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قطر: املرشحات يخفقن في حجز
أي مقعد بأول انتخابات تشريعية

الدوحةـ  وكاالت: أعلنت اللجنة اإلشرافية 
النتخابات مجلس الشورى القطري النتائج 
النهائية النتخابات أول مجلس للشــورى 
بقطر بفوز ٣٠ مرشحا في الدوائر االنتخابية 
الـــ ٣٠ فــي البــالد، حيث لم يقــع اختيار 
الناخبني على أي امرأة من بني ٢٦ مرشحة.

وقال رئيس اللجنة اللواء ماجد اخلليفي، 
في مؤمتــر صحافي، ان نســبة املقترعني 
بلغت ٦٣٫٥٪ من املواطنني القطريني الذين 
يحق لهم االقتراع في اللجان االنتخابية.

وأضاف اخلليفي أن اجلميع حرص خالل 
االنتخابــات على التحلي بــروح املواطنة 
املســؤولة وما ميليه الواجب الوطني من 

مشاركة فعالة في هذا احلدث االنتخابي.
وأشــاد بيان لــوزارة الداخلية بنجاح 
االنتخابــات التــي جرت وفــق الضمانات 

القانونية والدستورية.
وتعليقا على نتائج االنتخابات، قالت 
عائشــة همام اجلاســم (٥٩ عاما)، مديرة 
التمريض التي ترشــحت في حي املرخية 
بالدوحة، إن اختيار جميع أعضاء املجلس 
من الرجال ال ميثل رؤية قطر، وحثت النساء 
القطريات على البدء في «التعبير عما يؤمن 
به» والتصويت للمرشــحات القويات في 

املستقبل.

وأضافت عائشة اجلاسم، مثل زميالتها 
املرشحات، أنها قابلت بعض الرجال الذين 
يرون أنه يجب عدم ترشــح النساء، ومن 
خالل تسليط الضوء على مهاراتها اإلدارية، 
ركزت على أولويات مثل الصحة وتوظيف 

الشباب والتقاعد.
وقالــت في مركــز االقتــراع حيث كان 
للرجال والنســاء مداخــل منفصلة «أقول 
فقط: إنني قوية وقادرة. وأرى نفسي مؤهلة 
كأي رجل.. إذا كنت تريد أن تراني ضعيفة 
فهذا أمر يعود لك لكنني لست ضعيفة».

أما مها املاجد املهندسة البالغة من العمر 
٣٤ عاما فرشحت نفسها خلوض االنتخابات 
من أجــل تغيير مفاهيــم، وقالت «إلقناع 
الذكــور (بالتصويت للمــرأة) نعم علينا 
بذل جهد إضافي.. وأنا مستعدة لبذل هذا 
اجلهد اإلضافي من أجل املشاركة وإقناع هذا 
املجتمع بأن بإمكان النساء أن يفعلن ذلك».

أما املرشــح سبعان اجلاسم (٦٥ عاما) 
فيؤيد خــوض النســاء لالنتخابات لكنه 
يقول إن دورهن األساسي يظل في األسرة.

وقال اجلاسم في أحد مراكز التصويت 
«السيدات موجودات، ولهن بصمتهن ولهن 
صوتهن.. لكن األهم في البيت، في رعاية 

األوالد مع العائالت».

نسبة املشاركة بلغت ٦٣٫٥٪

الرياض: ندعم جهود منع إيران من امتالك السالح النووي
واحملادثات معها مازالت في املرحلة االستكشافية

ـ وكاالت: قــال  عواصــم 
وزيــر اخلارجية الســعودي 
سمو األمير فيصل بن فرحان، 
عقب لقاء مع مفوض العالقات 
اخلارجية في االحتاد األوروبي 
جوزيب بوريل، إن «العالقات 
بني اململكة واالحتاد األوروبي 
عميقة وتاريخية»، مضيفا أنه 
مت خــالل اللقاء «اســتعراض 
الفــرص التي حتققهــا رؤية 

اململكة ٢٠٣٠».
كما أكــد األمير فيصل بن 
فرحــان لبوريــل «خطــورة 
ممارسات ميليشيا احلوثي في 
اليمن»، مضيفا أن السعودية 
جتــري «حوارا مــع الواليات 
املتحــدة بشــأن احلــرب في 

اليمن».
وشــدد علــى «خطــورة 
اســتمرار ميليشــيا احلوثي 
فــي رهانهــا علــى اخليارات 
العسكرية في اليمن»، موضحا 
أن «احلوثيني مســتمرون في 
االنتهاكات رغم مبادرات وقف 

