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 سراييڤوـ  كونا: أعلنت حكومة كوسوڤو أمس استقالتها اثر تصويت 
البرملان اليــــوم على حجب الثقة باحلكومة والدعوة النتخابات برملانية 
استثنائية في تلك اجلمهورية اليوغسالفية السابقة والتي تواجه أزمة 
سياسية حادة خالل األشهر األخيرة. وأشار بيان للحكومة نقلته إذاعة 
بريشتينا أمس ان رئيس الوزراء هاشم تاتشي قد اعلن استقالة احلكومة 
تبعا لتصويت غالبية نسبية على ســــحب الثقة من احلكومة في وقت 
أعلن رئيس البرملان وهو رئيس اجلمهورية بالوكالة يعقوب كراسنيشي 

حل البرملان والدعوة النتخابــــات برملانية مبكرة. وأوضحت اإلذاعة ان 
االنتخابات البرملانية االســــتثنائية هي احلل الوحيد للخروج من األزمة 
احلالية والتي أدت قبل شــــهر الى اســــتقالة رئيــــس اجلمهورية فامتير 
ســــيدو ما أدى الى انهيار االئتالف احلاكم في كوسوڤو. وبينت اإلذاعة 
ان االنتخابات االســــتثنائية القادمة ستجرى في ١٢ ديسمبر القادم وهو 
املوعد الدستوري إلجراء االنتخابات البرملانية االستثنائية حيث يتوجب 

إجراؤها في موعد أقصاه ٤٥ يوما من تاريخ إعالن حل البرملان. 

 كوسوڤو: حل البرلمان واستقالة الحكومة وانتخابات مبكرة في ديسمبر

 «قاعدة العراق» تحذر الكنيسة المصرية.. والقاهرة تعزز الحماية للبابا شنودة
 بعدما طلبت إطالق كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين خالل ٤٨ ساعة

 عالوي: السعودية وقفت معنا بقوة
  ومن غير المعقول تجاهل دعوتها

على شيء نرى أنه ال ميكن أن 
يعمل» في اشارة إلى خطة جرى 
طرحها وتقترح إنشاء مكتب له 
يتمتع بسلطات تنفيذية مساوية 

لسلطات رئيس الوزراء.
  وقال رئيس الوزراء العراقي 
األســـبق «إن حقوقنا وإرادة 
الشـــعب العراقي مت جتاهلها 
كما مت جتاهل حقيقة أن تكتل 
العراقية حصل على أكبر عدد 
فـــي االنتخابات  املقاعـــد  من 
األخيرة وليست هناك مناقشات 
بشـــأن تقاسم السلطة أو نقل 

السلطة».
النفوذ    واعتبـــر عـــالوي 
اإليراني «أكبر عامل في العراق» 
وقال «نحن نعتقد أن هذا النفوذ 
يضر البالد وشـــعبي العراق 
وإيران في املســـتقبل ناهيك 
عن خلق التوترات في منطقة 

الشرق األوسط». 

اجلوار والعالم كافة مفادها أن 
العراق كان في زمن صدام حسني 
مصدرا للمشكالت وإهدار موارد 
املنطقة، ولكنه اليوم شهد تغيرا 

جذريا في املعايير كافة.
  إلى ذلك، كشف إياد عالوي 
أنه يستعد للتخلي عن محادثات 
تقاسم السلطة ليقود املعارضة 

العراقية.
الذي تســـلم    وقال عالوي 
العراقية  رئاســـة احلكومـــة 
املؤقتـــة في العـــام ٢٠٠٤ في 
مقابلة مع صحيفة الغارديان 
امس «أدركت بأن املعارضة هي 
اخليار احلقيقي بالنســـبة لنا 
ونحن فـــي األيام األخيرة من 
اتخاذ قرار نهائي بشـــأن هذه 

املسألة».
  وأضاف عالوي «نحن لسنا 
على استعداد لنكون شاهد زور 
على التاريخ من خالل التوقيع 

السعودية باملوقف العربي املهم 
والداعم للخيار الوطني احلر 

في العراق.
  وعـــن نتائـــج التحالفات 
الراهنة بشأن تشكيل احلكومة 
ومطالب القائمة الكردستانية 
حلسم قضية تشكيل الرئاسات 
الثالث، قال للصحيفة إن القوى 
العراقيـــة تشـــهد مزيدا من 
التقارب في املفاهيم حول كثير 
التي حتول دون  القضايا  من 
لم الشـــمل في حكومة شراكة 

