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طيب!!!

دماء الفراعنة
مزيج من الفخر.. والثقة.. واالعتزاز شعر به املصريون 

وهم يشاهدون «رحلة امللوك الذهبية».
الفخر.. بأن هذا تاريخ مصر بلدنا الذي ال مثيل له في الدنيا.
الثقــة.. في أن أبناء مصر قادرون عندما تتوفر اإلرادة 

واإلمكانيات.
االعتزاز.. باالنتماء إلى بلد استطاع أبناؤه إبهار العالم.

أما العالم اخلارجي فيكفي أن تسعى أكثر من ٤٠٠ قناة 
لبث «رحلة امللوك الذهبية» علــى الهواء، إضافة إلى آالف 
املواقع اإلخبارية، ناهيك عن اليوتيوبرز، واإلنفلونســرز، 
وإخوانهم، ومهما نقلت عما كتبته CNN أو BBC أو غيرهما 
من احملطات العاملية، فلن أستطيع نقل جزء يسير مما كتبوه.
سألت صديقا عزيزا يرأس شركة ميديا وعالقات عامة 
ضخمة تعمل في اخلليج: لو أرادت احلكومة املصرية عمل 
حملة دعائية دولية مدفوعة الثمن يتحقق من خاللها نفس ما 
شهده العالم كله أمس، كم تدفع؟ وفوجئت به يجيب بسرعة 
ودون تردد: بني ٧٥ و١٠٠ مليون دوالر، واستطرد: لقد سألت 
نفسي ذات السؤال بحكم املهنة، لذلك كان جوابي حاضرا!

واعتقد أن صديقي قد أصاب، بل ووضع أقل رقم ممكن 
في عالم التسويق الدولي السم مصر، خاصة والدنيا كلها 
متر بفترة اكتئاب «كورونية»، وحالة تعطش شــديدة ألي 
عمل مماثل بعد أن حرم البشر من كل أنشطة الفن والترفيه 

الضخمة.. إذن التوقيت كان ممتازا.
ما حدث من احتفالية ضخمة أبهرت العالم إمنا يدل على أن 
«أرواح الفراعنة العظماء» مازالت حتلق فوق أهرامات مصر 
ومعابدها ونيلها، وأن دماءهم التي جتري في عروق أحفادهم 
مازالت صاحلة للنهوض ومواجهة التحديات، وإبهار الدنيا، 
ولفت أنظار العالم إلى أنه هنا يعيش أحفاد شــعب عظيم، 
قادر على البعث من جديد وحتقيق أهدافه وقهر املستحيل.

حقيقة، احتــرت هل أفتخر بتاريخ بلدي الفرعوني؟ أم 
أسعد باإلجناز الرائع للمصريني تخطيطا وتنظيما وتنفيذا 
وتســويقا؟! أأفرح بالكفاءات التي تبشر بأننا على الطريق 
الصحيح.. أم اســتغرق جزال في تفاصيل ما حدث من أداء 
وإخراج وإضاءة وأوركســترا وموكب لم أر مثيله في أي 
مكان آخر شرقا أو غربا.. أم أسرح مسرورا في املستقبل 

الذي ميهد له هذا الواقع الذي نعيشه؟
ودون تضخيم.. أو مبالغة، فإن النظام احلالي يكتسب 
شرعيات جديدة هي «شرعية الكفاءة» و«شرعية اإلجناز» 

و«شرعية املصداقية».
وال عزاء إلخوان الشياطني وبقايا الهكسوس!

وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي: حريصون على إجناح مفاوضات سد النهضة
القاهرة ـ خديجة حمودة وأ.ش.أ:

الرئيــس عبدالفتاح  أكــد 
السيســي حــرص مصر على 
إجناح مفاوضات سد النهضة، 
التي يرعاها رئيس جمهورية 
الكونغو الدميوقراطية ورئيس 
االحتــاد األفريقــي فيليكــس 
تشيســيكيدي، مثمنــا اجلهد 
املقدر الــذي تبذلــه الكونغو 
الدميوقراطية من أجل إطالق 
عملية تفاوضيــة تفضي إلى 
اتفاق عــادل ومتوازن وملزم 
قانونا يراعــي مصالح الدول 
الثــالث، ويعزز مــن عالقات 
التكامل والتعاون بينها، ويعمق 
من أواصر األخوة بني شعوبها.

