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نتائج «النصفية» تهز مكانة ترامب وتعزز موقع منافسه ديسانتس
عواصم - وكاالت: بغض 
النظــر عن النتائــج النهائية 
الوالية  النتخابات منتصــف 
في الكونغرس األميركي، بات 
واضحــا ان الرئيس الســابق 
دونالد ترامب هو اخلاسر األكبر 
بعد فشــل حزبــه اجلمهوري 
في تشكيل «املد األحمر» الذي 
طاملــا روج له، حيث وضعت 
تلــك النتائــج ترامب بصفته 
شخصية مهيمنة في احلزب 
علــى احملــك، بعدمــا اعتبــر 
عــدد مــن مستشــاريه أنهــا 
السياسي.  أضرت مبستقبله 
وكان يفتــرض أن تفتح هذه 
االنتخابات الطريق أمام ترامب 
إلطالق ترشيحه لالنتخابات 
الرئاســية لعــام ٢٠٢٤، لكن 
بدال من ذلك انتهت األمســية 
االنتخابية بخيبة أمل للرئيس 
السابق بعدما عززت النتائج 
موقــف منافســه اجلمهوري 
الرئيســي. وقال ترامب على 
شــبكته «سوشــيال تروث»: 
«رغــم ان االنتخابــات كانت 
مخيبة لآلمــال إلى حد ما من 
وجهة نظري الشخصية، فإنها 
شكلت انتصارا كبيرا». وغداة 
النصفي  التجديــد  انتخابات 
للكونغــرس، بــدأت معركــة 
إلقــاء اللــوم واالتهامــات في 

النتائج من دليل على تراجع 
مكانته داخل احلزب، شــجع 
بعــض مستشــاري ترامــب 
الرئيس  القدامــى  وحلفــاؤه 
السابق على تأجيل «اإلعالن 
الكبير» الذي وعد به الثالثاء 
املقبل وكان يفترض ان يكون 

«واشنطن بوست».
وفــي هــذا الســياق، قال 
جيســون ميلــر، مستشــار 
ومتحــدث باســم ترامــب إن 
«ســوف أنصحــه (ترامــب) 
بتأجيل إعالنه إلى ما بعد جولة 

اإلعادة» في والية جورجيا.

يأملون أن ينتظر حتى ما بعد 
جولة اإلعادة في تلك الوالية.
بدوره، نفى ترامب صحة 
التقاريــر التــي أفــادت بأنه 
غاضب من نتائج االنتخابات 
النصفية، وقال في مقابلة مع 
شبكة «فوكس نيوز» إنه يرى 
أن نتائــج االنتخابــات كانت 
جيدة، وأن كل من دعمهم أبلوا 

بالء حسنا.
وردا علــى ســؤال عما إذا 
كانت النتائج الباهتة ستغير 
قراره بشــأن خوضه السباق 
الرئاسي، أشار ترامب إلى أنه 

سيمضي قدما في خططه.
االنتكاســة  أن  ويبــدو 
التي حلقــت بخطط الرئيس 
األميركي السابق، قد أنعشت 
آمال منافسه احملتمل على نيل 
ترشــيح احلــزب اجلمهوري 
حاكــم واليــة فلوريــدا رون 
ديسانتس ذي الشعبية داخل 
اليمــني. وأصبــح أبرز خصم 
محتمــل لترامب في الســباق 
لالنتخابــات التمهيديــة عام 

.٢٠٢٤
على الطرف املقابل، أشاد 
الرئيس جو بايدن مبا اعتبره 
جناح حزبه الدميوقراطي في 
صد «موجة حمراء» جمهورية.
وقال بايدن (٧٩ عاما) في 

إعــالن ترشــحه النتخابــات 
الرئاسة ٢٠٢٤، فقد كشف أحد 
األشخاص املطلعني أن ترامب 
كان يستطلع آراء املستشارين 
لكنه لم يتخذ قراره بعد بشأن 
اإلعالن رســميا عن ترشحه، 
بحســب مــا نقلــت صحيفة 

