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بغداد � ا.ف.پ: أم���رت احملكمة العراقية 
العليا امس البرملان بالغاء جلسته املفتوحة 
والعودة للجلسات العادية بهدف انهاء االزمة 
التي تعوق تش���كيل احلكومة منذ اكثر من 
سبعة اشهر على االنتخابات، وفقا للمتحدث 

باسم احملكمة.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار املتحدث 

باسم احملكمة ل� »فرانس برس«، ان »احملكمة 
اصدرت قرارا بإلغاء اجللسة املفتوحة للبرملان 

واستئناف اجللسات االعتيادية«.
واضاف ان »على البرملان العودة للجلسات 
االعتيادية وانتخاب رئيسه ونائبيه وممارسة 
واجباته االعتيادية تباعا« مؤكدا ان »اي تأخير 

في عقد اجللسات يعد مخالفا للدستور«.

المحكمة العراقية العليا تأمر البرلمان بالعودة لجلساته وانتخاب رئيسه

)أ.ف.پ( الشيخ خالد بن علي وزير العدل البحريني معلنا نتائج االنتخابات  

)أ.ف.پ( جانب من عملية فرز األصوات  

رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي غابي أشكنازي

أشكنازي يؤيد اعتداءات جنوده على »الحرية«:
قتلوا من كان ينبغي قتلهم 

احملاضر األميركي، وتوجه اثنان من أعضاء الكونغرس 
لرئيس اجلامعة إيبري نلسون بطلب للتحقيق فيما 
إذا كان احملاض����ر يعرب عن آرائ����ه هذه داخل حرم 

اجلامعة التي متول من ميزانية الدولة.
وأضافت أن شريط ڤيديو نشر على مواقع اإلنترنت 
أظهر البروفيسور سيديك يطالب خالل مظاهرة في 
الثالث من سبتمبر املاضي بتدمير إسرائيل لتسهيل 

حتقيق السالم..
ول����م يتراجع عن كالمه خ����الل لقاء مع صحيفة 
أميركية حيث قال »أنا ضد إسرائيل ولست ضد اليهود.. 

وأن الضغط لن يؤثر علي كي أغير رأيي«.
وأش����ارت الصحيفة إلى أن سيديك أميركي من 
أصل باكستاني وكان قد تلقى عدة تهديدات من خالل 
اتصاالت هاتفية وعبر البريد اإللكتروني.. وشنت 
منظمات مؤيدة إلسرائيل حملة إعالمية ضده وطالبت 
رئيس اجلامعة إيبري نلسون بأن يتأكد بأن أقوال 

سيديك ال يتم سماعها داخل قاعة الدراسة.

عواص����م � وكاالت: أدلى رئي����س أركان اجليش 
اإلس����رائيلي غابي أش����كنازي أمس بشهادته للمرة 
الثاني����ة أمام »جلنة تيركل« اإلس����رائيلية لتقصي 
احلقائق حول األح����داث الدامية التي رافقت اعتداء 
القوات اإلسرائيلية على أسطول احلرية التركي وقال 

إن اجلنود قتلوا من كان ينبغي قتلهم.
ونقلت وسائل إعالم إس����رائيلية عن أشكنازي 
قوله إن »اجلنود لم يطلقوا النار فورا )بعد إنزالهم 
على سطح السفينة »مرمرة«( وحتى أنهم خاطروا 
بأنفسهم بشكل كبير وشغل أحدهم قنبلة صوتية 
بقربه من أجل اخلروج من الوضع واجلنود عملوا 
بصورة مدروس����ة ولم يصيبوا من لم يكن ينبغي 

إصابته«.
واعتبر أشكنازي أن »تفاصيل التحقيقات التي 
مت تس����ليمها للجنة غير مس����بوقة ويعزز الشعور 

باالعتزاز لدى اجلنود«.
من جهتها نقلت صحيفة »جيروزاليم بوس����ت« 
اإلسرائيلية � في تقرير لها على موقعها االليكتروني 
أمس � إن »أش����كنازي أكد من جديد أمام اللجنة أن 
وحدة الكوماندوز البحرية التي هاجمت األس����طول 
قد اتخذت إجراءات استثنائية للحد من العنف على 
منت السفينة وأن مسؤولية القتال الذي اندلع على 