وذكر بيان لوزارة اخلارجية 
أن ذلــك جاء خالل اســتقبال 
الرئيس الكونغولى امس كال من 
سامح شكري وزير اخلارجية، 
الذي سلمه رسالة من الرئيس 
السيسي، ود.محمد عبدالعاطي 
وزيــر املوارد املائيــة والري، 
وذلك بعد افتتاح االجتماعات 
اجلاريــة في كينشاســا حول 
مسار مفاوضات سد النهضة 

اإلثيوبي.
وشــددت رســالة الرئيس 
السيســي على أن مصر لديها 
نية سياسية صادقة للتوصل 
إلى االتفاق املنشود في أقرب 
فرصــة ممكنة، وقبل موســم 
الفيضان املقبل، وأنها ستدعم 
الرئيس تشيسيكيدي  جهود 
في هــذا الصدد، حيث تتطلع 
مصــر ألن تنجح االجتماعات 
التي ستعقد في كينشاسا في 
إطالق مسار فعال للمفاوضات 
مبشاركة الشــركاء الدوليني، 
ومبــا ميكن الــدول الـــ ٣ من 
إيجاد حلــول للقضايا الفنية 

في إبراز واحلفاظ على التراث 
واحلضــارة املصرية الغنية، 
وذلك من خــالل عدة محاور، 
شملت تطوير املتاحف وإنشاء 
سلسلة جديدة منها في أنحاء 
اجلمهوريــة لعرض أكبر قدر 
ممكــن مــن اآلثــار املصرية، 
وكذلك استعادة كفاءة املقاصد 
واملواقع األثرية، باإلضافة إلى 
تطوير الشق التشريعي احلاكم 
واملنظم لقطاع اآلثار في مصر، 
وذلــك من أجل حمايــة اآلثار 
املصرية وتقدميها للمصريني 
العالم واإلنسانية  وشــعوب 
بأكملها في أبهى صورة تليق 

بعظمة احلضارة املصرية.
أعربــت  جانبهــا،  مــن 
الســيدة آزوالي عن تشــرفها 
بلقاء الســيد الرئيس، مؤكدة 
تقديرها للعرض العاملي ملوكب 
املومياوات امللكية، والذي مثل 
رســالة للعالــم أجمــع قدمت 
التراث الثري ملصر على مدار 
العصور املختلفة، كما جســد 
احلدث اجلهــد والدعم الكبير 
الــذي تقدمــه الدولة املصرية 
بقيادة السيد الرئيس للحفاظ 
علــى تــراث مصــر الثقافــي 
واألثري، وتقدميه للبشــرية 
باعتباره جزءا أصيال من التراث 
العاملي ومنارة حضارية للعالم 
أجمــع. كما أعربــت مدير عام 
اليونســكو عن تطلع املنظمة 
الستمرار وتطوير تعاونها مع 
مصر امتدادا لتاريخ التعاون 
الوثيــق بني اجلانبني، خاصة 
في مجال إنقاذ اآلثار املصرية 
مبنطقة النوبة منتصف القرن 
املاضي، والــذي مثل منوذجا 
للتعاون يعتز به اليونســكو 
كتجربة فريدة في تاريخ عمل 

ونشاط املنظمة. 

القاهرة - هالة عمران - (أ.ش.أ):

نفى املركز اإلعالمي ملجلس الـوزراء 
ما انتشر من شائعات بشأن ارتفاع أسعار 
اخلضراوات والفاكهة باألسواق تزامنا مع 

اقتراب شهر رمضان املبارك.
وأوضح املركز في بيان له امس، أنه 
تواصــل مع وزارة التمويــن والتجارة 
الداخلية، والتي نفت تلك الشائعات، مؤكدة 
أنه ال صحة الرتفاع أسعار اخلضراوات 
والفاكهة باألســواق تزامنــا مع اقتراب 
شــهر رمضان. وأكدت استقرار أسعار 

اخلضراوات والفاكهة باألســواق، حيث 
يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية 
واخلضر والفاكهة واللحوم واألسماك، 
بتخفيضات تتفاوت بني ١٥٪ و٢٠٪ بجميع 
املنافذ التموينية، واملجمعات االستهالكية 
الى  على مستوى اجلمهورية. وأشارت 
ارتفاع حجم اإلنتاج الكلي من اخلضراوات 
والفاكهة خالل الســنوات األخيرة، مبا 
يســهم في توفير مخزون استراتيجي 
منها يكفي لالســتهالك احمللي، ويحقق 
فائضا للتصدير للخارج، مشيرة إلى شن 
حمالت تفتيش دورية على األسواق ومنافذ 

صرف السلع التموينية ملنع حدوث أي 
تالعب في األسعار.