وطنية ال يستثنى منها أحد.
  وأكـــد صالح علـــى أهمية 
التعاطي مع مفاهيم  منهجية 
الشـــراكة، حيـــث اعتبـــر أن 
اإلقصـــاء والتهميش ألي من 
العراق  الكتل األساســـية في 
واالنفراد بالقرارات مســـألة 

كارثية.
  ووجه صالح رسالة إلى دول 

أكـــد   عواصـــم ـ وكاالت: 
ائتالف  إياد عـــالوي، رئيس 
الســـابق  العراقية والرئيس 
للحكومة العراقية أن مبادرة 
خادم احلرمـــني امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيز بشـــأن دعوة 
الرياض  إلى  العراقيني  القادة 
بعد موسم احلج لبحث سبل 
اخلروج من األزمة السياسية 
الراهنـــة، تصب فـــي صالح 

استقرار العراق واملنطقة.
  وقـــال عالوي فـــي حديث 
موســـع لصحيفة «الشـــرق 
اللندنية امس إن  األوســـط» 
«الدعوة هـــي للحوار وإيجاد 
مخرج وحتت إشراف اجلامعة 
العربية وبضيافة خادم احلرمني 

والشعب السعودي».
  وردا علـــى مـــن يظن أن 
الســـعودية مببادرتهـــا تريد 
التدخل في الشأن العراقي،  قال 
عالوي: «أنا أمتلك ثقة مطلقة 
في أنه ليس فـــي نية اململكة 
التدخل، وإال لكانت الدعوة من 
اململكة وبإشرافها، وهذا ما لم 
يحصل، فالدعوة من اجلامعة 

بضيافة اململكة».
  وبســـؤاله عـــن رأيه في 
اســـتجابة بعـــض األطراف 
للدعـــوات اإليرانية ووقوفها 
اليوم ضد الدعوة السعودية، 
أجاب عالوي: «من غير املعقول 
االستجابة لدعوات من إيران وال 
يستجاب لدعوات من جامعة 
عربية ودولة عربية وقفت مع 

العراق بقوة».
  وفي اإلطار نفســـه وصف 
رئيس حكومة إقليم كردستان 
العراق برهـــم صالح املبادرة 

الذي قال: معكم في األيام، وقال 
أيضا: ال تخف وال ترتقب، ونحن 
كمسيحيين نثق في أمن مصر، 
الذي يحمي كل من على أرض 

مصر.
  وتوجـــه األنبـــا مرقـــص 
بالشكر إلى األحزاب واإلخوان 
المسلمين، على رفضهم المعلن 
للتهديدات، قائال: «كل المصريين 
ضد التهديدات، التي تهدف إلى 
زعزعة أمن مصـــر، فما حدث 
جريمة قتـــل، ال يوافق عليها 
إلى  بالتأكيد»، في إشارة  أحد 
الهجوم علـــى إحدى الكنائس 

ببغداد.
  وأكـــد مرقص، ان الكنائس 
المصرية ال تحتجز رهائن مثل 
ما زعمت القاعدة، متسائال: «إذا 
كانت الكنائس المصرية تحتجز 
رهائن كما تزعم الــقاعدة فهل 
هل تحرير الرهائن من شـــأن 
القاعـــدة، أم من شـــأن األمن 

المصري؟»
  كما رفـــض مرقص وصف 
القاعدة في بيانها، بابا الڤاتيكان، 
بنديكتوس السادس عشر، بـ 
الڤاتيكان الخرف»،  «طاغوت 
مشـــيرا إلى أن بابا الڤاتيكان 
«رجل ديـــن، وصاحب مكانة 

رفيعة، وله احترامه».
  مـــن ناحيته قال يوســـف 
سيدهم، رئيس تحرير أسبوعية 
«وطنـــي»، الصحيفة القبطية 
في القاهرة، إن المسألة «مهمة 
وخطيرة للغاية، ويجب أال يتم 

التقليل من شأنها».
  وأضاف قائال: «علينا أن نبقى 
أعيننا مفتوحة واتخاذ جميع 
اإلجراءات لضمان عدم التعرض 

لمبانينا وكنائسنا».
  وأشاد سيدهم باإلجراءات 
األمنية التي اتـخذتها الحكومة 
المصرية، وكذلك مواقف القوى 
السياسية المصرية المختلفة، 
بمـــا فيهـــا موقـــف اإلخوان 
المسلمين، من التهديد الصادر 
عن تنظـيم القاعدة، والذي أدان 
الهجوم الذي استهـدف كنيسة 
فـــي بغـــداد، والتهديدات ضد 

األقباط في مصر. 

