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ناخبو كاليدونيا اجلديدة يرفضون االنفصال عن فرنساعربية وعالمية
باريس ـ وكاالت: قال الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون إن الناخبني في جزيرة كاليدونيا اجلديدة الواقعة في احمليط 
الهادئ قد صوتوا برفض االنفصال عن فرنسا، وذلك في االستفتاء الذي أجري امس. وفي كلمة له في قصر اإلليزيه، قال 
ماكرون إن »الناخبني متكنوا من عمل اختيار سيادي ومستنير للعالقة بني كاليدونيا اجلديدة وفرنسا. لقد قررت األغلبية 
أن كاليدونيا اجلديدة البد أن تظل فرنسية«. وأشاد ماكرون بالسلوك السلمي واحملترم الذي شهده االستفتاء، والذي مت 
مبوجب اتفاق مت توقيعه عام 1998 بني قوى محلية موالية لفرنسا وأخرى موالية لالستقالل إلكمال اتفاق سالم أبرم عام 
1988. وذكر التلفزيون احمللي في كاليدونيا اجلديدة أن الناخبني رفضوا االنفصال خالل االستفتاء، وذلك بعد فرز 95% من 
أصوات الناخبني، حيث صوت 57% من الناخبني لصالح البقاء كجزء من فرنسا. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على
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اإليرانيون يحيون ذكرى احتالل سفارة واشنطن في طهران

إيران تدخل مرحلة العقوبات األميركية »األقسى«
عواصــم - وكاالت: دخلت 
املواجهة بــني الواليات املتحدة 
وإيران مرحلة تكســير العظم 
مع انطالق احلزمة »األقســى« 
مــن العقوبات اعتبارا من فجر 
اليوم. وتستهدف بشكل أساسي 
النفط اإليراني وقطاع البنوك، 
وهو ما ينتظر أن يكون لها اثر 
كبير على االقتصاد املنهار أصال.

وعشية إعادة فرض العقوبات 
تظاهــر آالف اإليرانيني إلحياء 
ذكرى احتالل السفارة األميركية 
فــي طهــران أثناء الثــورة عام 
١979، وهو اليــوم الذي يطلق 
عليه اإليرانيون »يوم مقاومة 
االســتكبار العاملي« وللتنديد 

بالعقوبات اجلديدة.
ويرمز هذا االحتفال السنوي 
إلى بداية احتالل السفارة، الذي 
دام 444 يوما، من جانب طالب 
إيرانيني احتجزوا أكثر من ٥٠ 
ديبلوماســيا أميركيــا رهائن، 
مــا أدى الــى قطــع العالقــات 

الديبلوماسية بني البلدين.
وردد املتظاهــرون شــعار 
»املوت ألميركا« وأحرقوا األعالم 
األميركية ومجســما للعم سام 
وصورا للرئيس دونالد ترامب 
خارج املجمع الذي كان يضم ذات 

يوم السفارة األميركية.

مبواجهــة »احلرب النفســية« 
والعقوبات األميركية.

وأضاف: »أميركا شرعت في 
حرب اقتصادية ونفسية كمالذ 
أخير.. لكــن مؤامــرات أميركا 
وخططها للعقوبات ســيجري 

ورفع هؤالء الفتات ساخرة 
من الرئيــس األميركي وراحوا 
يدوســون ويحرقون دوالرات 
مزيفــة. من جهتــه، تعهد قائد 
احلرس الثوري اإليراني امليجر 
جنــرال محمــد علــي جعفري 

وتستهدف العقوبات اجلديدة 
موانــئ إيــران وقطــاع الطاقة 
واحلــواالت املصرفية املرتبط 
بالنفط ومشــتقاته واحلواالت 
املصرفية األجنبية مع بنك إيران 
املركزي وخدمات الرسائل املالية 

التغلب عليها عن طريق املقاومة 
املستمرة«.

جــاء ذلــك في كلمــة ألقاها 
جعفري أمام حشد من املتظاهرين 
مبناســبة إحياء ذكرى اقتحام 

السفارة األميركية.