ومت ضخ كميات كبيرة من مستلزمات 
شهر رمضان باملجمعات االستهالكية، حيث 
تبدأ أســعار البلح من ٩ جنيهات إلى ١٧ 
جنيها للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 
٧٠٠ جرام بـ ٢٠ جنيها، ويبدأ سعر قمر 
الدين من ٢٣ جنيها، والزبيب املصري من 
٢٠ جنيها وصوال الى ٢٤ جنيها بأنواعه 
كافة، إضافة إلى السلع األساسية من األرز 
والسكر وزيت طعام والدواجن واللحوم 

احلمراء الطازجة، وكذلك املجمدة.

أكد أن جهود الدولة متواصلة حلماية آثارها وتقدميها للعالم في أبهى صورة

طهران: العودة لالتفاق النووي تتطلب «خطوة واحدة»
عواصــم ـ وكاالت: طالــب 
وزير اخلارجية االيراني محمد 
جواد ظريف الدول االوروبية 
املشــاركة في االتفاق النووي 
بتبنــي «موقــف بنــاء» فــي 
االجتماع املقبل لدول مجموعة 
(٤+١) فــي ڤيينا املزمع عقده 
غدا، ويفترض ان تشارك فيه 
الواليات املتحدة وسط مساع 
لعقد اجتماعات غير مباشــرة 
بــني االميركيــني وااليرانيــني 
ترفضهــا طهران. ونقل املوقع 
اإلعالمــي لــوزارة اخلارجيــة 
اإليرانيــة عن ظريف مطالبته 
في اتصال هاتفــي مع نظيره 
البريطاني دومنيك راب الدول 
األوروبية األعضاء في االتفاق 
النووي بأن «حتترم» تعهداتها 
وتظهر مبوقــف «بناء» خالل 
الثالثاء املقبل. وجدد  اجتماع 
ظريف التأكيد على ضرورة رفع 
العقوبات األميركية على بالده 
كي تعود الى تعهداتها السابقة 

في اطار االتفاق النووي.
من جهته، أكد راب أن «بالده 
ســتبذل جهدها إلجنــاح هذه 
املفاوضات».فــي غضون ذلك، 
أكــد مســاعد وزارة اخلارجية 
اإليرانية للشؤون السياسية، 
عبــاس عراقجــي، أنــه ال نية 
لعقــد مفاوضات مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة مــع الواليــات 
املتحــدة خــالل احملادثات غدا 
التلفزيون  في ڤيينــا. ونقــل 
احلكومــي اإليرانــي عراقجي 
قولــه «محادثاتنا ســوف تتم 
في إطار مجموعــة (١+٤) في 

املفروضــة علينا».  العقوبات 
من جهته، رحب رئيس البرملاني 
اإليراني، محمد باقر قاليباف، 
باتفاقية التعاون الشــامل بني 
بــالده والصــني، مشــددا على 
أنه يتعني على واشنطن إلغاء 
العقوبات املفروضة على طهران، 
«عمليا وبالكامل». وقال محمد 
باقــر قاليباف خــالل اجتماع 
البرملــان: «نرحــب باتفاقيــة 
التعــاون الشــامل مــع الصني 
ونعتبرها خطوة استراتيجية 
تثبت أن العالم ال يقتصر على 
الغرب فحســب»، موضحا أن 
«التوقيــع على هذه االتفاقية، 
مبنزلة حتذير هــام للواليات 
املتحــدة لتــدرك أن العالقات 
الدوليــة تتغيــر بســرعة في 
غير صاحلها». وأشــار إلى أن 
«البرملان اإليراني سيشرف على 
أي اتفاقيات أو عقود ستنجم 
عــن مذكرة التعاون املشــترك 
مع الصني، قبل أن تصبح على 
جدول أعمال احلكومة، وسيطلع 
الشــعب اإليرانــي علــى مفاد 
االتفاقيــة». وأضاف قاليباف: 
«رفع العقوبات على الورق ال 
يلبي تطلعات الشعب اإليراني، 
وعلى أميــركا إلغاء العقوبات 
عمليا وبالكامل»، الفتا إلى أن 
«القانون البرملانيـ  اإلجراءات 
االستراتيجية لرفع العقوبات 
وصيانــة املصالــح اإليرانية 
ـ حقــق انفراجــا فــي املســار 
الديبلوماســي، وعلى اجلهاز 
الديبلوماسي استغالل الفرصة 

لرفع العقوبات».