وأضــاف: «لســت وحدي 
عندمــا أقول إنــه من األفضل 
حاليــا أن تنصــب حتــركات 
الرئيــس الســابق على الدفع 
نحو انتخاب هيرشل والكر». 
كذلك، أكد ٥ مستشارين على 
اتصال منتظم مع ترامب أنهم 

أول تصريحات أدلى بها منذ 
انتهاء التصويت: «لم يحصل 
ذلك.. أعتقد أنه كان يوما جيدا 

بالنسبة للدميوقراطية».
وبــدا فــوز اجلمهوريــني 
بالغالبية مقاعد مجلس النواب 
مرجحا، لكن ليس باحلد الذي 
كانوا يأملون بــه أو توقعته 

االستطالعات.
ولــم ينتظر بايدن صدور 
النهائيــة لالحتفال  النتائــج 
بنجــاح الدميوقراطيــني فــي 
جتنب انتكاســة أكبــر كانت 
متوقعة، ال بل انه حقق افضل 
نتائــج في عقديــن من الزمن 
لنتائــج انتخابــات منتصف 
الواليــة لرئيــس مــازال في 
منصبه. وصرح كبير موظفي 
البيــت األبيض رون كلني «ال 
تستهينوا قط بفريق بايدن».

وشدد الرئيس الدميوقراطي 
فــي تصريحــات أدلــى بهــا 
للصحافيني في البيت األبيض 
على «نيته» الترشــح لوالية 
ثانيــة عــام ٢٠٢٤، متعهــدا 
التوصل إلى قرار نهائي في هذا 
الصــدد «مطلع العام املقبل». 
كما استغل بايدن الفرصة ملد 
يده إلى املعارضة اجلمهورية، 
مؤكــدا انفتاحه علــى جميع 

«األفكار اجليدة».

مستشارو الرئيس السابق نصحوه بتأجيل  إعالن ترشحه للرئاسة.. والدميوقراطيون يحققون أفضل نتائج في انتخابات منتصف الوالية منذ عقدين

(أ.ف.پ) الرئيس السابق دونالد ترامب ومنافسه الصاعد رون ديسانتس 

صفوف اجلمهوريني.  ويرى 
الرئيــس  أحــد مستشــاري 
الســابق أن ترامب هو امللوم 
ألن «اجلمهوريني تبعوه حتى 
حافة الهاوية»، على ما نقلت 

صحيفة «نيويورك تاميز».
أما ترامب نفسه فإنه ألقى 
باللوم على زوجتــه ميالنيا 
ومقربــني منــه، ألنــه حثوه 
على دعم محمد أوز املرشــح 
اجلمهوري عن والية بنسلڤانيا 
ملجلس الشيوخ، الذي شكلت 
هزميته لصالح الدميوقراطي 
جــون فيترمــان إحــدى أكبر 

اخلسائر للجمهوريني.
وحسب مراسلة «نيويورك 
تاميــز» ماغي هابرمــان، فإن 
الرئيس الســابق وصف دعم 
زوجته ألوز بأنه «ليس أفضل 

قرار لها».
وقالــت هابرمــان: «مــن 
اجلدير بالذكر أن ترامب رجل 
ناضج، أيد أوز بسبب اعتراض 
بعض األشخاص املقربني منه 
على املرشح اجلمهوري اآلخر، 
وبدال مــن ذلك ذهب إلى أبعد 
مــن مجــرد التأييــد وهاجم 
املرشح اجلمهوري األساسي 
ديف ماكورميك من املنصة في 

جتمع حاشد».
وعطفا على ما حتمله تلك 

أكثر من ١٠٠ ألف قتيل وجريح خسائر روسيا في أوكرانيا

إضرابات «النقل العام» تشّل لندن 
وباريس للمطالبة بزيادة األجور

عواصــم - وكاالت: أعلن 
رئيــس هيئة أركان اجليوش 
األميركية اجلنرال مارك ميلي 
أن أكثر مــن مائة ألف جندي 
روســي قتلوا أو جرحوا منذ 

