمني الدستوية

ال�ش�ؤون املعنوية ووزارة ال�شباب
وال��ري��ا���ض��ة ال���ذي ���ش��دا ب��ع��دد من
املقطوعات الوطنية التي �ألهبت
حما�س احل�ضور وا�ستعادت ذكريات
الن�رص ،كما قدم الفنان مدحت �صالح
والفنانة �أنغام جمموعة من الأغاين
ال��وط��ن��ي��ة اجل��دي��دة ال��ت��ي ج�سدت
�أ�صالة وم�لام��ح ال�شعب امل�رصي
وت�ضحياته على مر التاريخ .
ح�رض الندوة امل�شري ح�سني طنطاوي
القائد العام رئي�س املجل�س الأعلى
للقوات امل�سلحة الأ�سبق وامل�ست�شار
ع��ديل من�صور رئي�س اجلمهورية
ال�سابق والدكتور علي عبد العال
رئي�س جمل�س ال��ن��واب واملهند�س
م�صطفى م��دب��ويل رئ��ي�����س جمل�س
ال���وزراء والفريق �أول حممد زكي
القائد العام للقوات امل�سلحة وزير
الدفاع والإن��ت��اج احلربي والفريق
حم��م��د ف��ري��د رئ��ي�����س �أرك����ان حرب
القوات امل�سلحة وعدد من الوزراء
واملحافظني وقادة الأفرع الرئي�سية
وع����دد م���ن ك��ب��ار ق����ادة و�ضباط
ال��ق��وات امل�سلحة وال�رشطة وعدد
م��ن كبار رج��ال ال��دول��ة والكتاب
واملفكربن ورموز ال�صحافة والإعالم
والريا�ضة وال��ف��ن وع��دد م��ن طلبة
الكليات واملعاهد الع�سكرية وطلبة
اجلامعات.
وبهذه املنا�سبة �أك��د الرئي�س عبد
الفتاح ال�سي�سي ان الدولة ما زالت
تدعم امل��واد البرتولية بقيمة 125
مليار جنيه حتى بعد رفع الأ�سعار،
متابع ًا« :كل عربية نقل �أو ميكروبا�ص
�أو �أي عربية بتمون �سوالر بتاخد
احلاجة بن�ص متنها ،وامل�رصيني

بيدفعوا الن�ص التاين ،ومفي�ش حد
بيعمل كده ،وطول ما �إحنا مكبلني
بالدعم لأي حاجة يف م�رص ،عمر
البلد ما هاتقدر حتقق الأهداف اللي
تتمنوها ،واوعوا تكونوا فاكرين ان
�أنا عاوز �أغلي حاجة ..ال ال».
و�أ�ضاف �أن الإرادة الإلهية حالت دون
وقوع م�رص ،قائال «ربنا جنى م�رص،
ال جي�ش وال �رشطة وال فكرة ،هي �إرادة
�إلهية قالت م�رص ماتوقع�ش» ،م�ؤكد ًا
�أن م�ؤ�س�سات الدولة وال�شعب تكاتفوا
�أثناء احلرب لو�ضع الدولة يف ظروف
انت�صار».
وق��ال �إن ح��رب �أكتوبر  73معركة
عظيمة ورائعة ،ولرجالها كل التقدير
والتحية واالح�ترام وال�رشف ،على
ما قاموا به يف وقت مل يكن �أحد يف
ال�شعب امل�رصي ي�صدق ذلك.
و�أ�ضاف« :كان الفرق يف القوة هائل
م��ع ال��ع��دو ..ه��ذا ال يعيب جي�ش
م�رص ..يعني �أنا �أبقى راكب عربية
�سيات و�أن��ت راكب عربية مر�سيد�س
ومل��ا �أ�سبقك �أو �أب��ق��ى جنبك حتى
متقولي�ش برافو ..و�أنا ال �أ�ستحي �أن
�أقول احلقيقة ،وحمد�ش ياخد العربية
ال�سيات ويجري بيها ال�سباق ده �إال �إذا
كانوا رج��ال ..وه��ذه هي املعجزة
وال�رشف والن�رص والقرار».
و�أو�ضح الرئي�س ال�سي�سي �أن كل من
دخ��ل اجلي�ش خ�لال ع��ام  1967مل
يخرج منه حتى بعد انتهاء احلرب يف
 ،73وكانت تلك الفرتة من �أ�صعب ما
ميكن ،متابعا« :اللي دخل اجلي�ش يا
ا�ست�شهد يا �أ�صيب يا ا�ستمر ..وبقولكم
يا م�رصيني حافظوا على م�رص زي ما
هما حافظوا عليها».

�أعلن رئي�س الوزراء الأردين عمر الرزاز ،ام�س اخلمي�س ،عن
تعديل وزاري يف حكومته ،يق�ضي بت�سلم  9وزراء جدد حقائبهم
الوزارية ،ودمج  6وزارات مع بع�ضها البع�ض.
وذكرت وكالة �أنباء برتا الأردنية الر�سمية� ،أن ملك الأردن عبد
الله الثاين �أ�صدر �إرادة ملكية تق�ضي باملوافقة على التعديل
الذي قدمة رئي�س احلكومة عمر الرزاز ،وت�ضمنت الإرادة تعيني
رائد مظفر �أبو ال�سعود وزيرا للمياه وال��ري .وب�سام �سمري
التلهوين وزيرا للعدل وجمد حممد �شويكه وزير دولة للتطوير
الإداري وامل�ؤ�س�سي �إ�ضافة الى عزمي حممود حمافظة وزيرا
للرتبية والتعليم وزيرا للتعليم العايل والبحث العلمي وب�سمة
مو�سى �أ�سحاقات وزيرا للتنمية االجتماعية كذلك فالح عبد الله
العمو�ش وزيرا للأ�شغال العامة والإ�سكان وغازي منور الزبن
وزيرا لل�صحة كذلك �إبراهيم �صبحي ال�شحاحده وزيرا للزراعة
ووزيرا للبيئة وحممد �سليمان �أبو رمان وزيرا للثقافة ووزيرا
لل�شباب.
ولفتت الوكالة �إلى �أن الوزراء اجلدد �أدوا اليمني الد�ستورية
�أمام امللك ام�س ،بح�ضور عمر الرزاز ورئي�س الديوان امللكي
الها�شمي يو�سف ح�سن العي�سوي ،وم�ست�شار امللك منار
الدبا�س.

لبنان :صحيفة عريقة تصدر بصفحات
بيضاء احتجاج ًا على األزمة المالية
�صدرت �صحيفة «النهار» اللبنانية� ،أكرث �صحف البالد عراقة،
ب�صفحات بي�ضاء يف عددها اجلديد ،ما يعك�س حدة الأزمة التي
متر بها ال�صحافة الورقية يف هذا البلد وتقل�ص عددها �إلى 8
فقط.ويبدو �أن �صحيفة «النهار» التي يعود �صدور �أول عدد لها
�إلى عام  ،1933قررت �أن ت�رصخ يف �صمت بالأبي�ض ،احتجاجا
على �أو�ضاع �صعبة تخنق منذ فرتة ال�صحافة الورقية ب�أزمة
مالية �صعبة.

• صحيفة النهار بصفحات فارغة