ظريف يدعو الدول األوروبية إلى اتخاذ موقف بنّاء خالل اجتماع ڤيينا

موضحا أن «احملادثات ستكون 
تقنية حول العقوبات ورفعها 
وما يتعني على أميركا القيام به 
اوال ومن ثم التحقق منه».وجدد 
رفــض بالده اخلطة األميركية 

لرفع العقوبــات مببدأ خطوة 
بخطوة قائال «من وجهة نظرنا 
ال توجد ســوى خطوة واحدة 
هــي اخلطوة التــي يجب على 
أميــركا اتخاذهــا لرفــع كافة 

ڤيينــا بشــأن رفــع العقوبات 
األميركيــة التي يجب رفعها». 
وأضاف «سنتفاوض مع الدول 
األخرى وسنعلن طلبنا وشرطنا 
لعودتهم إلى االتفاق النووي» 

البابا يدعو إلنهاء النزاعات ووقف التسلح 
«املشني» في زمن اجلائحة

الفاتيــكان ـ وكاالت: دعــا بابــا الفاتيــكان 
فرنسيس في رسالة عيد الفصح أمس، املجتمع 
الدولي إلى تشارك اللقاحات املضادة لكوفيد-١٩ 
مع الــدول األكثر فقرا، ووضع حــد لـ«قرقعة 
السالح» في ســورية واليمن وليبيا، ووصف 
الصراعات املسلحة واإلنفاق على التسلح في 
زمن اجلائحة بأنهما أمر «مشــني».وقال البابا 
فرنســيس في عظتــه في كاتدرائيــة القديس 
بطرس قبل صالة «بركة مدينة روما والعالم» 
إنه إزاء «(نزعة تدويل اللقاحات)، أحض املجتمع 
الدولي كله على االلتزام املشترك بهدف تخطي 
تأخر توزيعها وتشــجيع التشارك، خصوصا 
مع الدول األكثر فقرا». وحض البابا على وضع 
حد «لقرقعة السالح في سورية احلبيبة التي 
دمرتها احلرب، حيث يعيش املاليني في ظروف 
غير إنســانية، في اليمن حيث تقابل األوضاع 
بصمت مدو ومخز، وفي ليبيا حيث أخيرا باتت 
هناك بارقة أمــل». ووصف مواصلة النزاعات 
وســباقات التســلح في خضــم اجلائحة بأنها 

«مخزية». وقال إن «اجلائحة التزال مستمرة، 
األزمــة االجتماعية واالقتصاديــة ثقيلة جدا، 
خصوصا علــى األكثر فقرا، وعلــى الرغم من 
ذلك، وهذا مخز، النزاعات املسلحة لم تتوقف 
الترسانات العسكرية تتعزز». ودعا البابا إلى 
احلوار بني اإلسرائيليني والفلسطينيني، وحض 
على وضع حد ألعمال العنف في أفريقيا خاصا 
بالذكر نيجيريا ومنطقة الساحل وتيغراي في 
شمال إثيوبيا وكابو ديلغادور في موزمبيق. وهو 
أعرب عن تعاطفه مع شــبان بورما «امللتزمني 
دعم الدميوقراطية». وبسبب جائحة ڤيروس 
كورونا، اقتصر القداس البابوي للعام الثاني 
على التوالي على عدد محدود من احلضور في 
مذبح ثانوي في كاتدرائية القديس بطرس بدال 
من احلشود التي كانت حتضر داخل الكنيسة 
أو في الساحة الواسعة أمامها. وقرأ البابا عظته 
املعروفة باسم (إلى مدينة روما والعالم) والتي 
عادة ما يتطرق فيها للمشكالت العاملية ويطلق 

املناشدات من أجل إحالل السالم.

بابا الفاتيكان خالل قداس عيد الفصح في كنيسة القديس بطرس  (أ.ف.پ)

صاروخان يستهدفان قاعدة جوية عراقية 
تضم عسكريني أميركيني

بغدادـ  أ.ف.پ: سقط صاروخان قرب قاعدة 
بلد اجلوية العسكرية التي تضم أميركيني والواقعة 
شــمال العاصمة العراقية بغداد، على ما أفاد 
مصدر أمني لوكالة «فرانس برس»، في هجوم 
يأتي قبل ثالثة أيام من حوار استراتيجي بني 
بغداد وواشنطن.ولم يسفر الهجوم عن ضحايا 
أو أضرار، على مــا أكد املصدر األمني، إال أن 
واشنطن تنسب عادة هجمات مماثلة لفصائل 
موالية إليران في العراق. وأوضح مصدر أمني 
آخر أن صاروخا من نوع كاتيوشــا سقط في 

