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 عواصم ـ وكاالت: فيما دعا 
الڤاتيكان على لسان املتحدث 
باســـم الكرسي الرسولي االب 
إلى «حل  فيدريكو لومباردي 
ســـريع ودون عنـــف لقضية 
املصلني الرهائن» الذين احتجزهم 
القاعدة في  مســـلحوا تنظيم 
كنيسة سيدة النجاة في منطقة 
الكرادة في بغداد بعد فشلهم 
باقتحامســـوق بغداد لألوراق 
املالية، قال مسؤولون عراقيون 
وأميركيون إن الشرطة العراقية 
اقتحمت الكنيسة وحرروا جميع 
الرهائن الكاثوليك الذين كانوا 
محتجزين داخلها، فيما قتل ٧ 

أشخاص وجرح ٢٠ آخرون.
  وقـــال علي ابراهيـــم قائد 
الشرطة االحتادية في جنوب 
العمليـــة  شـــرق بغـــداد إن 
انتهت ومت االفراج عن جميع 

الرهائن.
  وأكد مســـؤولون باجليش 
األميركيـ  تابعوا عملية اإلنقاذ 
عن طريق كاميرات من طائرات 

هليكوبتـــر حتلق فـــي أجواء 
املنطقة جناح العملية.

  بدورهـــا، أعربـــت وزارة 
اخلارجية االيطالية مساء امس 
عن «إدانتها الشديدة» لعملية 
احتجاز الرهائن كما ذكرت وكالة 

االنباء االيطالية (انسا).
  وأفادت الوكالة بأن الوزارة 
اخذت علما بـ «الســـرعة التي 
حتركت بها قوات األمن العراقية 
للتوصـــل الـــى االفـــراج عن 

الرهائن».
  وفـــي الشـــأن السياســـي 

وبينما أعلنـــت مصادر مقربة 
من رئيـــس احلكومة العراقية 
نوري املالكي عن حتفظها على 
مبادرة خادم احلرمني الشريفني 
بـــن عبدالعزيز  امللك عبداهللا 
واصفة اياها باملبادرة املتأخرة 
والتي من شأنها ان تزيد املشهد 
السياسي العراقي تعقيدا، أكد 
وزير اخلارجية السعودي األمير 
سعود الفيصل أن مبادرة خادم 
احلرمني بشان العراق ال تخضع 
ألي شروط مسبقة وتركز في 
أهدافها الكلية على التوصل حلل 

يرضي جميع األطياف العراقية. 
وقال األمير سعود الفيصل في 
مؤمتر صحافي عقده مساء امس 
«ما يهمنا هو توصل العراقيني 
الى حل يفضي الى حتقيق األمن 
واالستقرار في العراق ويسهم 
في تشكيل احلكومة» مشيرا الى 
ان املبادرة تستند الى قرارات 

القمة العربية.
  وأكد ان املبادرة حتترم جميع 
العراقي دون  مكونات الشعب 
اســـتثناء ألي احد او جهة من 
املشاركة في االجتماع املزمع في 

الرياض بعد موسم احلج.
  وحول مشاركة ممثل إليران 
في لقاء الرياض املقترح أوضح 
وزير اخلارجية السعودي ان 
االجتماع خاص بالعراقيني وال 
مجال فيه لتمثيل آخرين اللهم اال 
إذا كانت هناك رغبة من اجلانب 
العراقي مؤكدا عدم مشـــاركة 
أي مراقب دولي في هذا اللقاء 
الذي قصد منـــه إتاحة املجال 
للعراقيني للحوار باستقاللية 
وحرية بعيدا عن أي تدخل في 

الشؤون الداخلية.
  وأكد األمير سعود الفيصل 
اململكة للقيام بأي  اســـتعداد 
العراقيون  دور في حال طلب 
ذلـــك مضيفا «ما يهـــم اململكة 
العراقيني حلل يرضي  توصل 
كل األطـــراف ويحقق األهداف 
الوطنية» معتبرا اطالع خادم 
احلرمني الشريفني القادة العرب 
على املبادرة قبل إعالنها ان مت 
ذلك بأنه أمر طبيعي في إطار 

التشاور والتفاكر. 

