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شملت مجاالت متنوعة في المنطقة بإجمالي 259 مشروعاً

استثناء العراق من العقوبات لـ»منع انقطاع الكهرباء«

خادم احلرمني يدشن مشروعات في »حائل«  مبليارات الرياالت

إيران حتّذر مستهلكي النفط من »شهور مؤملة« 
وأميركا: سنواصل إستراتيجية »الضغوط القصوى«

عواصم - وكاالت: حذر وزير النفط اإليراني 
بيغــن زنكنه مــن أن العقوبــات األميركية على 
قطاع النفط اإليراني ستؤدي إلى »شهور مؤملة« 
للمســتهلكني في أنحاء العالم بســبب أن أسعار 
النفط سترتفع. وقال زنكنه في تصريحات إلذاعة 
ايران الرسمية إنه رغم اإلعفاءات املمنوحة لثماني 

دول، فإن أسعار النفط التزال ترتفع.
وأضاف أنه يعتقد أن الرئيس األميركي دونالد 
ترامب قرر فقط منح هذه اإلعفاءات للحيلولة دون 
ارتفاع األسعار قبل انتخابات التجديد النصفي 

األميركية التي جرت مؤخرا.
وفي غضون ذلك، حصــل العراق على إعفاء 
من العقوبات األميركية على إيران حلماية قطاع 

الكهرباء لدى بغداد.

وقــال بريان هوك مبعــوث وزارة اخلارجية 
األميركية إليران في إفادة بواشنطن »لقد منحنا 
العراق إعفاء للسماح له باالستمرار في دفع ثمن 

استيراد الكهرباء من إيران«.
وأوضــح هــوك ان اســتراتيجية »الضغوط 
القصوى« ستنطبق أيضا على احلسابات اخلاصة 

املودعة فيها إيرادات النفط اإليرانية.
وأضــاف أن الزيادة املتوقعــة في املعروض 
النفطي عام ٢٠١٩ ستساعد الواليات املتحدة على 
أن تطلب من الــدول تقليص وارداتها من اخلام 

اإليراني على نحو أكبر.
ولفت املمثــل اخلاص للخارجيــة األميركية 
بشأن إيران الى ان العقوبات األميركية امتدت إلى 
شركات التأمني، وأن تقدمي هذه اخلدمات عن علم 

لشــركات الشحن اإليرانية املشمولة بالعقوبات 
سيؤدي إلى فرض عقوبات أميركية.

وأشار إلى أن الســفن اإليرانية ستتجه على 
األرجح إلى شــركات التأمني احمللية، لكنه شكك 
في قدرة هذه الشــركات على تغطية خسائر قد 
تصــل إلى ماليني أو مليارات الدوالرات في حال 
حــدوث كارثة كبرى، وقــال »إذا تعرضت ناقلة 
إيرانية حلادث، ببساطة لن يكون بإمكان شركات 

التأمني اإليرانية تغطية اخلسائر«.
وأكد هــوك أن الواليات املتحدة التي تتواجد 
سفنها احلربية في اخلليج ال تريد وقوع حوادث، 
وقــال »نأمل بإخالص عدم وقــوع حوادث، لكن 
احلوادث هي أمر محتمل بشــكل حقيقي بالنظر 

إلى سجل إيران«.

الرياض- واس: استقبل 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
ســلمان بن عبدالعزيز في 
قصر أجا امس أهالي منطقة 
حائل، ودشن ووضع حجر 
األساس لعدد من املشروعات 
التنموية باملنطقة، بحضور 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الدفاع.
وقالــت وكالــة األنبــاء 
السعودية الرسمية »واس« 
في بيان إن خادم احلرمني 
الشريفني شهد واحلضور 
عرضــا مرئيــا عــن تلــك 
املشروعات التي جاءت على 

النحو التالي:
العامــة  الهيئــة  أوال: 
للسياحة والتراث، وبلغت 
قيمة مشاريع االفتتاح »7 
ماليني و٨74 ألف ريال«، فيما 
بلغت قيمة مشاريع وضع 
حجر األساس »66 مليونا 
و٢٨5 ألــف ريــال« بقيمــة 
إجمالية بلغت »74 مليونا 