إطالق النار في اليمن».
امللــف  يخــص  وفيمــا 
اإليراني، قال وزير اخلارجية 
الســعودي: «نحــن قلقون 
بشــكل بالغ من التجاوزات 
اإليرانيــة التي تتناقض مع 
ما تعلنه إيران من ســلمية 
برنامجها النووي». وقال إنه 
أكــد لبوريل موقــف اململكة 
الداعم للجهود الرامية ملنع 
إيــران مــن امتالك الســالح 

النووي.
وفــي شــأن احملادثــات 
الســعودية اإليرانية نقلت 
قنــاة «العربية» عــن وزير 
اخلارجية الســعودي قوله 

اليمن ووقف الهجمات على 
السعودية»، مشددا على أن 
الهجمات احلوثية على اململكة 

تنتهك القوانني الدولية.
وكان بوريــل التقــى في 
الســعودية، وزيــر الدولــة 
للشــؤون اخلارجيــة عادل 
اجلبيــر، واســتعرض معه 
العالقات بني اململكة واالحتاد 
األوروبي، وسبل تطويرها 

على الصعد كافة.
األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
السعودية «واس» إن اجلانبني 
تبادال وجهات النظر جتاه أبرز 
املستجدات اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام املشترك.
وقبــل ذلــك، كان بوريــل 
قد بدأ زيارته إلى الســعودية 

العربيــة بأن احلجــرف أكد 
لبوريــل علــى أهميــة دعم 
اجلهود الدولية إلنهاء احلرب 
في اليمن عبر املسار السياسي 

وفقا للمرجعيات الثالث.
وقد استعرض اجلانبان 
التطورات واملستجدات  آخر 
للقضايا اإلقليمية والدولية 
واملواضيــع ذات االهتمــام 
املشترك، مؤكدين على أهمية 
التنسيق وتبادل اآلراء خلدمة 
املصالح املشــتركة وتعزيز 
األمن واالستقرار في املنطقة 
ومواجهة حتديــات اإلرهاب 
والتغيــر املناخــي، وتعزيز 
العمــل املشــترك فــي كافــة 
بيــان  بحســب  املجــاالت، 

املجلس.

باالجتماع مع د.نايف احلجرف 
األمني العــام ملجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.
تغريــدة  فــي  وأضــاف 
نشــرها في حســابه الرسمي 
على «تويتر»، أن اللقاء يهدف 
جلعل الشــراكة بــني االحتاد 
التعاون  األوروبي ومجلــس 
اخلليجي أكثر اســتراتيجية، 
والعمــل معا على االســتقرار 
في املنطقة وعلى ملفي املناخ 

والتجارة.
بوريــل: «متتــد  وتابــع 
شــراكتنا على مدى ٣ عقود، 
وتبنــى على الثقــة املتبادلة 

واملصالح املشتركة».
وأفــاد بيــان صــادر عن 
مجلس التعاون لدول اخلليج 

ً مجلس التعاون واالحتاد األوروبي يؤيدان إنهاء احلرب في اليمن سياسيا

وزير اخلارجية السعودي سمو األمير فيصل بن فرحان ووزير خارجية االحتاد األوروبي جوزيب بوريل في مؤمتر صحافي بالرياض     (رويترز)

«احملادثات مع إيران مازالت 
في مرحلتها االستكشافية». 
وتابع: «نأمل أن تضع أساسا 
ملعاجلة املواضيع العالقة بني 
الطرفني، وســوف نســعى 

للعمل على حتقيق ذلك».
من جهته، قال بوريل إن 
«دول االحتــاد أكبر شــريك 
اســتراتيجي للســعودية»، 
مضيفا: «بحثت في السعودية 
الوضع في اليمن وملف إيران 

النووي».
وتابع بوريل: «ندعم متاما 
تســوية ســلمية في اليمن. 
االحتاد األوروبي يدعم جهود 
السعودية إلنهاء األزمة في 
اليمن». وأضــاف: «منارس 
ضغوطا لوقف إطالق النار في 

تونس: تظاهرات مؤيدة لقرارات الرئيس سعّيد وتوقيف نائب وإعالمي معارضني
تونس - وكاالت: تظاهر بضعة آالف 
في العاصمة تونس ومدن أخرى امس دعما 
للقرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد 
منذ أكثر من شهرين بتجميد أعمال البرملان 
وإقالة رئيس احلكومة هشــام املشيشي 

