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االثنني ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ عربية وعاملية

املرأة البحرينية حتصد ٨ من مقاعد 
مجلس النواب الـ ٤٠

املنامة - وكاالت: أعلنت اللجنة العليا 
لإلشــراف العام على سالمة االنتخابات 
في مملكة البحرين أمس النتائج النهائية 
لالنتخابات النيابية والبلدية بعد إجراء 
اجلولة الثانية واألخيرة لهذه االنتخابات 

أمس االول.
وأسفرت النتائج النهائية التي أعلنتها 
اللجنة العليا لالنتخابات وأوردتها وكالة 
أنبــاء البحرين (بنا)، عــن فوز ثمانية 
نساء و٣٢ رجال مبقاعد مجلس النواب، 
بينما فازت ثالث نساء بثالثة مقاعد في 
املجالس البلدية الثالثة من أصل ٣٠ مقعدا.

وعقدت اجلولة الثانية من االنتخابات 
النيابية والبلدية امس االول حلسم أسماء 
الفائزين من املترشحني في الدوائر التي 
لم حتسم في اجلولة األولى التي عقدت 

في ١٢ نوفمبر اجلاري.
وشــملت جولة اإلعادة مــن االقتراع 
التصويت فــي ٣٤ دائــرة انتخابية من 
أصل ٤٠ دائرة و٢٣ دائرة بلدية من أصل 

٣٠ دائرة.
وبلغت نســبة املشــاركة في اجلولة 

األولــى ٧٣٫١٨٪، وأســفرت عــن فــوز ٦
مترشحني نيابيني و٧ مترشحني بلديني.

وإجماال، صّوت الناخبون البحرينيون 
لـ ٥٠٧ مرشحني ومرشحات، الختيار ٤٠
نائبا لتمثيلهم في مجلس النواب، و٣٠

عضوا للمجالس البلدية.
وشهدت االنتخابات مشاركة واسعة 
من املرأة البحرينية، بزيادة بلغت أكثر 
من الضعف في عدد املرشحات لالنتخابات 
النيابية والبلدية مقارنــة باالنتخابات 
السابقة، إذ وصل عددهن إلى ٩٤ مرشحة 

من إجمالي العدد الكلي.
جدير بالذكر أن السلطة التشريعية 
في مملكة البحرين تتكون من مجلســي 
النواب والشورى الذي يتم تعيني أعضائه 

الـ ٤٠ وفق أمر ملكي.
أما املجالس البلديــة، فلكل محافظة 
مجلس بلدي، عدا محافظة العاصمة التي 
تتكون من مجلس يعني بأمر ملكي، وجتري 
االنتخابــات الختيــار أعضــاء املجالس 
البلدية باحملافظات الثالث األخرى، وهي: 

احملرق واجلنوبية والشمالية.

ً النتائج النهائية لالنتخابات تُسفر عن فوز ٣ سيدات مبقاعد بلدية من أصل ٣٠ مقعدا

جانب من عملية فرز األصوات في االنتخابات النيابية والبلدية في البحرين  (بنا)

ماليزيا: نتائجها متقاربة لالنتخابات البرملانية 
وحتالفان متنافسان يتنازعان الفوز

كواالملبــور- وكاالت: أعلــن كل مــن 
حتالف املعارضة في ماليزيا بقيادة أنور 
ابراهيم والكتلة املنافسة له بزعامة رئيس 
الوزراء السابق محيي الدين ياسني امس 
الفوز في انتخابات تشريعية مبكرة تقرر 
إجراؤها إلرســاء االســتقرار في الدولة 
الواقعة جنوب شرق آسيا، وأفضت إلى 

نتائج شديدة التقارب.
وتظهــر النتائج الرســمية تســجيل 
«باكاتان هارابان» (حتالف األمل) املعارض 
بزعامة أنور ابراهيم تقدما طفيفا مع ٨٢

مقعدا في مجلس النواب من أصل ٢٢٢، 
مقابل ٧٣ للتحالف الوطني «بيريكاتان 
ناسيونال» بزعامة رئيس الوزراء السابق 
محيي الدين ياسني. وبحسب النتائج حل 
ائتالف الســلطة «باريسان ناسيونال» 
بقيادة حــزب املنظمة الوطنية املوحدة 