اخلاصة وخدمات االكتتاب.
احلــرس  قائــد  واعتبــر 
الثوري أن »احلرب االقتصادية 
والنفسية« التي تشنها واشنطن 
هي محاولة جديدة لالنقالب على 

اجلمهورية اإلسالمية.
وأضاف: »بعون اهلل واملقاومة 
ومع عزمية الشــعب )...( هذا 
الســالح األخير الذي يلوح به 
العدو - احلرب االقتصادية - 

)...( سيهزم«.
وتوجه جعفري إلى الرئيس 
ترامب بالقول: »ال تهددوا إيران«.

من جهة أخرى، رفض مجلس 
صيانة الدستور اإليراني أمس 
مشروع قانون برملاني يقضي 
بانضمــام طهــران للمعاهــدة 
الدولية ملكافحة غسيل األموال 
ومتويــل اإلرهــاب لتعارضها 
مع »أحكام الشــرع اإلســالمي 

والدستور اإليراني«.
ونقلــت وســائل اإلعــالم 
الرسمية اإليرانية عن املتحدث 
باسم مجلس صيانة الدستور 
عباس كدخدائي قوله ان »املجلس 
رفض هــذه املعاهــدة الدولية 
لتعارضهــا مع أحكام الشــرع 
اإلسالمي والدســتور اإليراني 
ولوجود إشكاالت وغموض في 

نصوصها«.

انتخابات منتصف الوالية الرئاسية.. استفتاء حول ترامب
واشــنطن ـ أ.ف.پ: يدلي 
األميركيون، غدا، بأصواتهم 
في انتخابات منتصف الوالية 
وهي سلسلة عمليات اقتراع 
الوطنــي  علــى املســتويني 
واحمللي تنظم بعد عامني من 
الرئاسية وغالبا  االنتخابات 
ما تتحول إلى استفتاء حول 

الرئيس.
انتخــاب جميــع  ويعــاد 
أعضاء مجلس النواب البالغ 
عددهم 43٥ نائبا. وتســيطر 
علــى املجلس حاليــا غالبية 
جمهورية مريحة مع ٢36 مقعدا 
مقابــل ١93 للدميوقراطيــني 

وستة مقاعد شاغرة.
ومن أجل استعادة السيطرة 
على املجلس، يجب أن يفوز 
الدميوقراطيــون بـ٢3 مقعدا 
إضافيا، ويبدو االنتصار في 
متناولهم رغم أن املنافسة على 
حوالي ثالثني مقعدا شــديدة 
جــدا، بحســب اســتطالعات 

الرأي.
وسيبدأ املنتخبون اجلدد 
واليتهم التي تستمر سنتني 

في بداية يناير ٢٠١9.
ويضم مجلس الشيوخ مئة 

مقعد ويتــم جتديد ثلثها كل 
عامني، أي 3٥ مقعدا هذا العام.
اجلمهوريــون  وميلــك 
الغالبية حاليا مع ٥١ مقعدا 
مقابل 49 دميوقراطيا، لكن 

تسعة للجمهوريني.
وينتخــب أعضاء مجلس 
ســنوات  لســت  الشــيوخ 
وسيبدأون واليتهم أيضا في 

بداية يناير املقبل.

رئاســة اللجان البرملانية في 
مجلس النواب، ما سيعطيهم 
إمكانية توجيه اســتدعاءات 
ملثول شهود يودون االستماع 

إلى إفاداتهم حتت القسم.
وإن متكن الدميوقراطيون 
من الســيطرة علــى مجلس 
الشــيوخ، فقد يعملون على 
إعاقة جميع تعيينات ترامب 
ســواء للمحكمــة العليــا أو 
النظام القضائي الفيدرالي أو 
املناصب التنفيذية في اإلدارة، 
إذ إن مجلس الشيوخ له الكلمة 
الفصــل فــي هــذه اخليارات 
الرئاسية. وتتخذ االنتخابات 
التشريعية شكل استفتاء على 
الرئيس دونالد ترامب، وبالرغم 
من أن اسم الرئيس غير مدرج 
على بطاقــات التصويت، فإن 
العديد من األميركيني يعتبرون 
الســادس مــن  انتخابــات  أن 
نوفمبر اجلاري ستكون مبنزلة 

استفتاء عليه.
وفــي الواليــات احملافظة 
مثــل: كنســاس وكاروالينــا 
اجلنوبية، ليس هناك ما يدعو 
املرشــحني اجلمهوريــني إلى 
النأي بأنفسهم عن ترامب، بل 

اخلريطة االنتخابية ملجلس 
الشيوخ غير مواتية بالنسبة 
إلى الدميوقراطيني ألن عليهم 
الدفاع عن ٢6 مقعدا )بينهم 
ستـــة مهــــددين( مقابــــل 

وعمليــا، يتــم جتديد كل 
املجالــس احملليــة )املجالس 
التشريعية ومجالس شيوخ 
الواليات( إضافة إلى حكام 36 
والية من أصــل ٥٠ والعديد 
من املناصب األخرى )رؤساء 
بلديــات ومقاطعــات، قضاة 

محليون(.
الناخبــون  وســيصوت 
األميركيون أيضا على العديد 

من املبادرات احمللية.
وقــد تكــون وطــأة هــذه 
االنتخابــات هائلــة ألنه منذ 
أكثر مــن ١٥٠ عاما نــادرا ما 
جنــا احلــزب الرئاســي من 
تصويــت عقابــي ويخشــى 
اجلمهوريون خسارة السيطرة 

على الكونغرس.
ســيطر  حــال  ففــي 
الدميوقراطيون على مجلس 
النــواب، يــزداد احتمال بدء 
آليــة إلقالــة ترامــب. كما أن 
التحقيقــات ســتتزايد فــي 
الكونغرس بحق إدارة ترامب 
والسيما بشأن الشبهات حول 
تواطؤ فريق حملة ترامب مع 

روسيا في انتخابات ٢٠١6.
وسيتولى الدميوقراطيون 

ميكنهم االستناد إلى شعبيته 
الكبيرة بني احملافظني.

لكن مع اشتداد املنافسة بني 
اجلمهوريني والدميوقراطيني 
في عدد من الدوائر االنتخابية، 
فــإن التقــرب مــن ترامب قد 
يضــر بحظــوظ املرشــحني، 
مــا يحمــل اجلمهوريني على 
تركيــز حملتهم علــى النمو 
االقتصادي املتني، فيما يعمد 
الدميوقراطيــون فــي املقابل 
إلى تذكير الناخبني باستمرار 
بسياساته املثيرة للجدل في 
مواضيــع الهجــرة والصحة 

والتجارة.
وتظهر استطالعات الرأي 
أن انتخابات منتصف الوالية 

ال جتذب الناخبني.
وبحسب اإلحصاءات، فقد 
مارس 4١.9% فقط من الناخبني 
حقهم املدني عام ٢٠١4 مقابل 
6١.4% عام ٢٠١6 عندما كانت 
انتخابات الكونغرس متزامنة 

مع االنتخابات الرئاسية.
لكن العام احلالي، قد تسجل 
املشاركة أرقاما قياسية بسبب 
التعبئــة الكبيــرة ملعارضي 

ترامب، خصوصا الشباب.

)أ.ف.پ(  ترامب خالل حضوره جتمعا انتخابيا في مونتانا عشية التجديد النصفي للكونغرس امس االول 

االحتالل يرفع احلظر على دخول 200 سلعة لغزة

إسرائيل تقترح إقامة »سكك حديد السالم« 
لربط البحر املتوسط باخلليج

عواصم - وكاالت: نقلت وسائل اعالم عربية 
وإســرائيلية عن وزير املواصالت »يسرائيل 
كاتس« أمس عزمه التوجه الى سلطنة عمان 
لعرض ما وصفها مببادرة »ربط دول اخلليج 

بإسرائيل بواسطة السكك احلديدية«.
وقال كاتس ان اخلط احلديدي الذي اصطلح 
تســميته »ســكك الســالم اإلقليمي« سيربط 
بني البحر املتوســط واخلليج العربي مرورا 

بإسرائيل واألردن. 
وأعلن كاتس انه يتوجه الى مسقط تلبية 
لدعــوة من نظيره العماني أحمد الفطيســي، 
للمشاركة في مؤمتر دولي لشؤون املواصالت.