  ويؤكد االقباط من جهتهم 
انه تم ارغام الســـيدتين على 
اعتناق االسالم وان كال منهما 
تركت منزل الزوجية بســـبب 

خالفات اسرية شخصية.
  وتثيـــر حالتا الســـيدتين 
ووفـــاء  شـــحاتة  كاميليـــا 
قســـطنطين توتـــرا من حين 
الخر بين المسلمين واالقباط 
في مصر وتتضارب الروايات 

المتعلقة بهما.
  وحول االعتداء على كنيسة 
النجاة في بغداد مساء  سيدة 
االحد، قال البيان «اما العملية 
المباركة التي حصلت في حي 
الكرادة ببغداد فقد نفذها خمسة 

من ابطال اإلسالم».
  ونفذت مجموعة مســـلحة 
االعتداء على كنيســـة سيدة 
النجاة خالل االحتفال بالقداس 
مســـاء االحد في بغداد عشية 
عيد جميع القديسين. ويعتبر 
االعتداء هو األكثر دموية ضد 

مسيحيين في البالد.
فـــي وزارة    وافـــاد مصدر 
العراقيـــة ان ٤٦  الداخليـــة 
مؤمنا وســـبعة مـــن عناصر 
االمن قتلوا واصيب ٦٠ آخرون 

بجروح مســـاء االحــد عنـدما 
تدخـلت قوات األمن العـراقية 
لتحـرير رهائن احتجزوا داخل 
التابعة للسريان  الكـاتدرائية 

الكاثوليك.
أكـــد مصدر  المقابل،    فـــي 
أمني مسؤول بوزارة الداخلية 
المصريـــة أن األجهزة األمنية 
عـــززت مـــن إجراءاتها حول 
الكنائس في مختلف المحافظات، 
بعد تهديد القاعدة بمهاجمتها، 
فيما أكد األنبا مرقص، أسقف 
كنيسة «شبرا الخيمة»، قدرة 
األمن على حماية الكنائس من 

أية تهديدات محتملة.
  كما أكد مصدر أمني آخر أنه 
البابا  الحماية على  تم تعزيز 
شنودة الثالث، بابا اإلسكندرية 
المرقسية،  الكرازة  وبطريرك 
قبل قداس أحيـــاه البابا امس 
بالكاتدرائيـــة الرئيســـية في 
العاصمة المصرية القاهرة، ردا 
التي قد تطال  التهديدات  على 

البابا شخصيا.
  من جانبه، قال أسقف كنيسة 
شبرا الخيمة، شمالي القاهرة، 
في تصريحات لموقع «ســـي.

إن.إن»، إن «الحماية في يد اهللا، 

 طهـــران ـ  وكاالت: أعلـــن 
الرئيـــس اإليرانـــي محمود 
فـــي كلمة بثها  احمدي جناد 
التلفزيون احلكومي مباشرة ان 
روسيا «باعت» إيران للواليات 
املتحدة بإلغائها تسليمنا صفقة 

صواريخ اس ـ ٣٠٠.
  وصرح احمـــدي جناد بان 
«البعض وبايعاز من الشيطان 
يعتقـــدون ان بامكانهم إلغاء 
اتفاق دفاعي من جانب واحد 
وبشكل غير قانوني وان ذلك 
ســـيضر بأمتنـــا اإليرانية»، 
وأضاف «لقد باعونا الى اعدائنا 
(الواليـــات املتحدة) بإلغائهم 

العقد من جانب واحد».
  وأضاف أنه «ورغم ذلك، البد 
لهم أن يعلموا أن إيران ليست 
في حاجة لصواريخهم ألجل 
الدفاع عن البالد، مازالوا ملزمني 

بالوفاء بالعقد الساري حتى 
اآلن، وإال فستجبرهم إيران على 

حتمل العواقب».
  وأعلن الكرملني في سبتمبر 
املاضـــي أن الرئيس دميتري 
مدڤيديـــڤ ألغـــى صفقة بيع 
نظام دفاعي صاروخي طراز 
إسـ  ٣٠٠ إليران بسبب عقوبات 
مجلس األمن ضد اجلمهورية 

اإلسالمية.
  وحظر القرار الرئاسي نقل 
دبابات او قطع مدفعية او سفن 
حربيـــة او مروحيات او نظم 
الدفاع الصاروخي إلى إيران. 
وكانت طهـــران طلبت نظام 
الدفاع الصاروخي من روسيا 

قبل عامني.
  ووجه الرئيس اإليراني اللوم 
ايضا إلى مدڤيديڤ، قائال: «إذا 
كنت تعتقد (يا مدڤيديڤ) أن 

إيران ستقدم تنازالت للواليات 
املتحدة بســـبب إلغاء صفقة 
أن  األســـلحة، فالبد أن تعلم 

إيران لن تفعل ذلك أبدا».
  كما صرح جناد بأن بالده لن 
تقدم تنازالت بشأن برنامجها 
النووي خالل احملادثات متعددة 
األطراف املقررة منتصف الشهر 

اجلاري.
  وقال جناد «االقرار بحقوق 
إيران (النووية) البد أن يكون 
أساسا للمحادثات، ولن يكون 
هناك تنازالت، بأي شكل كان، 

حول هذه احلقوق».
  واقترحت املمثـــل األعلى 
للسياســـة اخلارجية واألمن 
لالحتـــاد األوروبـــي كاثرين 
أشـــتون، والتي تقـــوم بدور 
الوســـيط بني مجموعة ٥+١ 
(بريطانيا والصني وفرنســـا 

وروســـيا والواليات املتحدة، 
باإلضافـــة الى أملانيا)، تاريخ 
١٥ نوفمبر الستئناف احملادثات 

في ڤيينا.
  ولـــم ترفض إيـــران، ولم 
تؤكد بعـــد هذا املوعد، وقالت 
إنه ينبغي توضيح مضمون 
احملادثات وأنها لن تقبل طلبات 
بتعليق برنامجها لتخصيب 

اليورانيوم.
  وقال الرئيس االيراني «لن 
تقبل إيران شروطا بشكل عام، 
حيث انها ال حتتاج إليكم (قوى 

العالم) بأي شكل».
  وأضـــاف أنه «ميكن إجراء 
احملادثات فقط على أســـاس 
االحترام واملساواة، إذا جلأوا 
مجددا للحيل السياسية ونهج 
التغطرس والهيمنة، ستكون 
النتائج كما سلف»، في إشارة 

للمحادثات العقيمة السابقة.
   إلى ذلك قالت إيران امس انها 
أحبطت «٦٤ مؤامرة» أميركية 

لإلطاحة بنظامها اإلسالمي.
  ونســـبت وكالـــة األنباء 
الى  الرسمية (ارنا)  اإليرانية 
وكيل املجلس التنسيقي لإلعالم 
اإلسالمي اصغر خضر قوله «ان 
العديد من املؤامرات التي خطط 
لها األعـــداء لإلطاحة بالنظام 
اإلســـالمي اإليراني ومنها ٦٤ 
مؤامـــرة أميركيـــة كبيرة مت 

احباطها».
  وقال «ان كبار مســـؤولي 
وكالة االستخبارات األميركية 
اعترفـــوا بأنهم نفذوا كل عام 
مخططني كبيريـــن لإلطاحة 
بنظام اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية ولكن هذه املخططات 

مت احباطها». 

 عواصمـ  وكاالت: بعد انتهاء 
مهلة الـ ٤٨ ساعة التي حددها 
القبطية في مصر  للكنيســـة 
اكد  إلطالق سراح ســـيدتين، 
تنظيـــم القاعدة في العراق ان 
المسيحيين اصبحوا «اهدافا 

مشروعة للمجاهدين».
  وقال بيان بحســـب المركز 
المواقع  األميركـــي لمراقبـــة 
اإلسالمية (ســـايت) «انتهت 
المهلة التي منحت للكنيســـة 
النصرانية في مصر المسلمة 
لتبيان حال اخواتنا المأسورات 
وإطالق سراحهن، ولم نسمع من 
هؤالء وال من غيرهم ممن شملهم 
االنذار اال مـــا يثبت تواطؤهم 

جميعا على حرب اإلسالم».
  وأضاف «لذا فإن وزارة الحرب 
بدولة العراق اإلسالمية تعلن ان 
كل المراكز والمنظمات والهيئات 
النصرانية رؤسا واتباعا أهداف 
مشـــروعة للمجاهدين حيثما 

طالته أيديهم».
  وتابع البيان: «ليعلم هؤالء 
المشـــركون وفـــي مقدمتهم 
طاغـــوت الڤاتيكان الخرف ان 
سيف القتل لن يرفع عن رقاب 
اتباعهم حتى يعلنوا براءتهم 
المصرية،  الكنيسة  مما تفعل 
ويظهروا للمجاهدين سعيهم 
الجـــاد للضغـــط علـــى تلك 
الكنيسة المحاربة إلطالق سراح 
المأسورات من سجون اديرتها 
وليلزموا بعد ذلك صوامعهم 
ويكفوا عن اإلسالم». وأضاف 
ابواب  «وإال لنفتحـــن عليهم 

الخراب وبحور الدم».
  وكانـــت قد ســـرت أخبار 
واســـعة حول اعتنـــاق وفاء 
قســـطنطين وكاميليا شحاتة 
وهما زوجتا قســـين ينتميان 
الى الكنيسة القبطية، اإلسالم 
األولى فـــي ٢٠٠٤ والثانية في 

يوليو ٢٠١٠.
الناشـــطين    ويقول بعض 
المسلمين انهما ممنوعتان من 
الخروج من محل اقامتهما الذي 
تعرفه الكنيسة وحدها منذ ان 
قامت اجهـــزة األمن بإعادتهما

بـ «القوة» اليها.

 أعلن استعداده إلنهاء محادثات تقاسم السلطة.. وقيادة المعارضة العراقية

(ا.ف.پ)   عراقيون يعاينون آثار التفجير في مدينة الصدر الذي أودى بحياة أكثر من ٦٣ شخصا أمس األول 

 البابا شنودة الثالث 

(ا.ف.پ)   ناشطات أوكرانيات في مظاهرة احتجاجية أمام السفارة اإليرانية في كييف على عقوبة اإلعدام في طهران أمس 

 فاطمة سلمان ال تستبعد ترشحها
  لرئاسة المجلس البلدي في البحرين

 إسرائيل: لن نرسل سفيرًا جديدًا إلى تركيا
 تــــل ابيب ـ يو.بــــي.آي: ألغــــت وزارة الخارجية 
اإلســــرائيلية مؤخرا مناقصة داخلية لتعيين سفير 
جديد في أنقرة وســــط توقعات بعدم تعيين سفير 
جديد وخفض مستوى التمثيل اإلسرائيلي في تركيا 

على خلفية تدهور العالقات بين الدولتين.
  وقالت صحيفة «معاريف» امــــس إن التقديرات 

في إســــرائيل هي أن تركيا لن تسمح بوصول سفير 
إسرائيلي إليها وأن هذا هو السبب األساسي التخاذ 
وزارة الخارجية اإلسرائيلية قرارا بتجميد مناقصة 

على منصب السفير في أنقرة.
  وسينهي السفير اإلسرائيلي في أنقرة غابي ليفي 

مهامه في الصيف المقبل ويعود إلى إسرائيل. 

 املنامة ـ العربية: دونت فاطمة سلمان اسمها في 
صفحات تاريخ النضال النسوي في منطقة اخلليج 
العربي، عندما انتزعت في اجلولة الثانية املقعد البلدي 
في الدائرة الثانية من محافظة احملرق، لتصبح بذلك 
أول بحرينية وخليجيــــة تصل إلى املجلس البلدي 
عبر صناديق االقتراع، بعد أن انتهت اجلولة األولى 
بحصولهــــا على ٢٨٪ من األصــــوات متفوقة على ٨ 
رجال، إال أن النسبة لم تؤهلها للفوز فخاضت اجلولة 
الثانيــــة لتحصل على ٥٢٪ متفوقة على منافســــها

بـ ١٤٧ صوتا كانت كافية لتدخلها إلى تاريخ املشاركة 
النسوية في منطقة اخلليج العربي.

  إشادة من الملك وقرينته

  وفور فوزها بعث العاهل البحريني امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة برقية لها جاء فيها «بكل السرور تابعنا 
فوزكم بعضوية املجلس البلدي في محافظة احملرق، 
كأول سيدة في البحرين تفوز من خالل االنتخابات 
وصناديق االقتراع، وإننا نثق بأن هذا الفوز يجيء 
نتيجة للتقدم الذي أحرزته املرأة البحرينية في سلم 
االستعدادات للتنمية والنهضة الشاملة في مملكتنا 
العزيزة، وإن هذه ثمرة طيبة مميزة من ثمار مشروعنا 
احلضاري الذي يتوجــــه إلى جميع املواطنني رجاال 
ونســــاء لإلسهام في صنع مستقبل وطننا العزيز». 
بينما أشادت قرينة العاهل البحريني رئيسة املجلس 
األعلى للمرأة األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
بالروح التنافسية للمرشحات اللواتي قررن خوض 
التجربة على الرغم من صعوباتها وحتدياتها، إال أن 
ذلك لم يثنينهن عن املشــــاركة وإثراء مسيرة املرأة 
البحرينية في هذا املجال، مهنئة بهذه املناسبة الوطنية 
جناح املرشــــحة فاطمة سلمان ووصولها بكل كفاءة 

واقتدار إلى املجلس البلدي.
  فاطمة لم تستبعد ترشحها ملنصب رئيس املجلس 
البلدي في مدينة احملرق التي تطغى عليها التيارات 
اإلسالمية واجلمعيات السياسية التي متثل اإلسالم 
السياســــي وأكدت لوسائل اإلعالم احمللية أن «هناك 

مــــن حارب وصول املرأة بلديــــا، إال أن درجة الوعي 
لدى الناخبني وأعمالهــــا وإجنازاتها بالدائرة وقفت 
عائقا أمام ممارسات هؤالء»،  مبينة أن «أهم أسباب 
إصرارها على الترشــــح بلديا جاء لعملها في مجال 

العمل التطوعي واخلدمي لسنوات طويلة».

  عشق التطوع

  وعن سبب اجتاهها للبلدي وليس النيابي جتيب 
فاطمة «اجتاهــــي للمجلس البلدي جاء لكوني أعمل 
دائما في األمور اخلدماتية،  ولي خبرة واسعة فيها،  
حيث أعمل في هذا املجال منذ ســــنوات طويلة،  فقد 
أعطيت الكثير فيما يخــــص األعمال التطوعية فهذا 

النوع من العمل قريب مني».
  ومن أبرز امللفات التي ستتحرك جتاهها قالت إن 
مشــــكلة «البيوت اآليلة للسقوط وحتسني مستوى 
البنيــــة التحتية عندنا تأتي علــــى رأس األولويات، 
خاصة تأهيل الشــــوارع واملجاري وسأتابع امللفات 
املتعلقة باألرامل واملطلقات الالتي لهن هموم كثيرة 
منها الهموم اإلسكانية ومشاكلهم املعطلة في وزارة 
اإلسكان ووزارة التنمية االجتماعية وهيئة الكهرباء 
واملاء،  ولن أخص النساء بل حتى الرجال وأي مواطن 
يطرق بابي حتى لو كان من دوائر أخرى وأستطيع 
مساعدته فسأساعده بال شك. وأكد األمني العام لرابطة 
املرأة واألسرة اخلليجية محمد العثمان أن «فوز أول 
مرشــــحة في املجلس البلدي وحصولها على مقعد 
بجانب أخيها الرجل، هو رسالة من الناخب البحريني 
ان املشروع اإلصالحي جلاللة امللك الذي اهتم مبشاركة 
املرأة في اختيار من ميثلها، وأعطاها الفرصة لترشيح 
نفســــها في االنتخابات النيابيــــة والبلدية، قد حقق 

ثمراته وبدأت مالمحه تظهر واضحة للعيان.
  عــــالوة على أن هذا يثبــــت أن الناخب والناخبة 
البحرينيني قد وصال إلى درجة كبيرة من النضوج 
الدميوقراطــــي، جعلتهما يختاران امرأة لتحمل هذه 
املسؤولية، وهو دليل على أهمية دور املرأة في املجتمع 

البحريني، والنهضة التي تشهدها اململكة». 

 أول خليجية تفوز في انتخابات بلدية

 نجاد: روسيا «باعتنا» ألعدائنا بإلغائها صفقة الصواريخ
 إيران: أحبطنا ٦٤ مؤامرة أميركية لإلطاحة بالنظام اإلسالمي