بداية غزو أوكرانيا.
وقــال اجلنرال فــي كلمة 
بـ«نادي نيويورك االقتصادي»: 
إن «أكثــر من ١٠٠ ألف جندي 
أو  بالتأكيــد قتلــوا  روســي 
جرحوا»، مضيفــا ان: «األمر 
نفســه ينطبق علــى اجلانب 

األوكراني على األرجح».
وتعد هذه األرقام هي األكثر 
دقة التي قدمتها واشنطن حتى 

اآلن في هذا اخلصوص.
وعبر املسؤول العسكري 
األميركي الكبير عن أمله في 
إجراء محادثات سالم إلنهاء 
احلــرب، معتبــرا أن النصر 
العســكري ليــس ممكنــا ال 
لروسيا وال أوكرانيا. وأوضح 
«يجب أن يكون هناك اعتراف 
متبادل بأن النصر العسكري ال 
ميكن أن يتحقق على األرجح، 
وباملعنى الدقيق، بالوســائل 
العسكرية، لذلك يجب االلتفاف 
إلى وسائل أخرى»، مؤكدا أن 

هناك «فرصة للتفاوض».
وفي سياق متصل، أعلن 
اجليش األوكراني، ارتفاع عدد 
قتلى اجلنود الروس إلى ٧٨

عواصــم - وكاالت: شــهدت لندن وباريس 
امس حالة من االرتباك في وسائل النقل بسبب 
إضراب عمال النقل العام في العاصمتني للمطالبة 
بزيادة األجور، وســط أجواء من االحتجاجات 
املتزايــدة في أوروبا التي تضررت بشــدة من 
ارتفاع أســعار الطاقة منذ احلرب في أوكرانيا 
قبل نحو ٩ اشهر. ويطرح انتشار احتجاجات 
عمالية مشكلة للحكومات األوروبية التي تنفق 
املليارات في محاولة للتخفيف من تأثير ارتفاع 
األسعار، على األقل بالنسبة إلى الفئات األضعف.
وقال نيكو هوغ (٣٦ عاما) في لندن لوكالة 
فرانــس بــرس «لقد تأثــرت جــدا باإلضراب. 
استخدمت سيارتي والقطار، ويتعني علي بعد 
ذلك أن أركب الدراجة الهوائية». وأفادت السلطات 
البريطانية بتعطل شــبكة مترو األنفاق بشدة 
مع وجود خدمات محدودة أو منعدمة، ونصحت 

الناس بتجنب محاولة استخدام الشبكة. ويأتي 
التحرك في بريطانيا الذي يقوده أعضاء نقابات 
السكك احلديد واملالحة والنقل واحتاد النقابات، 
بعد إضرابات العام احلالي وســط نزاع طويل 
حول خفــض الوظائف واملعاشــات التقاعدية 
وظروف العمل. وكان بعض الركاب متعاطفني 
مــع اإلضراب، مثــل بيما موناغــان (٢٨ عاما)، 
وهي كاتبة تعمل أيضا مبجال النشر في لندن، 
والتــي قالت «إنهم يدافعون عن ظروف عملهم 
وأجورهم، وهذا يكفي». لكن آخرين شككوا في أن 
يكون لهذا التحرك تأثير كبير على السياسيني.
وفي فرنسا، يهدف اإلضراب العمالي أيضا 
إلى زيادة الضغط على الرئيس إميانويل ماكرون 
قبل أن يقدم مشروع قانون مثيرا للجدل إلصالح 
املعاشات التقاعدية إلى البرملان، ترفع مبوجبه 

سن التقاعد.

وخزانات وقود و١٤٩٩ طائرة 
بدون طيار».

