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مالي :مستعدون للمفاوضات ورفع العقوبات إذا عادت طهران إلى االتفاق

الجيش األميركي يلوح بـ«الخيار العسكري» ضد إيران

واش�ن�ط��ن  -ال��وك��االت :نقلت مجلة «ت��اي��م» األم�ي��رك�ي��ة ع��ن قائد
القيادة املركزية األميركية كينيث ماكنزي ان قواته مستعدة
«لخيار عسكري محتمل» في حال فشل املحادثات النووية مع
ايران.
وقال ماكنزي في تصريحات للمجلة «الدبلوماسيون يتولون
القيادة في هذا األمر ،لكن القيادة املركزية لديها دائما مجموعة
متنوعة م��ن ال�خ�ط��ط ال�ت��ي يمكننا تنفيذها اذا ص��در توجيه
بذلك».
وأضاف ان طهران لم تتخذ قرارا للمضي قدما في تصنيع رأس
حربي حقيقي ،لكنه يشاطر حلفاء الواليات املتحدة في الشرق
األوسط مخاوفهم بشأن التقدم الذي احرزته ايران.
وأشار ماكنزي الى ان ايران لم تقم بعد بالتوصل الى تصميم
رأس ح ��رب ��ي ص �غ �ي��ر ب �م��ا ي �ك �ف��ي ل �ي �ت��م ت �ث �ب �ي �ت��ه ف � ��وق اي م��ن

صواريخها الباليستية البالغ عددها  3آالف.
وق��ال ايضا ان اي��ران اظهرت ان صواريخها لديها ق��درة مثبتة
على ضرب األهداف بدقة ،مضيفا ان الشيء الوحيد الذي فعله
االيرانيون خال السنوات الثاث الى الخمس املاضية هو بناء
منصة صواريخ باليستية ذات قدرة عالية.
وأك��د املبعوث األم�ي��رك��ي املكلف بامللف االي��ران��ي روب��رت مالي
ان واش �ن �ط��ن ل ��ن ت �ق��ف «م �ك �ت��وف��ة األي� � ��دي» ان ل ��م ت�ع�م��ل اي ��ران
سريعًا على العودة الى االتفاق النووي خال املحادثات التي
ت�س�ت��أن��ف األس �ب��وع امل�ق�ب��ل ف��ي فيينا وف��ي م�ق��اب�ل��ة اج��راه��ا مع
«االذاع ��ة الوطنية ال�ع��ام��ة» ق��ال مالي «اذا ق��رر االي��ران�ي��ون عدم
ال �ع��ودة ل��ات �ف��اق س�ي�ت�ع��ني ع�ل�ي�ن��ا ان ن�ن�ظ��ر ف��ي وس��ائ��ل اخ��رى
تشمل الدبلوماسية» ملواجهة طموحات طهران النووية .كما
اك��د ان ال��والي��ات املتحدة «ل��ن تكون مستعدة للوقوف مكتوفة

األيدي» اذا استنزفت ايران املحادثات في فيينا وبدأت االقتراب
بشدة من صنع قنبلة نووية .ولم يوضح ماذا تعني «اقتربوا
بشدة» من حيازة القنبلة ،كما لم يورد تفاصيل عن الخيارات
األميركية في هذه الحالة.
وتابع مالي «لنرى ما ستقوله طهران في املحادثات النووية..
لكن االشارات الصادرة عنها ليست مشجعة للغاية».
وتأتي تصريحات مالي قبيل استئناف املحادثات في فيينا
األسبوع املقبل بهدف احياء االتفاق النووي املبرم عام .2015
وق��ال مالي «نحن ج��اه��زون للعودة ال��ى التقيد ببنود االتفاق
ورفع كل العقوبات التي تتعارض معه اذا ارادت ايران العودة
الى االتفاق ،لديها املجال لذلك» .وتابع «اذا كانت ايران التريد
العودة الى االتفاق ،واذا واصلت ما يبدو انها تفعله حاليًا ،اي
استنزاف املحادثات الدبلوماسية حول النووي وسرعت وتيرة