و١5٩ ألف ريال«.
ثانيــا: وزارة احلــرس 
الوطنــي، وبلغــت قيمــة 
مشــاريع االفتتــاح ملياراً 

و١3٩ مليون ريال.
ثالثــا: وزارة الشــؤون 
البلدية والقروية، وبلغت 
قيمة مشاريع االفتتاح »56٢ 
مليون ريــال« فيما بلغت 
قيمة مشاريع وضع حجر 
األساس »6٩6 مليون ريال«، 
بقيمة إجمالية بلغت »ملياراً 

و٢5٨ مليون ريال«.
البيئــة  رابعــا: وزارة 
وامليــاه والزراعة، وبلغت 
قيمــة مشــاريع االفتتــاح 

»543 مليــون ريــال« فيما 
بلغت قيمة مشاريع وضع 
حجر األساس »4١6 مليون 
ريال«، بقيمة إجمالية تبلغ 

»٩5٩ مليون ريال«.
الطاقة  خامســا: وزارة 
والصناعة والثروة املعدنية، 
وبلغــت قيمــة مشــاريع 
»مليــارًا و٨77  االفتتــاح 

مليون ريال«.
سادسا: وزارة اإلسكان، 
وبلغــت قيمــة مشــاريع 
االفتتاح »٩٢٢ مليون ريال«.

ســابعا: وزارة التعليم، 
وبلغــت قيمــة مشــاريع 
االفتتاح »7٠٩ ماليني ريال«.
النقــل،  وزارة  ثامنــا: 
وبلغت قيمة مشاريع وضع 
حجر األساس »٢5٩ مليون 

ريال«.
وكان صاحــب الســمو 
امللكــي األميــر عبدالعزيز 
بــن ســعد بــن عبدالعزيز 
أمير منطقة حائل قد ألقى 
كلمة خالل االحتفال أوضح 
فيها أن جملة هذه املشاريع 

التنموية التي دشنها خادم 
احلرمــني ووضــع حجــر 
أساسها جتاوز حجمها )الـ 
7 مليارات ريال(، ومبجمل 

٢5٩ مشروعا.
وأكد أمير منطقة حائل 
أن هذا لم يأت إال من خالل 
حــرص خــادم احلرمــني 
امللك ســلمان  الشــريفني 
بن عبدالعزيــز على دفع 
مسيرة التنمية في جميع 
مناطق اململكة، وحائل جزء 

منها.

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز خالل زيارته حائل أمس بحضور ولي عهده صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان  )واس( 

نشطاء يدعون إلى احتجاجات في أنحاء أميركا لحماية التحقيقات حول »التدخل الروسي«

الدميوقراطيون يقرعون جرس اإلنذار بعد إطاحة ترامب بـ »سيشنز« وتهديده »مولر«
وكاالت: انقشع غبار معركة 
التجديد النصفي في الكونغرس 
االميركي، وبدأت مرحلة الترجمة 
لنتائج االنتخابات على ارض 
الواقع مع ما تضعه من حتديات 

امام الرئيس دونالد ترامب. 
ترامب الذي اســتهل اليوم 
االول ما بعد االنتخابات بإقالة 
وزير عدله جيف سيشنز، يبدو 
أنــه عاقد العــزم على مواجهة 
حتقيقات املدعي اخلاص روبرت 
مولر حول التدخل الروسي في 
االنتخابــات الرئاســية بحزم، 
مهددا خصومه الدميوقراطيني 
بالرد في حال استغلوا سيطرتهم 
اجلديدة على مجلس النواب في 
التحقيقات ضده. وذهب الرئيس 
أبعد من اإلطاحة بوزير العدل، 
ملوحا بإقالة مولر نفسه في أي 
وقت. حيث أكد أن بوســعه أن 
يقيله، وقتما يريد لكنه متردد 
في اتخاذ هــذه اخلطوة. وقال 
»أستطيع أن أفصل اجلميع في 
التــو لكنني ال أريــد أن أوقفه 
)التحقيق(، ألنني من اجلانب 

السياسي ال أحب أن أوقفه«.
هذه التطورات املتســارعة 
أثــارت املخاوف حــول مصير 
التدخــل  التحقيقــات حــول 
الروســي لصالــح ترامب عام 
تنظــم  اســتدعى  مــا   ،٢٠١6
مجموعات مئات االحتجاجات 
على مستوى البالد أمس ملطالبة 

الرئيس بعدم اتخاذ أي إجراء 
لعرقلة هذه احلقيقات.

ودعا منظمو االحتجاجات 
بقيــادة جماعــة )مــوف أون( 
املواطنني إلى التجمع في مختلف 
املدن في مسعى حلماية التحقيق 
الذي يقوده مولر حتت شعار 

)ال أحد فوق القانون(.
وجاءت الدعوة لالحتجاجات 
ردا علــى قــرار ترامــب بإقالة 
سيشنز وتعيني ماثيو ويتيكر 

بتنظيم احتجاج واحد على األقل 
في كل والية. وعلى عادته أعلن 
ترامب اإلقالة بتغريدة شــكره 

»على خدمته«. 
وأطلــق ذلك اإلعــالن على 
الفــور جــرس اإلنــذار، فطاملا 
كان ويتيكر من أشد املنتقدين 
املمنوحة  الواسعة  للصالحية 
لفريق مولر في التحقيق فيما 
هو أبعد من االتهامات بتواطؤ 
حملــة ترامب مع روســيا في 

حرص سيشنز على التوضيح 
أنه يتنحى بطلب من الرئيس، 
إذ قال »بناء على طلبكم أتقدم 

منكم باستقالتي«.
وحتى اآلن أفضى التحقيق 
الذي يجريه مولر إلى توجيه 
34 اتهاما وستة إقرارات بالذنب 

وإدانة واحدة في محاكمة.
وقــد وافق كبار مســاعدي 
ترامب على التعاون مع مولر، 
أبرزهم املستشار السابق لألمن 
القومــي مايكل فلــني ورئيس 
فريقه االنتخابي بول مانفورت 
ونائب رئيــس منظمة ترامب 
السابق مايكل كوهني الذي عمل 

ايضا كمحاميه السابق.
ومن املتوقع أن يعلن مولر 
القليلة املقبلة  خالل االسابيع 
عن املزيد مــن االتهامات، على 
األرجح ضد مستشار ترامب في 
احلملة االنتخابية روغر ستون 

وابن ترامب دونالد جونيور.
وتنحي سيشــنز قد يكون 
األول في سلسلة عزل شخصيات 
رفيعة في وقت يعيد فيه ترامب 
تشــكيل فريقه ليعزز مساعي 

إعادة انتخابه في ٢٠٢٠. 
نانســي  قالــت  بدورهــا 
بيلوسي، زعيمة الدميوقراطيني 
في مجلــس النواب فــي بيان 
نشــر على تويتر، إن اإلطاحة 
بسيشــنز »محاولة فاضحة« 
الروســي.  التحقيق  لتقويض 

مديــر مكتبــه، وزيــرا للعدل 
باإلنابة، عقابا على ما يبدو لقرار 
سيشنز بنفســه عن اإلشراف 
على ســير التحقيقــات. وأول 
مــا فعله ويتيكر عقب تعيينه 
دعوته إلى تقليص التحقيق. 

وقالت حركــة )موف أون( 
على موقعها »عني دونالد ترامب 
صديقا له لإلشراف على حتقيق 
ترامب-روســيا الــذي يجريه 
احملقــق اخلــاص« وتعهــدت 

٢٠١6، لتشــمل عالقــات أخرى 
بني ترامب وأسرته ومساعديه 
مع روســيا - وهــو التحقيق 
الذي يندد به الرئيس ويصفه 
»بحملة مطاردة«. ودعا زعيم 
األقلية الدميوقراطية في مجلس 
الشــيوخ تشــاك شــومر على 
الفور، ويتيكر للنأي بنفســه 
عــن التحقيق كما فعل ســلفه 
»نظــرا لتصريحاته الســابقة 
املؤيدة لقطع التمويل وفرض 

