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أبابا أديس  في  تقدمًا  أحرزت  النهضة  سد  ملء  مفاوضات  اخلرطوم: 
قالت اخلرطوم، إن اجتماعات أديس أبابا األخيرة بشأن 

ملء بحيرة سد النهضة »أحرزت تقدما«.
ج��اء ذل��ك في بيان ل��وزارة ال��ري السودانية، عقب ختام 
االجتماع األول من ضمن االجتماعات األربعة املقرر عقدها على 
مستوى وزراء املوارد املائية في مصر والسودان وإثيوبيا، 

مبشاركة ممثلي الواليات املتحدة والبنك الدولي كمراقبني.
وأوضح البيان أن مفاوضات أديس أبابا »أحرزت تقدًما، 
مبا فيها ملء السد في فترة زمنية قد تصل إلى 7 سنوات وفق 

هيدرولوجية نهر النيل األزرق«.
وشملت امل��ف��اوض��ات، وف��ق البيان، »م��وض��وع التشغيل 

الدائم لسد النهضة وتأثيراته على منظومة السدود في كل من 
السودان ومصر«.

وأش��ار البيان، إلى مواصلة اجتماعات التفاوض ملداولة 
القضايا العالقة والتي لم يتم التوافق عليها، خالل شهري 

ديسمبر 2019، ويناير 2020.
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ب��دأ إض��راب ع��ام في ال��ع��راق، أم��س  األح��د، على 
أن يشمل الدوائر احلكومية واخلاصة وامل��دارس 
واجل��ام��ع��ات، وذل���ك تلبية ل��دع��وة زع��ي��م التيار 
الصدري، مقتدى الصدر، وناشطني، للضغط على 
احل��ك��وم��ة لتنفيذ مطالب احملتجني ف��ي ساحات 

االعتصام.
وق��ال موقع ل�«السومرية ن��ي��وز« إن الطالب 
والدوائر احلكومية وأصحاب احملال التجارية في 

محافظة كربالء يشاركون في اإلضراب العام.
وأفاد مراسل »العربية« واحلدث« باندالع حريق 
هائل في ش��ارع الرشيد وسط بغداد، فيما أفادت 
وكالة األنباء العراقية بأنه قد مت الدفع بتسع فرق 

إطفاء للعمل على مكافحة احلريق.
كما أف��اد ب��ع��ودة العمل ف��ي ميناء أم قصر في 

البصرة وفتح الطرق املغلقة.
أعلنت محافظتان عراقيتان تعطيل ال���دوام 
الرسمي، األح��د، بالتوازي مع دع��وات ناشطني في 
االحتجاجات الشعبية املناهضة للحكومة لإلضراب 

العام عن العمل في مرافق الدولة.
وق��ال محافظ ميسان علي دواي، في بيان، إنه 
»تقرر تعطيل ال��دوام في جميع دوائ��ر احلكومية 
األح�����د«. وأض����اف أن »ذل���ك ج���اء دع��م��ا ملطالب 

املتظاهرين السلميني«.
كما قررت محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي، 
األحد، لكنها قالت إن القرار اتخذ لدواع أمنية. وقال 
محافظ ذي ق��ار ع��ادل الدخيلي، ف��ي تصريحات 

صحفية، إن احملافظة قررت تعطيل الدوام الرسمي 
األح��د ل��دواع أمنية. وأض��اف أن األج��ه��زة األمنية 

والدوائر التابعة للصحة لن يشملها القرار.
من جانبها، أعلنت النقابة العامة للعاملني في 
قطاع النفط والغاز بالعراق إضرابا عاما األحد دعما 

ملطالب احملتجني.
وقال رئيس النقابة جعفر جواد جعفر، في بيان، 
إن القرار يأتي »احتجاجا على األوض��اع املزرية 
التي يعاني منها أبناء الوطن واملطالبة باحلقوق 
واحلريات والعدالة االجتماعية التي كفلها الدستور 

ومساندتنا الكاملة للمتظاهرين في عموم العراق«.
في األثناء، بدأ آالف احملتجني اعتصامات أمام 
دوائ��ر الدولة في محافظات وسط وجنوبي البالد 

لفرض اإلضراب العام األحد.
وقال طارق احلديدي، وهو متظاهر في الديوانية، 
لألناضول، إن املتظاهرين جتمعوا منذ اآلن في 
ساحة الساعة أمام مبنى احملافظة ومجلس احملافظة 