«أومنو»، ثالثا، مع ٣٠ مقعدا.
وفقد رئيس الوزراء املاليزي األسبق 
مهاتيــر محمد البالغ ٩٧ عاما مقعده في 
البرملان بخسارته االنتخابات في معقله 
جزيرة النغواكــي. ويؤكد أنور ابراهيم 
أنــه حصد عددا كافيا من املقاعد يخوله 
تشكيل احلكومة املاليزية املقبلة وتولي 

منصب رئيس الوزراء.
لكن محيي الدين ياســني يؤكد األمر 
نفسه ويقول إنه بدأ مفاوضات في البرملان 
لتشــكيل حتالفات، مــن دون إعطاء أي 

تفاصيل حول طبيعة هذه املفاوضات.
وإثر مفاوضــات محمومة، قال أنور 

ابراهيم في تصريح للصحافيني «لدينا 
حاليا الغالبية لتشكيل حكومة».

ولــدى ســؤاله عــن اجلهــات التــي 
ستنضوي في حتالف معه، لم يشأ ابراهيم 
البالغ ٧٥ عاما ذكر أسماء، لكنه أشار إلى 
تعهدات خطية مت تقدميها ســتحال إلى 

امللك للمصادقة عليها.
مــن جهته، قال محيي الدين ياســني 
للصحافيني «نحن مستعدون للعمل مع 

كل األحزاب».
وقــد طلب الديــوان امللكــي من قادة 
األحزاب السياســية حتديــد أي ائتالف 
هو املفضل لديهم وكذلك رئيس الوزراء 
الذي يرشــحونه للمنصب. وعلى قادة 
األحزاب أن يسلموا امللك خياراتهم اليوم.

وبعد أكثر من ستني عاما على وجوده 
في الســلطة، متثل االنتخابات الصفعة 
األحــدث التــي يتلقاها حــزب «املنظمة 
الوطنية املاليزية املتحــدة» (اختصارا 
أومنــو) فــي االنتخابات بعــد أن هيمن 
تاريخيا على البالد حتى إطاحته في ٢٠١٨.

وعــاد حــزب «أومنو» إلى الســلطة 
بأغلبية ضئيلة في العام ٢٠٢١، مستفيدا 
مــن الصراعــات بني احلكومتــني اللتني 

خلفتاه.
وعلى أمل تعزيز قبضته على السلطة، 
حــل رئيس الــوزراء إســماعيل صبري 
يعقــوب البرملــان ودعا إلــى انتخابات 
مبكرة، كان من املقرر إجراؤها أصال في 

سبتمبر ٢٠٢٣.

األحزاب السياسية حتسم اليوم أيهما يحظى باألغلبية لتشكيل احلكومة

نظام ردع أميركي ضد «التهديدات الوشيكة» في الشرق األوسط
املنامة ـ وكاالت: قال منسق 
مجلس األمن القومي االميركي 
للشرق األوسط وشمال أفريقيا 
بريــت ماكغــورك ان الواليات 
املتحــدة تعمل علــى بناء بنية 
حتتية متكاملة للدفاع اجلوي 
والبحــري في املنطقة في وقت 
تتصاعــد التوترات مــع إيران 
املتهمة بشن هجمات ضد سفن 

في مياه اخلليج العربي.
وأوضح بريــت ماكغورك، 
في كلمة له أمام مؤمتر «حوار 
املنامة» الســنوي في البحرين 
امس، أن واشنطن تركز على ردع 
«التهديدات الوشيكة» في املنطقة 
الغنية مبوارد  االســتراتيجية 
الطاقة. وأضاف ماكغورك «تعمل 
الواليات املتحدة اآلن بنشاط على 
بناء بنية دفاعية جوية وبحرية 
متكاملة في هذه املنطقة»، مضيفا 
«يتم حاليا تنفيذ شيء حتدثنا 
عنه منذ فترة طويلة، من خالل 