منت السفينة كان سببها الناشطون«.
وأض����اف أن »اجلنود عند بلوغهم الس����فينة لم 
يطلقوا النار وعرضوا أنفس����هم للخطر وانه عندما 
حاول أحد النشطاء خنق جندي قام اجلندي بإلقاء 

قنبلة للهروب من هذا الوضع«.
في سياق آخر، ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
اإلس����رائيلية أن تصريحات البروفيسور األميركي 
هاوكار سيديك احملاضر املعروف بجامعة لينكولن 
األميركية التي طالب فيها بتدمير إسرائيل من أجل 
حتقيق الس����الم في منطقة الش����رق األوسط أثارت 
مخاوف عدد من أعض����اء الكونغرس املدافعني عن 

إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن الكونغرس األميركي بدأ 
بالتحقيق في األقوال التي اعتبرها متطرفة تلفظ بها 

حملة واسعة ضد بروفيسور أميركي دعا إلى تدمير إسرائيل لتحقيق السالم

الممثل الهزلي داهيكو مرشح »جدي جدًا« لرئاسة ساحل العاج 

خطأ بريطاني فادح أجّل القضاء على الزرقاوي 15 شهراً

أبيدجان � أ.ف.پ: يطرح املمثل 
الهزلي أدام����ا داهيك��و املع��روف 
ب� »رئيس حزب السكارى« نفسه 
مرشحا »جديا جدا« لالنتخابات 
املرتقبة في س����احل  الرئاس����ية 

العاج.
وقبل زمن ب����دأ البعض فعال 
بإطالق لقب »الرئيس« على هذا 
املمثل البال����غ من العمر 42 عاما، 
والذي كان والده قد هاجر من مالي 

الى ساحل العاج. 
هو احد املرشحني األربعة عشر 
الى االنتخابات الرئاس����ية املقرر 
إجراؤها في 31 أكتوبر، بعدما كانت 

مقررة في العام 2005.
ويواجه رئيس »حزب السكارى« 

في معركته االنتخابية مرشحني من 
»الوزن الثقيل«، من بينهم الرئيس 
املنتهية واليته ل����وران غباغبو، 
الس����ابق أنري كونان  والرئيس 
السابق  الوزراء  بيدييه، ورئيس 
احلسن وتاره، الذين يهيمنون على 
احلياة السياس����ية منذ وفاة »اب 
االم����ة« فليكس هوفويه � بوانيي 

في 1993.
الذي يبدو على  اداما،  ويقول 
درجة كبيرة من اجلدية في حملته 
االنتخابي����ة »ان����ا ال أخوض هذه 
املعركة االنتخابية ألبدو سخيفا، 
السياس����ة  ادفع رجال  ان  اري����د 

ليكونوا خالقني أكثر«.
ومن����ذ ان مت����ت املوافقة على 

ترشيح أداما الذي منحه الرئيس 
لوران غباغبو جنسية البالد، سرت 
ش����ائعات مفادها انه مدفوع في 
حركته هذه من األوساط الرئاسية 
بهدف انتزاع اصوات من احلسن 
وتاره الذي يتمتع بشعبية واسعة 
بني »دي����وال«، أكب����ر املجموعات 

العرقية شمال البالد.
لكن اداما يؤكد ان ترش����يحه 
ليس مدفوعا من أحد، ويشدد على 
القضايا التي تعنيه في البالد، مثل 

موضوع التعليم.
وق����د اخت����ار اداما املدرس����ة 
االبتدائية التي أمضى فيها طفولته 
في احد أحي����اء ابيدجان الفقيرة 

ليطلق منها حملته االنتخابية.