برنامجها النووي ،اذا اختارت هذا املسار ،سيتعني علينا ان
نرد وفقًا لذلك».
واملحادثات في فيينا تجرى بشكل غير مباشر اذ يتولى موفد
االت�ح��اد األوروب ��ي التواصل م��ع ك��ل م��ن مالي وال��وف��د االي��ران��ي
الذي يرفض لقاء ممثل الواليات املتحدة وجها لوجه .وتطالب
اي��ران برفع كل العقوبات املفروضة عليها ،لكن ادارة الرئيس
االم �ي��رك��ي ج��و ب��اي��دن ت�ص��ر ع�ل��ى ان �ه��ا ت�ب�ح��ث ح �ص �رًا ف��ي رف��ع
التدابير التي فرضها دونالد ترامب في اطار انسحاب الواليات
امل�ت�ح��دة م��ن االت �ف��اق ع��ام  ،2018بما ف��ي ذل��ك الحظر األميركي
الشامل على بيع الصادرات النفطية االيرانية .وسبق ان تطرق
وزير الخارجية األميركية انطوني بلينكن الى «خيارات بديلة
مل��واج�ه��ة ت�ع�ن��ت اي� ��ران» اال ان م��ال��ي ش��دد ف��ي امل�ق��اب�ل��ة ع�ل��ى ان
الخيارات املطروحة في املقام األول هي الضغوط االقتصادية.

وزارة التنمية املحلية :املحافظة لم تشهد هطول أمطار بهذه الكمية منذ  11عامًا

السيسي في أسوان لتفقد أضرار «كارثة السيول»
القاهرة « -النهار»

تفقد الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي،
ام��س ،املناطق املتضررة م��ن ج��راء السيول
ف��ي محافظة اس ��وان ج�ن��وب��ي ال �ب��اد .وذك��ر
املتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
ب �س��ام راض � ��ي ان ال��رئ �ي��س ال �س �ي �س��ي ت��اب��ع
االج � � � � ��راءات وال � �خ ��دم� ��ات امل� �ق ��دم ��ة ل �ص��ال��ح
األهالي واملواطنني بتلك املناطق خاصة من
قبل ال�ق��واف��ل الطبية ووح ��دات ط��ب األس��رة
في اطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.
واستقبل اهالي قرية غرب اسوان السيسي
ب � �ح � �ف ��اوة ب ��ال � �غ ��ة ،ح� �ي ��ث خ� ��رج� ��ت ال �ق ��ري ��ة
للترحيب به فور وصوله ،وحرص الرئيس
علي تحيتهم وكذلك األطفال ،واستمع الى
األهالي خال زيارته منزل احد املواطنني.
وشهدت محافظة اس��وان في جنوب مصر
خ ��ال األي � ��ام امل��اض �ي��ة م��وج��ة ط �ق��س س� ِ�ي��ئ
غير مسبوقة منذ  11ع��ام��ًا بسبب التغير

املناخي وق��د اس�ف��رت ع��ن وف��اة  4اشخاص
واصابة العشرات بجروح ،بحسب ما اعلن
مسؤول حكومي.
وقال املتحدث باسم وزارة التنمية املحلية
خ��ال��د ق��اس��م ف��ي تصريح لقناة تلفزيونية
مصرية انه «منذ  11عامًا لم يحدث هطول
هذه الكمية من األمطار في اسوان».
وك � ��ان � ��ت اس � � � � ��وان ،امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ال �ص �ع �ي��دي��ة
السياحية التي تبعد اكثر من  850كيلومترا
ج� �ن ��وب ال� �ق ��اه ��رة ،ت �ع��رض��ت ل �ي��ل ال�ج�م�ع��ة
ل��«ع��اص�ف��ة ت��راب�ي��ة» وأم �ط��ار رع��دي��ة غ��زي��رة
م�ص�ح��وب��ة ب�ب�ع��ض ال �ث �ل��وج .ك��ذل��ك ش�ه��دت
بعض املناطق انقطاعات في خدمات املياه
والكهرباء عن املناطق املتضررة الى جانب
ظ� �ه ��ور ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال� �ع� �ق ��ارب ف ��ي م �س��اك��ن
امل��واط�ن��ني م��ا ع��رض اك�ث��ر م��ن  500شخص
للدغات سامة لم تسفر عن وفيات ،بحسب
ما اكدت الصفحة الرسمية ملحافظة اسوان
على موقع فيسبوك.

