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أنباء سورية

أنباء مصرية

السيسي لـ «األوروبي»: مصر متمسكة بحقوقها املائية
القاهرة ـ خديجة حمودة

الرئيــس املصــري  أكــد 
عبدالفتاح السيســي متســك 
مصــر بحقوقهــا املائيــة من 
خــالل التوصــل إلــى اتفــاق 
قانوني متوازن وملزم يضمن 
قواعــد واضحــة ومحــددة 
لعمليــة ملء وتشــغيل ســد 
النهضــة ويحقــق املصالــح 
املشــتركة جلميــع األطراف، 
القصــوى  األهميــة  مؤكــدا 
ملســألة املياه بالنسبة ملصر 
باعتبارها متس صميم األمن 
القومي املصري جاء ذلك خالل 
الرئيس «جوزيف  اســتقبال 
بوريل»، املمثل األعلى لالحتاد 
األوروبي للشئون اخلارجية 
والسياســات األمنيــة ونائب 
رئيــس املفوضية األوروبية، 
امس بحضور «سامح شكري» 
وزير اخلارجية، و«كريستيان 
برجر» سفير االحتاد األوروبي 

بالقاهرة.
وصرح املتحدث الرسمي 
باسم رئاسة اجلمهورية بأن 
اللقاء تناول مختلف جوانب 
التعاون واحلوار املتبادل بني 
مصر واالحتاد األوروبي في 
السياســية  جميع املجاالت 
واألمنيــة،  واالقتصاديــة 
باإلضافة إلى جهود تسوية 

«موقفنا ثابت من دعم مسار احلل السياسي للقضية الليبية بعيداً عن التدخالت اخلارجية وامليليشيات املسلحة»

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبال جوزيف بوريل املمثل األعلى لالحتاد األوروبي للشؤون اخلارجية والسياسات األمنية ونائب رئيس املفوضية األوروبية بحضور سامح شكري وزير اخلارجية 
وكريستيان برجر سفير االحتاد األوروبي بالقاهرة

هل تعليق واشنطن جزءًا 
من مساعدتها إلثيوبيا يؤثر 

على مفاوضات سد النهضة؟
أحمد سليمان

فشلت من جديد آخر جوالت مفاوضات سد النهضة، 
حيث أخفقت وفود الدول الثالث مصر والســودان 
وإثيوبيا في التوصل إلى مسودة مشتركة لتقدميها 
لرئاسة االحتاد االفريقي، وتباينت املواقف وظهر حجم 
الهوة في اخلالف حول عملية ملء بحيرة السد في 
فترات اجلفاف، وآلية فض املنازعات ومدى إلزامية 
االتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، فضال عن مطالبة 
إثيوبيا بحصة في مياه النيل األزرق ومشــروعاتها 
املستقبلية هناك، فعادت املفاوضات الى املربع صفر 
من جديد مع اإلصرار على استكمال السد باملواصفات 
التي تهدد األمن املائي املصري والقيام باخلطوة التي 
سبق أن وصفتها القاهرة بأنها «خط أحمر»، ومتثل 
«إعالن حرب» بالنسبة لها، أي بدء امللء األول للبحيرة.

وتذهب معظم التوقعات الى ضرورة عودة املفاوضات 
الى شكلها السياسي بإشراك وزراء اخلارجية أو رؤساء 
الدول، بعد ما وصل املسار الى مرحلة االنسداد األكيد، 
واعالن واشــنطن رسميا تعليق جزء من املساعدات 
املخصصة إلثيوبيا ـ حليفهــا األمني في اإلقليم ـ 
مؤقتا بسبب «امللء األول أثناء املفاوضات» وتصريح 
الســفير اإلثيوبي لدى واشنطن فيتسوم أريغا قال 
فيه «السد لنا وسننجز بناءه بسواعدنا»، وبدا الفتا 
أيضا تصريحات رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد 
منذ أســبوعني من أن املرحلة الثانية من ملء بحيرة 
السد ستكون في أغسطس املقبل عند موسم األمطار، 
حيث يتوقع أن تتم تعبئة ١٨٫٤ مليار متر مكعب من 
املياه وهي فترة ستكون حاسمة في اكتمال بناء السد 