فارتدى زيا كاكيا كالزي املوحد 
الذي يرتديه طالب املدارس، وانتظم 
في الصفوف مع تالميذ املدرس����ة 
الى  الدخول  وانتظر معهم موعد 
الص����ف أمام عدس����ات التصوير 

وكاميرات الڤيديو.
لكن ادام����ا، او »الرئيس« كما 
يسميه البعض، ال ميتلك مقومات 
احلمل����ة االنتخابية، فهو ال ميلك 
»قميص����ا واح����دا لتوزيعه على 
الناس« كما يقول، لكنه يعتمد بدال 

من ذلك على »اخليال اخلصب«.
ويعتزم اداما التجول في األحياء 
الفقيرة املهمش����ة ف����ي العاصمة 
االقتصادية ليتكلم مع الناس عن 

»السالم واملصاحلة واالندماج«.

وحول املوقف من ترشح هذا 
املمثل تفتخر كاجي تانوه، وهي 
فتاة من ساحل العاج، بتقدم هذا 
املمثل الهزلي لالنتخابات الرئاسية 
الن »ترش����يحه يظهر ان الترشح 
لرئاس����ة البالد متاح لكل الناس 
حتى لو كان الش����خص من أسرة 

متواضعة«.
التي  وتعتبر هذه االنتخابات 
أرجئت باستمرار منذ نهاية والية 
الرئيس غباغبو في 2005، تاريخية 
ألنها س����تنهي عقدا م����ن األزمات 
واالنقالب الفاشل في 2002 الذي 
قسم البالد بني جنوب موال وشمال 
خاضع لسيطرة القوات اجلديدة 

حركة التمرد السابقة.

لندن ـ عاصم علي ووكاالت
في سياق الفضائح العديدة التي خرج 
بها مخزون الوثائق األميركية املسربة عن 
حرب العراق، كشفت وثيقة لالستخبارات 
العسكرية األميركية أن خطأ بريطانيا 
فاضح����ا أدى إلى اف����الت زعيم تنظيم 
»القاعدة في بالد الرافدين« أبو مصعب 
الزرقاوي م����ن قبضة قوات »التحالف« 
حينها، إذ تبني أن املروحية البريطانية 
التي تالح����ق حتركاته كانت خالية من 
الوقود واضطرت الى العودة لقاعدتها 

للتزود به.
وأسفر هذا اخلطأ البريطاني الفاضح 
عن جناة الزرقاوي ل�15 شهرا عزز خاللها 
نشاط شبكات »القاعدة« وانتشارها في 
أكثر من محافظة عراقية ووس���ع نطاق 
عملياته���ا التي كان أهمه���ا تفجير مرقد 
االمامني العسكريني في سامراء في فبراير 

عام 2006، والتي أوصلت العراق الى حافة 
احلرب األهلية.

وأوضحت الوثيقة التي كانت ضمن آالف 
الوثائق التي سربها موقع »ويكيليكس« 
على االنترنت، أن هذا اخلطأ »الفادح« في 17 
مارس عام 2005، وقع بعدما سمعت خلية 
استخبارات عسكرية في قاعدة البصرة 
البريطانية أن الزرقاوي كان يسافر جنوبا 

من العمارة الى البصرة.
أبلغ البريطانيون القوات الدمناركية 
باخلبر الساعة 2.15 بعد الظهر. بعد نصف 
ساعة، رصدت مروحية »لينكس« سيارة 
مشبوهة يعتقد أن الزرقاوي يستقلها، 
توقفت في موقع يبعد 12 كيلومترا جنوب 

القرنة.
إال أن املروحية اضطرت الى التزود 
بوقود بعدما تبني أنها خالية منه، وذلك في 
خطأ رهيب للقوات البريطانية، والسيما 

أن اجليش األميركي أرسل قوات خاصة 
وجوية الى املنطقة حملاولة اعتقال زعيم 
»القاعدة، وقتل الزرقاوي في غارة أميركية 

شمال بغداد في يونيو من عام 2006.
الى ذلك، ش����دد نائب رئيس الوزراء 
البريطاني نيك كليغ على ضرورة دراسة 
االتهامات التي تضمنتها وثائق عسكرية 
أميركية مسربة واملتعلقة باحتواء اعمال 

قتل وتعذيب وانتهاكات في العراق.
وقال كليغ الذي وصف حرب العراق في 
السابق بأنها »غير شرعية« ان االمر يعود 
لإلدارة األميركية للرد على التساؤالت 

املتعلقة مبمارسات قواتها في العراق.
واضاف كليغ ف����ي مقابلة مع هيئة 
االذاعة البريطانية )بي.بي.سي( »يجب 
أال نس����تبعد امكاني����ة اج����راء حتقيق 
في ممارس����ات الق����وات البريطانية في 

العراق«.