جاء ذلك، فــي وقت بدأت 
روسيا بسحب قواتها من مدينة 
خيرســون بجنوب أوكرانيا، 
في خطــوة اعتبرها الرئيس 
األميركي جو بايدن أنها دليل 
على أن موسكو تواجه «مشاكل 

حقيقية» في ساحة املعركة.
من جهتــه، قال ميخائيلو 
بودولياك املستشار السياسي 
الرئيس األوكراني إن روسيا 
تريد حتويل مدينة خيرسون 
إلــى «مدينة للمــوت»، متهما 

التي أعلن الروس انسحابهم 
منها جزئيا حتت ضغط هجوم 
مضاد أوكراني، على ما أعلن 
امس قائــد اجليش األوكراني 

فاليري زالوجني.
وقال زالوجنــي: «تقدمت 
وحدات مــن قــوات الدفاع ٧

كيلومترات، مسيطرة على ست 
بلدات في اجتاه بيتروبافليفكا-

إلى أن  نوفورايسك»، مشيرا 
اجليــش األوكراني اســتعاد 
أيضا «الســيطرة على ســت 
بلدات باجتاه بيرفومايسكي-

خيرسون»، أي إجمالي ما يزيد 
على ٢٦٠ كيلومترا مربعا.

التلفزيــون  وعــرض 
احلكومــي األوكرانــي مقطعا 
مصورا يظهر مجموعة صغيرة 
مــن اجلنــود األوكرانيني في 
وســط قريــة ســنيهوريفكا 
على بعد حوالي ٥٥ كيلومترا 
شمالي مدينة خيرسون. وكان 
في استقبالهم عشرات السكان 
في ساحة يرفرف فيها العلم 

األوكراني من خلفهم.
كمــا أعلن رئيــس اإلدارة 
العسكرية اإلقليمية في إقليم 
«دونيتسك» بافلو كيريلينكو، 
أن القوات الروســية قصفت 
أهدافــا مدنية في اإلقليم، مما 
أســفر عن مقتل وإصابة عدد 

من السكان احملليني.

موســكو بــزرع األلغــام في 
كل مــكان بــدءا مــن الشــقق 
الســكنية وحتــى الصــرف 
الصحــي والتخطيط لقصف 
خيرسون من اجلانب اآلخر من 
نهر دينبرو. في هذه األثناء، 
قال وزير الدفاع البريطاني بن 
واالس إنه سيتم تقدمي ما يقرب 
من ١٠٠٠ صاروخ «أرض-جو» 
إضافــي ألوكرانيــا، حلمايــة 
بنيتها التحتية احليوية التي 
تستهدفها روسيا باستمرار.

ميدانيا، اســتعاد اجليش 
األوكراني ١٢ بلدة في خيرسون 

ر من حتولها إلى «مدينة للموت» كييڤ تستعيد ١٢ قرية في خيرسون وحتذِّ

(رويترز) صورة جماعية جلنود أوكرانيني ويبدو خلفهم علم بالدهم في قرية سنيهوريفكا عقب استعادتها  

(رويترز) ازدحام وتكدس بإحدى محطات مترو باريس بسبب اإلضرابات العمالية أمس 

ألفــا و٦٩٠ جنديــا، منذ بدء 
احلرب في ٢٤ فبراير املاضي.
األركان  هيئــة  وذكــرت 
العامــة للقــوات املســلحة 
األوكرانيــة فــي بيــان امس 
«خسرت روسيا أيضا ٢٨٠٤

دبابــات و٥ آالف و٦٨٢ مــن 
املركبات املدرعــة و١٨٠٥ من 
النظم املدفعية و٣٩٣ من أنظمة 
راجمات الصواريخ املتعددة 
و٢٧٨ طائــرة و٢٦٠ مروحية 
و١٦ سفينة حربية فضال عن 
١٥٩ وحدة من املعدات اخلاصة 
و٤ آالف و١٧٤ مــن املركبات 

إيران تعلن تصنيع أول «باليستي فرط صوتي» 
وسط جمود املفاوضات النووية

عواصم - وكاالت: أكدت إيران أنها صنعت 
للمرة األولى صاروخا باليستيا فرط صوتي 
وهو سالح سريع ولديه القدرة على املناورة، 
وهــو ما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

إنه يفاقم املخاوف الدولية جتاه طهران.
وجاء اإلعالن على لســان اجلنرال حاجي 
زاده، قائــد القــوة اجلوفضائية في احلرس 
الثوري الذي نقلت وكالة انباء «فارس» عنه 
قوله امس إن «هذا الصاروخ اجلديد بإمكانه 
اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي 
وال أعتقد أنه سيتم العثور على التكنولوجيا 

القادرة على مواجهته لعقود قادمة».
ويحلق الصاروخ الفرط صوتي بسرعات 
تزيد على ستة آالف كيلومتر في الساعة، أي 
خمس مرات سرعة الصوت. وأضاف حاجي 
زاده «هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو 
املضادة للصواريخ ويعتبر قفزة كبيرة في 

األجيال في مجال الصواريخ».
ويأتي هذا اإلعالن فيما يحاول الغربيون 
منذ أكثر من عام إحياء خطة العمل الشاملة 
املشــتركة، االتفاق النووي الذي مت التوصل 
إليه في عام ٢٠١٥ بني القوى الكبرى وطهران.

وأعربت احلكومات الغربية مرارا عن قلقها 
من إمكان تعزيز هذا النوع من عمليات إطالق 
تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، ليصبح 
مبقدور طهران إطالق رؤوس حربية نووية.

وذكرت نشرة «جينز» أن الصواريخ التي 
تفوق ســرعتها سرعة الصوت تشكل حتديا 
ملصممي الرادارات بســبب ســرعتها العالية 

وقدرتها على املناورة.
وخالفا ملــا يعتقد، فــإن الصواريخ فرط 
الصوتيــة ليســت بالضــرورة أســرع مــن 
الصواريخ البالستية. والفرق الكبير بينهما 

هو أن الصاروخ فرط الصوتي ميكنه املناورة 
ما يصعب توقع مساره واعتراضه.

في هذه االثنــاء، قال املدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم املتحدة 
رافائيل غروســي إن إيران لم تقدم أي جديد 
خالل اجتماع عقد في اآلونة األخيرة في ڤيينا 
بشأن برنامجها النووي، مضيفا أن احملادثات 

ستستمر في األسابيع املقبلة.
وقال غروســي لوكالة «رويترز» لألنباء 
على هامش مؤمتر املناخ (كوب٢٧) في شرم 
الشيخ مبصر امس االول «لم يأتوا بأي شيء 
جديد. سنلتقي مجددا على املستوى الفني في 

إيران في غضون أسبوعني».
وتابع «ليس سرا أننا لم نتمكن من تسجيل 
بعض النقاط امللموســة»، مستدركا بالقول: 
«لدينا فرصة إلعادة املشاركة ملواصلة عملنا، 
لكن هذا سيحدث بعد صدور تقاريري»، في 
إشارة إلى التقارير الفصلية املقبلة للوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية عن إيران، واملقرر أن 

تصدر في غضون األيام املقبلة. 
على صعيد آخر، نشرت املمثلة اإليرانية 
الشــهيرة ترانه عليدوستي صورة لها على 
«إنســتغرام» بــدون حجــاب للتعبيــر عــن 
دعمها لالحتجاجات املناهضة للحكومة على 
مستوى البالد، في داللة أخرى على أن احلركة 
االحتجاجية تكتسب مزيدا من الدعم من كل 
طبقات املجتمع االيراني. وفي الغضون، قالت 
وكالة «فارس» إن القوات املسلحة اإليرانية 
اعتقلت موظفة مبحطة «إيران إنترناشونال» 
التلفزيونية املعارضة أثناء فرارها من البالد.

ووصــف وزيــر االســتخبارات اإليراني 
إســماعيل خطيب قبل ايام القناة التي تتخذ 

من لندن مقرا لها بأنها منظمة «إرهابية».