مصر تستهدف تطعيم
 40مليون شخص قبل نهاية 2021
القاهرة « -النهار»

أك � ��د د.م� �ح� �م ��د ع � ��وض ت � ��اج ال ��دي ��ن م�س�ت�ش��ار
الرئيس امل�ص��ري للشؤون الصحية والوقائية
ان مصر على وشك االنتهاء من املوجة الرابعة
لفيروس «كورونا» وبدأ العد التنازلي لنهايتها،
م��ؤك �دًا اس �ت �م��رار ال��دول��ة ف��ي تطعيم امل��واط�ن��ن
بلقاحات «كورونا» التي تقلل خطورة االصابة

ب��ال �ف �ي��روس وال ت�م�ن��ع االص ��اب ��ة ،م��اي�س�ت��دع��ي
ض��رورة اتخاذ االج��راءات االحترازية موضحا
ان الدولة لديها  80مليون جرعة لقاح كورونا
وم�ت��اح��ة وم �ت��وف��رة بتكلفة ن�ح��و  500مليون
دوالر.
وق��ال ت��اج الدين «نسعى ال��ى تطعيم  40%من
املواطنن قبل نهاية  2021وهناك اقبال كبير
من للحصول على اللقاح في الفترة األخيرة».

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي يحيي سكان أسوان الذين احتشدوا الستقباله

لجنة االنتخابات تستبعد سيف اإلسالم القذافي «إلدانته بجريمة»

األمم املتحدة :تعطيل انتخابات ليبيا «سيفجر الصراع»
ط��راب�ل��س  -ن �ي��وي��ورك  -ال��وك��االت:
ح ��ذر ي ��ان ك��وب �ي��ش ،وس �ي��ط األم��م
امل� �ت� �ح ��دة ب� �ش ��أن ل �ي �ب �ي��ا امل �ن �ت �ه �ي��ة
واليته من ان عدم اجراء انتخابات
ف��ي ال �ب��اد ق��د ي� ��ؤدي ال ��ى ت��ده��ور
الوضع بشدة ويقود الى مزيد من
االنقسام والصراع.
وط ��ال ��ب م �ن �ت��دى س �ي��اس��ي ل��أم��م
امل� �ت� �ح ��دة ال � �ع ��ام امل ��اض ��ي ب ��اج ��راء
ان�ت�خ��اب��ات ب��رمل��ان�ي��ة ورئ��اس�ي��ة في
ل�ي�ب�ي��ا ف ��ي  24دي �س �م �ب��ر ف ��ي اط ��ار
خ ��ري� �ط ��ة ط� ��ري� ��ق الن� � �ه � ��اء ال� �ح ��رب
األهلية .وم��ن املقرر ان تجرى اول
ج��ول��ة م��ن االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة
ف��ي  24ديسمبر ل�ك��ن االن�ت�خ��اب��ات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ت��أج �ل��ت ال ��ى ي �ن��اي��ر او
ف � �ب ��راي ��ر .وق � � ��ال ك ��وب� �ي ��ش مل�ج�ل��س
األمن الدولي «في حني ان املخاطر
املرتبطة باالستقطاب السياسي