وتابع »ميكننا االعراب عن اس����فنا 
الش����ديد ازاء الكيفية الت����ي وقعت بها 
عمليات تس����ريب الوثائق هذه ولكنني 
اعتقد ان طبيعة االتهامات )التي تتضمنها( 

خطيرة للغاية«.
وفيما يتعلق مبا اذا كان ينبغي فتح 
حتقيق في ممارسات اجلنود البريطانيني 
قال كليغ »اعتقد ان أي شيء يثير ايحاءات 
بوجود انتهاك للقواعد االساسية للحرب 
والصراع واالشتباك او ان التعذيب وقع 
باي صورة ف����ان هذا امر خطير للغاية 

ويجب النظر اليه«.
وتأتي تصريحات كليغ متناقضة مع 
بيان اصدرته وزارة الدفاع البريطانية 
نبهت فيه الى ان نشر 400 الف وثيقة 
عسكرية سرية أميركية جديدة عبر موقع 
)ويكيليكس( االلكتروني قد تعرض ارواح 

اجلنود البريطانيني للخطر.

البحرين: جولة إعادة لـ 9 دوائر ومرشحو »الوفاق« الـ 18 في البرلمان
تنافس »األصالة« و »المنبر« فتح الطريق أمام »المستقلين«

املنامة � وكاالت: كشفت النتائج النهائية لالنتخابات 
البحريني����ة امس حتقيق املعارضة الش����يعية فوزا 
كام����ال في انتخابات مجلس النواب اذ حس����م جميع 
مرشحيها املعركة من الدورة االولى وباتت تسيطر 
على 18 مقعدا من أصل أربعني و17 مقعدا بلديا فيما 
فاز 10 مس����تقلني في االنتخابات النيابية ولم حتسم 
9 دوائر انتخابية بعد، وأوضحت النتائج خسارة كل 
من »املنبر اإلسالمي« و»جمعية األصالة اإلسالمية« 

السنيتني ما مجموعه خمسة مقاعد.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية لالنتخابات عبداهلل 
البوعينني ان املرش����حني الثمانية عش����رة جلمعية 
الوفاق الوطني االسالمية التي متثل التيار الرئيسي 
للش����يعة في البحرين، فازوا جميعه����م منذ الدورة 

االولى لالنتخابات.
وكان ميثل اجلمعية 17 نائبا في املجلس املنتهية 
واليته بزعامة الشيخ علي سلمان االمني العام جلمعية 

الوفاق.
وقال س����لمان لوكالة فرانس ب����رس تعليقا على 
النتائج ان »الرسالة االهم للحكومة )هي( ان الوفاق 

اكبر جمعية سياسية في البحرين«.
وبحسب سلمان فان »هذه االرادة الشعبية يجب 

ان حتترم وان يتم التعاون معها بشكل ايجابي«.
وكانت خمس����ة مقاع����د حس����مت بالتزكية قبل 
االنتخابات بينهم امل����راة الوحيدة حتى االن لطيفة 
القعود، فيما س����تنظم دورة ثانية السبت املقبل في 

30 اكتوبر للبت في تسعة مقاعد.
اما على صعيد اجلمعيات الس����نية املشاركة في 
االنتخابات، فقد خس����ر ثالثة من مرش����حي جمعية 
املنبر الوطني االسالمي )االخوان املسلمون( وانتقل 
اخلمس����ة الباقون الى املرحل����ة الثانية اذ لم يفز اي 