نيــوز عربيــة» أمــس، «حمل 
املشاركون األميركيون في حوار 
املنامة رســالة واضحة مفادها 
حتمية الشراكة، إذ أن الواليات 
املتحدة ملتزمة متاما بشركائها، 
الثنائية  ليس فقط بعالقاتهــا 
طويلة األمد ولكــن أيضا على 
الصعيــد متعدد األطــراف من 
خالل مفهوم ما نســميه الردع 

وعن سياســة واشنطن في 
الشرق األوسط، أوضحت غريط 
أن الواليات املتحدة تبني هيكال 
إقليميــا مع شــركائها من أجل 
تعزيز التعاون وردع اخلصوم 
ووضع الشروط ملستقبل أكثر 

استقرارا وتكامال.
واســتطردت «فــي حــوار 
املنامة، نؤكد مجددا على األهمية 
التي توليها واشنطن لشراكاتها 
االســتراتيجية املمتــدة لعقود 
فــي منطقة الشــرق األوســط، 
ونؤكد على التزامنا الدائم بأمن 
ودفاع شركاء الواليات املتحدة 
عن أراضيهــم». ولفتت إلى أن 
اإلدارة األميركية تقوم بالعديد 
من اإلجراءات لدعم االســتقرار 
فــي منطقة الشــرق األوســط 
«بدايــة من الشــراكات األمنية 
والدفاعيــة وصوال إلــى تبادل 
اخلبرات واملعلومات والتدريبات 

العسكرية املشتركة».

املتكامــل». وفســرت املتحدثة 
باسم اخلارجية األميركية مفهوم 

«الردع املتكامل»، بأنه يعني:
٭ القيام باستثمارات متزامنة 
في القدرات واملفاهيم العسكرية 
املتطورة في جميــع املجاالت، 
ليس فقط في البر واجلو والبحر 
ولكن في الفضــاء اإللكتروني 

واخلارجي أيضا.
٭ العمــل على تعزيــز قابلية 
البيني واالتصاالت  التشــغيل 

اآلمنة عبر قطاعات الدفاع.
٭ احلفــاظ على جــدول قوي 
من التدريبات وحتديد مجاالت 
حتسني إمكانات العمل اجلماعي.
وتابعــت: علــى املســتوى 
االســتراتيجي، يتمثل أحد أهم 
عناصــر «الــردع املتكامل» في 
االســتفادة مــن شــبكتنا التي 
ال تضاهــى من الشــركاء لبناء 
حتالفات كبيرة وفعالة لتعزيز 

األهداف األمنية املشتركة.

واشنطن تؤكد أنها لن تسمح ألي دولة أجنبية أو إقليمية بالسيطرة على املنطقة أو أيٍّ من دولها

بريت ماكغورك

الشــراكات املبتكرة والتقنيات 
اجلديدة». وقــال ماكغورك إن 
القــوات األميركيــة «كشــفت 
وردعت تهديدات وشــيكة» من 

جانب إيران.
في ســياق ذي صلة، قالت 
املتحدثة اإلقليمية باسم وزارة 
اخلارجية األميركية هالة غريط، 
في حديث خاص ملوقع «سكاي 

اجلمهوريون املنافسون لترامب: ال لدعم 
مرشحني «مجانني» في االنتخابات التمهيدية

واشنطن - وكاالت: شّكل 
جتمع حاشد للحزب اجلمهوري 
في الس فيغاس، فرصة لعدد 
كبير من املنافسني احملتملني 
لدونالد ترامب في السباق إلى 
البيت األبيض النتقاد تشكيكه 
في نتائج االنتخابات الرئاسية 
السابقة ورأوا أن الوقت حان 
لالبتعاد عن الرئيس األميركي 
السابق. جاء ذلك على الرغم 
من الترحيب احلار الذي حظي 
به ترامب خــالل أول خطاب 
له منذ إعالنه الثالثاء املاضي 
ترشحه لالنتخابات الرئاسية 