 طهــــران ـ كونا: وصــــف الرئيس االيراني 
محمود أحمدي جنــــاد العقوبات التي فرضها 
مجلس االمن الدولي العام املاضي ضد بالده 
بسبب برنامجها النووي السلمي بأنها «سخيفة 

وعدمية اجلدوى».
  وقــــال الرئيس االيراني جنــــاد في مقابلة 
تلفزيونية بثت الليلة قبل املاضية وأوردتها 

وســــائل االعالم االيرانية الرسمية امس «ان 
العقوبات ال تضعف ايران وهي ليست اال حبرا 
على ورق ولن تترك اثرا سلبيا على اقتصادنا 

بل بات يزدهر يوما بعد يوم».
  واضــــاف ان احلظر ضد بــــالده «من اكثر 
القرارات استهزاء اتخذها الساسة الغربيون» 
مبينا ان الغرب ال يعرف ايران وان احلضارة 

االيرانية هي التي تبني التاريخ وال يستوعب 
عقلهم مثل هذه القضايا». وحول موافقة بالده 
على استئناف املفاوضات مع مجموعة «خمسة 
زائد واحد» كــــرر الرئيس جناد مواقف بالده 
بهذا اخلصــــوص قائال «يجب أن تكون قائمة 
على العدل واالحترام وأن جناحها يعتمد على 

مراعاة الشروط التي حددتها طهران». 

 نجاد: العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي السلمي «سخيفة وعديمة الجدوى»

 واشنطن تحدد العقل المدبر للطرود المفخخة  هجوم انتحاري وسط إسطنبول أوقع ٣٢ جريحاً 
 أنقرةـ  وكاالت: أكد رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان أن حكومته لن تسمح 
لإلرهـــاب بالنيل من وحدة 
البالد واستقرارها وتضامن 
شـــعبها. وقال أردوغان في 
تصريح خالل زيارته امس 
ملدينة ماردين بجنوب شرق 
البالد، إن التفجير االنتحاري، 
الذي وقع في ميدان تقسيم 
بوسط اسطنبول امس وخلف 
٣٢ مصاب، كشف مرة أخرى 
عن الوجه القبيح لإلرهاب. 
وأضاف أردوغان: «أحب أن 
أؤكد، مرة أخـــرى، أننا لن 
نسمح لهؤالء الذين يرغبون 
في إشاعة االضطرابات والنيل 
من وحدة تركيا واستقرارها 
وأمنها ورفاهيتها بأن يحققوا 
أهدافهم، وأن مثل هذا الهجوم 
لن مينعنا من حتقيق وحدتنا 

وتنمية بالدنا.
   وكان قـــد أصيـــب ٣٢ 
شـــخصا بجروح حني فجر 
انتحاري نفسه امس في وسط 
اســـطنبول، اكبر مدينة في 
تركيا، فيما حتوم الشبهات 
حول املتمردين األكراد. وقال 
قائد شـــرطة املدينة حسني 
كابكني «نعتقـــد انه هجوم 

انتحاري». 

يل من وحدة تركيا   اليمن أفرجت عن فتاة اشتبهت األجهزة األمنية في وقوفها خلف إرسال «الطرود» أردوغان: لن نسمح لإلرهاب بالنَّ

ــطنبول ـ رويترز: كان لألتراك   اس
ــبكة القاعدة العاملية  دور ثانوي في ش
ــرت مؤخرا  ــاوف أمنية ظه ــن مخ لك
ــلطت األضواء على عدد  في أوروبا س
ــي أملانيا  ــدا ف ــر وإن كان متزاي صغي
وتركيا ممن انضموا لصفوف مقاتلي 