مرشح للجمعية من الدورة االولى.
ومن ابرز مرشحي اجلمعية املنتقلني الى الدورة 

الثانية، رئيسها عبداللطيف الشيخ.
وخاضت جمعية املنبر االنتخابات في مواجهة مع 
السلفيني املنضويني حتت لواء جمعية االصالة، وينتقل 

معظم مرشحي الطرفني الى انتخابات االعادة.
لكن السلفيني، وعلى عكس االخوان، حسموا مقعدين 
ملصلحته����م احدهما بالتزكية قبل االنتخابات لنائب 
رئيس كتلة االصالة عادل املعاودة، فيما انتقل رئيس 
الكتلة غ����امن البوعينني الى الدورة الثانية مع ثالثة 

مرشحني سلفيني آخرين.
وكان ميثل جمعية املنبر الوطني اإلسالمي سبعة 
نواب في املجلس املنتهية واليته فيما كان السلفيون 

يسيطرون على ستة مقاعد.
 وع����ن فوز جمعية الوفاق، ق����ال احمللل عبيدلي 
العبيدلي لوكالة فرانس برس »اعتقد ان هذه نتيجة 
مباشرة للجو االعالمي الذي ساد قبل االنتخابات، لقد 
انعكس هذا في الش����ارع الشيعي باندفاع املترددين 
وحت����ى املقاطعني للتصويت بكثافة جلمعية الوفاق 

باعتبارها املعبر االساسي عن الطائفة«.
 واض����اف »الهجوم املكثف عل����ى جمعية »وعد« 
)يس����ار( باعتبارها حليفا ل� »الوفاق« رفع اسهمها 

لدى اجلمهور الشيعي ايضا«.
وفي املقابل، اش����ار احمللل الى ان »اخلاسر االكبر 
ف����ي هذه االنتخابات حتى حد اآلن هم اإلس����الميون 
السنة وخصوصا االخوان املسلمني الذين فقدوا ثالثة 
مقاعد في مجلس النواب ولم يتمكن اي من مرشحيهم 
من اجتياز ال����دور االول ودخل غالبهم في انتخابات 

االعادة«.
وأوضح »هناك فهم خاطئ رائج هو ان اإلسالميني 
الس����نة والس����نة عموما هم من املواالة )..( هذا فهم 
خاطئ« معلال ذلك بعدم اتخاذ اإلس����الميني الس����نة 

»مواقف تعطيهم ثقال في الشارع«.
وبحسب احمللل فانه »على اإلسالم السياسي السني 

ان يعيد حساباته بشكل شامل سواء في عالقته مع 
السلطة او مع املعارضة وهذه مهمة ليست سهلة«.

وأظه����رت نتائج االنتخابات ان التنافس بني اكبر 
تيارين لإلسالميني الس����نة وهما االخوان املسلمون 
والسلفيون قد حتول الى ما يشبه معركة كسر عظم، 
حيث يتواجه مرشحو االخوان والسلفيون في معظم 
دوائ����ر النفوذ التقليدي للتياري����ن في املناطق ذات 

الغالبية السنية.
كما يخوض االخوان املس����لمون املنضوون حتت 
جمعية املنبر الوطني اإلس����المي مواجهة اخرى مع 
جمعية العمل الوطني الدميوقراطي )وعد � يسار قومي( 
في احدى دوائر محافظة احملرق )شرقي العاصمة(، 
فيما تخوض مرشحة »وعد« منيرة فخرو معركتها 
ضد مرشح مس����تقل هو عيسى القاضي املدعوم من 

السلفيني.
ومن جهته، اعتبر استاذ علم االجتماع في جامعة 
البحرين باقر النجار ان »املعاجلات االعالمية للحالة 
االمنية التي س����ادت قبل االنتخابات رفعت اس����هم 
»الوف����اق« ودفعت حظوظها الى األعلى على العكس 

مما كان متوقعا«.
وأضاف النجار »لقد شعر اجلمهور الشيعي بانه 
مستهدف فصوتوا بكثافة ل� »الوفاق« رغم حالة متلمل 
كانت سائدة حيال »الوفاق« وادائها خالل السنوات 

االربع املاضية«.
وبحسب النجار، »كانت هناك ميول لدى كثيرين 
بعدم التصويت في هذه االنتخابات لكن االحداث االمنية 

وتاليا املعاجلة االعالمية حفزتهم للمشاركة«.
وفي املقابل، اعتبر النجار ان املواجهة بني اإلسالميني 
السنة افضت الى »اختراقات في الدوائر السنية بحيث 
اصبح التمثيل السياسي للسنة داخل البرملان متنوعا 
اكثر مع زيادة عدد املس����تقلني على حساب االخوان 

املسلمني والسلف«.