وقد نشر شمعون آران احملرر في هيئة البث 
اإلســرائيلية »مكان«، تغريدة على »تويتر« 
مرفوقــة بخارطــة لشــبكة خطوط الســكك 
احلديديــة، وقال إنه ووفقا للخطة ســيغادر 
القطار من حيفا إلى بيت شيعان، ومن هناك 
إلى معبر الشــيخ حســني وإربد فــي األردن، 
وكذلك إلى دول اخلليج، بحســب ما نقل عنه 

موقع »روسيا اليوم«.
وأفاد شــمعون آران بأن وزير املواصالت 
يسرائيل كاتس سيعرض خالل »املؤمتر العاملي 
للنقل الطرقي«، الذي ينعقد للمرة األولى في 
الشرق األوسط غدا، مشروع »السكك احلديدية 
للســالم« لربط إســرائيل ودول اخلليج عبر 

األردن بسكك حديدية.
وكان رئيس الوزراء اإلســرائيلي بنيامني 
نتنياهــو قد قام بزيارة لســلطنة عمان، وقد 
صدر بيان مشــترك عــن البلدين جاء فيه أن 
الزعيمني بحثا سبل دفع العملية السلمية قدما 
وناقشا عددا من القضايا ذات االهتمام املشترك 

من أجل السالم واالستقرار في الشرق األوسط.
من جانب آخر، قال النائب الفلسطيني جمال 
اخلضري امس، إن رفع حظر إسرائيل دخول 
٢٠٠ سلعة من املواد اخلام إلى قطاع غزة ميثل 
متطلبا رئيسيا إلنعاش اقتصاد القطاع املنهك 

بفعل ١١ عاما من احلصار واألزمات.
وأكد اخلضري أن أحد أبرز أوجه احلصار 
اإلسرائيلي يتمثل باستمرار قائمة ممنوعات 
على السلع تشمل مواد خام للنشاط الصناعي.
وأوضح أن رفع حظر الدخول على السلع 
خاصة املواد اخلام التي تقول إســرائيل إنها 
ذات استخدام مزدوج »من شأنه إعادة احلياة 
للعجلة االقتصادية وتوفير آالف فرص العمل 
لوقف النزيف االقتصادي احلاصل في القطاع«.
وقدر أن قطاع غزة بحاجة لضخ مبلغ ٢٥ 
مليون دوالر شــهريا على األقل لبدء مشاريع 
طارئة تتيح فــرص عمل لنحو ٥٠ ألف عامل 
كمرحلة أولى لإلنعاش االقتصادي، مع احلاجة 
كذلــك إليجــاد حلــول لصرف رواتــب كاملة 
للموظفني احلكوميني سواء التابعني للسلطة 

الفلسطينية في غزة أو حركة حماس.
وشــهد قطاع غزة مؤخرا حتسنا ملحوظا 
بإمدادات الكهرباء للسكان بفضل إشراف األمم 
املتحــدة على إدخال شــاحنات وقود صناعي 
متولها دولة قطر لصالح تشغيل محطة الكهرباء 

الوحيدة في القطاع.
كما سمحت إسرائيل بتوسيع مساحة الصيد 
إلى تســعة أميال وحتســني عمــل املعابر في 
القطاع، بالتزامــن مع تواتر تقارير عن تقدم 
لصرف وشيك ملنحة قطرية بقيمة ١٥٠ مليون 

دوالر لسداد رواتب موظفي حماس.

إعادة تشكيل مجلسي »قطر للبترول« و»قطر لالستثمار«

أمير قطر يجري تعديالت وزارية تشمل العدل والطاقة والتجارة
وكاالت: أصدر أمير دولة 
قطر الشــيخ متيــم بن حمد 
آل ثاني امــس، أمرا بتعديل 
تشكيل مجلس الوزراء، ضم 
الطاقة  وزراء جددا لشؤون 

والتجارة والصناعة.
كما أصدر مراسيم إلعادة 
تشكيل مجلسي إدارة شركة 
قطــر للبتــرول وجهاز قطر 
أكبــر  لالســتثمار، تاســع 
صنــدوق ثروة ســيادي في 
العالــم بأصــول نحــو 3٠٠ 

مليار دوالر.
وقضــى التعديل بتعيني 
سعد بن شريدة الكعبي وزيرا 
للدولة لشؤون الطاقة وعضوا 
مبجلس الوزراء بعد أن كان 
رئيسا تنفيذيا لشركة قطر 
للبتــرول، وعلي بــن أحمد 
الكــواري وزيــرا للتجــارة 
والصناعة بعد أن كان رئيسا 
تنفيذيــا ملجموعة بنك قطر 