لعام ٢٠٢٤.
وقــال ترامــب (٧٦ عاما) 
أمام جتمع لـ «حتالف اليهود 
اجلمهوريني» في الس فيغاس 
إن احلــزب اجلمهــوري بات 
«أقوى» حتت قيادته. وشكك 
الرئيــس الســابق مجددا في 
فــو جــو بايــدن بانتخابات 
الرئاســة عام ٢٠٢٠، وقال إن 
«االنتخابــات كانت مزورة»، 
كما رفض حتمل مســؤولية 
األداء الضعيف للجمهوريني 
في انتخابات منتصف الوالية 
التــي جــرت فــي الثامن من 

نوفمبر اجلاري.
وردا علــى ســؤال حــول 
سبل متكنه من حتسني قدرة 
احلزب على جــذب الناخبني 
فــي األريــاف بعــد نتائــج 
مخيبة لآلمــال في انتخابات 
منتصف الوالية، شدد ترامب 

لكنه باشر أســلوبه املعهود 
في توجيــه االنتقادات قائال 
إن اســم حاكم فرجينيا غلني 
يونغنكــني «يبــدو صينيا»، 
ووصف اســم ديسانتيس بـ 

«رون ديسانكتيمونيوس».
وانتقد العديد من املنافسني 
أســلوب ترامب الــذي حملته 
شخصيات جمهورية مسؤولية 
األداء الضعيــف في انتخابات 
منتصف الوالية. ورأى حاكم 

كنتم تؤمنون بهــذا، أؤيدكم، 
وإال فأنا أرفضكم». وأضاف إن: 
«حقيقة ذلك هي سبب خسارتنا 
ألن دونالد ترامب وضع نفسه 
قبل أي شخص آخر». ووافقه 
الرأي حاكم نيوهامبشر كريس 
سونونو، وقال: «لدي سياسة 
عظيمــة للحــزب اجلمهوري. 
دعونا نتوقف عن دعم مرشحني 
غيــر مؤهلــني ومجانــني فــي 

انتخاباتنا التمهيدية».

واليــة نيوجيرســي الســابق 
كريس كريستي وأحد املقربني 
السابقني من ترامب إن السبب 
يعــود إلــى معاييــر اختيــار 
املرشحني، وقال: «اختار دونالد 
ترامب املرشحني مبعيار واحد. 
لم يكن األمر متعلقا بأهليتهم 
أو  أو خبرتهــم أو حكمتهــم 
بجاذبيتهــم (...) بــل مبــا إذا 
كانوا يعتقــدون أن انتخابات 
٢٠٢٠ الرئاسية قد سرقت. فإذا 

على أن سجله حافل باختيار 
فائزين، وقال: «في انتخابات 
منتصف الوالية، كما سمعتم 
على األرجح، حققت ٢٢ فوزا 
و١٦ خســارة، الصحافــة ال 
تريد أن تذكــر ذلك واحلزب 
اجلمهــوري حصــل علــى ٥

ماليني صوت أكثر مما حصل 
عليه الدميوقراطيون».

ولــم يذكــر ترامــب فــي 
خطابه منافســيه احملتملني، 

جدل حول إعادة تفعيل حسابه على «تويتر».. والرئيس السابق: غير مهتم
نيويــورك - وكاالت: 
أعاد املالــك اجلديد ملنصة 
إيلون ماســك  «تويتــر» 
تفعيــل حســاب الرئيس 
األميركي الســابق دونالد 
ترامب بعــد أن كان حظر 
إثر اجتياح عدد من أنصار 
ترامب مبنى الكابيتول في 
٦ يناير ٢٠٢١، ما اثار جدال 
واسعا في اوساط الساسة 
األميركيني. وكتب ماســك 
على حســابه اخلاص في 

تويتر «الشعب قال كلمته. ترامب سيعود»، وذلك بعد النتيجة 
اإليجابية الستطالع أطلقه ماسك بهدف اتخاذ قرار بشأن إعادة 
تفعيل حســاب الرئيس األميركي السابق. وأجاب أكثر من ١٥

مليون مشــترك في تويتر على سؤال االستطالع، وصوتت 
نســبة ٥١،٨٪ بـ «نعم» لعودة الزعيم اجلمهوري إلى املنصة. 
وعاد حســاب ترامب على تويتر إلى الظهور بعد دقائق قليلة 

من إعالن إيلون ماســك، وتعود آخر تغريدة عليه إلى الثامن 
من يناير ٢٠٢١. وأشاد املرشح اجلمهوري باملبادرة وبإيلون 
ماســك وقال «أحبه كثيرا. كما تعلمون، إنه شخصية متميزة 
وأنا أحب الشخصيات املتميزة». ولكن ترامب لفت إلى أنه بات 
ميتلك حاليا شبكته اخلاصة «تروث سوشيال» لكنه وجه صفعة 

ملاسك وقال انه غير مهتم بالعودة الى «تويتر».