الملك حمد: االنتخابات ردنا على المشككين في استمرارية مشروعنا الحضاري
المنام���ة � كونا: أك���د عاهل مملكة 
البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
أن نهج الشورى والديموقراطية سيبقى 
نهج حياة وعمل للبحرين وأهلها وأن 
المسيرة مستمرة ومتواصلة بعزيمة 
صادق���ة وإرادة راس���خة لتحقيق كل 
األهداف الخيرة وبناء مستقبل أفضل 

لألجيال المقبلة.
وأع���رب مل���ك البحرين ف���ي كلمة 
له خالل جلس���ة مجل���س الوزراء عن 
اعتزازه البالغ بوعي الشعب البحريني 
وتقديره للمشاركة الشعبية الواسعة 
في االنتخابات النيابية والبلدية والتي 
البحرينيين  الناخبين  عكس���ت وعي 
ف���ي اختي���ار ممثليه���م ب���كل حرية 

ومسؤولية.
وهنأ العاهل البحريني � كما نقلت 
وكالة األنباء البحرينية � جميع المواطنين 
المجلس  الفائزي���ن بعضوية  وخص 
النيابي والمجالس البلدية لفوزهم في 

الدور األول من االنتخابات.

وحث الناخبين للذهاب مرة أخرى الى 
صناديق االقتراع وبالحماس نفسه في 
30 الجاري لالنتخاب في الجولة الثانية 
من ه���ذه االنتخابات ليكتمل المجلس 

النيابي والمجالس البلدية.
وق���ال: »بهذا يكون ردن���ا الوطني 
على من لم يكن متأكدا من استمرارية 
مش���روعنا الحضاري والذي نراه في 

تطور مستمر«.
وتمن���ى التوفيق والنج���اح للذين 
س���يخوضون الجولة الثانية من هذه 
االنتخابات، معربا عن أمله في أن ينهض 
المجلس النياب���ي والمجالس البلدية 
بالمس���ؤوليات الوطني���ة وفقا ألعلى 

معايير العمل والكفاءة.
وأكد ال���دور المهم ال���ذي قامت به 
المرأة البحرينية خالل هذه االنتخابات 
الفاعل���ة ف���ي تنظيمها  ومش���اركتها 
ومساهماتها الفاعلة في مختلف المجاالت 
خالل المسيرة الوطنية، متمنيا لها حظا 

أوفر في االنتخابات المقبلة.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء األمير 
خليفة بن س���لمان عن تهانيه لعاهل 
البحرين على نجاح االنتخابات النيابية 
والبلدية، مؤكدا أن نس���بة المشاركة 
الكبيرة على مستوى الترشيح واالنتخاب 
تؤكد الثقة الشعبية العالية في نجاح 
المش���روع الوطني للعاهل البحريني 
وقدرته على تحقيق طموحاتهم وآمالهم 

الحالية والمستقبلية.
واعتبر أن المشاركة الشعبية »عيد 
بحريني حقيقي وحدث مميز في التاريخ 
الوطني ألنه جس���د الوعي السياسي 
والحكمة والمسؤولية التي يتصف بها 

شعب مملكة البحرين«.
التنظيمية  الجه���ود  ان  وأوض���ح 
لالنتخابات وما حظيت به من تغطية 
إعالمية محلية وإقليمية ودولية مميزة 
كان���ت بحد ذاتها عنصر نجاح يضاف 
التي تميزت  النجاح األخرى  لعناصر 
بها االنتخابات ومنها الشفافية وحسن 

اإلعداد والتنظيم والرقابة.
عاهل مملكة البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة


