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نكسة في املفاوضات بني واشنطن وبيونغ يانغ حول نزع األسلحة النووية
عواصم - وكاالت: شهدت املفاوضات الشائكة حول نزع األسلحة النووية في كوريا الشمالية نكسة جديدة مع أرجاء 
وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو في اللحظة األخيرة وإلى أجل غير مسمى لقاء كان مقررا اليوم مع أحد أقرب 
مساعدي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وقالت املتحدثة باسم اخلارجية األميركية هيذر ناورت امس االول، 
ان اللقاء الذي كان من املرتقب أن يجري في نيويورك مع كيم يونغ شول، سيعقد »في تاريخ الحق، عندما يسمح 
جدول أعمال كل منا بذلك«. وأكدت ناورت ان »احملادثات اجلارية متواصلة«، مضيفة ان »الواليات املتحدة التزال 
تركز على احترام التعهدات التي قطعها الرئيس ترامب والزعيم كيم خالل قمة سنغافورة في يونيو«.

بحضور ولي العهد األمير محمد بن سلمان

خادم احلرمني يدشّن مشروعات في »القصيم« بـ 16 مليار ريال
الريــاض ـ واس: اســتقبل 
الشــريفني  احلرمــني  خــادم 
امللــك ســلمان بــن عبدالعزيز 
في قصر الــوادي امس، أهالي 
منطقة القصيم، ودشن عددا من 
املشروعات التنموية باملنطقة 
بأكثر من ١6 مليار ريال، وذلك 
بحضور صاحب السمو امللكي 
األميــر محمد بن ســلمان ولي 
العهــد نائــب رئيــس مجلس 
الوزراء وزيــر الدفاع. وذكرت 
وكالة االنباء السعودية الرسمية 
»واس« في بيان أن قيمة إجمالي 
املشــاريع التي افتتحها خادم 
احلرمني بالقصيم وصلت إلى 
أكثر من ١٢ مليارا و١5١ مليون 
ريال، واملشاريع اجلديدة التي 
ســيتم تدشــينها الى أكثر من 
4 مليارات و٢٠٠ مليون ريال، 
وشــملت تلك املشاريع جميع 

مدن ومراكز منطقة القصيم.
وتنوعت هذه املشاريع بني 
تعليميــة وخدميــة وزراعية 
وغيرها. وبحسب وكالة »واس« 
تضمنت هذه املشاريع ما يلي:
١ـ  الهيئة العامة للســياحة 
والتراث الوطني: افتتاح مشروع 
واحــد، وتدشــني مشــروعني 
جديدين بقيمة إجمالية تتجاوز 

١٢3 مليون ريال.
٢ ـ وزارة الشؤون البلدية 
والقروية: افتتاح ٢46 مشروعا 
وتدشــني ١75 مشروعا بتكلفة 

إجماليــة تتجــاوز 4 مليارات 
ونصف املليار ريال.

3 ـ وزارة البيئــة وامليــاه 
والزراعة: افتتاح ٨ مشــاريع، 
وتدشــني ١6 مشــروعا بقيمــة 
إجمالية تزيد على املليار ونصف 

املليار ريال.
4ـ  وزارة الطاقة والصناعة 

والثروة املعدنية:
ـ في قطاع الكهرباء افتتاح 
١4 مشــروعا بتكلفــة إجمالية 
تربو علــى 4 مليارات ونصف 

املليار ريال.
ـ الهيئة الســعودية للمدن 
الصناعيــة ومناطــق التقنية: 
افتتــاح 4 مشــاريع وتدشــني 
مشروع واحد، بقيمة إجمالية 

تزيد على ١73 مليون ريال.
وبذلك تصل املشاريع املزمع 
تدشينها وافتتاحها في وزارة 
الطاقــة والصناعــة والثــروة 
املعدنية الى ما يفوق 4 مليارات 

و7٠٠ مليون ريال.
5ـ  وزارة اإلســكان: افتتاح 

مشروعي إسكان محافظة عنيزة 
الذي تبلغ قيمته أكثر من 33٨ 

مليون ريال.
6 ـ وزارة التعليــم: جامعة 
القصيــم افتتاح ٢٨ مشــروعا 
وتدشــني 5 مشــاريع جديــدة 
بتكلفة تزيد على الـ 3 مليارات 
ريــال، حيــث مــن املتوقع أن 
يستفيد من هذه املشاريع أكثر 
من ١5٠ ألف طالب وطالبة، كما 
تفتتــح اإلدارة العامة للتعليم 
في املنطقة 73 مشــروعا تبلغ 

تكلفتها ما يقارب الـ 53٢ مليون 
ريال، واملؤسسة العامة للتدريب 
التقني واملهني تفتتح 3 مشاريع 
بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي ١36 

مليون ريال.
7ـ  وزارة النقــل: افتتاح ٢١ 
مشروعا بتكلفة إجمالية تزيد 

على املليار ريال.
٨ ـ وزارة العمــل والتنمية 
االجتماعية: افتتاح مشروعني 
بتكلفة إجمالية تزيد على ١٠٢ 

مليون ريال.

)واس( خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مدشنا عددا من املشروعات التنموية بالقصيم أمس بحضور األمير محمد بن سلمان 

أوروبا تعمل إليجاد »آلية مالية«
خاصة بالتعامالت مع إيران

عريقات: ال توجد دولة عربية
توافق على ما يسمى بـ »صفقة القرن«

عواصمـ  وكاالت: أعرب االحتاد األوروبي 
عن أسفه لقرار اتخذته شبكة االتصاالت املالية 
العاملية بني املصارف )سويفت( بشأن تعليق 
وصول بعض البنوك اإليرانية إلى نظامها.

وأكدت ماجا كوسيانيتش املتحدثة باسم 
املمثلة العليا للسياسة اخلارجية واألمنية 
باالحتاد األوروبي فيديريكا موغيريني في 
مؤمتر صحافي في بروكسل امس، أن العمل 
على إنشاء آلية ألغراض خاصة بشأن امللف 
اإليراني »مستمر«، موضحة أن اآللية تهدف 
إلى تسهيل متابعة املصدرين واملستوردين 
األوروبيني املدفوعات »املشروعة« املتعلقة 

بصادرات إيران ووارداتها النفطية.
وعلقت على خطوة »ســويفت« بالقول: 
»نرى هذا القرار مؤســفا ألنه يهدد ســامة 

النظام املالي الدولي«.
واضافت »لكننا بصفتنا االحتاد األوروبي 
سنبقى ملتزمني بدعم االتفاق النووي اإليراني 
وسنواصل الســعي للحصول على الفوائد 

الناجمة عن هذا االتفاق«.
من جهة اخرى، قال رئيس الوزراء الروسي 
دميتــري مدڤيديــڤ ان الواليــات املتحــدة 
األميركية وإســرائيل لــم تتمكنا من تقدمي 
أدلة تثبت انتهاك إيران لاتفاق النووي الذي 

أبرمته طهران مع دول »5+١«.
وأوضح مدڤيديڤ في تصريح للصحافيني 

بالعاصمة الصينية بكني امس.
وأضاف أن الواليــات املتحدة األميركية 
حتاول حل مشاكلها الداخلية من خال فرض 

املزيد من العقوبات على الدول األخرى.

عواصم - وكاالت: قال أمني سر اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلســطينية، 
صائب عريقات، إن الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، »يستهدف الفلسطينيني، ثم يتهمهم 
بافتعال املشــاكل لرفضهم قراره باعتبار 

القدس عاصمة إلسرائيل«.
وأضاف، خال مشــاركته في جلســة 
ملنتــدى عمــان األمني، التــي انطلقت في 
اجلامعة األردنيــة ان »الرئيس األميركي 
كان يخبرنا بأنه لن يتخذ أي قرار بشأن 

القــدس، ولكن ما يجــري يؤكد أنه يعمل 
ضدنا«.

وقال إنه: »لن يكون هناك تطبيع عربي 
إال بعد قبــول مبادرة الســام العربية«، 
وأضــاف عريقات: »ال دولة عربية توافق 

على ما يسمى بصفقة القرن«.
وقال عريقات، امس: »ال أحد يطمح في 
حتقيق الســام أكثر من فلسطني، وهناك 
اتهامــات من ترامب بأننــا نحن من بدأنا 

املشاكل«.

ضوابط داخلية على إدارة ترامب.. وال تغيير في السياسة الخارجية

»كونغرس« أميركي متعادل.. »النواب« للدميوقراطيني و»الشيوخ« للجمهوريني
        أبرز أزمة تشريعية قد يواجهها ترامب التصويت على امليزانية      زعيمة الدميوقراطيني في »النواب«تتعهد بوضع »توازنات« 

واشــنطن ـ وكاالت: أظهرت 
النتائج شبه النهائية النتخابات 
التجديــد النصفــي للكونغرس 
احلــزب  احتفــاظ  األميركــي 
الشــيوخ  اجلمهــوري مبجلس 
وســيطرة احلزب الدميوقراطي 
علــى مجلس النــواب. aوتعني 
هذه النتائــج أن الدميوقراطيني 
اســتعادوا األكثريــة التي كانوا 
فقدوها في مجلس النواب، وأن 
اجلمهوريني جنحــوا في اإلبقاء 
على تقدمهم في مجلس الشيوخ. 
واحتاج الدميوقراطيون للسيطرة 
علــى »النــواب« أن يحتفظــوا 
مبقاعدهم احلالية وأن ينتزعوا 
أكثر من ٢7 مقعدا جديدا منحتهم 
الفــوز بالغالبية. ويبدو أن هذا 
مــا حققوه بعــد أن تغلبوا على 
مرشحني جمهوريني في واليات 
متأرجحة مثل فرجينيا وفلوريدا 
وبنســلفانيا وكولــورادو. وفي 
اول تعليــق لها علــى النتائج، 
الدميوقراطيني  تعهدت زعيمــة 
في مجلس النواب بيلوسي بوضع 
»ضوابــط وتوازنــات« للبيــت 
األبيض خال اجللســة القادمة 
للكونغرس.وقالــت بيلوســي 
فــي كلمــة ألقتها أمــام مؤيديها 
»ستكون هناك مساءلة وسنكافح 
من أجل احلزبني.. كفانا ما لدينا 
من االنقسام«. لكن اجلمهوريني 
ردوا الضربة في مجلس الشيوخ 
املكون من ١٠٠ مقعد، حيث أطاحوا 
بعضويــن دميوقراطيــني على 
األقل في أنديانا ونورث داكوتا، 
واحتفظــوا مبقعدي تينيســي 
وتكســاس. وكان هذا كافيا ألن 
يخــرج الرئيــس ترامــب باكرا 
لاحتفاء بالنتيجة، وليصف على 
حسابه الرسمي مبوقع التواصل 
االجتماعــي »تويتر«، انتخابات 
التجديــد النصفــي للكونغرس 
بأنهــا »جناح هائل«.. انتخابات 
وصفت بأنها استفتاء على أداء 

الرئيس نفسه.

ماذا تعني هذه النتيجة؟!
في ظل الوضع اجلديد، وعلى 
الداخلية،  مستوى السياسات 
سيســعى الدميوقراطيون في 
مجلــس النــواب إلى توســيع 
نطاق نظــام الرعاية الصحية 
»أوباما كير«، وفرض ضرائب 
على الشــركات الكبيرة، فضا 
عن إعادة فرض قواعد تنظيمية 
صارمة على املؤسسات املالية.
 وفي هذا اإلطار، سيســعى 
الى  الدميوقراطيــون  النــواب 
عرقلة املقترحات التشــريعية 
لبرنامج الرئيس ترامب »لنجعل 
أميــركا عظيمة مجــددا«، وفي 
مقدمتهــا: سياســات الهجــرة 
املثيرة للجدل مثل فصل اآلباء 

عن أبنائهم عند

احلدود، وإلغاء سياســات 
بيئية صادق عليها الكونغرس 
حتــت إدارة الرئيس الســابق 
بــاراك أوبامــا. وأبــرز أزمــة 
تشريعية قد يواجهها الرئيس 
ترامــب مبجرد عــودة انعقاد 
الكونغرس في منتصف نوفمبر 
اجلاري سيكون التصويت على 
امليزانية العامــة، التي ربطها 
ترامب مباشرة بتمويل اجلدار 
احلــدودي مع املكســيك. لكن 
القضايا الســاخنة األخرى لن 
تناقش قبل بداية العام املقبل، 
عندما يباشر املنتخبون اجلدد 
مهامهم في الكونغرس. ويرى 
محللون أن الدميوقراطيني لن 
يســتطيعوا متريــر قوانني ال 
حتظــى بدعم احلزبــني، ألنهم 
لن يحصلوا على دعم مجلس 
الشــيوخ. وبالتالــي، فإنهــم 
ســيلعبون فــي هــذه احلالــة 
دورا ســلبيا بالدرجة األولى، 
عبر معارضة سياسات اإلدارة. 
والكونغرس بحاجة إلى هذا 
الدور إذا أراد القيام باملهمة التي 
حددها له الدســتور األميركي، 
وهي مراقبة سياســات البيت 
األبيــض، وذلــك بعدمــا عمل 

الرؤساء يحصلون على نتائج 
سلبية في االنتخابات النصفية، 
لكنهم يفوزون بفترة رئاسية 
ثانيــة. تاريخيا، طاملا خســر 
حزب الرئيــس مقاعده في كل 
انتخابــات نصفيــة جرت منذ 
عهــد الرئيس هــاري ترومان، 
وجــاء االســتثناء الوحيد في 
عهــد الرئيــس جــورج بوش 
االبــن، عندما لعبت سياســته 
بعد هجمات ١١ ســبتمبر ٢٠٠١، 
دورا ملصلحة احلزب اجلمهوري.
وبغــض النظــر عــن هذه 
النتيجــة، فــإن ترامــب يبقى 
املرشــح األقــوى فــي اقتــراع 
٢٠٢٠. أما على مستوى السياسة 
اخلارجيــة التــي أدخــل إليها 
ترامــب تغييــرات جذرية في 
كل العالــم، فمن غيــر املتوقع 
لنتائج االنتخابات النصفية أن 
تبــدل في وجهتها أو أن حتمل 
ترامب على مراجعة سياســته 
اخلارجية، خصوصا في الشرق 
األوسط.لقد كانت إيران تترقب 
النصفية  نتائــج االنتخابــات 
للكونغرس، فإذا تراجع احلزب 
اجلمهوري، تختار طهران الصبر 
والعمل مع املتمسكني باالتفاق 
النووي لعلهــا تعمق اخلاف 
بينهم وبني واشنطن. والتحايل 
علــى العقوبــات بالرهان على 
مساعدة دول حليفة وصديقة 
بينها الصني وروسيا والعراق 
وتركيا وبعض أوروبا. وميكنها 
رمبا التحمل حتى مجيء إدارة 
دميوقراطية ميكن أن تتفاوض 
معها مجددا.  ويرى األميركيون 
أن إيــران لــم تراهن فقط على 
االنتخابات النصفية، وإمنا على 
كســب الوقت لتمرير السنتني 
املقبلتــني مــن واليــة ترامب، 
آما فــي اال تفضي االنتخابات 
الرئاســية املقبلــة الــى والية 

ثانية له. 
وهــذا مــا يدفــع بصقــور 
اإلدارة األميركيــة الــى حصر 
زمن التسوية مع إيران بالعام 
٢٠١9 وإقفــال الطريق أمام أي 
منــاورات لكســب الوقــت. أما 
الرهان على االنتخابات النصفية 
للكونغرس وإمكان أن يخســر 
اجلمهوريون األكثرية مبا يؤدي 
الى إضعاف ترامب، فإنه رهان 
مبني على حسابات خاطئة، ألن 
الدميوقراطيني متشددون أيضا 
حيال إيران، وألن تقدم احلزب 
الدميوقراطــي حتى لو حصل 
لن يؤثر على سياسة الرئيس 
اخلارجية وال على استراتيجية 

ترامب حيال إيران.

الســنتني  الكونغــرس خــال 
املاضيتني كأنــه امتداد للبيت 
األبيــض، باســتثناء بعــض 
القضايــا التي شــكلت قطيعة 
مع موقف الرئيس ترامب مثل 
فــرض عقوبات على روســيا.

وكان الرئيس االميركي قد حضر 
نفسه لهذا التغيير، واعترف بأن 
فقدان مجلــس النواب احتمال 
وارد، ووجه اللوم قبل أيام من 
االنتخابــات إلى أحداث أوقفت 
الزخم اجلمهوري، في إشارة إلى 
سلسلة الطرود املتفجرة التي 
استهدفت شخصيات سياسية 
معارضة له، وإطاق النار في 
كنيــس يهــودي أودى بحيــاة 
١١ شــخصا. كمــا هاجم ترامب 
سياسيني جمهوريني في مجلس 
النواب، وفي مقدمتهم بول راين 
رئيس مجلــس النــواب الذي 
الترشــح لفترة أخرى. رفض 
ولكن مــن املســتبعد أن تؤثر 
نتيجــة االنتخابــات النصفية 
سلبا على فرص إعادة ترشيح 
الرئيــس ترامــب عــام ٢٠٢٠، 
فاالنتخابات النصفية هي عادة 
مؤشــر ال يعتمد عليه لنتيجة 
الرئاسية. ومعظم  االنتخابات 

الدميوقراطية اليكساندريا أوكايزو 29 عاما املهاجرة من أميركا الالتينية حتتفل مع انصارها بعد 
ان اصبحت أصغر نائب في تاريخ الكونغرس             )رويترز(

واشنطن ـ وكاالت: بـــعد 12 عاما على تولي 
املسلم كيث إيليسون مقعدا في الكونغرس األميركي، 
أصبحت الدميوقراطيتان إلهان عمر ورشيدة طليب 
أول امرأتني مسلمتني تدخالن مجلس النواب بنتيجة 
انتخابات منتصف الوالية 2018. وإلهان عمر تبلغ 
من العمر 36 سنة، وانتخبت هذه االميركية احملجبة 
الالجئــة من الصومال لتصبح عضوا في مجلس 
النواب عن والية مينيسوتا خلفا لكيث ايليسون الذي 
كان أيضا أول نائب أسود ومسلم في الكونغرس. 
وبعد فوزها كتبت إلهان عمر في تغريدة »انتصرنا 
معا.. شــكراً!«، قبل أن توجه رسالة إلى رشيدة 
طليب قائلة »أهنئ شــقيقتي رشيدة طليب على 

انتصارها! أتطلع إلــى اجللوس معك في مجلس 
النواب إن شاء اهلل«.

أما رشيدة طليب فهي محامية تبلغ من العمر 42 
سنة، وهي من مواليد ديترويت ألبوين مهاجرين 
فلسطينيني، وقد فازت مبقعد عن والية ميشيغان.

وحتل طليب محل النائب منذ فترة طويلة جون 
كونيرز الذي استقال بعد اتهامات بالتحرش اجلنسي 
ومشاكل صحية. وبذلك، يرتفع عدد املسلمني في 
مجلس النواب الى ثالثة، الى جانب عضو الكونغرس 
اندري كارسون املسلم من أصول أفريقية والذي 
أعيد انتخابه بسهولة في والية انديانا التي متيل 

الى الدميوقراطيني أساسا.

إلهان عمر ورشيدة طليب أول مسلمتني تدخالن الكونغرس

توقعات بعرقلة 
سياسات الرئيس 

املثيرة للجدل 
السيما بشأن 
الهجرة والبيئة

ترامب يبقى 
املرشح األقوى

في انتخابات 2020 
رغم نتائج التجديد 

النصفية

التفاصيل على موقع »األنباء«
www.alanba.com.kw
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أكد أنها »يوم كبير« للجمهوريني

ترامب: االنتخابات أكبر مكسب 
حلزب الرئيس منذ عهد كينيدي

الرئيــس األميركــي  وكاالت: أعــرب 
دونالد ترامب امس عن أمله في أن يتمكن 
اجلمهوريون والدميوقراطيون من »العمل 
معا«، وذلك غداة انتخابات منتصف الوالية 
التي انتــزع خالهــا الدميوقراطيون من 
اجلمهوريني األكثرية في مجلس النواب.

