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السودان: التوصل التفاق ملزم بشأن سد إثيوبيا يؤدي لعالقات مستقرة

الخرطوم: أعلن السودان، الخميس، أن التوصل إ� اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد “النهضة”

اإلثيو�، يفتح المجال أمام عالقات مستقرة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا�

جاء ذلك خالل لقاء وزير الري السودا� المكلف ضو البيت عبد الرحمن منصور، مع السفير

اإلثيو� لدى الخرطوم بيتال أمبرو، وفق بيان لوزارة الري السودانية�

وقال منصور: “الوصول إ� اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، سوف يفتح المجال

لعالقات مستقرة ومتطورة بين السودان ومصر وإثيوبيا”�

وأوضح أن بالده لديها “مخاوف ومصالح حقيقية � ملف سد النهضة اإلثيو�، وال يمكن

تجاوزها إال عبر اتفاق ملزم”�

وشدد ع� موقف السودان الرافض لحجب معلومات الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة،

مجددا التأكيد ع� حقوق إثيوبيا � التنمية دون إحداث ضرر ببالده�

بدوره أكد السفير اإلثيو� لدى الخرطوم، تفهم بالده لمخاوف السودان، وحرصها ع� عدم

اإلضرار به � أي من عمليات ملء وتشغيل السد�

كما أعرب السفير اإلثيو� عن أمله � استئناف المفاوضات بين الدول الثالث والوصول إ� اتفاق

مرٍض بينها، حسب البيان ذاته�
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البريد اإللكترو� *االسم *

تقول إثيوبيا إن السد ضروري ألغراض التنمية، وإنها ال تستهدف اإلضرار بدول� مصب نهر النيل

مصر والسودان، بينما يخ� األخيران من تداعيات سلبية ع� منشآتهما المائية وحصتيهما

السنوية من مياه النيل�

وتتبادل القاهرة والخرطوم مع أديس أبابا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، ال�

يرعاها االتحاد اإلفري� منذ شهور، ضمن مسار تفاو� بدأ قبل نحو 10 سنوات؛ وذلك بسبب

خالفات حول الملء والتشغيل�

(األناضول)

محادثاتسد النهضة اإلثيو�السوداناتفاق قانو�
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