بشأن االنتخابات جلية وحاضرة،
ف� ��ان ع� ��دم اج� � ��راء االن �ت �خ��اب��ات ق��د
ي ��ؤدي ال��ى ت��ده��ور ال��وض��ع بشدة
ف ��ي ال� �ب ��اد وق� ��د ي � ��ؤدي مل ��زي ��د م��ن
االنقسامات والصراع».
وت � �ه � ��دد خ � ��اف � ��ات ب � �ش� ��أن ق ��واع ��د
االنتخابات ،بما يشمل صاحية
ق��ان��ون اص��دره رئيس البرملان في
س �ب �ت �م �ب��ر اي � �ل� ��ول وأه� �ل� �ي ��ة ب�ع��ض
ال �ش �خ �ص �ي��ات ل �ل �ت��رش��ح ،ب��اخ��راج
العملية االنتخابية عن مسارها.
وق� � ��ال ك��وب �ي��ش «ل �ل �ق �ض��اء ال �ق��ول
الفصل فيما يتعلق باالعتراضات
ال� �ت ��ي اث � �ي� ��رت ع �ل��ى ال �ع �م �ل �ي��ة ال��ى
جانب بعض املرشحني للرئاسة.
يجب احترام احكام القضاء».
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل� � ��ك اع� �ل� �ن ��ت ل �ج �ن��ة
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ل �ي �ب �ي��ة ان س�ي��ف
االس � � � � ��ام ال� � �ق � ��ذاف � ��ي غ � �ي� ��ر م ��ؤه ��ل

ل �ل �ت ��رش ��ح الن� �ت� �خ ��اب ��ات ال ��رئ ��اس ��ة
امل � ��زم � ��ع اج� � ��راؤه� � ��ا ف � ��ي دي �س �م �ب��ر
املقبل ،فيما يزيد اللغط املصاحب
ل ��اق� �ت ��راع .وك � ��ان س �ي��ف االس � ��ام،
وه ��و ن�ج��ل م�ع�م��ر ال �ق��ذاف��ي واح ��دا
م� � ��ن  25م� ��رش � �ح� ��ا اس �ت �ب �ع ��دت �ه ��م
ال �ل �ج �ن��ة ،ف��ي ق� ��رار اول� ��ي ب��ان�ت�ظ��ار
ط � �ع� ��ون س� �ي� �ك ��ون ال � �ق� ��ول ال �ف �ص��ل
ف �ي �ه��ا ل �ل �ق �ض��اء ف ��ي ن �ه��اي��ة األم� ��ر.
وس� � �ج � ��ل  98م� ��رش � �ح� ��ا ان �ف �س �ه ��م
لخوض االنتخابات املقررة في 24
ديسمبر.
وت � �ه � ��دد خ � ��اف � ��ات ب � �ش� ��أن ق ��واع ��د
االن� � �ت� � �خ � ��اب � ��ات وم � �ن � �ه� ��ا األس � � ��اس
ال � �ق ��ان ��ون ��ي ل �ل �ت �ص ��وي ��ت وأه� �ل� �ي ��ة
ب� �ع ��ض ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات ل �ل �ت��رش��ح،
ب � ��اخ � ��راج ال �ع �م �ل �ي ��ة االن �ت �خ ��اب �ي ��ة
امل� ��دع� ��وم� ��ة دول � �ي� ��ا ع� ��ن م� �س ��اره ��ا.
وتهدف االنتخابات لوضع نهاية

للفوضى والعنف املستمرين منذ
عشر سنوات.
وق ��ال ��ت ال �ل �ج �ن��ة ان ال� �ق ��ذاف ��ي غ�ي��ر
م��ؤه��ل ألن ��ه ادي ��ن ب�ج��ري�م��ة .ك��ان��ت
محكمة في طرابلس حكمت عليه
ب��االع��دام غيابيا ف��ي  2015بتهمة
ارتكاب جرائم حرب في االنتفاضة
ضد والده في .2011
وظهر في تلك املحاكمة عبر رابط
ف�ي��دي��و م��ن م��دي�ن��ة ال��زن �ت��ان ،حيث
كان محتجزا لدى مقاتلني اسروه
خ��ال محاولته ال�ه��روب من ليبيا
بعد االطاحة بوالده .وينفى سيف
االسام ارتكاب اي مخالفات.
ُ
واس � ��ت� � �ب� � �ع � ��د اي � � �ض� � ��ا اث� � � �ن � � ��ان م��ن
امل � ��رش� � �ح � ��ني امل � � �ع� � ��روف� � ��ني ،وه� �م ��ا
رئيس ال��وزراء السابق علي زيدان
ورئيس البرملان السابق نوري ابو
سهمني.