القاعدة في باكستان.
ــلمون من شتى أنحاء    توجه مس
العالم اإلسالمي إلى باكستان خالل فترة االحتالل 
السوفييتي ألفغانستان في الثمانينيات إلنهاء هذا 
ــذا األمر رمبا ال  ــتراك أتراك في ه االحتالل. واش
ــائل تأبني نشرت في  ميثل معلومة جديدة لكن رس
ــالمية وقصصا عن  اآلونة األخيرة على مواقع إس
ــار الكثيرين.  ــني أتراك باتت تلفت أنظ مآثر مقاتل
قال تيم وليامز من ستيرلينغ اسينت وهي شركة 
ــارات املخاطر السياسية واألمنية في لندن  الستش
«تركيا مبثابة بوابة للقاعدة تنقل من خاللها األموال 
واملجندين لعمليات في اخلارج، زيادة عدد األتراك 
الذين يظهرون على الساحة األفغانية الباكستانية 
دليل على ذلك». وقد شارك أتراك عادوا من حرب 
ــت في نوفمبر عام  ــتان في تفجيرات وقع أفغانس
٢٠٠٣ وأسفرت عن سقوط ٥٧ قتيال في اسطنبول 
ــلة هجمات  ــي سلس ــن ف ــات آخري ــة مئ وإصاب
استهدفت القنصلية البريطانية وبنك اتش.اس.بي.

ــي ومعبدين يهوديني. وقال زينو باران الباحث  س

في معهد هدسون في واشنطن «أنا قلق إزاء تزايد 
ــبان األتراك.. ليس فقط في تركيا  التشدد بني الش

بل في أوروبا كذلك».
ــات اإلعالم  ــض قطاع ــز بع ــاف أن تركي   وأض
ــرائيل أدى إلى تبني مواقف  ــة أكبر على اس بدرج
ــد اجتاهه احملافظ  ــددا في مجتمع يتزاي أكثر تش
ــة لها أثر  ــال «هذه الدعاي ــالمي. وأردف قائ واإلس
ــون فيما  ــم ينضم ــبان.. بعضه ــوي على الش ق
ــتان  يبدو إلى صفوف املقاتلني في منطقة أفغانس
ــات أجراها مركز بيو  ــتان». وتظهر دراس وباكس
ــاعر النفور من  ــنطن أن مش ــي واش ــاث ف لألبح
ــني األتراك متاثل تلك التي لدى  الواليات املتحدة ب

املصريني والباكستانيني والفلسطينيني.
ــل األمني املقيم  ــار جاريث جنكينز احملل   وأش
ــو للجهاد  ــار مواقع تدع ــطنبول إلى انتش في اس
ــنوات  ــات باللغة التركية على مدى الس بها صفح
ــلمة كبيرة  القليلة املاضية. ومع وجود أغلبية مس
ــمة  ــكان تركيا البالغ عددهم ٧٥ مليون نس بني س
ــي أملانيا كان من الطبيعي  ــة كبيرة خاصة ف وجالي
ــددة جتنيد أتراك. وتركيا  أن حتاول جماعات متش
ــت أرضا  ــد ذاتها بتوجهها نحو الغرب ليس في ح
ــا أن نهج رئيس  ــالمي، كم ــدد اإلس خصبة للتش
الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يتسم باحملافظة 
ــرق األوسط املسلم ال  الدينية واالنفتاح على الش

ميثل استسالما لكيانات مثل القاعدة. 
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 تنظيم القاعدة يتصيد األتراك الساعين للجهاد 
 عواصمـ  وكاالت: أعلنت شركة 
القطرية عدم  اخلطوط اجلوية 
مسؤوليتها عن تفتيش الطرود 
التي تعبـــر أراضيها، بريطانيا 
أطلقت عملية مراجعة شـــاملة 
لسياســـتها األمنيـــة وأملانيـــا 
أوقفت استقبال الطرود القادمة 
من اليمن، هذه بعض اإلجراءات 
التي دفعت بها الطرود املفخخة 
املضبوطـــة في دبي ولندن قبل 
الوصول إلى أهدافها في الواليات 
املتحدة. وفي غضون ذلك أعلنت 
واشنطن أمس أن خبير املتفجرات 
الـــذي اعد الطرديـــن املفخخني 
املوجهني إلى شـــيكاغو اجلمعة 
املاضية «هو نفسه» الذي صنع 
القنبلة التي كانت ستســـتخدم 
في يوم عيد امليالد املاضي على 
الرحلة بني امستردام وديترويت. 
لكنها رفضت كشف اسمه. بيد 
أن صحيفة «واشنطن بوست» 
نقلت عن احملققني اعتقادهم ان 
هذا الشخص هو خبير املتفجرات 
السعودي إبراهيم حسن العسيري 
امللقب بـ«صانع قنابل القاعدة»، 
املقيم في اليمن واملدرج على قائمة 
الـ ٨٥ املطلوبني في الســـعودية 
وهو الذي صنـــع القنبلة التي 
نقلها النيجيري عمر فاروق عبد 
املطلب وفشل في تفجيرها على 
منت رحلة متوجهة إلى ديترويت. 