بحلول ٢٠٢٣.
وبحسب املراقبون، فإن املنهاج التفاوضي وأدواته 
خالل الشــهور املاضية وضعف تأثير دفع االحتاد 
األفريقي نحو اجتاه انهاء األزمة ووجود أطراف تسعى 
لتغيير قواعد التعاون املائي على حســاب احلقوق 
املصرية والسودانية جعل إثيوبيا تستغل حالة عدم 
االتزان ودوران التفاوض لصاحلها، لكن خطوة واشنطن 
األخيرة حتما في صالح القاهرة بشكل مؤقت، لكن ال 
ميكن التعويل عليها كثيرا، خاصة بعد حتميل مصر 
والسودان الشــهر املنصرم مسؤولية إيقاف مسار 
املفاوضــات بعد خطاب وزير الــري اإلثيوبي الذي 
وجهه للوفود وتضمن تراجعا تاما عما سبق التوافق 
حوله خالل قمة هيئة مكتب االحتاد اإلفريقي في ٢١ 

يوليو املاضي.
واذا أضفنا للعوامل السابقة زيادة فرص تعرض 
الســد لالنهيار نتيجة العوامل اجليولوجية وسرعة 
اندفاع مياه النيل األزرق التي تصل في بعض األوقات 
إلى ما يزيد على نصف مليار متر مكعب يوميا وربطها 
بالفيضانات التي حلقت بالقرى واملدن الســودانية 
خاصة بعد االرتفاع التاريخي الذي سجله نهر النيل 
في اخلرطوم وبلغ ١٧٫٤٨ مترا، فإن ذلك يعني إضافة 
ورقة فاعلة في يد املفاوض اإلثيوبي سيسعى الستغاللها 

خالل جلسات التفاوض اجلديدة.

للمرة الثالثة في أسبوع.. غارات «مجهولة» 
توقع ١٦ قتيًال مواليًا إليران في ريف دير الزور

عواصم - وكاالت: قتل 
١٦ مسلحا مواليا إليران على 
األقل فجر أمس في ضربات 
شنتها طائرات إسرائيلية 
على شرق سورية، بعد ٢٤ 
ساعة تقريبا على تعرض 
مطار الـ«تيفور» العسكري 
لغارات، قالت وكالة االنباء 
الدفاعــات  ان  الرســمية 
اجلوية تصــدت لها، وفق 
ما أفادت تقارير اعالمية. 

وقال املرصد الســوري 
حلقوق اإلنسان إن الغارات 
اســتهدفت مقرات تابعة لـ 
«حزب اهللا» العراقي املدعوم 
من ايران، في ضواحي مدينة 
املياديــن شــرق ســورية، 
وبــذات الوقت اســتهدفت 
طائــرات مقــرا لـ«احلشــد 
الشــعبي» العراقي املوالي 
إليــران ايضا فــي جنوب 
مدينــة البوكمــال، ما ادى 
ملقتل ما ال يقل عن ١٦ عنصرا 
من هــذه امليليشــيات من 
بينهم ٧ مــن «حزب اهللا» 
العراقي وتدمير ثالثة آليات 

ومستودع للذخيرة. 
ووفق املرصد، تخضع 
املنطقــة املمتدة بني مدينة 
البوكمــال احلدوديــة مــع 
العــراق واملياديــن، لنفوذ 
إيرانــي، عبــر مجموعات 
موالية لها تقاتل الى جانب 

قوات النظام السوري. 
وفي وقت سابق من مساء 
أمس األول أعلنت «سانا» 
أن سالح اجلو اإلسرائيلي 
استهدف بعدد من الصواريخ 
مطارا عســكريا في وسط 
سورية، مؤكدة أن دفاعاتها 
اجلوية تصدت للصواريخ 
معظمهــا  و«أســقطت 
واقتصرت اخلســائر على 