وخال مؤمتر صحافي عقده في البيت 
األبيــض وجه الرئيــس اجلمهوري حتية 
إلى نانسي بيلوسي زعيمة الدميوقراطيني 
في مجلس النواب والرئيسة املقبلة على 

األرجح لهذا املجلس.
وقال »نأمل في أن نتمكن من أن نعمل 
معا العــام املقبل لاســتمرار في حتقيق 
نتائــج جيدة للشــعب األميركي، على أن 
تشمل النمو االقتصادي والبنية التحتية 
والتجارة والرعاية الصحية وخفض كلفة 
األدويــة« مضيفا »قد نتوصــل الى اتفاق 
وقد ال نتوصل. هذا ممكن. ولكن جتمعنا 
كثير من القواســم املشتركة حول البنية 
التحتية. نريد أن نفعل شــيئا بالنســبة 
الى الرعاية الصحية وهم يريدون القيام 
بشيء بالنسبة الى الرعاية الصحية. ثمة 
أمور كثيرة عظيمة ميكن أن نقوم بها معا«.

وأكد ترامب، أن نتائج انتخابات التجديد 
النصفي هي أكبر مكســب حلزب الرئيس 
منذ عهد الرئيــس الراحل جون كينيدي، 
ووصفها بأنها »يوم كبير للجمهوريني«.

موضحا لقد حصل اجلمهوريون على 
4 مقاعد في مجلس الشيوخ كان يشغلها 
دميوقراطيون، وسيسيطر اجلمهوريون 

على أغلب مناصب حكام الواليات.
وملح إلى أن الدميوقراطيني ضخوا أمواال 
هائلة خال تلــك االنتخابات في مواجهة 

اجلمهوريني. وأكد ترامب أنه »ليس قلقا« 
من التحقيق الذي يجريه احملقق اخلاص 
روبرت مولر في قضية تدخل روسيا في 
االنتخابات الرئاسية التي فاز بها امللياردير 
اجلمهوري قبل عامــني وفي إمكان وجود 
تواطؤ بني حملته االنتخابية وموســكو، 
قائــا »لســت قلقا من شــيء فيما يخص 
التحقيق الروسي ألنه خدعة«، مشددا على 

أنه لن يوقف هذا التحقيق.
وهاجــم الرئيس األميركــي »التغطية 
اإلعاميــة املعاديــة للغاية« لــه وحلزبه 
اجلمهــوري خال االنتخابــات، وقال إنها 
)التغطية( تعد مبثابة »رقم قياسى جديد«.
وشــدد ترامب، علــى أن حزبه »حتدى 
التاريخ« من خال احلصول على مكاسب 
في مجلس الشيوخ، حيث يعود إليه الفضل 
فــي الفوز، مذكــرا بحضــوره التجمعات 

االنتخابية.
وأضاف: »إن هذه احلملة النشطة أوقفت 
املوجة الزرقاء التي يتحدثون عنها« معلنا 
قبولــه هزمية حزبه فــي مجلس النواب، 
وإصــراره فــي ذات الوقــت علــى أن أداء 

اجلمهوريني جاء أفضل من املتوقع.
وأوضح ترامب: »لقد رفض الناخبون 
بوضوح الدميوقراطيني في مجلس الشيوخ 
بسبب تعاملهم مع جلسات استماع بشأن 
القاضــي بريــت كافانــو« في إشــارة إلى 
املعركــة األخيرة للحصــول على املوافقة 
على عضويته )كافانو( في احملكمة العليا.

وعنف ترامب خال املؤمتر صحافيا من 
شبكة »سي ان ان« خال سجال دار بينهما 
حول املهاجرين لينهيه الرئيس األميركي 

بوصفه الصحافي بأنه وقح!

موظفة بالبيت األبيض حتاول إبعاد امليكرفون عن صحافي »سي ان ان« عقب سجاله مع ترامب أمس   )رويترز(

 الرئيس األميركي يعنف صحافياً من »سي إن إن« ويصفه بـ»الوقح« !