قيود« على ذلك. 
أما املرشح الرئاسي السابق 
بيرني ســاندرز فقــد كتب في 
تغريدة أن »أي محاولة للرئيس 
أو وزارة العــدل للتدخــل في 
حتقيق مولر ســتكون عرقلة 
لسير العدالة واتهام يستدعي 
الســيناتور  العــزل«. وانضم 
اجلمهوري ميت رومني، وهو 
مرشح رئاسي سابق ومن ابرز 
منتقدي ترامــب لهذه املطالب 
أيضا. وشــكر رومني سيشنز 
على خدماته، لكنه أكد أنه أمر 
»إلزامي أن يستمر العمل املهم 
لــوزارة العــدل وأن تتواصل 
حتقيقات مولــر لنهايتها دون 
إعاقة«. وأصبح سيشــنز أول 
ضحية للتعديل الوزاري الذي 
كان متوقعــا بعــد انتخابــات 
منتصف الوالية.  وفي أول سطر 
في خطاب االستقالة الذي أرسله 
إلى ترامب ونشرته وزارة العدل 

وحثــت ويتيكر، على أن ينأى 
بنفسه عن التورط في األمر.

الدميوقراطيون  وسيرأس 
اآلن جلان مجلس النواب التي 
ميكنهــا التحقيق فــي إقرارات 
الرئيــس الضريبيــة، والتــي 
يرفــض ترامــب تقدميهــا منذ 
أن كان مرشحا للرئاسة، وفي 
احتمال وجود تضارب للمصالح 
وفي أي صلة بني حملته لعام 
٢٠١6 وروســيا، وهي القضية 
التي يحقق فيها مولر. ملف آخر، 
يتوقع أن يتحول الى مواجهة 
بني ترامب وخصومه هو ملف 
املهاجرين، حيث وصل حوالي 
55٠٠ منهم إلى مكسيكو أمس 
األول قادمني من اميركا الوسطى 

وخصوصا هندوراس.
وثمة قافلتان أخريان تعد كل 
واحدة ألفي مهاجر ال تزاالن في 

طريقهما في جنوب املكسيك.
ومعظــم املهاجريــن مــن 
أميركا الوسطى الذين وصلوا 
إلــى مكســيكو عازمــون على 
الدخول إلــى الواليات املتحدة 
رغم تهديدات ترامب الذي وعد 
مبنعهــم من دخــول األراضي 
األميركية ونشر 4٨٠٠ جندي 
على احلدود من أجل ذلك. في 
حني يسعى الدميوقراطيون الى 
حماية من يسمونهم »احلاملون« 
وهم من ابناء املهاجرين الذي 
يحلمون بالوصول الى اميركا.

استعدادات الشرطة حتسبا لالحتجاجات قبل جلسة احملكمة العليا في أول مشاركة للقاضي بريت كافانو بحضور دونالد ترامب والسيدة االولى ميالنيا   )رويترز(

احلكومة اليمنية حتذر من مخططات حوثية لتفجير ميناء احلديدة

»العفو الدولية« تتهم احلوثيني باستخدام 
مستشفيات في األغراض العسكرية

عواصم - وكاالت: اتهمت منظمة العفو 
الدوليــة ميليشــيات الحوثــي فــي اليمن 
باســتخدام مستشــفى في مدينة الحديدة 
التي تشهد معارك عنيفة، ألغراض عسكرية.
 وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية 
في بيان أمس ان الحوثيين المدعومين من 
إيران نشروا قناصة على سطح مستشفى 
رئيسي في حي ٢٢ مايو في شرقي الحديدة 
المطلة على البحر األحمر. واعتبرت المنظمة 
ان هذه الخطــوة تنذر بـ »عواقب كارثية« 
على طاقم المستشفى والمرضى فيه اذ انها 
تجعل من المبنى هدفا لغارات جوية محتملة، 
كما انها تشكل »خرقا للقانون اإلنساني«.