لفرض اإلضراب.
وأضاف احلديدي أن احملتجني سيعتصمون أمام 
الدوائر الرسمية ويعلقون عليها يافطات مكتوب 

عليها »مغلقة باسم الشعب«.
وأف��اد مراسلو األن��اض��ول ب��أن مئات احملتجني 
جتمعوا منذ اآلن أم��ام دوائ��ر حكومية في معظم 
محافظات الوسط واجل��ن��وب ال سيما في ذي قار 

والبصرة.
إلى ذلك، قالت وزارة التربية، في بيان، إنها »تنفي 
ما تناولته بعض الصفحات الوهمية التي دعت 
إلى االض��راب عن ال��دوام«. ودع��ت ال��وزارة الطلبة 
واملوظفني التابعني لها إل��ى »متابعة الصفحات 
الرسمية لوزير التربية سها العلي بك وصفحات 

الوزارة املوثقة«.
ويحاول احملتجون العراقية زيادة الضغوط على 
احلكومة ومسؤولي الدولة لالستجابة ملطالبهم. 
وقد تكون البلدات واملدن العراقية ساحة ملواجهات 
عنيفة إذا حاولت قوات األمن تفريق املعتصمني أمام 

دوائر الدولة األحد.

الشعب العراقي يواصل االحتجاجات

واجلامعات واملدارس  واخلاصة  احلكومية  الدوائر  شمل 

بغداد  بوسط  وحريق  محافظات  عدة  في  عام  إضراب  العراق: 

الصفدي يطلب سحب إسمه من بني أسماء
املرشحني لرئاسة احلكومة اللبنانية

طلب وزي��ر امل��ال اللبناني السابق محمد الصفدي ان يتم سحب 
اسمه من التداول كأحد االسماء املرشحة لرئاسة حكومة لبنان.

وكانت تسريبات حول احتمال تكليف الصفدي تشكيل حكومة 
اث��ارت غضب وسخرية املتظاهرين اللبنانيني الذين يطالبون في 
حراكهم املستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل 

متهمني إياها بالفساد وبالعجز عن حل األزمات املعيشية.
وأف��ادت مصادر مقربة من احلكومة رفضت الكشف عن اسمها 
ووسائل إعالم محلية، عن اتفاق بني كل من رئيس حكومة تصريف 
األع��م��ال سعد احل��ري��ري وال��ت��ي��ار الوطني احل��ر بزعامة رئيس 
اجلمهورية اللبنانية ميشال ع��ون، وح��زب الله وحركة أم��ل، على 

تسمية محمد الصفدي )75 عاماً( رئيساً للحكومة اجلديدة.
لكّن الصفدي قال في بيان »ارتأيُت أّنه من الّصعب تشكيل حكومة 
متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسّيني ُتكّنها من اّتخاذ 
اج���راءاٍت إنقاذّية فورّية تضع ح��ًدا للتدهور االقتصادي واملالي 

وتستجيب لتطلّعات الناس في الشارع«.
أض��اف »وعليه، أطلُب سحب اسمي من ال��ّت��داول كأحد األسماء 

املطروحة لتشكيل احلكومة العتيدة، وآمل أن يتّم تكليف الرئيس 
سعد احلريري من جديد« تشكيل احلكومة.

وجتّمع محتّجون أمام منزل الصفدي في بيروت اعتراًضا على 
احتمال تكليفه، ووصفوه بأّنه »فاسد«.

وأعلنت ال��س��ف��ارة األم��ي��رك��ّي��ة ف��ي ب��ي��روت دعمها التظاهرات 
االحتجاجّية التي يشهدها لبنان. وقالت في تغريدة »ندعم الشعب 

اللبناني في تظاهراته السلمّية وتعبيره عن الوحدة الوطنّية«.
ودفع هذا احلراك الذي يشهده لبنان رئيس الوزراء سعد احلريري 
الى االستقالة في 29 أكتوبر، ولم تؤّد املشاورات السياسّية حّتى اآلن 
إلى تأليف حكومة جديدة. وشهد أمس األحد تظاهرات كبيرة في مدن 

لبنانية عّدة، ملمارسة مزيد من الضغط على السياسيني.
و جالت حافلة سّميت »بوسطة الثورة« مناطق لبنانية من الشمال 
الى اجلنوب. وانطلقت من عكار شماال ووصلت مساًء الى مدينة صيدا 
جنوًبا. وأّكد املتظاهرون الذين شاركوا في هذه املبادرة أّنها تهدف 
اوز آثار  الى كسر احلواجز اجلغرافّية والطائفّية بني اللبنانيني وجتجَ

احلرب األهلّية )1990-1975(.