روسيا وأوكرانيا تتبادالن االتهامات بقصف محطة زابوريجيا النووية
عواصــم ـ وكاالت: تبادلت 
أوكرانيــا وروســيا االتهامات 
بقصــف محطــة زابوريجيــا 
النوويــة، حيث قالت شــركة 
الطاقــة النوويــة األوكرانيــة 
إنرجو أتوم إن اجليش الروسي 
قصف محطة زابوريجيا للطاقة 
النوويــة صبــاح امــس، وإن 
منشآت البنية التحتية باحملطة 
تعرضت ملا ال يقل عن ١٢ قصفا.

وقالت الشركة عبر تطبيق 
املعــدات  تليغــرام إن قائمــة 
املتضررة تشير إلى أن املهاجمني 
«استهدفوا وعطلوا بشكل دقيق 
البنيــة التحتيــة التــي كانت 
ضرورية إلعادة تشغيل وحدتي 
الطاقة اخلامســة والسادسة» 
واســتئناف إنتاج الطاقة لسد 
االحتياجات األوكرانية، متهمة 
القوات الروسية «مرة أخرى، 
بتعريض العالم بأسره للخطر».
فــي املقابل، أفاد مستشــار 
مدير عام شركة «روس أتوم» 
رينــات كارتشــا بــأن احملطة 

وأول من أمس «بشكل مفاجئ» 
أنهت فتــرة اتســمت بالهدوء 
النســبي في املنشــأة، بحسب 

الوكالة إلى  نوافذهم. ودعــت 
الوقف الفوري لهذه الهجمات.

وجدد رئيس الوكالة رافاييل 

حلماية األمان واألمن النوويني 
حول احملطة، محذرا من أنه أيا 
مــن كان يقوم بقصف املنطقة 
احمليطة مبحطة «زابوريجيا» 

للطاقة فإنه «يلعب بالنار».
من جانبه، وصف ميخائيلو 
بودوليــاك مستشــار الرئيس 
األوكراني، املساعي التي يبذلها 
الغرب إلقناع أوكرانيا بالتفاوض 
مع موســكو بـ «الغريبة» بعد 
سلسلة االنتصارات العسكرية 
التي حققتها كييڤ، معتبرا أنها 

أشبه بطلب استسالم البالد.
وقال بودولياك في مقابلة 
أجرتهــا معه وكالــة «فرانس 
بــرس»: «عندمــا يكــون زمام 
املبــادرة بيــدك فــي ســاحة 
القتــال، ينطــوي علــى غرابة 
تلقــي مقترحات على غرار لن 
تكــون قادرا علــى حتقيق كل 
شيء بالوسائل العسكرية بكل 

األحوال، عليك أن تفاوض».
واعتبر بودوليــاك أن هذا 
األمر من شــأنه أن يوحي بأن 

ما ورد في البيان. وقالت الوكالة 
الدولية إن اخلبراء التابعني لها 
شاهدوا بعض االنفجارات من 

غروســي، في بيان، مناشدته 
العاجلــة لطرفــي الصراع في 
أوكرانيا االتفاق وتنفيذ منطقة 

البالد «التي تستعيد أراضيها 
عليهــا أن تستســلم للبــالد 
التي تتعــرض لهزمية». هذا، 
الدفاعية  وقالت االستخبارات 
األوكرانية إن اخلدمات اخلاصة 
الروسية تخطط لـ «استفزازات» 
في أهداف ببيالروسيا، من بينها 
محطة «أوستروفيتس» للطاقة 
النووية الواقعة في شمال غرب 
البالد، على بعد كيلومترات من 

