
القاهرة ترفض تحميلها فشل مفاوضات سد النهضةالقاهرة ترفض تحميلها فشل مفاوضات سد النهضة
ــة  ــم وزارة الخارجي ــدث باس ــى املتح نف
ــات التي  ــد، االتهام ــد أبو زي ــة أحم املرصي
ــة  جول ــل  فش يف  ــبب  الس ــرص  م ــربت  اعت
املفاوضات األخرية يف الخرطوم بخصوص 

سد النهضة اإلثيوبي.
ــن وزارة  ــان صدر ع ــد يف بي ــال أبو زي وق
ــة: " أي مراقب للمواقف  الخارجية املرصي
ــة  الفني ــات  االجتماع ــة  كاف يف  ــة  املرصي
ال  ــوع  املوض ــذا  به ــة  الخاص ــية  والسياس
ــه يف إدراك املرونة  ــيء عين ــن أن تخط يمك
ــا مرص يف تلك  ــة التي تتعامل به واإليجابي
ــق  ــل إىل التواف ــدف التوص ــات به املفاوض
ــدول الثالث (مرص،  ــذي يحقق مصالح ال ال

السودان، إثيوبيا).
ــم وزارة الخارجية  ــار املتحدث باس وأش
املرصية إىل أن القاهرة شاركت يف االجتماع 
ــة  إيجابي ــروح  ب ــوم  الخرط يف  ــاعي  التس
ــاق ينفذ  ــل اىل اتف ــادة يف التوص ــة ج ورغب
ــادات الدول  ــادرة عن قي ــات الص التوجيه
ــل إىل حلول تضمن  الثالث برضورة التوص
ــي  الفن ــار  املس يف  ــايل  الح ــود  الجم ــرس  ك
ــا  ــة م ــا صح ــة، نافي ــد النهض ــاص بس الخ

تداولته بعض وسائل اإلعالم بهذا الشأن.
ــرصي أن الدليل  وأوضح الدبلومايس امل
عىل حرص القاهرة عىل إنجاح املفاوضات 
ــاركة  ــرتاح الذي طرحته مرص بمش هو االق
ــة،  الثالثي ــات  املفاوض يف  ــدويل  ال ــك  البن
ــي طرحتها  ــن االقرتاحات الت ــري ذلك م وغ

ــاعي األخري  ــاع التس ــالل االجتم ــرص خ م
ــن  ــف ع ــرص أال تكش ــوم، ورأت م يف الخرط
ــالل االجتماع  ــه خ ــم تداول ــا ت ــل م تفاصي
ــة  ــة وإلتاح ــروح اإليجابي ــىل ال ــا ع حفاظ
ــدف  به ــات  املناقش ــتكمال  الس ــة  الفرص
التوصل إىل اتفاق خالل اجتماعات قادمة.

ــة   الخارجي ــر  وزي ــأن  ب ــد   أبوزي ــاد  وأف
ــكري، دعا أمس نظرييه  املرصي، سامح ش
ــوداني واإلثيوبي  إىل اجتماع ثان عىل  الس
ــاعي يف القاهرة الستكمال  ــتوى التس املس
ــرب أكرب دليل  ــات، مؤكدا أن هذا يعت املناقش
ــل إىل اتفاق  ــىل التوص ــىل حرص مرص ع ع
ــار الفني واستكمال  يضمن استئناف املس

الدراسات املطلوبة.
ــة اإلثيوبية حملت  ــت الحكوم ــذا وكان ه
مرص املسؤولية عن فشل اجتماع الخرطوم 
ــبوع املايض حول  ــي، الذي عقد األس الثالث

ملف سد النهضة.
ــة  الخارجي ــم  باس ــدث  املتح ــال  وق
ــي  ــر صحف ــم، يف مؤتم ــس أل ــة، مل اإلثيوبي
ــبوعي عقد أمس الخميس، إن اجتماع  أس
ــق روح التعاون" بني  ــاء لخل ــوم "ج الخرط
ــودان، وأضاف، حسب  إثيوبيا ومرص والس
ــمية:  ــه وكالة "إينا" اإلثيوبية الرس ما نقلت
ــد  ــة بالس ــات املتعلق ــا كل املوضوع "بحثن
ــادرة  عن  ــذ التوجيهات الص ــة تنفي وكيفي

اجتماع الرؤساء الثالثة يف أديس أبابا".
يف  ــريا  كب ــوطا  ش ــا  "حققن ــم:  أل ــع  وتاب

ــة التحتية  ــز العالقات يف البني ــال تعزي مج
واالستثمار والتجارة بني البلدان الثالثة".