الوطني.
كما قضى التعديل بتعيني 
عيسى اجلفالي النعيمي وزيرا 
للعدل باإلضافــة الى القيام 
بأعمال وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء، وتعيني حسن 
بن حلدان احلســن املهندي 
رئيســا للمجلــس األعلــى 
التمييز،  للقضاء ومحكمــة 
وعبــد اهلل بــن عبدالعزيز 
الســبيعي وزيــرا للبلديــة 
والبيئة، ويوســف العثمان 

فخرو وزيرا للتنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون االجتماعية.
وفي السياق، أصدر أمير 
قطر قــرارا بإعادة تشــكيل 
مجلس إدارة قطر للبترول، 
ليتولى رئاسة املجلس اجلديد 
الشــيخ عبداهلل بن حمد آل 
ثانــي نائب األميــر، ويكون 
وزير الدولة لشؤون الطاقة 
سعد الكعبي نائبا للرئيس 

وعضوا منتدبا.
كما أصدر الشــيخ متيم 
قرارا بإعادة تشكيل مجلس 

إدارة جهاز قطر لالستثمار، 
بحيث يتولى وزير اخلارجية 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانــي رئاســة املجلــس، 
والشــيخ محمد بن حمد بن 

خليفة آل ثاني نائبا له.
وقضــى القــرار بتعيني 
مجلــس إدارة هيئــة قطــر 
لألســواق املاليــة، ونــص 
علــى تعيني الشــيخ محمد 
بن حمد بن قاسم العبداهلل 
آل ثاني رئيســا للمجلس، 
والسيد يحيى سعيد اجلفالي 

النعيمي نائبا للرئيس.
وتضمــن ايضــا تعيــني 
د.صالــح بن محمــد النابت 
رئيســا جلهــاز التخطيــط 

واإلحصاء.
وقد أدى الــوزراء اجلدد 
امس، اليمني القانونية أمام 
أمير قطر بالديوان األميري، 
بحضور الشيخ عبداهلل بن 
حمــد آل ثانــي نائب األمير، 
ورئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية الشيخ عبداهلل بن 

ناصر بن خليفة آل ثاني.

)قنا( امير قطر الشيخ متيم بن حمد مستقبال الوزراء اجلدد بعد اداء اليمني 

ما هي العقوبات الـ 6 اجلديدة؟
عواصــم - وكاالت: تشــمل العقوبــات األميركية 

اجلديدة على إيران عددا من القطاعات، أهمها:
- إعــادة العقوبــات املتعلقة مبؤسســات املوانئ 
واألســاطيل البحرية وإدارات بناء السفن مبا يشمل 
أســطول جمهورية إيران اإلســالمية وخط أســطول 

جنوب إيران والشركات التابعة لهما.
- إعادة العقوبات املتعلقة بالنفط خاصة التعامالت 
املالية مع شركة النفط الوطنية اإليرانية، وشركة النفط 
الدولية اإليرانية، وشــركة النقــل النفطي اإليرانية، 
وحظر شــراء النفط واملنتجات النفطية أو املنتجات 

البتروكيماوية من إيران.
- عودة العقوبات املتعلقة باملعامالت االقتصادية 
للمؤسسات املالية األجنبية مع البنك املركزي اإليراني 
وبعض املؤسسات املالية اإليرانية مبوجب املادة ١٢4٥ 
من قانــون تخويل الدفاع الوطني األميركي للســنة 

.)NDAA( املالية ٢٠١٢
- العقوبات املتعلقة بخدمات الرسائل املالية اخلاصة 
للبنك املركزي اإليراني واملؤسسات املالية اإليرانية 
املدرجــة في قانون معاقبة إيران الشــامل لعام ٢٠١٠ 

.)CISADA(
- العقوبات املتعلقة بتوفير خدمات التأمني.
- العقوبات املتعلقة بقطاع الطاقة اإليراني.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تتضمــن العقوبــات إلغاء 
التراخيص التــي منحت لكيانــات أميركية للتعامل 

مع إيران عقب توقيع االتفاق النووي عام ٢٠١٥.

)أ.ف.پ( ايرانيون يحرقون دوالرا مزيفا والعلم األميركي في مظاهرات طهران  

الوزراء اجلدد أدوا 
اليمني القانونية 

أمس
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