احلدود مع ليتوانيا.
وأفادت وكالة «بلومبيرغ» 
لالنباء امس، بأن وزير الدفاع 
األميركــي لويــد أوســنت حذر 
مــن «دوامة خطيرة النتشــار 
األسلحة النووية»، ناجتة عن 

غزو موسكو ألوكرانيا.
مــن جهــة اخــرى، أعلــن 
املتحدث باسم القوات األوكرانية 
في اجلهة الشــرقية ســيرهي 
شيريفاتي امس أن جيش بالده 
جنح بالفعل في حترير اثنتي 
عشرة منطقة من أيدي القوات 
الروسية في إقليم لوغانسك.

كييڤ تعتبر التفاوض مع موسكو مبنزلة استسالم

صياد بقاربه على نهر دنيبرو بينما يتصاعد دخان أسود من احتياطي نفطي في خيرسون          (أ.ف.پ)

شــهدت قصفــا، وأن ١٥ قذيفة 
أصابــت مرافق املنشــأة خالل 
قصــف امــس. وقال كارتشــا 
ـ وفقــا لقناة «روســيا اليوم» 
اإلخباريــة ـ «إن قــوات نظام 
كييڤ استهدفت املبنى الثاني 
في احملطة، واملخصص لتخزين 
الوقود النووي املستهلك، وكذلك 
الســاحة املخصصــة لتخزين 
النفايــات النوويــة اجلافــة»، 
مؤكدا أن القصف لم يتســبب 

بأي تسرب إشعاعي.
مــن جهتها، قالــت الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، امس إن 
احملطة تعرضت لعدة انفجارات 
قويــة، مضيفة في بيان لها ان 
اخلبراء التابعني لها على األرض 
أبلغوا عن تســجيل عشــرات 
االرتطامــات بالقرب من موقع 
أكبر منشأة نووية في أوروبا 

وفي داخل املنشأة أيضا.
وقال رئيس الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية رافاييل غروسي 
إن األحــداث التي وقعت أمس 

إيران تصدر سادس حكم باإلعدام على محتجني
عواصــم ـ وكاالت: حكمت احملكمــة الثورية في 
طهران أمس على شخص سادس باإلعدام على خلفية 
مشاركته في االحتجاجات التي تشهدها ايران منذ وفاة 
الشابة مهسا أميني في منتصف سبتمبر، حسبما أفادت 
وكالة «ميزان أونالين» التابعة للسلطة القضائية. وأدين 
املتهم بـ«سحب سكني بقصد القتل وبث الرعب وخلق 
حالة من انعدام األمن في املجتمع خالل أعمال الشغب 
األخيرة»، وفق «ميزان أوناليــن». وقضت احملكمة 

بأنه «محارب» (وتعني عدو اهللا بالفارســية)، حسبما 
أفادت الوكالة. وفي األيام األخيرة، صدرت خمســة 
أحكام باإلعدام عن احملكمة الثورية على خلفية قضايا 
مرتبطة بـ«أعمال شــغب» راهنة في محافظة طهران. 
وميكن استئناف األحكام الصادرة بحق جميع هؤالء 

املتهمني أمام احملكمة العليا.
من جهة اخرى، حتدثت عائلة وأقارب مدرسة اللغة 
الفرنسية والنقابية سيسيل كوهلر، احملتجزة في إيران 

منذ مايو املاضي، للمرة األولى أمس إلحدى الصحف 
اإلقليمية، وقالت «من أجلها يجب أن ال ننكسر». وقال 
والدها باسكال كوهلر لصحيفة «درنيير نوفيل دالزاس» 
(DNA) «هل نحن على يقني أنها التزال على قيد احلياة 
في الوقــت الذي ال نعرف فيه حتى مكان احتجازها؟ 
مصلحتهم ليست في قتلها، وهي بالتأكيد تعامل أفضل 
من املعتقلني اإليرانيني على املستوى املادي، ولكن هذه 

املعاملة غير إنسانية».

آخر تغريدة لدونالد ترامب على «تويتر» قبل نحو عامني