منطقة البو حسان املجاورة شرق القاعدة.
وأفادت خلية اإلعالم األمني الرســمية من 
جهتها بأن «صاروخني سقطا في السياج اخلارجي 
لقاعدة بلد اجلوية» أطلقا من «منطقة الدوجمة 
في قطاع عمليات ديالى». وهذا الهجوم الرابع 
عشر من نوعه الذي يستهدف قوات أميركية أو 
السفارة األميركية أو مواكب عسكرية عراقية 
للدعم اللوجستي للقوات األجنبية، منذ وصول 

جو بايدن إلى البيت األبيض أواخر يناير.
وقتل في تلك الهجمات، التي سبقتها عشرات 
الهجمات املماثلة خالل عهد ترامب، مدني عراقي 
وأميركيان، فيما أصيب متعاقد عراقي مع شركة 
صيانة طائرات «إف-١٦» بجروح. وتتبنى الهجمات 

أحيانا مجموعات غير معروفة تعتبر واجهة في 
الواقع للمجموعات املسلحة املوالية إليران، كما 
يرى خبراء، هذا فيما تواصل أطراف في احلشد 
الشعبي، تهديداتها لألميركيني في العراق. وكان 
قيس اخلزعلي، أحد قياديي «احلشد»، هدد بأن 
العمليات التي تســتهدف أميركيني «ستستمر 
وتزداد إذا لم توافق الواليات املتحدة األميركية 
على سحب قواتها املقاتلة من أرض العراق جميعا».

وأضاف مؤخرا، خالل لقاء عام، أن العمليات 
لن تطال فقط «القواعد املوجودة في وسط العراق 
أو في غرب العراق بل حتى شمال العراق»، أي 
إقليم كردستان. وتطلق اإلدارة األميركية اجلديدة 
بعد غد «حوارا استراتيجيا» افتراضيا مع احلكومة 
العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي الذي غالبا 
ما يتلقى تهديدات من الفصائل املوالية إليران.

وفي بادرة حسن نية قبل إطالق فعاليات هذا 
احلوار، منحت واشنطن قبل أيام إعفاء جديدا 
للعراق من العقوبات املفروضة على إيران، ما 
يسمح له باستيراد مصادر للطاقة من طهران 
ألربعة أشهر إضافية تزوده مبا يكفي لتجاوز 
صيف قاس هو من بني األكثر حرا في العالم.

ومع كل هجوم مماثل، تهدد واشنطن بالرد 
متوعدة إيران بجعلها تدفع الثمن.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال مدير عام منظمة اليونسكو أودري آزوالي

والقانونيــة اخلالفيــة بهدف 
اتفــاق شــامل ملــلء  بلــورة 

وتشغيل سد النهضة.
من جهة أخرى، اســتقبل 
الرئيس عبدالفتاح السيســي 
امــس، مديــر عــام منظمــة 
اليونسكو أودري آزوالي، وذلك 
بحضور د.خالد العناني وزير 

الســياحة واآلثار، ود.إيناس 
عبدالدامي وزيرة الثقافة.

وصرح املتحدث الرســمي 
باسم رئاسة اجلمهورية السفير 
بسام راضي بأن الرئيس رحب 
بزيارة مدير عام اليونسكو إلى 
مصر، وذلك في إطار حضورها 
احتفالية موكــب املومياوات 

امللكية، مشيدا سيادته بالدعم 
املســتمر الذي تقدمه منظمة 
اليونســكو دوليــا وإقليميــا 
لقطاعــات التعليــم والثقافة 
والعلوم، فضال عن جهودها في 
تعزيز وحماية اآلثار والتراث 

في مصر وحول العالم.
كمــا أكــد الســيد الرئيس 

األهميــة التي توليهــا الدولة 
جتاه تعزيز عالقات التعاون 
مع منظمة اليونسكو، امتدادا 
للشراكة املمتدة بني اجلانبني 
لعقود، وللتعرف على اجلهود 
التي بذلت  الواسعة  املصرية 
على مدار الســنوات املاضية 
إلحــداث نقلة نوعيــة كبيرة 

احلكومة تنفي ارتفاع أسعار اخلضراوات والفاكهة مع اقتراب شهر رمضان


