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عربية وعالمية

الهدف منها 
»املساهمة في 

حتقيق االستقرار 
واحلفاظ على وحدة 
األمة العربية وصون 

مقدراتها«

احلزب احلاكم يتهم اللجنة االنتخابية بالتحيزخالل استقباله فولكر كاودر زعيم األغلبية بالبرملان األملاني

السيسي: القوة العربية املشتركة
ليست موجهة ضد أحد

العدالة االنتقالية: 75 حزبًا مصريًا تشارك 
في جلسات احلوار حول قوانني االنتخابات

ـ أ.ش.أ: استقبل  القاهرة 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســــي مبقــــر رئاســــة 
اجلمهورية فولكر كاودر زعيم 
األغلبيــــة بالبرملان األملاني، 
وحضر املقابلة سامح شكري 
وزيــــر اخلارجيــــة املصري 
الســــفارة  والقائــــم بأعمال 

األملانية في القاهرة.
الســــفير عالء  وصــــرح 
يوسف املتحدث الرسمي باسم 
رئاسة اجلمهورية بأن كاودر 
نقل حتيات املستشارة أجنيال 
ميركل للرئيس السيســــي، 
معربــــا عن تطلــــع اجلانب 
األملاني لقيام الرئيس بزيارة 

أملانيا قريبا.
وأضــــاف الســــفير عالء 
يوسف أن كاودر أشاد بنتائج 
املؤمتر االقتصادي، معربا عن 
تفاؤله إزاء مســــتقبل مصر، 
الســــيما في ضوء اخلطوات 
العديــــدة التــــي مت اتخاذها 

مؤخرا والتي ســــاهمت في 
إلى  عودة االستقرار واألمن 
البالد، وهو األمر الذي ينعكس 
بدوره على حتقيق االستقرار 

في منطقة الشرق األوسط.
وأكد كاودر على أن بالده 
تولي اهتماما خاصا بتطوير 
عالقاتها مع مصر وبدورها 
احملوري في منطقة الشرق 
األوسط، مشيدا باإلصالحات 
التي اتخذتهــــا مؤخرا على 
السياســــي  الصعيديــــن 
واالقتصادي، ومعربا عن دعم 
التي  أملانيا ملسيرة اإلصالح 
تنتهجها مصر، واستعدادها 
لتقدمي املساعدة الالزمة لها في 
هذا الصدد، خاصة في مجالي 
دفع عملية التنمية واحلرب 

ضد اإلرهاب.
وقد شهد االجتماع أيضا 
تناول عــــدد من املوضوعات 
االهتمــــام  ذات  اإلقليميــــة 
املشترك، الســــيما األوضاع 

في كل من ليبيا وســــورية 
واليمن، فضــــال عما نتجت 
عنه القمــــة العربية األخيرة 
في شرم الشيخ، حيث أشاد 
املســــؤول األملانــــي مبوافقة 
القمة على مبــــادرة الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي 
بتشكيل قوة عربية مشتركة، 
مشــــيرا إلى أن هذه اخلطوة 
ستساهم بشكل فعال وجاد 
في التعامل مع التحديات التي 

تواجه املنطقة.
وأكد الرئيس في هذا الصدد 
علــــى أن هذه القوة ليســــت 
موجهة ضد أحد، وأن الهدف 
من إنشائها هو املساهمة في 
حتقيق االســــتقرار املنشود 
واحلفاظ علــــى وحدة األمة 
العربية وصون مقدراتها، إلى 
جانب حتقيق آمال وطموحات 
أن املنطقة  شعوبها، السيما 
متر مبرحلة شديدة االضطراب 

واالستقطاب.

كما تطـــرق النقاش إلى 
ظاهـــرة اإلرهاب وســـبل 
مكافحتهـــا، حيـــث اتفقت 
الرؤى حول ضرورة التصدي 
املشترك لهذه الظاهرة وقيام 
الدولـــي باتخاذ  املجتمـــع 
خطـــوات قويـــة وفعالـــة 
التنظيمـــات املتطرفة  ضد 
واإلرهابيـــة أينمـــا وجدت 

ودون انتقائية.
وقد اشار الرئيس السيسي 
إلى أن هنــــاك إدراكا خاطئا 
ومفاهيم مغلوطــــة ينبغي 
الدور  إلى  تصويبها، مشيرا 
الذي تلعبــــه مصر ملعاجلة 
التطــــرف وجتديد  جــــذور 
اخلطاب الديني، ومبرزا في هذا 
السياق جهود األزهر الشريف 
واملؤسســــات الدينية لنشر 
التعاليم السمحة والصحيحة 
لديننا احلنيف مبا تتضمنه 
من تعايش ســــلمي واحترام 

وقبول اآلخر.