أميركا تعدل قواعد عقوبات سورية
واشنطن  -الوكاالت :اتخذت الواليات املتحدة
اجراء يتيح للمنظمات غير الحكومية التعامل
م��ع ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال �س��وري��ة ع�ل��ى ال��رغ��م
م� ��ن ال� �ع� �ق ��وب ��ات األم� �ي ��رك� �ي ��ة ووس � �ع� ��ت ن �ط��اق
ع �م �ل �ه��ا ب� �ه ��دف ت �س �ه �ي��ل وص� � ��ول امل� �س ��اع ��دات
االن� �س ��ان� �ي ��ة ل �ل �ش �ع��ب ال � �س� ��وري.وق� ��ال� ��ت وزارة
ال � �خ� ��زان� ��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف� ��ي ب� �ي ��ان ان � �ه ��ا ع��دل��ت
القواعد الحالية الخاصة بالعقوبات السورية
ل �ت��وس �ي��ع ن �ط��اق ال �ت �ص��اري��ح ل�ل�م�ن�ظ�م��ات غير
ال�ح�ك��وم�ي��ة ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي م�ع��ام��ات وأن�ش�ط��ة
معينة.كما عدلت التصريح ال�ع��ام للمنظمات
غ �ي��ر ال �ح �ك��وم �ي��ة ل�ت�م�ك�ي�ن�ه��ا م ��ن امل �ش��ارك��ة في

معامات وأنشطة اضافية لدعم األعمال غير
الهادفة للربح في سورية ،ومنها االستثمارات
ال�ج��دي��دة وش ��راء امل�ن�ت�ج��ات ال�ب�ت��رول�ي��ة امل�ك��ررة
سورية املنشأ لاستخدام في سورية وبعض
املعامات مع قطاعات حكومية .وقالت اندريا
جاكي ،مديرة مكتب مراقبة األصول األجنبية
بوزارة الخزانة ،في بيان «الحكومة األميركية
ت �ع �ط��ي األول� ��وي� ��ة ل ��زي ��ادة وص � ��ول امل �س��اع��دات
االنسانية الى انحاء سورية من اجل تخفيف
م�ع��ان��اة ال�ش�ع��ب ال �س��وري ال ��ذي م��ا زال ي��واج��ه
ص� ��راع� ��ا م �س �ل �ح��ا وان � � �ع� � ��دام األم � � ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي
وج��ائ �ح��ة ك ��وف� �ي ��د.»-19وأوض� �ح ��ت ال� � ��وزارة ان

امل �ع��ام��ات ال �ج��دي��دة واألن �ش �ط��ة ف��ي التصريح
ال�ع��ام امل�ع��دل م�ص��رح ب�ه��ا ف�ق��ط ل��دع��م األنشطة
غير الهادفة للربح واملسموح بها بالفعل مثل
املشاريع االنسانية وبناء الديمقراطية.
وك��ان��ت ادارة ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق دون��ال��د ترامب
ق��د ف��رض��ت ف��ي ي��ون�ي��و ال�ع��ام امل��اض��ي عقوبات
ام�ي��رك�ي��ة ش��ام�ل��ة ت�س�ت�ه��دف ال��رئ �ي��س ال �س��وري
بشار األسد والدائرة املحيطة به لخنق ايرادات
ح�ك��وم�ت��ه ف��ي م�ح��اول��ة الج�ب��اره��ا ع�ل��ى ال�ع��ودة
للمفاوضات التي تقودها األمم املتحدة بحثا
ع��ن سبيل الن�ه��اء ال�ح��رب امل�س�ت�م��رة م�ن��ذ عشر
سنوات في الباد.

إسرائيل ترخص ملستوطنة جديدة
تفصل القدس عن محيطها
ال �ق ��دس امل�ح�ت�ل��ة  -ال� ��وك� ��االت :أع �ط��ت اس��رائ �ي��ل
موافقتها امل�ب��دئ�ي��ة ع�ل��ى ب�ن��اء آالف م��ن امل�ن��ازل
ال�ج��دي��دة ال�ت��ي م��ن شأنها ان ت��زي��د م��ن اراض��ي
الضفة الغربية املحتلة داخ��ل حدودها البلدية
ح��ول القدس ،مما دف��ع الفلسطينيني للمطالبة
بتدخل الواليات املتحدة.
وت� �ع ��د م �ع �ظ��م ال � �ق ��وى ال �ع��امل �ي��ة امل �س �ت��وط �ن��ات
االس��رائ �ي �ل �ي��ة غ �ي��ر ش��رع �ي��ة الن �ت��زاع �ه��ا اراض ��ي
يسعى الفلسطينيون الق��ام��ة دول�ت�ه��م عليها.
وأع � �ط ��ت ب �ل��دي��ة ال � �ق ��دس ال � �ض ��وء األخ � �ض ��ر مل��ا
وصفته بحي ش��رق��ي ج��دي��د على اراض واقعة

على حدود الضفة الغربية ،قرب مدينة رام الله.
واملوقع الذي كان به مطار في وقت من األوقات،
معروف لاسرائيليني باسم عطروت.
وق��ال��ت وزارة الخارجية الفلسطينية ف��ي بيان
«ان ه � ��ذا امل �خ �ط��ط االس �ت �ي �ط��ان��ي ي� �ه ��دف ال��ى
استكمال فصل القدس عن محيطها الفلسطيني
م��ن ج�ه��ة ال �ش �م��ال ،ك �ج��زء ال ي�ت�ج��زأ م��ن عملية
اسرلتها وتهويدها وضمها ،وتغيير واقعها
التاريخي والقانوني والديموغرافي ،ومحاولة
اخراجها من اي مفاوضات مستقبلية كعاصمة
لدولة فلسطني».

استقالة أول رئيسة وزراء للسويد
بعد ساعات من تعيينها
س�ت��وك�ه��ول��م  -ال ��وك � ��االت :ب �ع��د س��اع��ات قليلة
م��ن اح�ت�ف��اء ال�س��وي��د ب�ف��وز اول ام ��رأة بمنصب
رئ �ي ��س ال� � � ��وزراء األرب � �ع � ��اء ،ق � ��ررت م��اغ��دال �ي �ن��ا
اندرسون االستقالة من منصبها .وأقر البرملان
ال �س��وي��دي ،ف��ي وق ��ت س��اب��ق ت��ول��ي ان��درس��ون
منصب رئ�ي��س ال� ��وزراء خلفا لستيفان لوفني
الذي تنحى عن منصب رئيس الحكومة وزعيم
الحزب الديموقراطي االشتراكي.

وج� � ��اءت اس �ت �ق��ال��ة م��اغ��دال �ي �ن��ا ان� ��درس� ��ون من
رئ ��اس ��ة ال� � � � ��وزراء ب �ع��د ف �ش��ل ت �م��ري��ر م �ش��روع
امليزانية في البرملان ،مع دعم املشرعني ملشروع
قانون املعارضة .وقرر حزب الخضر ايضًا ترك
حكومة األقلية االئتافية مع الديموقراطيني
االش �ت��راك �ي��ني ب��زع��ام��ة ان ��درس ��ون ،وق ��ال ح��زب
الخضر ان «الحكومة الحالية ستبقى كحكومة
مؤقتة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة».