وقالت انهم يركزون البحث عن 
عسيري. 

  إلى ذلك، أعلنـــت بريطانيا 
مراجعتها لسياســـتها األمنية، 
كما أعلنت أملانيا منع استقبال 

الطرود القادمة من صنعاء. 
  أما فـــي اليمن فقـــد أفرجت 
األجهزة األمنية اليمنية مســـاء 
امس عن حنان الســـماوي التي 
اعتقلت على خلفية االشـــتباه 
بها في إرسال الطردين املفخخني 

للواليات املتحدة األميركية.
  ولم تذكر الســـلطات األمنية 
حتى اآلن أســـباب اإلفراج عنها 

غيـــر ان مصـــدرا قانونيا قال 
لوكالة االنباء الكويتية (كونا) 
ان السلطات األمنية أفرجت عنها 
لعدم وجود أدلـــة على وقوفها 

وراء إرسال تلك الطرود.
  وفي السعوديةـ  أكد املتحدث 
الرسمي في هيئة الطيران املدني 
خالد اخليبري أن املطارات الدولية 
في اململكة مجهزة بأحدث التقنيات 
احلديثة التي تستطيع من خاللها 
اكتشـــاف أي مواد متفجرة في 
الطرود البريدية. وقال اخليبري 
لصحيفة «االقتصادية» السعودية 
فـــي عددها أمـــس إن «اجلهات 

احلكومية والعاملة في املطارات 
الدولية في اململكة جاهزة وعلى 
أهبة االســـتعداد ولديها خطط 
وتنسيق فيما بينها حالة وجود 
أي حاالت طوارئ». من جهته، 
اعلـــن وزير الداخليـــة االملاني 
تومـــاس دي مايزيير أن برلني 
منعت اعتبـــارا من أمس ادخال 
الطرود املرســـلة من اليمن الى 

االراضي االملانية.
  وقـــال الوزيـــر االملانـــي ان 
انه  الفيدرالية تؤكد  «احلكومة 
اعتبارا من اآلن لن يصل اي طرد 

من اليمن الى املانيا». 

 أوباما يأمر «سي.آي.ايه» باغتيال أنور العولقي
  لالشتباه بتورطه في إرسال الطرود المفخخة 

 لندنـ  يو.بي.آي: أفادت صحيفة «صندي ستار» امس 
أن الرئيس األميركي باراك أوباما أمر وكالة االستخبارات 
ــي.آي.ايه» باغتيال رجل الدين اليمني أنور  املركزية «س
العولقي املولود في الواليات املتحدة واحلامل جلنسيتها 
العتقاد إدارته بأنه يقف وراء مؤامرة الطرود املفخخة. 
ــب من القوات األميركية  ــت الصحيفة إن أوباما طل وقال
اخلاصة وعمالء «سي.آي.ايه» البحث عن العولقي وقتله 
ــر عمالء جهاز األمن اخلارجي البريطاني «إم  فيما انتش
ــل الدين اليمني الذي  ــى األرض بحثا عن رج آي ٦» عل

يشتبه في ارتباطه بتنظيم القاعدة في اليمن. وأضافت 
الصحيفة أن العولقي البالغ من العمر ٣٩ عاما سخر من 
الرئيس أوباما بظهوره على شبكة االنترنت بعد إعالنه 

عن وضعه على الئحة االغتياالت. 
ــوارز رئيس جهاز «إم آي  ــارت إلى أن جون س   وأش
ــن أن العولقي «يبث  ــس املاضي م ــذر اخلمي ٦» كان ح
ــبكة  دعاية وتعليمات إرهابية باللغة اإلجنليزية عبر ش
ــتخباراتية إلى  االنترنت ويتعني أن تذهب جهودنا االس

حيث يكون اخلطر». 