وأشار املسؤول اإلثيوبي مع ذلك، خالل 
ــي يف  ــاع الثالث ــاء االجتم ــه إىل انته تطرق
ــب  ــق، إىل أن الجان ــوم دون أي تواف الخرط

املرصي أرص عىل اتفاقية عام 1959م.
ــبب فشل مفاوضات الخرطوم  وقال: "س
هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب املرصي 
ــاورات،  املش يف  1959م  ــة  التفاقي ــه  وطرح
ــة يف أن يأتي هذا  ــدم تعاوناً وال رغب ولم يق
االجتماع بنتيجة عقالنية... وبلغناهم بأن 
ــنا  ــذه االتفاقية لن ولم نقبل بها ألننا لس ه

طرفا يف االتفاقية املربمة آنذاك".
وشدد ألم عىل أن "السد يمثل لإلثيوبيني 

مرشوعا قوميا وخطا أحمر".

وتمنح هذه االتفاقية املوقعة بني القاهرة 
ــرصي 55.5 مليار  ــب امل ــوم، الجان والخرط
ــنويا من مياه نهر النيل، فيما  مرت مكعب س
يحصل السودان بموجبها عىل 18.5 مليار 

مرت مكعب.
ــلت اللجنة الثالثية املعنية بتسوية  وفش

ــي يف التوصل  ــة اإلثيوب ــد النهض قضية س
ــتمرت يف  ــاق يف ختام مفاوضات اس إىل اتف
ــل أيام،  ــاعة، قب ــرث من 15 س ــوم ألك الخرط
ــودان،  ــر خارجية الس ــه وزي ــا أعلن وفقا مل
ــامح  ــدور، ونظريه املرصي، س ــم غن إبراهي

شكري.

ــذا االجتماع هو األول منذ إعالن  وكان ه
القاهرة يف نوفمرب 2017 تجميد املفاوضات، 
ــا  أباب ــس  أدي ــد  تري ــالت  تعدي ــا  لرفضه
ــات املكتب  ــوم إدخالها عىل دراس والخرط
ــال ملء  ــيس حول أعم ــاري الفرن االستش

السد وتشغيله.
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إسبانيا تبيع السعودية سفنا 
حربية بقيمة 2.2 مليار دوالر

مدريد/
ــعودية، يوم أمس اتفاقية إطارية لصفقة حول بيع  ــبانيا والس وقعت إس
ــورو (2.22 مليار  ــاض، بقيمة 1.8 مليار ي ــفن حربية للري ــد عدة  س مدري

دوالر).
ــن قيام رشكة  ــبانية، إن العقد يتضم ــاع اإلس ــدر يف وزارة الدف ــال مص وق
نافانتيا اإلسبانية (اململوكة للدولة واملتخصصة يف بناء السفن) بإنتاج 

وتجهيز 5 فرقاطات ( حراقة أو كورفت).
وأشارت وكالة "رويرتز"، إىل أن الصفقة ستشمل قيام الجيش اإلسباني 

بتدريب عسكريني سعوديني عىل استخدام هذه السفن الحربية.
ــري محمد بن  ــعودي األم ــارة ويل العهد الس ــالل زي ــد الصفقة خ ــم عق وت

سلمان مدريد يف إطار جولة أوروبية بدأها يف باريس يوم األحد.

القوات العراقية تعرث على مقربة 
جماعية لجثث محروقة شمال الرمادي

املسرية / وكاالت
ــور عىل مقربة جماعية  ــت القوات العراقية، أمس، عن العث أعلن

لجثث محروقة مجهولة الهوية شمال الرمادي.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر رفيع يف قيادة عمليات 
ــش التابعة  ــارشة بالجي ــن الفرقة الع ــوة م ــه: إن "ق ــار قول األنب
ــث محروقة  ــربة جماعية لجث ــىل مق ــار عرثت ع ــات األنب لعملي
ــمال  ــة ش مجهولة الهوية داخل أحد املنازل يف منطقة الطرابش

الرمادي".
وأضاف املصدر، أن "الجثث لم يتم التعرف عليها حتى األن هل 

هي تعود ملدنيني او لعنارص من تنظيم داعش التكفريي".
ــر أن جماعة "داعش" التكفريية أعدمت العديد من املدنيني  يذك
ــام 2014، فيما  ــيطرتها عىل املدن يف األنبار ع ــني إبان س العراقي
ــني واألخر  ــة بني الح ــىل مقابر جماعي ــوات األمنية ع ــرث الق تع

لهؤالء املغدورين.