املاديات».
ونقلــت وكالــة األنبــاء 

ضربات جوية مماثلة على 
مواقــع عســكرية لقــوات 
النظام ومليليشيات متحالفة 
معها جنوب دمشق أوقعت 

١١ قتيال، وفقا للمرصد.
وليست املرة األولى التي 
تســتهدف فيها مناطق في 
محافظــة دير الــزور التي 
فيها تواجد لقوات أميركية 
وروســية وأخــرى لقوات 
الدميوقراطيــة  ســورية 
وعمادها املقاتلون األكراد. 
وعلى الرغم من أن تقارير 
املرصــد ترجح أن الغارات 
إســرائيلية، لكــن طيــران 

جهة، وفصائل املعارضة من 
جهة أخرى، وسط معلومات 
عــن خســائر بشــرية بني 

الطرفني.
وجتدد بعــد ظهر أمس 
القصف الصاروخي املكثف 
من قبل اجليش الســوري 
علــى مناطق فــي الفطيرة 
وسفوهن وكفرعويد بريف 
إدلب اجلنوبي وسط قصف 
مماثل استهدف محاور ضمن 
جبلــي األكــراد والتركمان 
الشــمالي،  الالذقية  بريف 
وال معلومات عن خســائر 

بشرية بحسب املرصد.

التحالف ينفذ كذلك غارات 
مشابعة في بعض االحيان.
مــن جهــة أخــرى، قال 
إن  الســوري  املرصــد 
قوات النظــام قصفت بعد 
منتصــف ليــل أمس األول 
وصباح أمــس مناطق في 
الفطيرة والبــارة وفليفل 
وجبــل األربعــني ومحيط 
أريحا وكنصفرة وسفوهن 
بريف إدلب اجلنوبي، كما 
شهدت محاور بريف حلب 
الغربي قصفا واستهدافات 
متبادلة بــني قوات النظام 
واملسلحني املوالني لها من 

(انترنت) صورة نشرتها مواقع اسرائيلية ألحد املواقع املستهدفة  

الســورية الرسمية «سانا» 
عــن مصــدر عســكري لــم 
تســمه قولــه إن «طيــران 
العــدو اإلســرائيلي أطلــق 
رشقة صواريخ (...) باجتاه 
مطــار التيفور وقد تصدت 
لها وســائط دفاعنا اجلوي 
وأسقطت معظمها واقتصرت 

اخلسائر على املاديات».
وقــد أكد املرصــد كذلك 
تعرض مطــار «تي-فور» 
العسكري الواقع في ريف 
الشــرقي تعرض  حمــص 
لقصــف جــوي. وكانــت 
إسرائيل شنت ليل اإلثنني 

وزير الزراعة السابق أول مسؤول يفتك به 
«كورونا».. واإلصابات تواصل االرتفاع

الڤروڤ لبيدرسون: ملتزمون باجلهود 
الرامية للحفاظ على وحدة سورية

وكاالت: توفي وزيــر الزراعة واإلصالح 
الزراعي السابق أحمد القادري، متأثرا بإصابته 
ڤيــروس «كورونا املســتجد» (كوفيد- ١٩) 
ليصبح أول مســؤول سوري يتوفى بسبب 

الوباء.
وذكر تلفزيون «اخلبر» احمللي أمس، أن 
القادري توفي في مشــفى «األســد» بدمشق 
بعد تدهــور حالته الصحية جــراء إصابته 
بڤيــروس «كورونا». وكان القــادري وزيرا 
للزراعة منــذ ٢٠١٣ حتى تشــكيل احلكومة 
اجلديدة األســبوع املاضي، برئاســة حسني 
عرنوس. وشغل القادري قبل تعيينه وزيرا 

ملنصب معاون وزير الزراعة منذ ٢٠١١.
ولد القادري في احلسكة عام ١٩٥٦، ويحمل 
إجــازة في العلوم الزراعيــة عام ١٩٨١، وهو 
حائز دبلوم دراسات عليا باختصاص ترقية 
احملاصيل احلقلية في ١٩٩٢. وشغل منصب 
وزيــر الزراعة في حكومة حســني عرنوس 
اجلديدة، املهندس الزراعي محمد حسان قطنا، 
الذي كان مستشارا للقادري بني ٢٠١٢ و٢٠١٤. 