رئيس اإلمارات وملك البحرين يحضران املرحلة اخلتامية 
لتمرين مكافحة اإلرهاب املشترك «جلمود ٣»

عواصــم - وكاالت: بحث 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
االمــارات العربيــة املتحــدة 
وعاهل البحرين امللك حمد بن 
عيســى آل خليفة، العالقات 
األخوية الوثيقة التي جتمع 
البلدين الشقيقني وسبل تعزيز 
التعاون املشــترك وتوسيع 
آفاقه إلــى مجاالت أرحب في 
جميــع اجلوانب مبــا يحقق 
مصاحلهمــا املتبادلــة. جــاء 
ذلك مبناســبة زيارة الشيخ 
محمد بــن زايــد للمنامة قام 
خاللهــا بجولة فــي معرض 
البحريــن الدولــي للطيــران 
الذي تقام الدورة السادســة 
من فعالياته في قاعدة الصخير 
اجلوية ويحتفي مبرور الذكرى 
العاشــرة إلقامته، بحسب ما 
ذكــرت وكالتا أنباء البحرين 

«بنا» واإلمارات «وام».
البحرين  وأعــرب عاهــل 
عن اعتزازه بأواصر العالقات 
األخويــة التاريخية الوثيقة 
البلدين الشــقيقني ومبا  بني 
وصل إليه التعاون والتنسيق 
الثنائي الوطيد من مســتوى 
متقــدم ورفيــع علــى جميع 
املســارات واملجاالت حتقيقا 

ومن جهته، أعرب صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 
عن سعادته بزيارة بلده الثاني 
الشــقيقة  البحريــن  مملكــة 
ولقائــه أخاه امللــك حمد بن 
عيسى، مؤكدا متانة األواصر 
األخويــة التي جتمع البلدين 
وخصوصيتهــا واحلــرص 
تعزيزهــا  علــى  املتبــادل 
وتنميتها في مختلف جوانبها.
وحضــر عاهــل البحرين 
ورئيــس اإلمــارات املرحلــة 

التاريخي املشترك بني البلدين.
ومت توقيع مذكرة التعاون 
العســكري في مجال مكافحة 
اإلرهاب بني البلدين الشقيقني.
كما قام الشــيخ محمد بن 
زايــد وامللك حمد بن عيســى 
بجولة فــي معرض البحرين 
الدولي للطيران، حيث اطلع 
ســموه على أحدث ما توصل 
إليــه قطــاع الطيــران املدني 
والعسكري من أنظمة وتقنيات 

متقدمة وحلول متطورة.

اخلتاميــة لتمريــن مكافحة 
اإلرهاب البحريني - اإلماراتي 
املشــترك (جلمــود ٣) الذي 
شــارك فيــه احلــرس امللكي 
التابــع لقوة دفــاع البحرين 
وعدد من أسلحة ووحدات قوة 
الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز 
املخابرات الوطني، مع اشقائهم 
من القــوات املســلحة بدولة 
العربيــة املتحدة،  اإلمــارات 
والذي جرى علــى مدى عدة 
أيام، في إطار التعاون األخوي 

بحثا تعزيز التعاون املشترك وقاما بجولة في معرض البحرين الدولي للطيران

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات وعاهل البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة خالل مباحثاتهما الرسمية       (وام)

لكل ما فيــه اخلير واالزدهار 
للبلدين والشعبني الشقيقني.
وتبــادل اجلانبــان خالل 
اللقــاء األحاديــث األخويــة 
الودية التي تعبر عن العالقات 
املتجذرة بني دولــة اإلمارات 
البحرين وشعبيهما  ومملكة 
الشقيقني واحلرص املشترك 
علــى ترســيخها مبــا يخدم 
املتبادلة ويلبي  مصاحلهمــا 
تطلعاتهما إلى مزيد من التقدم 

والتنمية.


