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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

مصر تدعو مجلس األمن لالضطالع مبسؤولياته جتاه سد النهضة
خديجة حمودة ووكاالت:

قبيــل اجتمــاع مرتقــب 
غــدا ملجلــس األمــن حــول 
(ســد النهضة)، أعرب وزير 
اخلارجيــة املصــري ســامح 
شكري ونظيرته السودانية 
مــرمي الصــادق املهــدي عن 
رفضهمــا «القاطــع» إلعــالن 
إثيوبيــا عن البــدء في امللء 
الثانــي للســد ملــا ميثله من 
«مخالفــة صريحــة» ألحكام 
اتفاق إعــالن املبــادئ املبرم 

بني الدول الثالث عام ٢٠١٥.
وقالت اخلارجية املصرية 
في بيــان إن الوزيرين التقيا 
في نيويورك ملواصلة التنسيق 
والتشاور القائم بني البلدين 
حــول مســتجدات ملف ســد 
النهضــة وفــي إطــار اإلعداد 
جللســة مجلس األمن باألمم 
املتحدة املقرر عقدها بناء على 

طلب من مصر والسودان.
كما أكد وزيــر اخلارجية 
ســامح شــكري، خالل لقائه 
امس بنيويورك مع املندوبني 
الدائمني لروسيا والصني في 
مجلــس األمــن، موقف مصر 
الثابت جتاه التوصل التفاق 
 Åقانونــي ملــزم حــول  ســد
النهضــة، وضرورة اضطالع 

كونفرانس)، املوقف احلالي 
مللف ســد النهضة، مبشاركة 
التفاوضــي  الوفــد  أعضــاء 
املصــري وممثلــي الســفارة 

املصرية بكينيا.
وأشار عبدالعاطي إلى آثار 
التصرفات االثيوبية األحادية 
على كل من مصر والسودان 
وخصوصا إذا تزامن امللء أو 
التشــغيل مع فترات جفاف، 
كما متــت اإلشــارة لألضرار 
اجلســيمة التي تعرضت لها 

في زيادة العــكارة مبحطات 
مياه الشرب بالسودان.

فــي غضــون ذلــك، وجه 
رئيس البرملان العربي عادل 
العســومي  بــن عبدالرحمن 
رســالة عاجلــة إلــى رئيس 
مجلس األمن الدولي نيكوال دو 
ريفيير، وطالبه بأن يضطلع 
مبســؤولياته التــي أوكلهــا 
إليه املجتمع الدولي للحفاظ 
على السلم واألمن الدوليني، 
وأن يتخذ موقفا ملزما خالل 
جلســة اخلميس، يفضي إلى 
التوصل إلى اتفاق عادل وملزم 
بشأن قواعد ملء وتشغيل سد 

النهضة االثيوبي.
وقال رئيس البرملان العربي 
- في خطابه إلى رئيس مجلس 
األمن الدولي - «لعلكم تتفقون 
معنا، على أنه أصبح من غير 
املقبــول أن تســتمر عمليــة 
التفاوض إلى ما ال نهاية دون 
حل، وأنه البد من التوصل إلى 
اتفاق قانوني عادل ومتوازن 
يحقق مصالح جميع األطراف، 
باعتبار أن ذلك هو احلل األمثل 
إلنهاء األزمة، والسبيل الوحيد 
للحفاظ على األمن واالستقرار 
في املنطقة، وهــذا هو الدور 
الــذي تنتظره شــعوبنا من 

مجلس األمن الدولي».

السودان نتيجة امللء األحادي 
في العام املاضي، والذي تسبب 
في معاناة السودان من حالة 
جفاف قاســية أعقبتها حالة 
فيضــان عارمة بســبب قيام 
اجلانب اإلثيوبي بتنفيذ عملية 
امللء األول بدون التنسيق مع 
دولتي املصب، ثم قيام اجلانب 
اإلثيوبي بإطــالق كميات من 
املياه احململــة بالطمي خالل 
شــهر نوفمبــر املاضي بدون 
إبالغ دولتي املصب، ما تسبب 

رسالة البرملان العربي للمجلس: حان دوركم حلل األزمة

وزير اخلارجية املصري سامح شكري خالل لقائه امس بنيويورك مع املندوبني الدائمني لروسيا والصني في مجلس األمن

املجلس مبســؤولياته جتاه 
هذه القضية.

أعلــن ذلك الســفير أحمد 
حافظ املتحدث الرسمي باسم 
وزارة اخلارجية في تدوينه 
عبــر حســابه علــى موقــع 
التواصل االجتماعي «تويتر».
مــن جانبه، بحــث وزير 
املوارد املائية والري املصري 
د.محمد عبدالعاطي مع مديرة 
برنامــج األمم املتحدة للبيئة 
أجنر آندرسون، عبر (الڤيديو 

احملكمة االقتصادية ترفع احلجز التحفظي عن «إيڤر جيڤن» 
القاهرة ـ ناهد إمام ود.ب.أ

رفعت احملكمة االقتصادية 
في االسماعيلية امس احلجز 
التحفظــي عــن الناقلة «إيڤر 
جيڤــن»، التــي كانت جنحت 
فــي قناة الســويس في وقت 

سابق من العام احلالي.
«بوابــة  ملوقــع  ووفقــا 
األهرام»، فقــد حصل محامي 
هيئــة قنــاة الســويس امس 
على موافقــة رئيس احملكمة 
االقتصاديــة باإلســماعيلية 
على رفع احلجز التحفظي عن 

يوجد لها منافس. وقال الفريق 
مميش، في مقابلة تلفزيونية 
عبــر «ســكايب»، إن تعــومي 
ســفينة إيڤــر جيڤــن بكفاءة 
واحترافية ومن دون خسائر 
معجزة حتسب لقناة السويس 
وأشاد بذلك العالم، مؤكدا أن 
قناة السويس اجلديدة ساهمت 
فــي تخفيــض زمــن اإلبحار 

بنسبة ٥٠٪.
وأشــار مميــش، إلــى أن 
املالحة العامليــة لديها الئحة 
أســعار ومتت االستعانة بها 
في املفاوضات مع مالك سفينة 

اإلفصاح عن مبلغ التعويض، 
لتوقيعهم على اتفاقية سرية 

األرقام.
وذكــر أن الهيئــة حافظت 
على العالقات مع الشركة املالكة 
للسفينة اجلانحة، والعالقات 
السياســية مع دولة اليابان، 
الســفينة  أزمــة  أن  مضيفــا 
اجلانحة وجهت أنظار العالم 
إلى هيئة قناة السويس وإلى 
أهمية القناة بالنسبة للعالم. 
وأوضــح أن الشــركة املالكة 
للســفينة أهدت القناة قاطرة 

بقوة شد نحو ٧٥ طنا.

إيڤــر جيڤن، الفتــا إلى أن ما 
حصلت مصر عليــه معنويا 
وســمعة حول العالم أهم من 
األموال التي سنحصل عليها من 
أزمة السفينة، وأضاف «نحتاج 
الى تطوير أساليب اإلنقاذ في 
هيئة قناة السويس من خالل 
استخدام كراكات حديثة»، ومت 
اتخاذ قرار بتجديد الكراكات.

فــي ســياق متصــل، قال 
الفريق أســامة ربيع، رئيس 
هيئة قناة الســويس، إنه مت 
احلفــاظ علــى حقــوق هيئة 
قناة الســويس كاملة، رافضا 

الناقلة، متهيدا ملغادرتها اليوم.
وكانت هيئة قناة السويس 
وشركة «شوي كيسن كايشا» 
للناقلــة  املالكــة  اليابانيــة 
العمالقة قد أعلنتا عن التوصل 

إلى تسوية.
وأكد الفريق مهاب مميش 
مستشــار رئيس اجلمهورية 
قنــاة  محــور  ملشــروعات 
السويس، أن العالم كله أدرك 
أهمية قناة السويس كشريان 
حياة خالل أزمة سفينة إيڤر 
جيڤن، مشــيرا إلى أن القناة 
أهم ممر مالحي في العالم وال 

اتفاق بني «قسد» والعشائر إلنهاء التوترات 
في منبج: ٣٠ مليون ليرة دية عن كل قتيل

املدنيــة  «اإلدارة  أصــدرت  وكاالت: 
ســوريا  لقــوات  التابعــة  والعســكرية» 
الدميوقراطية «قســد»، بيانا ختاميا أعلنت 
من خالله التوصل التفاق مع وجهاء وشيوخ 
العشــائر فــي مدينــة «منبــج» بريف حلب 
الشمالي الشــرقي. وجاء بيان االتفاق عقب 
إضراب واحتجاجات شعبية جنم عنها وقوع 
٨ قتلى وجرح عــدد آخر. ويتضمن االتفاق 
عدة بنود تقضي بتشكيل جلنتني، األولى من 
قبل عشائر «منبج» وذوي الضحايا، والثانية 
حيادية. وتضمن االتفاق تعهد اإلدارة بدفع 

مبلغ مالي قدره ٣٠ مليون ليرة سورية دية 
عــن كل فقيد، ودفــع مبلغ مالــي آخر قدره 
٢٢٥ مليون ليرة سورية إلى جلنة العشائر 
وأولياء الدم ليتم توزعيها على ذوي الضحايا 
«كهدية من اإلدارة»، وأيضا تشكيل جلنة طبية 
للوقوف على أوضاع اجلرحى واملصابني كل 
إصابة على حدة وتقييمها والتعويض عنها 

الحقا طبقا لتقارير اللجنة الطبية.
وكانت اإلدارة املدنية قررت إيقاف العمل 
بقانون التجنيد اإلجباري املفروض في منطقة 

«منبج» الذي اجج االحتجاجات. 

مصادر لـ «األنباء»: احلريري اجلمعة في بعبدا حامًال 
تشكيلة وزارية جديدة إما القبول أو االعتذار

بيروت ـ عمر حبنجر  - داوود رمال

يتوقــــــع املسؤولــــون 
اللبنانيون، ان يكون في جعبة 
وزير خارجية قطر الشــيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، 
الذي وصل الى بيروت عصر 
أمس، مبادرة توفيقية، على 
صورة «لقاح» مضاد للجائحة 
السياســية املانعــة لــوالدة 

احلكومة اللبنانية.
وتســتند هذه التوقعات، 
الى توقيت الزيــارة، وتاليا 
الى ســابقة مؤمتــر الدوحة 
اللبناني الذي انعقد عام ٢٠٠٨، 
وانتج التفاهــم على اختيار 
العماد ميشال سليمان لرئاسة 
اجلمهوريــة. يومهــا توجــه 
رئيس مجلــس النواب نبيه 
بري الى أمير قطر الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني، بقوله: تعلم 
يا سمو األمير ان اول الغيث 
قطرة، فكيف اذا كانت قطر.

وجــدد وزيــر اخلارجية 
القطــري في زيارتــه الثالثة 
إلى لبنان منــذ انفجار مرفأ 
بيروت ما ســبق أن أكده من 
استعداد بالده للمساعدة على 
حل األزمات التي يعاني منها 

لبنان على مختلف الصعد.
وفي جولته على الرؤساء 
ميشال عون ونبيه بري وسعد 
احلريري وقائد اجليش العماد 
جوزف عون، أكد وقوف بالده 
إلى جانب الشعب اللبناني في 
الظروف الصعبة التي مير بها.
بدوره، أبلــغ عون املوفد 
القطري ترحيب لبنان بالدعم 
الدائــم الذي تقدمــه قطر في 
املجــاالت كافــة، شــاكرا مــا 
يبديــه ســمو أميــر قطر من 
اهتمام للمساعدة على جتاوز 
الظروف الصعبــة التي مير 
بها لبنــان، وتداعياتها على 

مختلف الصعد.
الرئيــس عــون  وشــرح 
للوزير القطري املعطيات التي 

احلكومي بشكل واضح.
ومــا لــم يقلــه نصراهللا 
عن بواعث كالمــه التفاؤلي، 
اشارت اليه صحيفة «األخبار» 
القريبة من احلزب، وخالصته 
ان رئيس التيار احلر جبران 
باســيل ابــدى ليونــة، فــي 
مفاوضات احلزب معه، حيال 
مطلب احلريري احلصول على 
ثقة مســبقة من نواب التيار 
للحكومة العتيــدة، علما ان 
التيــار اســتبعدت  مصــادر 
تشــكيل احلريري للحكومة 
حتى لو قبلنا مبنحه الثقة.. 
انها قصة «سعد وجبران، او 

ال سعد وال جبران».
ويبدو ان لقاء ليليا، بعيدا 
عن األضواء، عقده احلريري 
مع رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، الذي ابلغ جريدة «نداء 
الوطن» ان مبادرته احلكومية 
مستمرة، وقد سبق ان تقدم 
بثالث مبادرات، االولى عندما 
كانوا يريدون حكومة من ١٨ 

طريقه إلــى التطبيق وطبقا 
لذلك يتوجه الرئيس املكلف 
سعد احلريري إلى بعبدا يوم 
اجلمعة، ليقدم للرئيس عون 
تشكيلة حكومية جديدة، فإذا 
قبلهــا كان به واال فاالعتذار، 
بحســب مــا افــادت مصادر 

«األنباء».
وطبعا مثل هذه اخلطوة 
يســبقها لقــاء احلريري مع 
لتيــار  السياســي  املكتــب 
املســتقبل، ثــم مع رؤســاء 
احلكومة الســابقني، علما ان 
االعتــذار مرتبــط بضمانات 
يطلبهــا احلريــري، ملــا بعد 
االعتــذار، ضمانــات عربيــة 
ورمبــا حمل إليه شــيء من 
هذا، وزير خارجية قطر أمس.

محــور اتصــاالت األمس 
تناولــت مــا ســيكون عليه 
الوضع بعد اعتذار احلريري، ال 
خالل او بعد تأليف احلكومة، 
ما يعني أن مرحلة االعتذار هي 
املرجحة، وفي هذه احلالة تدل 
املؤشــرات على أن احلريري 
رفض اقتراحــا لثنائي «أمل 
ـ حــزب اهللا» بــأن يشــارك 
بتسمية رئيس احلكومة، ألنه 
يفضل أن يخوض االنتخابات 

املقبلة من موقع املعارض.
املتداولة  ومــن األســماء 
حلكومة االنتخابات، السفير 
مصطفى أديــب الذي اعتذر، 
الســابق  ورئيــس احلكومة 
جنيب ميقاتي، الذي اشترط 
تــرؤس حكومــة مــا بعــد 
االنتخابات التي لن يشــارك 
شخصيا في خوضها. وضمن 
شــروط حكومة االنتخابات 
وزراء اختصاصيــون غيــر 
مرشــحني، وهــذا مــا يبــدو 
أن ثنائــي امــل ـ حــزب اهللا 
لــم يتقباله. ويتــداول ايضا 
الداخليــة في  باســم وزيــر 
حكومــة تصريــف االعمــال 
محمد فهمي، ورئيس حترير 
جريدة «اللواء» صالح سالم.

وزيرا ورفعوا العدد الى ٢٤، 
والثانيــة بطرحنــا احللول 
الداخليــة، واآلن ال  لــوزارة 
ميكن اإلبقــاء على املراوحة، 
امنا البد من تشــكيل حكومة 

أو طرح أفكار جديدة.
وعــن موقفه من مســألة 
اعتذار احلريــري، قال بري: 
«األمــور حتتاج الــى التأني 
والتبصــر، واذا اراد االعتذار 
الزم نشوف على اي اساس».

عمليــا، الســكون الظاهر 
يخفــي تواصــال مســتترا، 
يوحي بأن أمرا ما يطبخ في 
الكواليس، فقبل أن يصل وزير 
خارجيــة قطر، غادر ســفير 
اململكــة العربية الســعودية 
وليد البخــاري إلى الرياض 
بنــاء لطلب ادارتــه، على أن 

يعود اليوم األربعاء.
الســيناريو  أن  ويبــدو 
األخيــر الــذي متخــض عنه 
اللقاء األميركي ـ الســعودي 
ـ الفرنســي فــي رومــا، أخذ 

وزير اخلارجية القطري يحمل عرضاً باملساعدة على حل األزمات

أدت إلى تفاقم األزمة اللبنانية 
وتأخيــر تشــكيل احلكومة، 
وقال ان قطر وقفت دائما إلى 
جانب لبنان، وأي خطوة ميكن 
ان تقوم بها للمســاعدة على 
حل أزماته الراهنة هي موضع 
ترحيب وتقدير من اللبنانيني. 
ومع الدخول القطري على 
اخلــط احلكومــي اللبنانــي 
الســاخن، حتركت نســمات 
مــن التفاؤل احلذر، بســبب 
هاجــس اإلخفاق الــذي آلت 
اليه معظم املبادرات السابقة 
من الفرنسية، الى الفرنسية 
االوروبية والروسية وصوال 

الى مبادرة بري االخيرة.
املســار  ان  يبــدو  لكــن 
احلكومي، أكثر تســارعا من 
اي وقت، وهذا ما يفسر قول 
االمني العام حلزب اهللا السيد 
حسن نصر اهللا، ان هذه االيام 
ستكون حاسمة على الصعيد 
اللقــاءات  وان  احلكومــي، 
املرتقبة ميكن ان ترسم املسار 

دياب يناشد العالم منع زوال لبنان: نحن 
على مسافة قليلة من االنفجار االجتماعي

بيرت -خلدون قواص: 

رأى رئيس حكومة تصريف األعمال 
د.حسان دياب أن لبنان يعبر نفقا مظلما 
جــدا، وبلغــت املعانــاة حدود املأســاة، 
فاألزمات احلادة التي يعيشها اللبنانيون، 
علــى مختلــف املســتويات احلياتيــة 
واملعيشــية واالجتماعيــة والصحيــة 
واخلدماتية، تدفع الوضع في لبنان نحو 
الكارثــة الكبرى التي تتجاوز تداعياتها 
أي قدرة على االحتواء، وبالتالي نصبح 

أمام واقع لبناني مخيف.
وقال خالل لقائه الســفراء ورؤســاء 
البعثــات الديبلوماســية فــي الســراي 
احلكومي، إن االستقرار في لبنان هو نقطة 
ارتكاز االستقرار في املنطقة. ومع وجود 
نحو مليون ونصف املليون نازح سوري 
ومئات اآلالف من الالجئني الفلسطينيني، 
سيكون من الصعب التكهن بنتائج انهيار 

االستقرار في لبنان.
وأضــاف: لقد طــال انتظار تشــكيل 
احلكومة، واللبنانيون صبروا وحتملوا 
أعباء هذا االنتظار الطويل، لكن صبرهم 
بــدأ ينفد مع تعاظم األزمــات واملعاناة، 
وأصبح ربط مســاعدة لبنان بتشــكيل 
احلكومة يشكل خطرا على حياة اللبنانيني 
وعلى الكيان اللبناني، ألن الضغوط التي 
متــارس واحلصار املطبق على لبنان ال 
يؤثر على الفاســدين، بل يدفع الشعب 
اللبنانــي وحده ثمنا باهظا يهدد حياته 
ومستقبله كما يهدد لبنان كنموذج ورسالة 
في العالم، وألن القاعدة الشرعية تقول 
«ال تــزر وازرة وزر أخرى»، أدعو لعدم 
محاسبة الشعب اللبناني على ارتكابات 
الفاسدين، البلد على مسافة أيام قليلة من 

االنفجار االجتماعي. ودعا الرئيس دياب 
العالم إلنقاذ لبنان، مناشدا امللوك واألمراء 
والرؤســاء والقادة في الدول الشــقيقة 
والصديقة، واألمم املتحدة وجميع الهيئات 
الدولية، واملجتمع الدولي والرأي العام 
فــي العالم الى املســاعدة وأن يقفوا إلى 
جانــب اللبنانيني في إنقاذهم من املوت 

ومنع زوال لبنان.
وقال: ال تستطيع هذه احلكومة وال أي 
حكومة أخرى أن تنقذ البلد من املأزق، من 
دون مساعدة الدول الشقيقة والصديقة 
واملؤسســات الدوليــة. وال يحــق لهذه 
احلكومة استئناف التفاوض مع صندوق 
النقد الدولي لتطبيق خطة التعافي التي 
وضعتها احلكومة، ألن ذلك يرتب التزامات 

على احلكومة املقبلة قد ال تتبناها.
وختــم: نقطة االنطــالق نحو طريق 
اإلنقاذ هي تشكيل احلكومة، وبعد ذلك 
هنــاك طريــق واحــد نحو هــذا الهدف، 
وهو طريق التفاوض مع صندوق النقد 
الدولي، مع تأمني مساعدة عاجلة للبنان 
كي يستطيع تخفيف آالم املرحلة الصعبة 

واخلطيرة التي مير بها.
من جهته، علق رئيس حزب «القوات 
اللبنانية» ســمير جعجــع على خطاب 
رئيس حكومة تصريف األعمال حسان 
ديــاب أمــام معتمــدي الــدول العربيــة 

واألجنبية الصديقة للبنان، قائال:
«لقد كان املشــهد في السرايا محزنا 
جدا، كما هو كل يوم في بعبدا أو غيرها 
من املقرات الرسمية. وأما احلزن األكبر 
فيكمن في طلب املساعدة من اآلخرين في 
الوقت الذي نضيع فيه وقتنا وجهدنا وما 
تبقى لنا من إمكانيات إهماال وتســييبا 

وفسادا وال مباالة».

تظاهرة نسائية في احلسكة 
تنديدًا بتزايد جرائم العنف ضد املرأة

احلسكة - أ.ف.پ: تظاهرت مئات النساء 
في مدينة احلســكة في شمال شرق سورية 
أمس تنديــدا بجرائم العنف ضد املرأة، بعد 
مقتل فتاتني خالل أيام على يد أقاربهما بدعوى 
«الدفاع عن الشــرف». وارتدت املشــاركات 
مالبس بيضاء كتب عليها باللون األحمر «ال 
للعنف»، وحملن الفتــات جاء فيها «العنف 
ضد املرأة تخلف اجتماعي» و«سلبونا حقوقنا 

وحريتنا وما زالوا يقتلوننا».
وجتمعت النســاء أمــام منــزل فتاة في 
السادسة عشــرة، قتلها والدها أمس األول، 
وفق ما روى سكان لوكالة فرانس برس. دون 
توضيح األسباب، وبحسب املرصد السوري 
حلقوق اإلنسان، فقد قضت خنقا على يد والدها 
على خلفية جرمية اغتصاب تعرضت لها قبل 
عام. وقالت أفني باشــو، من منظمة «جتمع 
ستار النسائي» وإحدى منظمات التظاهرة، 
لفرانس برس «كمنظمات نسائية ندين هذه 

األعمال (التي ترتكب) باسم العادات والتقاليد 
أو غسل العار»، موضحة «وقفتنا أمام منزل 
آخر ضحية.. هي وقفة ضد أي عائلة تعطي 

نفسها احلق بسلب أي امرأة حريتها».
وقبــل أيــام، تداولــت مواقــع التواصل 
االجتماعي تسجيال مصورا لقتل فتاة أخرى 
من مدينة احلســكة على يــد عائلتها بحجة 
«غســل العار» في قضية أثارت الرأي العام 
خصوصا ان من قتلوها قاموا بتوثيق عملية 
القتل صوتا وصورة. وتصدر وســم «فتاة 
احلسكة» اإلنترنت. وأفاد املرصد بأن مسلحني 
ينتمون إلى العشيرة التي تنتمي إليها الفتاة 
قتلوها رميا بالرصاص إثر هروبها من منزلها 
مع حبيبها. ووصفت انتصار احلمادي، إحدى 
املشــاركات في التظاهرة، جرمية قتل «فتاة 
احلســكة» بـ «الشنعاء». وقالت «ال دين وال 
أخالق تســمح بذلــك»، مطالبة «مبحاســبة 
األشخاص الذين قتلوا الفتاة بهذه الطريقة».

صورة نشرتها وكالة «هاورا» الكردية ملجموعة من النساء يتلون بيانا تنديدا بقتل شابتني في احلسكة
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