وتعزيز صالحياته الدستورية.
وجتمع املتظاهرون في شارع احلبيب 
بورقيبة وســط العاصمة تونس هاتفني 
شــعارات من قبيل: «الشعب يريد حل 
البرملان» و«كلنا قيس سعيد كلنا تونس» 
و«قرارات ٢٥ جويلية (يوليو) ثورة داخل 
الثورة» و«إلى األمام قيس سعيد» و«دستور 
غير دميوقراطي»، وذلك وسط حتذيرات من 
مراقبني من «تقسيم الشارع» بني مناهضني 

التونسي.  الرئيس  ومساندين خلطوات 
وانتشــرت قوات األمن في كامل شارع 
بأعداد كبيرة وطوقوا  احلبيب بورقيبة 
أمام مبنى  الذين متركــزوا  املتظاهرين 

«املسرح البلدي» رافعني علم تونس.
ورفعت صور للرئيس والفتات كتب 
الدستور»  تنقيح  «الشــعب يريد  عليها 
و«سعيد الناطق الرسمي باسم الشعب» 

و«معك إلى النهاية».
فــي غضون ذلك، أوقفت الشــرطة 
التونسية إعالميا ونائبا معارضني انتقدا 
الرئيس قيس سعيد، وذلك بتهمة التآمر 
على أمن الدولة، بعد توجيه شتائم مبطنة 

للرئيس في برنامج تلفزيوني.

الســابق في  وأفاد احملامي والنائب 
البرملان سمير بن عمر بأن اإلعالمي عامر 
عياد الذي يعمل مقدما لبرنامج تلفزيوني 
في «قناة الزيتونة» أوقف بأمر من القضاء 
العسكري. وأوضح بن عمر، في تدوينة 
عبر «فيسبوك»، أن سبب اإليقاف ما جاء 

في برنامجه «حصاد ٢٤».
وقال مقدم البرنامج عياد موجها كالمه 
للرئيس في برنامجه: «ليس لك ســوى 
نهايات ثالث، نهاية أخيك هتلر الذي اختار 
االنتحار على العار أو نهاية مشرفة تستقيل 
فيها احترما وإنقاذا لدولتك أو سترى قريبا 
عاصفــة ال تبقي وال تذر جتتاح قصرك 

اآلالف تظاهروا في تونس دعماً لقرارات الرئيس قيس سعيد  (رويترز)ولك االختيار».
ملشاهدة الڤيديو

عواصم ـ رويترز: قالت 
هيئــة األرصــاد العمانيــة 
اإلعصــار  تصنيــف  إن 
املداري «شــاهني» انخفض 
إلــى عاصفــة مداريــة بعد 
وصوله إلى اليابسة مساء 
أمس األحــد. وقالت وكالة 
األنباء العمانية الرســمية 
إن عــني اإلعصــار املداري 
شاهني ضربت اليابسة بني 
واليتي املصنعة والسويق 
مصحوبة بأمطــار غزيرة 
جدا. وأضافــت الوكالة أن 
اإلعصــار صاحبتــه رياح 
شديدة بلغت سرعتها على 
جدار اإلعصــار ما بني ١٢٠ 
و١٥٠ كيلومترا في الساعة. 
وكان اإلعصــار املداري 
شــاهني ضــرب ســلطنة 
عمان أمس األحد متســببا 
في مقتل ٣ أشــخاص على 
األقل بينما حثت السلطات 
السكان على إخالء املناطق 
الساحلية كما أجلت الرحالت 
اجلوية من وإلى العاصمة 
مسقط. وأفادت وكالة األنباء 
العمانية بوفاة طفل جرفته 
املياه، مضيفة أن شــخصا 
آخر فقد. وذكرت الوكالة أن 
عاملني آسيويني قتال عندما 
انهــار تل علــى منطقتهما 
السكنية في منطقة صناعية.

وأعلنت اللجنة الوطنية 
إلدارة احلاالت الطارئة في 
عمان عــن قطــع الكهرباء 
فــي منطقة القرم، شــرقي 
العاصمة، تفاديا ألي حوادث. 
ونقلت الســلطات أكثر من 
٢٧٠٠ فرد إلى مراكز إيواء. 
الى ذلك، أعلنت الســلطات 

اإليرانيــة أمــس األحد عن 
فقدان خمسة صيادين جراء 
إعصار «شاهني» الذي اجتاح 

مســؤول ايرانــي قوله إن 
لنشني كان على متنهما ١٦ 
صيادا ضربهما اإلعصار، ما 

املناطق الساحلية بجنوب 
شرق إيران. ونقلت وكالة 
«ارنــا» اإليرانية أمس عن 

أدى إلى ارتطامهما بالصخور 
وحتطمهمــا وغرقهمــا عاد 
منهم ١١ فقط إلى الساحل.

عمان: «شاهني» يتراجع لعاصفة مدارية بعد دخوله اليابسة
اإلعصار تسبب في إخالء املناطق الساحلية وتأجيل الرحالت اجلوية ونقل ٢٧٠٠ فرد ملراكز إيواء

«طالبان» حتتفل بـ «النصر» على أميركا
وانفجار يستهدف عزاء حضرته قياداتها

عواصمـ  وكاالت: لقي عدة افغان مصرعهم 
وجرح آخرون جراء انفجار قنبلة وقع قرب 
مدخل مسجد العيدجة في العاصمة األفغانية 
كابول استهدف قيادات في حركة طالبان، خالل 
مراسم عزاء والدة ذبيح اهللا مجاهد، املتحدث 
باســم احلركة. وقال مجاهد، املتحدث باسم 
حركــة «طالبان» عبر «تويتــر»، إن انفجار 
قنبلة وقع قرب مدخل مســجد العيدجة في 

كابول، ما أسفر عن مقتل عدد من املدنيني.
وقالت مصادر محلية لـ«نوفوســتي» إن 
االنفجــار خلــف ١٢ قتيــال و٣٢ جريحا على 
األقل، كما جرى اعتقال ٣ أشــخاص مشتبه 

بهم في التفجير.
وبحســب قناة كابول نيوز التلفزيونية 
احملليــة، فقد جرى تبادل الطــالق النار في 
املنطقة، مرجحة بأن االشــتباك بني عناصر 

طالبان وعناصر من تنظيم داعش.
في االثناء، شارك نحو ألف شخص امس، 
في أول جتمع لالحتفال باالنتصار نظمته، في 
إحدى ضواحي العاصمة كابول، حركة طالبان 

احلريصة على تعزيز ســلطتها العســكرية 
واملدنية على حد ســواء، بعد سبعة أسابيع 
على توليها السلطة. وجرى التجمع في منطقة 
كوهدامــان على أطــراف العاصمة األفغانية 
التــي ظلت طالبان بعيدة عنها خالل عقدين 

من التدخل العسكري األميركي.
وحتت خيام نصبت في وسط حقل فارغ 
جلس نحو ألف شخص من الرجال والفتية 

على صفوف من الكراسي أو على األرض.
في اخلارج طوق عشرات احلراس املدججني 
بالسالح التجمع بينما وصل مقاتلو طالبان 

في شاحنات صغيرة.
ويقول أحد األناشيد التي بثت للترحيب 
باحلضور في عرض موسيقي نادر حتظره 
نظريــا احلركــة األصولية «أميــركا هزمت. 

مستحيل. مستحيل. لكن ممكن».
بعد ذلك، بدأ التجمع بشكل رسمي مبرور 
موكب من الرجال املسلحني ويرتدون مالبس 
قتاليــة، ويرفعــون علم طالبــان. وقد حمل 

بعضهم قاذفات صواريخ على أكتافهم.

(أ.ف.پ) عناصر حركة طالبان خالل االحتفال بالنصر في إحدى ضواحي كابول 

طهران لواشنطن: ١٠ مليارات دوالر
قبل استئناف احملادثات النووية

طهران - وكاالت: طلبت إيران من الواليات 
املتحــدة اإلفراج عــن مبالغ من حســاباتها 
املصرفية املجمدة كإمياءة حلســن النية من 
أجل استئناف املفاوضات النووية في ڤيينا. 
وقال وزير اخلارجية اإليراني حســني أمير 
عبداللهيــان إن مســؤولني أميركيني حاولوا 
مناقشــة اســتئناف احملادثــات النووية مع 
إيــران الشــهر املاضي لكــن األخيرة أصرت 
علــى ضــرورة أن تفرج واشــنطن أوال عن 
١٠ مليــارات دوالر من أموال طهران املجمدة 

كعالمة على حسن النية.
ورفضت إيران إجراء محادثات مباشــرة 
مع الواليات املتحدة وتوقفت احملادثات غير 
املباشرة بشأن إحياء االتفاق النووي املبرم 
عــام ٢٠١٥ والذي يهدف إلى منــع إيران من 

تطوير سالح نووي في يونيو.
وقال وزير اخلارجية اإليراني للتلفزيون 
الرسمي امس إن الواليات املتحدة استعانت 
بوسطاء في األمم املتحدة الشهر املاضي في 

محاولة إلجراء اتصاالت.

(رويترز)أمواج البحر تضرب شواطئ مسقط وتغرق الشوارع بفعل اإلعصار «شاهني» 