متظاهرون في لبنان

تعزيزات عسكرية  
في محافظة ذي قار

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى إضراب 
عام طوعي أمس األحد.

من جهة أخ��رى، أف��اد مصدر أمني عراقي أن تعزيزات 
عسكرية دخلت إلى قضاء الغراف في محافظة ذي قار 
ملنع املتظاهرين من حرق بيوت املسؤولني، حيث تدور 
مواجهات بني القوات األمنية واملتظاهرين ملنع احملتجني 

من التوجه إلى منزل مدير بلدية الغراف.
كما أفاد بتعطيل الدوام الرسمي، األحد، في محافظة ذي 

قار، وذلك تزامناً مع حملة اإلضراب العام.
وأوضح مصدر أمني ل� »العربية« أن 4 عبوات صوتية 
انفجرت شرق ميدان التحرير، 3 منها قرب محطة وقود 
الكيالني، والرابعة في ساحة الطيران حتت خزان وقود 

إحدى السيارات، ما أدى إلى احتراقها.

النيابية  اإلن��س��ان«  »حقوق   
ت����ن����ب����ه احل�����ك�����وم�����ة مل���خ���اط���ر 

استهداف الناشطني
وجهت جلنة حقوق االنسان النيابية العراقية رسالة 
تنبيه للحكومة االحتادية بخطورة استهداف الناشطني في 

االحتجاجات احلالية »باخلطف او االغتيال«.
وذك��رت اللجنة في بيان انها ج��ددت مخاوفها بشأن 
»خطف واغتيال الناشطني واملدونني واملنظمات املدنية« 
داعية االجهزة االمنية الى كشف مالبسات اغتيال الناشط 
عدنان رستم الداعم لالحتجاجات ال��ذي قتل برصاص 

مجهولني في منطقة )احلرية( بالعاصمة بغداد.
وطلبت اللجنة في املقابل من منسقي املظاهرات احلفاظ 
على احمل��ال التجارية وممتلكات املواطنني في ساحات 

التظاهر.
في غضون ذلك تواصلت االحتجاجات في بغداد بعد 
ان امتدت رقعتها لتشمل ساحة )اخلالني( بالكامل والتي 
سيطر عليها املتظاهرون صباح اليوم بعد ان دفعوا قوات 

الشرطة الى جسر )السنك( القريب.
وذك���ر ش��ه��ود ع��ي��ان ان ال��ق��وات االمنية نصبت كتال 
اسمنتية فوق اجلسر ملنع عبور املتظاهرين الى صوب 
)الكرخ( حيث »املنطقة اخلضراء« وليكون بذلك ثاني 
جسر مغلق بعد جسر )اجلمهورية( املجاور واملطل على 

ساحة )التحرير(.

»بوسطة الثورة« تتسبب 
في إشكال بصيدا والسفارة 

األميركية تنفي عالقتها
فض اجليش اللبناني، »إشكاالً«، عند مدخل مدينة صيدا 
)جنوب( بني مؤيدين ومعارضني لدخول »بوسطة )حافلة( 
الثورة إلى املدينة، بعدما جابت منذ صباح السبت العديد 
من املناطق التي يحتشد فيها املجتجون من شمالي البالد إلى 
جنوبها. وقالت وسائل إعالم محلّية، إن اجليش اللّبنانّي أوقف 
شابني )دون اإلشارة إلى هويتهما( في حني سادت في أنحاء 

مدينة صيدا أجواء توتر.
وأعلن ح��راك »صيدا تنتفض« )م��دن��ّي(، في بيان وصل 
األناضول نسخة منه، عدم مشاركته في »بوسطة الثورة«، 

معتبرا أن هناك »عالمات استفهام«، حولها.
وقال احلراك: »انتفاضتنا احملّقة أعلنت منذ البداية رفضها 
لهذه السلطة السياسّية وسياساتها اجلائرة وجميع تبعّياتها 

اخلارجّية. وصيدا بخاّصة، عاصمة اجلنوب واملقاومة،.