 بغداد: ٧ قتلى و٢٠ جريحاً في عملية تحرير رهائن كنيسة كاثوليكية 
 المالكي يتحفظ على مبادرة خادم الحرمين الشريفين.. والفيصل يؤكد أنها تهدف للتوصل إلى حل يرضي جميع األطراف العراقية 

 صورة أرشيفية ملسيحيني عراقيني خالل احتفالهم بعيد امليالد داخل كنيسة وسط بغداد              (رويترز) 

 العراق يستعيد  يخت «قادسية صدام» من فرنسا
 بغدادـ  وكاالت: اعلنت وزارة النقل العراقية امس االول ان العراق استعاد اليخت الرئاسي العراقي الذي 
كان ميلكه املقبور صدام حسني، وكانت حتتجزه السلطات الفرنسية. ونقلت وكالة انباء «السومرية» 
عن عقيل كوثر املســـؤول االعالمي في وزارة النقل قوله: «ان العراق اســـتعاد اليخت الرئاســـي التابع 
للرئيس العراقي السابق صدام حسني بعد ان كانت حتتجزه فرنسا». ويبلغ طول اليخت ٨٢ مترا وهو 
مجهز بـــدورات مياه صنابيرها من الذهب، ويضم منصة اطالق صواريخ، اضافة الى مســـرح صغير 

ومهبط لطائرة مروحية وممر هروب سري. 

 انتخابات البحرين: هزيمة قاسية لإلخوان.. واختراق الفت للنساء في «البلدية» 

(أ.پ)   نساء بحرينيات خالل تصويتهن أمس االول في الدورة الثانية باالنتخابات البحرينية 

 املنامة ـ أ.ف.پ: اكتملت تشكيلة مجلس النواب 
ــي (الغرفة الثانية للبرملان) مع إعالن نتائج  البحرين
انتخابات اإلعادة، وباتت املعارضة الشيعية حتظى 
ــل ٤٠)، فيما تراجع  ــة (١٨ مقعدا من أص بأكبر كتل
ــنة. وفيما يلي  ــتقلني الس ــالميون أمام املس اإلس
ــيعية  ــاء مجلس النواب اجلدد: املعارضة الش اعض
ــالمية): ١- خليل  ــي اإلس ــاق الوطن ــة الوف (جمعي
املرزوق (للمرة الثانية)، ٢- هادي املوسوي (جديد)، 
ــة)، ٤- محمد  ــل (للمرة الثاني ــل خلي ٣- عبداجللي
املزعل (للمرة الثانية)، ٥- عبداملجيد السبع (جديد)، 
ــة)، ٧- علي  ــم (للمرة الثاني ــيد جميل كاظ ٦- الس
ــر ابراهيم مطر (جديد)،  ــيري (جديد)، ٨- مط العش
ــود (جديد)، ١٠- عبداحلسني املتغوي  ٩- علي األس
ــبر (جديد)،  ــة)، ١١- محمد مجيد ش ــرة الثاني (للم
ــم حسني (للمرة الثانية)، ١٣- جواد فيروز  ١٢- جاس
ــن سلطان (للمرة الثانية)،  (للمرة الثانية)، ١٤- حس
ــداهللا العالي  ــد)، ١٦- عب ــالم (جدي ــلمان س ١٥- س
ــرة الثانية)، ١٨-  ــد)، ١٧- عبدعلي محمد (للم (جدي

ــى مرزوق (جديد). املستقلون (سنة):  حسن عيس
ــس منذ ٢٠٠٢)،  ــة الظهراني (رئيس املجل ١- خليف
ــومي (للمرة الثانية)، ٣- عبدالرحمن  ٢- عادل العس
بومجيد (للمرة الثانية)، ٤- حمود احملمود (جديد)، 
ــريف  ــى الكوهجي (جديد)، ٦- عثمان ش ٥- عيس
(نائب سابق في ٢٠٠٢)، ٧- عيسى القاضي (جديد)، 
٨- عدنان املالكي (جديد)، ٩- حسن سالم الدوسري 
(للمرة الثانية)، ١٠- جاسم السعيدي (سلفي مستقل 
ـ للمرة الثالثة)، ١١- عبداهللا جابر بن حويل (جديد)، 
١٢- احمد املال (جديد)، ١٣- عبداهللا الدوسري (للمرة 
ــس الرميحي (للمرة الثانية)، ١٥-  الثالثة)، ١٤- خمي
ــنة  ــلفيون الس ــة القعود (للمرة الثانية). الس لطيف
(جمعية األصالة): ١- عادل املعاودة (للمرة الثالثة)، ٢- 
غامن فضل البوعينني (للمرة الثالثة)، ٣- عبداحلليم 
مراد (للمرة الثانية)، ٤- علي زايد (جديد). اإلخوان 
املسلمون (جمعية املنبر الوطني اإلسالمي): ١- علي 
ــة)، ٢- عبداحلميد املير (جديد)،  احمد (للمرة الثالث

٣- محمد العمادي (جديد). 

 تشكيلة مجلس النواب البحريني
  في الفصل التشريعي الثالث ٢٠١٠ ـ ٢٠١٤

بـ ١٨ مقعدا من اصل ٤٠ مقعدا في 
مجلس النواب. وبحسب وزير العدل 
والشؤون االسالمية، فإن مجموع 
الناخبني في انتخابات االعادة يصل 
الى ٧١ الفا لالنتخابات النيابية و١٢٥ 

الفا لالنتخابات البلدية.
  وقال الشـــيخ خالد في مؤمتر 
صحافي في نادي املراســـلني في 
املنامة ان «العملية االنتخابية سارت 

بسالسة وشفافية».

نيابية و١٧ دائرة بلدية. وتنافس 
في االقتراع خصوصا اكبر تيارين 
الســـنة هما االخوان  لالسالميني 
املسلمون والسلفيون ومرشحان عن 
جمعية العمل الوطني الدميوقراطي 
املعارضة. وكانت الدورة االولى من 
االقتراع التي جرت في ٢٣ اكتوبر 
اسفرت عن فوز املعارضة الشيعية 
ممثلة في جمعية الوفاق الوطني 
االسالمية (التيار الشيعي الرئيسي) 

عاهل البالد امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة الذي أعاد تكليف رئيس 
الوزراء األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة بتشكيل احلكومة اجلديدة 
كما أعلنـــت وكالة أنباء البحرين 

الرسمية.
البحرينيون  الناخبون    وكان 
توجهوا اول من امس الى صناديق 
االقتراع في انتخابات االعادة التي 
جرت حلســـم نتائج تسع دوائر 

وفي تطور الفت، اظهرت النتائج 
الرسمية اختراقا هو االول من نوعه 
للنساء البحرينيات من خالل فوز 
البلدي فاطمة  املرشحة للمجلس 
سلمان في اجلولة الثانية في احدى 
دوائر احملرق. واصبحت سلمان 
بذلك اول امراة تفوز في انتخابات 

في البحرين.
  إلـــى ذلـــك تقدمـــت احلكومة 
البحرينية أمس باســـتقالتها إلى 

في الدائرة السادسة من احملافظة 
الشمالية ضد مرشح مستقل مدعوم 

من السلفيني.
  وارتفع عدد املرشحني املستقلني 
الفائزين في هذه الدورة الى اربعة 
هم محمود احملمود وعيسى القاضي 
وعدنان املالكـــي واحمد املال. الى 
ذلك، خسر مرشحا جمعية العمل 
الوطنـــي الدميوقراطي هما االمني 
العام ابراهيم شريف ومنيرة فخرو. 

  لكن النتائج الرسمية تشير الى 
ان االسالميني السنة استردوا بعض 
مواقعهم، حيث فاز رئيس جمعية 

االصالة غامن البوعينني.
  فقد فاز مرشـــحان من جمعية 
املنبر الوطني االسالمي هما النائب 
علي احمد الذي يدخل مجلس النواب 
للمـــرة الثالثة، وعبداحلميد املير 
الذي يدخل للمرة االولى. كما فاز 
مرشـــح ثالث هو محمد العمادي 

من اصل ثمانية كانت تشـــغلها، 
خصوصـــا مقعد رئيس اجلمعية 

عبداللطيف الشيخ.
  وخســـر الشيخ مقعده بعد ان 
شغله العوام لصالح مرشح سلفي 
هو علي زايد الذي يدخل البرملان 

للمرة االولى.
  وانتزع املرشح املستقل املدعوم 
من السلفيني عدنان املالكي مقعدا من 
االخوان كان يشغله النائب ابراهيم 
احلادي في الدائرة الثالثة باحملافظة 
الوسطى (جنوب املنامة). كما انتزع 
مســـتقل آخر هو محمود احملمود 
الشاعر وهو  مقعد عبدالباســـط 
مرشح جديد لالخوان في الدائرة 
الرابعة من محافظة احملرق.وكان 
نائبان لالخوان قررا عدم الترشح 
في هذه االنتخابات هما صالح علي 
رئيس كتلة املنبر النيابية والنائب 

ناصر الفضالة.
  وخســـر املنبر مقعدا آخر في 
احملرق كان يشغله النائب سامي 
قمبـــر الذي لم يترشـــح في هذه 
املنبر مرشحا  االنتخابات وطرح 
بديال عنه هزم في الدورة االولى.

  كما خسر السلفيون مقعدين 
من اصل ستة لينخفض الى اربعة 
عدد املقاعد التي فازوا فيها في هذه 
االنتخابات. ومتيزت انتخابات اول 
من امس بكثافة في اقبال الناخبني في 
ساعات ما بعد الظهر وحتى املساء 
خصوصا في دوائر شهدت منافسة 
شديدة بني مرشحني من االخوان 
املسلمني والسلفيني وجمعية العمل 
الوطني الدميوقراطي (وعد، يسار 

قومي).

 املنامةـ  وكاالت: خارطة برملانية 
جديدة رسمتها نتائج االنتخابات 
البرملانية والبلديـــة النهائية في 
البحرين، بعد أن أطاحت صناديق 
االقتراع بقوى وازنة مقابل تدفق 

تيار املستقلني واملعارضة بقوة.
  وفيمـــا منـــي اإلســـالميون 
الســـنة بهزمية قاســـية، حققت 
املرأة اختراقا الفتا بفوز مرشحة 
بعضوية مجلس بلدي، حســـب 
الثانية  الرسمية للدورة  النتائج 
التشريعية والبلدية  لالنتخابات 

في البحرين.
البحريني  العدل    واعلن وزير 
العليا لالنتخابات  اللجنة  رئيس 
الشـــيخ خالد بن علي آل خليفة 
ليل اول من امـــس نتائج الدورة 
التي جرت  االقتـــراع  الثانية من 
حلســـم نتائج تسع دوائر نيابية 

و١٧ دائرة بلدية.
  وشـــهدت هذه الدورة منافسة 
شـــديدة بني مرشحني من جمعية 
املنبر الوطني االســـالمي (اخوان 
مســـلمون) التي لم يفـــز اي من 
مرشحيها الثمانية في الدورة االولى 
من االقتراع ومرشحني من جمعية 
االصالة (سلفيون) في خمس دوائر 
انتخابية. واشارت نتائج الدورة 
الثانية مـــن االقتراع الى حصول 
جمعية املنبر الوطني االســـالمي 
على ثالثـــة مقاعد بفوز ثالثة من 
مرشـــحيها بينما حصلت جمعية 

االصالة على اربعة مقاعد.
  لكن رغم هذا التقدم، خســـرت 
جمعية املنبر الوطني االســـالمي 
خمســـة مقاعد في مجلس النواب 