وذكــر أن عدد اإلصابات بڤيروس «كورونا» 
التي اعلنت عنها وزارة الصحة في احلكومة 
السورية بلغت ٢٨٩٨ مصابا توفي منهم ١٢٠ 

مصابا حتى صباح أمس.
مبوازاة ذلك، سجلت هيئة الصحة التابعة 
ملا يســمى اإلدارة الذاتية التي اعلنها األكراد 
في املناطق التي سيطروا عليها شمال شرق 
سورية، ١٤ إصابة جديدة أمس، و٢٠ إصابة 

وحالتي وفاة جديدة في اليوم الذي قبله.
وبذلــك، يرتفع عدد اإلصابات في مناطق 
«قسد»، إلى ٦٠٩ حاالت وتوزعت احلاالت الـ 
١٤ اجلديدة على النحو التالي: «٦ في احلسكة 
و١ في القحطانية و٢ في الدرباســية و٣ في 
املاليكــة وحالة واحدة في دير الزور ومثلها 
في القامشلي» ضمن املناطق اخلاضعة لإلدارة 
الذاتية. وكانت أعلنت اإلدارة الذاتية تأجيل 
الدوام املدرسي للعام احلالي، بسبب كورونا مع 
إغالق معاهد مراكز دورات التقوية حتى يوم 
الرابع من شهر سبتمبر اجلاري، دون حتديد 
موعد افتتاح املدارس في أو فترة التعليق.

موسكو - وكاالت: أعلن وزير اخلارجية 
الروســي ســيرغي الڤروڤ أن بالده التزال 
ملتزمــة بجهودها الراميــة إلى احلفاظ على 
وحدة ســورية وســيادتها وإطــالق عملية 
سياسية بهدف وضع حد للنزاع في هذا البالد.

وقــال الڤروڤ، في مســتهل اجتماعه مع 
املبعــوث األممــي اخلاص إلى ســورية غير 
بيدرسون في موسكو أمس:«نحن نثمن نتائج 
االجتماع الثالث للجنة الدستورية السورية، 

الذي اختتم مؤخرا في جنيڤ».
وأضاف: «لم يتم حل جميع املشاكل ولم 
يتم االتفاق بشأن جميع األمور املتعلقة بالعمل 
املستقبلي، لكن بشكل عام نعتبر هذا االجتماع 

مفيدا ومثمرا إلى حد كبير».
وأكد الڤــروڤ أن بــالده كإحــدى الدول 
الضامنــة في مفاوضات أســتانا ســتواصل 
دعــم اجلهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق 
ســوري - ســوري بشأن املســائل املتعلقة 

باإلصالح الدستوري. وكان بيدرسون توجه 
إلى موسكو إلجراء محادثات بعد جولة فاشلة 
مــن اجتماعات «اللجنة الدســتورية» جرت 
في جنيــڤ اختتمت األســبوع املاضي دون 

احراز أي تقدم.
من جهته، أكد بيدرسون أن اإليجابية تعم 
اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيڤ. وقال 
في املؤمتر الصحافي املشترك مع الڤروڤ: «إن 
هناك أجواء إيجابية بني األطراف الســورية 
في اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيڤ». 
وأقر بأنه بعد ما يقرب من عشر سنوات 
من النــزاع، «من الواضح أنــه التزال هناك 

خالفات قوية جدا».
لكنه قال إنه «سعيد للغاية لالستماع إلى 
رئيسي» جلسات املناقشات، ممثل وفد النظام 
السوري أحمد كزبري وممثل املعارضة هادي 
البحرة. وأضاف «يقوالن بكل وضوح إنهما 

وجدا نقاطا مشتركة عدة».

حتليل إخباري

نقل ملكية ٧ أصول لصندوق مصر السيادي 
بينها «مجمع التحرير واحلزب الوطني»

القاهرة ـ وكاالت: نشــرت اجلريدة 
الرئيس عبدالفتاح  الرسمية امس، قرار 
السيســي رقم ٤٥٩ لسنة ٢٠٢٠، بزوال 
صفة النفع العام عن أمالك الدولة العامة 
الواردة ضمن املادة الثانية من هذا القرار.
وتضمنت املادة الثانية من القرار، أن 
تنقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد 
وفقا للخرائط واإلحداثيات املرفقة لصالح 
صنــدوق مصر وتقيد في دفاتره وهي، 
أرض ومبنى مجمع التحرير مبســاحة 
٣٫٠٥٥ فدانا تعادل ١٢٨٨٣٢، أرض ومباني 
املقر اإلداري لوزارة الداخلية املبني القدمي 
مبساحة ٤٫٦٠ فدانا تعادل ١٩٣٤٩٫٨٨م، 
أرض احلزب الوطنــي املنقضي بجوار 
املتحف املصري مبساحة ٣٫٩٥ فدانا تعادل 

١٦٦١٢٫٦٨م، أرض ومباني القرية التعليمية 
االستكشافية مبدينة السادس من أكتوبر 
مبساحة ٢٥٥٥٣٫٩٨٢٦٥م، أرض ومباني 
الكونية مبدينة السادس من أكتوبر مبساحة 
٦٧٩٨٤٢٫٨١١٥م، أرض ومباني ملحق معهد 
ناصر بكورنيش شــبرا مصر مبساحة 
١٣٧٢٧٫٤٥٢م، أرض حديقة األندلس «حديقة 
احليوان بطنطا» مبحافظة الغربية مبساحة 

٥٫٩٦ فدانا تعادل ٢٥٠٣٥٫٠٨٣م.
وجاءت في املادة الثالثة، أن يودع هذا 
القرار مكتب الشــهر العقاري املختص 
بغير رســوم، ويترتب على هذا اإليداع 
آثار الشهر القانونية، وفي املادة الرابعة، 
ينشــر هذا القرار في اجلريدة الرسمية 
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الليبيــة واألوضاع  األزمــة 
في شــرق املتوسط وجهود 
مكافحــة اإلرهــاب وعملية 
الســالم في الشرق األوسط 
وقضيــة ســد النهضة. وقد 
رحب الرئيس بزيارة املمثل 
األعلــى لالحتــاد األوروبي 
للشــــــؤون اخلارجيــــــة 
والسياسات األمنية ونائب 
رئيس املفوضية األوروبية 
في إطار عمق ومتانة العالقات 
املتشعبة بني مصر واالحتاد 
القوية  األوروبي وللروابط 
التــي جتمــع اجلانبــني في 
ضــوء التحديات املشــتركة 

التي تواجهمها على ضفتي 
املتوســط، باإلضافــة لكون 
االحتاد أكبر شريك جتاري 
واستثماري ملصر. وأضاف 
املتحدث الرسمي بأن اللقاء 
تطرق إلى اجلهود التنسيقية 
بني مصر واالحتاد األوروبي 
حــول العديد مــن القضايا 
املهمة،  اإلقليميــة والدولية 
خاصــة تطــورات األوضاع 
في ليبيا، حيث أكد الرئيس 
موقف مصر الثابت من دعم 
مسار احلل السياسي للقضية 
بعيدا عن التدخالت اخلارجية 
وامليلشيات املســلحة، وأن 

مصر ترحب بــأي خطوات 
إيجابية بناءة في هذا االجتاه 
تؤدي إلى التهدئة والتسوية 
الســلمية والبناء والتنمية، 
مؤكــدا ســيادته دعم مصر 
للجهود الدولية ذات الصلة 
بداية مبساندة كل املبعوثني 
إلــى ليبيا، مرورا  الدوليني 
الدوليــة ذات  باملؤمتــرات 
الصلــة وصوال إلى مســار 
مبــادرة  وصــدور  برلــني 
«إعالن القاهرة». من جانبه، 
أكد املســئول األوروبي على 
األهمية الكبيرة التي يوليها 
االحتاد األوروبي لدور مصر 

احملوري الذي يحقق التوازن 
في القضية الليبية، ومثمنا 
اجلهــود املصريــة املقــدرة 
لدى االحتاد األوروبي جتاه 
مختلف القضايا التي متثل 
حتديات باملنطقة ومتس األمن 
واالســتقرار بدول املتوسط 
خاصة في مجاالت استضافة 
املاليني من الالجئني على أرض 
مصر وكذلك منع الهجرة غير 
الشرعية ومكافحة اإلرهاب 
والفكر املتطرف، وأيضا جتاه 
إحالل السالم مبنطقة الشرق 
األوسط. وعلى صعيد عملية 
السالم في الشرق األوسط، 

مت التوافــق علــى ضــرورة 
دفع العمل الدولي اجلماعي 
نحو اســتئناف املفاوضات 
بــني اجلانبني الفلســطيني 
واإلسرائيلي بهدف التسوية 
العادلة والشــاملة للقضية 
الفلسطينية وفق املرجعيات 
الدولية على نحو يحقق األمن 
واالستقرار واالزدهار لكافة 
شعوب املنطقة، حيث أشاد 
املسؤول األوروبي باجلهود 
املصرية احلثيثة واملتواصلة 
للتعامل والتخفيف من حدة 
التوتــر بــني الطرفــني فيما 

يتعلق بقطاع غزة.

وزيرة الصحة: ٨٤٪ 
ة مستشفيات العزل شاغرة من أسرَّ

القاهرة ـ ناهد إمام

استعرضت د.هالة زايد، وزيرة الصحة 
والســكان، خالل اجتماع مجلس الوزراء 
امس، جهود مجابهة ڤيروس كورونا، حيث 
متت اإلشارة إلى املوقف احلالي النتشار 
الڤيروس حتى ٣ سبتمبر، فيما يتعلق بعدد 
حاالت الشفاء، واحلاالت اجلديدة، وإجمالي 

عدد املصابني والوفيات.
وأشــارت د.زايد إلى أهــم األعراض 
املصاحبة ملرضــى ڤيــروس «كورونا» 
العزل، حيث مت  احملجوزين مبستشفيات 
حتليل بيانات عدد ٨٢٠٣ مرضى بڤيروس 
كورونا في ٢٨ مستشــفى عزل ومقارنة 
األعراض التي ظهرت عليهم على مدار األشهر 

املاضية ملراقبــة إمكانية حتور الڤيروس. 
وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة إنه لم يتم 
استهداف اجلهاز الهضمي أكثر من اجلهاز 
التنفسي كما تداول البعض، وأنه ال يوجد 
اختالف متباين بني الشــهور فيما يخص 

اإلصابة بعرض أو أكثر.
وتطرقــت الوزيرة إلى شــرح توزيع 
اإلصابات على مستوى محافظات اجلمهورية 
خالل األسبوع احلالي وإجمالي إشغاالت 
مستشــفيات العزل، الفتة إلى أن ٨٤٪ من 
األسرة الداخلية مبستشفيات العزل شاغرة، 
وأن أسرة العناية املركزة مشغولة بنسبة ٤٨٪ 
من إجمالي أعدادها في هذه املستشفيات، 
كمــا أن ٨٤٪ من أجهزة التنفس الصناعي 

شاغرة أيضا.