وكاالت: قال املستشار 
إبراهيــــم الهنيــــدي وزير 
العدالة االنتقالية وشؤون 
مجلس النــــواب، ورئيس 
اللجنــــة املكلفــــة بتعديل 
القوانني املنظمة للعملية 
إنه  االنتحابيــــة املصرية: 
تقــــرر أن يقــــوم رئيــــس 
الــــوزراء، بعقد  مجلــــس 
سلســــلة من االجتماعات 
واللقاءات، مع ممثلي رؤساء 
األحزاب والقوى السياسية 
والشخصيات العامة، بدءا 
من يــــوم اخلميس املقبل، 

دون االكتفاء باجتماع واحد، 
وذلك بهدف االستماع جلميع 
اآلراء في شأن قانون تقسيم 
الدوائــــر االنتخابيــــة وما 
يرتبط به من نصوص في 

قانون مجلس النواب.
وأضــــاف الهنيدي، في 
تصريحات صحفية امس، 
أن اللقــــاءات قد تصل إلى 
5 لقاءات لتشــــمل جميع 
األحزاب، ميثل في كل لقاء 
نحو 15 حزبا سياسيا، الفتا 
إلى أن الهدف من عقد سلسلة 
االجتماعات دون االكتفاء 

باجتماع واحد يأتي حرصا 
من رئيس مجلس الوزراء 
واللجنة على االستماع لكل 
مقترحات القوى السياسية 
بأكبر قدر ممكن والوصول 
لتوافق وطني ومجتمعي 
حــــول الركــــن الثالث من 
خارطة الطريق، حرصا على 

إمتام العملية االنتخابية.
العدالة  وتابـــع وزيـــر 
سلســـلة  االنتقاليـــة: 
االجتماعات مـــن املقرر أن 
تبدأ غـــدا اخلميس، بدعوة 
مجموعة من رؤساء األحزاب 

والقوى واالئتالفات واثنني 
مـــن املرافقـــني لهـــم مبقر 
مجلس الشـــورى السابق، 
وفي مقدمتهم أحزاب الوفد 
واملصريني األحرار واملصري 
الدميقراطي،  االجتماعـــي 
الفتـــا إلى حـــرص اللجنة 
على توالى االجتماعات مع 
القوى السياســـية بشكل 
مكثف للوصول إلى أفضل 
صيغة ممكنـــة تتوافق مع 
الدستور، تستطيع  أحكام 
القوى السياســـية التعامل 

معها.

ونفـــى الهنيـــدي طلبه 
الوزراء،  لرئيس مجلـــس 
م.إبراهيم محلب، مبد عمل 
اللجنة ملدة 3 أسابيع حتديدا، 
الفتا إلى انه عندما استعرض 
املعوقات التي تالقيها اللجنة 
عند تقسيم الدوائر، مطالبا 
مبد عمل اللجنة، وافق رئيس 
مجلس الوزراء على أن يتم 
عـــرض تقرير أول بأول ملا 
تقوم به اللجنة، دون احلديث 
عن مده محددة، على أن يحدد 
ذلك في ضوء جلسات احلوار 

املجتمعي.

حتليل إخباري

على أنه عمل من أعمال املقاومة 
ال املهادنة وكيف سيفعل ذلك«، 
وقال مسؤول ايراني آخر »ثمة 
آراء مختلفة بني كبار املسؤولني 
بشأن تطبيع العالقات مع أميركا 
عندما يتم تسوية النزاع النووي، 
لكن الزعيـــم األعلى يعارضه، 

وهو صاحب القرار«.
واملخاطر كبيرة من الناحية 
االقتصادية إذ أن خامنئي يحتاج 
إلبقـــاء املتشـــددين في صفه، 
وفي الوقت نفسه فإن للصفقة 
النوويـــة ثمنا يبـــدو أنه على 

استعداد لدفعه.
ايـــران لعقوبات  وتخضع 
تفرضها األمم املتحدة والواليات 
املتحـــدة واالحتـــاد االوروبي 
لرفضها االنصياع ملطالب مجلس 
األمن التابع لالمم املتحدة بأن 
توقـــف كل أنشـــطة تخصيب 
اليورانيوم وما يتصل بانتاج 
البلوتونيوم من أعمال في مراكز 

أنشطتها النووية.
وقد أحلقت العقوبات أضرارا 
جســـيمة باالقتصاد االيراني 
النفط  وخفضـــت صـــادرات 
النصف لتصبح  إلى  االيرانية 
أعلى قليال مـــن مليون برميل 
يوميا منذ عام 2012 في الوقت 
الذي ترزح فيه البالد أيضا حتت 
وطأة انخفاض حاد في أسعار 

النفط العاملية.
وكسر روحاني - الذي تعامل 
مع واشنطن خالل عمليات بيع 
االســـلحة اليران خالل احلرب 
العراقيـــة االيرانية بني عامي 
1980 و1988 - أحد احملظورات 
من خالل التواصل عالنية مع 
الواليات املتحدة، لكن التقارب 
بني الطرفني ســـيقف عند هذا 

احلد.
وقال ســـعيد ليالز احمللل 
السياســـي في طهـــران »رغم 
كل االجتماعات بسبب املسألة 
ايران  فـــإن كال مـــن  النووية 
وأميـــركا يحتـــاج لعـــدو وال 
العالقات ســـتتطبع  ان  أعتقد 
بعد االتفاق، لكنهما سيبقيان 

قناة االتصال مفتوحة«.
وأضاف »القيادة االيرانية 
حتتاج لهتافات املوت ألميركا 
إلبقاء املتشددين متحدين، كما أن 
فتح سفارة أميركية في طهران 
لن يحدث على األقل في املستقبل 
القريب«، ويقول احملللون ان 
خامنئـــي يتمتع مبهـــارة في 
ضمان أال تصبـــح أي جماعة 
حتى املتشددين أنفسهم قوية 

مبا يكفي لتحدي سلطته.
ولذلك فمن املرجح إذا أبرم 
روحاني الصفقـــة النووية أال 
تترك له احلريـــة فيما يتعلق 
باالصالحات الداخلية وحقوق 
االنســـان. وقال علـــي واعظ 
اخلبير لدى مجموعة األزمات 
الدولية »من احملتمل أن يؤدي 
احتمـــال انتصـــار روحانـــي 
وظهور فصيل وسطي صاعد 
إلى تفاقم مخاوف احملافظني من 
خسارة قدر كبير من املكاسب 
السياسية واستفزازهم إلحباط 
إصالحات روحاني االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية إذا سار 

في هذا املسار«.
وقال احمللل السياسي ليالز 
»ملنـــع روحاني من اكتســـاب 
الشـــعبية والنفوذ  املزيد من 
داخل ايران تزايد الضغط على 
املعسكر االصالحي وسيستمر 
في الزيـــادة«. لكـــن حتى إذا 
حافـــظ خامنئي على تشـــدده 
فلطهران وواشـــنطن مصالح 
مشتركة ويواجهان تهديدات في 
مختلف أنحاء الشرق األوسط، 
وقـــد تعاونا على املســـتوى 
التكتيكي فـــي املاضي مبا في 
ذلك مســـاعدة ايران للواليات 
املتحدة فـــي التصدي لتنظيم 
القاعدة في أفغانستان والدولة 
االسالمية في العراق. وقال ليالز 
»اليران والواليات املتحدة أعداء 
مشتركون كما أن لهما مصالح 
متصادمة في املنطقة، ومن ثم 
فسيســـتمر االثنان في تبادل 
املعلومات االستخباراتية وإبقاء 
هذه القناة اخللفية مفتوحة«.

وقال كرمي سجادبور خبير 
الشـــؤون االيرانيـــة في مركز 
الدولي في  كارنيغي للســـالم 
واشنطن »مادام خامنئي زعيما 
أعلى ســـتظل فـــرص تطبيع 
العالقـــات األميركية االيرانية 
محدودة للغاية«، وأضاف »بعد 
ثالثة عقود من نشر ثقافة حتدي 
الواليات املتحدة ســـيكون من 
الطريـــف أن نرى مـــا إذا كان 
خامنئي سيصور اتفاقا نوويا 

ورغم اخلالف في الرأي على 
العالقـــات االيرانية األميركية 
يتفق الزعمـــاء االيرانيون من 
املعســـكرين علـــى أن االتفاق 
النووي سيسهم في إعادة بناء 

االقتصاد االيراني.
كانت العالقات مع واشنطن 
قطعت عقب قيام الثورة اإلسالمية 
في ايران عام 1979 وظل العداء 
للواليات املتحدة نقطة حشـــد 

بالنسبة للمتشددين.

املتشددين الذين ظلت املشاعر 
املعادية ألميركا بالنســـبة لهم 
أمرا محوريا للثورة اإلسالمية 

في ايران.
الذي  العداء  ويعد موقـــف 
يتخذه خامنئي جتاه واشنطن 
عامال في متاسك القيادة االيرانية 
املوزعة على فصائل وجماعات 
وال يزال املرشـــد األعلى نفسه 
على شكوكه العميقة في نوايا 

واشنطن.

قـــال  ـ رويتـــرز:  لـــوزان 
مسؤولون ومحللون إنه ليس 
من املتوقع أن تعمل ايران على 
تطبيـــع العالقات مع الواليات 
املتحدة االميركية التي تصفها 
دائما بـ »الشيطان األكبر« حتى 
إذا توصلت طهران الى اتفاق مع 
القوى العاملية لتقييد برنامجها 

النووي.
وكانت املفاوضات احملتدمة 
على أشدها مع دخولها حلظاتها 
األخيـــرة امس بـــني الواليات 
املتحدة وبريطانيا وفرنســـا 
وأملانيـــا وروســـيا والصـــني 
للتوصل الـــى اتفاق مع ايران 
يحول بينها وبني انتاج القنبلة 
النووية مقابل تخفيف العقوبات 
املفروضة عليها والتي تعرقل 

اقتصادها.
ايرانيون  وقال مسؤولون 
آية  املوالني للمرشد األعلى  إن 
اهلل علي خامنئي من االسالميني 
واحلرس الثوري الذين يخشون 
أن تؤدي املصاعب االقتصادية 
الى انهيار املؤسسة اتفقوا على 
الرئيس حسن روحاني  تأييد 
في االستعداد العملي الذي أبداه 

للتفاوض على صفقة نووية.
وقال مسؤول ايراني حتدث 
شريطة عدم نشر اسمه »لكن 
لـــن يتعدى ذلـــك وهو   األمر 
)خامنئي( لن يوافق على تطبيع 

العالقات مع أميركا«.
وأضـــاف »ال ميكنك محو 
العداء  الســـنني من  عشـــرات 
بصفقـــة، علينـــا أن نتريـــث 
واألمريكيون يحتاجون لكسب 
ثقة ايران. فالعالقات مع أميركا 
مازالـــت من احملظـــورات في 
ايران«، وكانـــت التوترات بني 
املعسكرين املتشدد والعملي فيما 
يتعلق باحملادثات النووية قد 
تراجعت في األشهر األخيرة منذ 
أيد خامنئي املفاوضات عالنية، 
لكن خامنئي واصل إلقاء خطبه 
املليئة بعبارات التنديد »بأعداء« 
ايران و»الشيطان األكبر« وهي 
كلمـــات الهـــدف منهـــا طمأنة 

نعم إيرانية للصفقة النووية... وال للتطبيع مع أميركا
كيري »بالعربي« 

عن االتفاق 
النووي:

 »إن شاء اهلل«
طهران ـ األناضول: 
أجاب وزير خارجية 

الواليات املتحدة 
األميركية جون كيري، 

على سؤال وجه اليه 
حول امكانية التوقيع 
على اتفاقية مع ايران 
فيما يتعلق ببرنامجها 

النووي، بكلمة »ان 
شاء اهلل« بلفظها 

العربي.
جاء ذلك في خبر 

نشرته وكالة األنباء 
االيرانية الرسمية 
»ايرنا«، وأضاف 

اخلبر، أن طالبة ايرانية 
التقت بوزير اخلارجية 
األميركي أثناء تسوقه 

في أحد املتاجر 
في مدينة »لوزان« 
السويسرية، التي 

استضافت املفاوضات 
بني ايران ودول )5 + 
1(، حول برنامج ايران 

النووي.
وأشار اخلبر الى 

أن الطالبة االيرانية 
وجهت لوزير 

اخلارجية سؤاال 
يتعلق بامكانية جناح 

املفاوضات اجلارية 
بشأن البرنامج 

النووي االيراني، 
والتوقيع على اتفاقية 
مع ايران، وأن كيري 

اكتفى بعبارة »ان شاء 
اهلل«.

املعارضة النيجيرية تعلن فوز 
محمد بخاري في انتخابات الرئاسة

الغوس ـ وكاالت: أعلن حزب مؤمتر كل 
التقدميـــني املعارض في نيجيريا فوزه في 
انتخابات الرئاسة امس، وقال إن أكبر دولة 
من حيث عدد الســـكان في أفريقيا »تشهد 

تاريخا«.
وقال املتحدث باســـم احلزب الي محمد 
لـ»رويترز« في منزله بالعاصمة، حيث يتابع 
زعيم احلزب محمد بخاري نتائج االنتخابات: 
»هـــذه أول مرة تتم فيها إزاحة حكومة من 
السلطة عبر السبل الدميوقراطية. الشعب 
النيجيري قال كلمته«، وأضاف أن احلزب ال 
يرى أي سبب للشك في أن الرئيس جودالك 

جوناثان سيقر بالهزمية.
الشـــعب  اتهـــم »حزب  مـــن جانبـــه، 
الدميوقراطي« احلاكم في نيجيريا، رئيس 
اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة في البالد 
بالتحيز ملصلحة املعارضة، قائال على لسان 
غودسدي أوروبيبي، ممثل احلزب في مركز 
الفـــرز: »لقد فقدنا الثقة فيما تقومون به«، 
وأضاف: »أنت قبلي، أنت انتقائي، نحن ال 
نثق بك بعد اآلن، أنت مساوم ولن نأخذها 

)النتائج( منك«.
في املقابل، نفى رئيس جلنة االنتخابات 
هذه االتهامات، وقال: »أنا أرفض هذه الشكوى 
املزعومة، ألنها أحضرت لي بينما كنت في 

القاعة أعرض نتائج )االنتخابات(«.
وأضاف »جيغا« أنه »من غير الالئق ألي 
ممثل حزب أن يفعل ذلك، لهذا الســـبب، لم 
أقبلها )الشكوى(، ألن ممثلي احلزب اآلخر، 

ووسائل اإلعالم رمبا يراقبون«.
وتابـــع: »أصررت علـــى أن يتم مترير 
الشكوى من خالل أمني اللجنة االنتخابية، 
وحتى هذه اللحظة، لم أر أية نتيجة«. ورفض 
النيجيري االتهامات بأنه »قدم  املســـؤول 
نتائج االنتخابات ســـلفا« حلزب »املؤمتر 
التقدمي« املعـــارض. ومضى قائال: »أنا لن 
أعطي نتائج ألحد، والنتائج املنشورة على 
موقع اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة 

هي )ذاتها( التي أعلنت هنا«.
وأردف: »ال أحد يجب أن يعلن أي نتائج 
لم تعلن هنا، أنا لم أر أي نتائج، وال ميكنني 

أن أعطي أي نتائج ألحد«.

ممثل »حزب الشعب الدميوقراطي« احلاكم في نيجيريا يحاول تعطيل اإلعالن عن النتائج الرئاسية أمس               )أ.پ(

فلسطني: نائب رئيس حكومة التوافق الوطني يستقيل من منصبه
عواصم ـ وكاالت: أعلن عدنان اجلوالني، مستشار نائب رئيس الوزراء الفلسطيني بحكومة التوافق 
الوطني، محمد مصطفى، أن األخير قدم استقالته من منصبه، امس، لرئيس الوزراء رامي احلمد 
اهلل. وقال اجلوالني إنه »قدم نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون االقتصادية، محمد مصطفى، 
استقالته، امس، لرئيس الوزراء رامي احلمد اهلل«. ولم يدل اجلوالني مبزيد من التفاصيل حول 
أسباب االستقالة وقبولها من عدمه. وبحسب »األناضول« فإن خالفات حادة نشبت بني مصطفى 
ووزير املالية شكري بشارة حول عمل وزارته، دفعت باألول إلى تقدمي استقالته.
ولم يصدر أي تعقيب رسمي من حكومة التوافق الفلسطينية حول االستقالة حتى عصر امس.
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المصادر� الوكالة الدولية للطاقة الذرية� مبادرة التهديد النووي� معهد العلوم والامن الدولي  

منجم لليورانيوممفاعلموقع نووي
املنشآت النووية الرئيسية

�المواقع التقريبية�

�تلك ايران 000 19 جهاز طرد مركزي، 200 10 منها يف الخدمة الفعلية.
غ� ان واشنطن تسعى اىل تخفيض عددها اىل 500 6 - 000 7 جهاز