 من جهة أخرى، حذرت الحكومة اليمنية 
من مخططات حوثية »إرهابية«، منها إمكانية 
تفجير ميناء الحديدة، وقال المتحدث باسم 
الحكومــة »إن الميليشــيات بــدأت بتنفيذ 
خططها اإلرهابية نتيجة الخسائر الكبيرة 

التي منيت بها، وتضمنت الخطط تفخيخ 
المباني الحكومية والمقدرات الوطنية كميناء 

الحديدة.
جاء ذلك، في وقت تمكنت قوات الشرعية 
اليمنية مســنودة بالتحالف العربي لدعم 
الشرعية، مــن دخــول الحــديدة مــن جهتــي 
الجنــــوب والشرق، وســـط مخــاوف من 
لجوء الحــوثيين لحــــرب شـــوارع فــي 
المدينـة التــي تعتبــر شريان حياة لمــاليين 

السكــان.
وتزامــن هذا التقدم، مــع عين الرئيس 
اليمنــي عبــد ربه منصور هــادي، الفريق 
الركن محمد علي المقديشــي وزيرا للدفاع 
واللــواء الركن بحري عبداهلل ســالم علي 
النخعي رئيسا لهيئة األركان العامة. ويأتي 
تعيين المقديشي في منصب الوزير السابق 
محمود الصبيحي الذي يعتقله المتمردون 

الحوثيون في العاصمة صنعاء.

اطفال مينيون يعانون من سوء التغذية يتلقون العالجد باحد مستشفيات محافظة حجة امس )ا.ف.ب( 

ملشاهدة الڤيديو
أوأو ميكن استخدام QR كود أو

املشروعات تعكس 
حرص امللك 

سلمان على دفع 
مسيرة التنمية 

في جميع مناطق 
اململكة

وزير العدل اجلديد 
ماثيو ويتيكر 

يدعو لتقليص 
التحقيقات

أول هجوم بـ»مفخخة«  في املوصل 
منذ حتريرها من »داعش«
املوصل - وكاالت: انفجرت سيارة مفخخة قرب مطعم في مدينة 
املوصل في شمال العراق مساء امس في أول هجوم من نوعه منذ 
استعادت القوات احلكومية في يوليو 2017 السيطرة على ثاني كبرى 
مدن البالد من تنظيم »داعش«. وأشارت حصيلة أولية الى مقتل ما ال 
يقل عن 10 أشخاص وإصابة اكثر من 15 آخرين جراء الهجوم.

الشرطة األميركية: جندي سابق 
وراء مقتل 12 شخصاً بإطالق نار في كاليفورنيا

واشنطن - وكاالت: أعلنت شرطة والية 
)كاليفورنيــا( األميركيــة أن المســلح الذي 
اطلق النار على مرتادي ملهى ليلي بجنوبي 
الوالية، حيــث كان ينظم حفل طالبي امس 
األول هو جندي سابق في قوات مشاة البحرية 

االميركية.
وقال مسؤول الشرطة في مقاطعة فينتورا 
جيوف دين للصحافيين ان مطلق النار ويدعى 
ايان ديفيد لونج )٢٨ عاما( من سكان المنطقة 

وأنه امتلك سالحه بشكل قانوني.
وهذا ثاني حادث إطالق نار على حشــود 

في الواليات المتحدة في أقل من أسبوعين.
على صعيد متصل، اصدر الرئيس األميركي 
دونالد ترامب امرا بتنكيس األعالم إلى نصف 
السارية حتى غروب يوم العاشر من نوفمبر 
الجاري »رمزا للحداد الرســمي على ضحايا 

أعمال العنف المروعة التي ارتكبت«.
وقتل ١٢ شــخصا مــن بينهــم رقيب في 
الشرطة وأصيب اكثر من ١٢ آخرين على يد 
المسلح في إطالق نار في حانة وقاعة رقص 
مكتظة بالطالب في منطقة لوس أنجيليس 

في جنوب كاليفورنيا.

املهاجم خدم في مشاة البحرية ويبلغ من العمر 2٨ عاماً