سقوط طائرة عسكرية روسية 
من طراز ياك- 130

املسرية/ وكاالت
ــقوط طائرة من طراز "ياك -  ــية، أمس ، عن س أعلنت وزارة الدفاع الروس

130" يف مكان خاو يف مقاطعة فورونيج.
 وبحسب وكالة "سبوتنيك" قالت الوزارة إنه خالل رحلة تدريب مجدولة، 
تحطمت الطائرة "ياك- 130" التابعة لقاعدة الطريان للتدريب يف مدرسة 

كراسنودار للطريان يف مدينة بوريسو غليبسك يف إقليم فورونيج.
ــهم بأمان،  ــدرب والطالب "قذفوا بأنفس ــوزارة أن كال من امل ــع بيان ال وتاب

وهبطوا بشكل مستقل يف املطار".
ــاة وصحة املدرب  ــية أنه ال يوجد تهديد لحي ــدت وزارة الدفاع الروس وأك

والطالب بعد سقوط الطائرة يف منطقة مهجورة دون تدمري.
ــادث تحطم  ــس األربعاء، بح ــخاص مرصعهم، أم ــتة أش وكان قد لقي س
ــك يف أقىص رشق  ــراز "Mi-8" يف مدينة خاباروفس ــرة مروحية من ط طائ

روسيا.

عريقات يدعو ملساءلة االحتالل اإلسرائيلي وفتح تحقيق دويل فوري يف جرائمهعريقات يدعو ملساءلة االحتالل اإلسرائيلي وفتح تحقيق دويل فوري يف جرائمه
ــة التحرير  ــة التنفيذية ملنظم ــني رس اللجن ــا أم دع
الفلسطينية صائب عريقات، إىل إتخاذ تدابري عملية 
وملموسة من أجل مساءلة إرسائيل، السلطة القائمة 
ــعب  ــىل الش ــل ع ــا املتواص ــىل عدوانه ــالل، ع باإلحت
ــح تحقيق  ــون الدويل، وفت ــاذ القان ــطيني وإنف الفلس
ــة  ــتمرار السياس ــا يف ظل اس ــوري يف جرائمه دويل ف
ــلطات  ــة الداعمة باملطلق لكافة انتهاكات س األمريكي

االحتالل.
ــا) فقد  ــطينية (وف ــة األنباء الفلس ــب وكال وبحس
ــات  ــع البعث ــمية إىل جمي ــالة رس ــك، يف رس ــاء ذل ج
ــتعرض فيها عريقات  ــطني، اس ــية يف فلس الدبلوماس
ــي  الت ــة  واملمنهج ــة  املتواصل ــة  التحريضي ــة  الحمل
ــئويل  ــع مس ــاون م ــدة، بالتع ــات املتح ــا الوالي تقوده
ــطينيني العزل يف قطاع  االحتالل بحق املدنيني الفلس
ــي يف التظاهر  ــم الطبيع ــون حقه ــن يمارس ــزة الذي غ

سلميا من أجل اسرتداد حريتهم.
ــش االحتالل افيغدور  ــار إىل أن فيهم وزير جي وأش
ــاء يف قطاع  ــه ال يوجد أبري ــذي يرصح بأن ــان ال ليربم
ــة  ــد، باإلضاف ــل املتعم ــر القت ــة لتربي ــزة، يف محاول غ
ــن اإلدارة  ــالل وزمالئهم م ــادة االحت ــن ق ــريه م إىل غ
ــالت، مبعوث  ــون جرينب ــن فيهم جيس ــة، بم األمريكي

الرئيس األمريكي دونالد ترمب للرشق األوسط.
ــالت،  ــات جرينب ــات إىل ترصيح ــار عريق ــا أش كم
ــمي  ــال: "لقد تبنى جرينبالت موقف الناطق الرس وق
ــن إىل عدم  ــالل.. داعيا املتظاهري ــم جيش االحت باس
ــن مطالبة  ــدودي، فبدال م ــياج الح ــرتاب من الس االق
ــتمرة عىل  ــا املس ــف جرائمه ــالل بوق ــلطات االحت س
شعبنا الفلسطيني األعزل، وإنهاء 50 عاما من الظلم 

ــن إلقاء  ــوث األمريكي ع ــم يتوان املبع ــتبداد، ل واالس
ــطينيني املدنيني، مدافعا عن  اللوم املبارش عىل الفلس
ــا يف كافة  ــي ترتكبه ــازر الت ــالل واملج ــلطات االحت س
ــرح وقتل األطفال  ــة، ومربرا ج ــطني املحتل أرض فلس

الفلسطينيني عىل يد قوات االحتالل".
ــدور تقرير  ــىل أنه بالرغم من ص ــدد عريقات ع وش

ــذي  ال ــري،  ــش) األخ ــس ووت ــن رايت ــة (هيوم منظم
ــبقا  ــة مخططة مس ــية إرسائيلي ــود سياس ــد وج يؤك
ــم،  ــار عليه ــالق الن ــزل وإط ــني الع ــتهداف املدني الس
ــة االرسائيلية  ــة تبني الرواي ــل اإلدارة األمريكي تواص
ــادرة قبل وبعد  ــيني الص ــئوليها السياس ومواقف مس
ــزة، والتي تدل  ــاع غ ــق أبناء قط ــكاب املجازر بح ارت

بوضوح عىل انتهاج ارسائيل لسياسية القتل املتعمد.
ــي املنحاز  ــف األمريك ــذا املوق ــات أن ه ــد عريق وأك
ــجع  ــأنه أن يش ــالل االرسائييل من ش ــق لالحت باملطل
ــلة جرائمها وانتهاكاتها  ــل عىل مواصلة سلس إرسائي
ــاني واإلفالت  ــدويل والقانون الدويل اإلنس للقانون ال

من العقاب.
ــري  ــت غ ــة بات ــًال إن "االدارة األمريكي ــاف قائ وأض
مخولة لتقديم أية خطة تقود إىل التوصل لسالم دائم 
وعادل للجميع.. وهنا نؤكد مجددا بأننا لن نقبل بأن 
ــالم ألنها  ــيط للس ــب الواليات املتحدة دور الوس تلع

عزلت نفسها عن أي دور كراع لعملية السالم".
ــاذ كافة التدابري  ــا عريقات دول العالم إىل اتخ ودع
ــف جرائمها يف ضوء  ــبة ارسائيل، ووق ــة ملحاس املمكن
ــدداً عىل  ــي األعمى لصالحها.. مش ــاز األمريك االنحي
أن ذلك يتطلب موقفا حازما للوقوف بوجه التصعيد 

اإلرسائييل املدعوم من قبل أمريكا.
وجدد عريقات دعوته لرضورة فتح تحقيق جنائي 
ــوري من قبل املحكمة الجنائية الدولية للتحقيق يف  ف
ــعب  ــل التي تواصل ارتكابها بحق الش جرائم إرسائي

الفلسطيني وأرضه املحتلة.
ــالم لتحمل  ــة للس ــة والداعم ــدول املحب ــا "ال ودع
ــة  واألخالقي ــية  والسياس ــة  القانوني ــؤولياتها  مس
ــعب  ــري القابلة للترصف للش ــوق غ ــال الحق ــن إعم ع
ــىل  ــالل ع ــبة االحت ــاءلة ومحاس ــطيني، ومس الفلس
ــعبنا والقانون الدويل،  ــه املمنهجة لحقوق ش خروقات
ــل إىل رؤية حل الدولتني  ــن أجل إنقاذ فرص التوص م
ــطني  ــيادة فلس ــيد س ــام 1967، وتجس ــىل حدود ع ع

وعاصمتها القدس الرشقية".

ــارو"  "لوفيغ ــة  صحيف ــت  هاجم
ــد  العه ويل  ــا،  له ــر  تقري يف  ــية  الفرنس
ــلمان، حيث  ــن س ــد ب ــعودي محم الس
سلطت الضوء عىل التناقض الكبري بني 
ــه وأفعاله، ففي الوقت الذي يدعو  أقوال
ــم محاربة  ــف ويزع ــعبه للتقش ــه ش في
ــن "ملذات  ــه م ــرم نفس ــاد، ال يح الفس

باذخة".
ــد  العه ويل  إن  ــة  الصحيف ــت  وقال
ــلمان يدعو إىل  ــعودي محمد بن س الس
ــاد"  ــة الفس ــف ورشع يف "مكافح التقش
ــه ال  ــت ذات ــه يف الوق ــري أن ــة، غ يف اململك
ــّذات" باذخة، عىل  ــه من "َمل يحرم نفس
ــرش الفخم  ــس الرابع ع ــرص لوي غرار ق
ــس  ــة باري ــع بضاحي ــي الواق والتاريخ

والذي يعد أغىل منزل يف العالم.
ــرص  ــع الق ــام 2015 بي ــة ع ــي نهاي فف
ــس الرابع عرش،  ــم لوي ــر والضخ الفاخ
ــني بمنطقة "ليزيفلني"  الواقع يف لوفيس
 275 ــغ  بمبل ــية،  الباريس ــة  بالضاحي
ــب ما أوردت صحيفة  مليون يورو، حس
ــام  ــة يف ع ــز" األمريكي ــورك تايم "نيوي
ــد لهذا  ــك الجدي ــفًة أن املال 2017، كاش
القرص التاريخي الفاخر، الذي يحتوي 
عىل عرش غرف نوم ونحو 15 ألف ورقة 

ــري محمد بن  ــب، ما هو إال األم من الذه
سلمان.

ــني  ــي ب ــرص التاريخ ــذا الق ــع ه يجم
ــابع  ــرن الس ــة يف الق ــة املعماري الهندس
ــة، والتكنولوجيا الحديثة  عرش من جه
ــوى عىل  ــو يحت ــرى. فه ــة أخ ــن جه م
ــواض  وأح ــورات  الناف ــواع  أن ــدث  أح
ــة رياضية  ــك عن صال ــباحة، ناهي الس
ــى لييل  ــينما ومله ــرى للس ــرية وأخ كب

خاص.
ــس كل يشء. حيث أوضحت  وهذا لي

ــد  ــاب محم ــري الش ــارو" أن األم "لوفيغ
ــه كرجل  ــدم نفس ــلمان الذي يق ــن س ب
ــاد" يف السعودية، يملك  "محاربة الفس
Condé-" ــة فاخرة يف مدينة أيضا إقام
sur-vesgre" بنفس املنطقة "ليزيفلني" 
يف الضاحية الباريسية، تبلغ مساحتها 

250 هكتارا ويطلق عليها "روفراْي".
ــن  ع ــية  الفرنس ــة  الصحيف ــت  ونقل
ــأن األمري محمد  ــدة املدينة تأكيده ب عم
ــم  ترمي ــادة  إع ــدد  ص يف  ــلمان  س ــن  ب
ــذه اإلقامة القديمة، موضحا  وتجديد ه

يف الوقت نفسه أنه ال يعرف بكم اشرتى 
األمري بن سلمان هذه اإلقامة.

ــفت "لوفيغارو" عن احتمال  كما كش
ــد بن  ــعودي محم ــد الس رشاء ويل العه
ــي تعد  ــال "les cèdres" الت ــلمان لفي س
ــل يف منطقة "الكوت- إحدى أفخم الفل

دا- زير" الفرنسية الراقية والربجوازية، 
ــذه الفيال الفاخرة  ــرية إىل أن ثمن ه مش

يقدر بـ350 مليون يورو.
ــن  ــخر م ــارو" تس ــور.. "لوفيغ بالص
ــه  أفعال ــني  ب ــلمان"  س ــن  "ب ــة  مناقض

وأقواله!
ــه  ــري أن ــارو" يف األخ ــرت "لوفيغ وذّك
ــس الرابع عرش  ــة إىل قرص لوي باإلضاف
ــاب  ــراْي"، فإن األمري الش ــة "روف وإقام
ــاد  ــذي أخذ عىل عاتقه محاربة الفس ال
ــعودية، يمتلك  ــة الس ــة العربي يف اململك
ــاحته 134  ــا فاخرا تبلغ مس أيضا يخت
ــون يورو.  ــرتاه بمبلغ 500 ملي ــرتا ، اش م
وأيضا لوحة ليوناردو دا فينيش "منقذ 
 450 ــغ  بمبل ــا  اقتناه ــي  والت ــم"،  العال

مليون دوالر أمريكي.

"لوفيغارو" تسخر من مناقضة "بن سلمان" بني أفعاله وأقواله!"لوفيغارو" تسخر من مناقضة "بن سلمان" بني أفعاله وأقواله!
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