خطة أمنية للمصارف ودعوات 
الستمرار التظاهرات 

دخل احلراك اللبناني شهره الثاني، احتجاجاً على أزمة 
اقتصادية ت��زداد س��وءاً وطبقة سياسية فاسدة يدعوها 
للرحيل، فيما ال يزال مصير احلكومة معلقاً بعد أكثر من 
أسبوعني على استقالة سعد احلريري، واعتذار املرشح 

محمد الصفدي، عن تكليفه برئاسة الوزراء.
وف��ي سياق حت��رك ال��ش��ارع، دع��ت مجموعة »حلقي« 
املشاركة في احل��راك إل��ى االنتقال إل��ى مرحلة »تسكير 
الطرقات الهادف«، يكون من الساعة 6 صباحاً وحتى ال� 11 

قبل الظهر.

احملال التجارية تغلق أبوابها 
تضامنًا مع احملتجني

بدأت 4 محافظات وسط وجنوب العراق أمس  األحد، إضراباً عاماً عن الدوام في املؤسسات 
احلكومية الى جانب أغالق احملال التجاري ابوابها تضامناً من احملتجني.

وأطلق احملتجون دعوة الى جميع املوظفني واصحاب الشركات الى االض��راب العام عن 
الدوام اليوم االحد دعما لالحتجاجات.

وأعلنت محافظات النجف وبابل وميسان وذي قار رسميا إعالن تعطيل الدوام الرسمي 
اليوم في املؤسسات احلكومية تضامنا مع احملتجني.

وقال رافد اجلمالي أحد متظاهري محافظة النجف )جنوب( في اتصال هاتفي مع األناضول، 
إن »جميع احملال التجارية وسط مدينة النجف اغلقت ابوابها اليوم وخط اصحابها عليها نحن 

متضامنون مع احملتجني«.

اإلم�������ارات ت��ب��ح��ث م���ع ق��ب��رص 
واليونان سبل تعزيز التعاون
بحثت االم��ارات مع قبرص واليونان العالقات املشتركة بني الدول 
الثالث والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بينها في املجاالت كافة الى 

جانب عدد من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك.
وذك��رت وكالة انباء االم���ارات )وام( ان ذل��ك ج��اء ل��دى استضافة 
االم��ارات االجتماع الثالثي األول مع قبرص واليونان بحضور وزير 
اخلارجية االماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ونظيريه القبرصي نيكوس 

خريستودوليديس واليوناني نيكوس ديندياس.
وأوضحت الوكالة ان األط��راف الثالثة ناقشت خالل االجتماع الذي 
اقيم في ابوظبي ع��ددا من القضايا االقليمية والدولية ذات االهتمام 

املشترك ومنها ما يتعلق بسوريا والعراق وليبيا وتركيا وإيران.
واش���ارت ال��ى ان��ه مت خ��الل االجتماع ت��ب��ادل وج��ه��ات النظر جتاه 
مستجدات األوضاع في املنطقة الى جانب مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز 

العالقات بني الدول الثالث »مبا يعود باخلير على شعوبهم«.

ال������ع������ش������رات ف������ي أم�����س�����ت�����ردام 
ي����ت����ظ����اه����رون ض�����د ال�����ع�����دوان 

اإلسرائيلي على غزة
نظم العشرات وقفة احتجاجية بالعاصمة الهولندية أمستردام، 

احتجاجا على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة احملاصر.
وج��رى تنظيم الوقفة ف��ي ساحة »دام« استجابة ل��دع��وة »البيت 
الفلسطيني« )منظمة أهلية( في هولندا؛ حيث طالب املشاركون فيها 

بوقف الهجمات اإلسرائيلية على غزة.
وردد املتظاهرون هتافات من قبيل »فلسطني ح��رة« و«إسرائيل 

إرهابية«، حاملني األعالم الفلسطينية.
فيما شهدت الوقفة توترا لفترة قصيرة بني احملتجني ضد الهجمات 
اإلسرائيلية من جهة وبني مجموعة مناهضة لالحتجاج رفعت العلم 

اإلسرائيلي.
وتوصلت حركة »اجلهاد اإلسالمي« وإسرائيل لوقف إط��الق نار، 
صباح اخلميس، عقب جولة قتال قصيرة، استمرت يومني، وأسفرت عن 
استشهاد 34 فلسطينيا، وأكثر من مائة جريح، فيما أطلق اجلناح املسلح 
حلركة اجلهاد أكثر من 300 قذيفة على مناطق إسرائيلية، لم تسفر عن 

وقوع قتلى.
ويبدو اتفاق وقف إطالق النار هشا؛ حيث أعقبه عدة عمليات إطالق 
صواريخ من القطاع، وغ��ارات شنتها مقاتالت إسرائيلية على مواقع 

فلسطينية.


