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األول للدور النهائية االنتخابات نتائج إعالن

الـــوفـــاق جــمــعــيــة ــت  ــق ــق ح  ]
كاسحًا فوزًا اإلسالمية الوطني
النتخابات ـــى  األول الــجــولــة فــي 
مــن   16 فـــــاز  أن بـــعـــد   2006
من النيابي للمجلس مرشحيها
فقط  واحـــد ــال ــق ــت وان  17 أصـــل
أن «الوفاق» إال الثاني، الدور إلى
الــمــوقــف ـــم حــســمــهــا ــى رغ ــل وع
من ــرج ــخ ت ــم ل فــإنــهــا لصالحها 
وستدخلها االنتخابية المعركة
األول ــن، ــري ألم بقوة جديد مــن 
«وعــد» جمعية من  حلفائها دعــم
أبـــل، ـــح عــبــدالــعــزيــز ـــرش ـــم وال
للمعارضة الغالبية ولتحقيق
من المقبل، المجلس تشكيل في
من الدعم على الحصول خــالل

فقط. مقاعد إضافية أربعة
ووصفالكثيرونمترشحي
«الثلث بـ أبل وعبدالعزيز «وعد»
المعارضة لسيطرة المعطل»
ــن وم ــل، ــب ــق ــم ــس ال ــل ــج ــم ــى ال ــل ع
في اإلداريــــــة ــز ــراك ــم ثــم عــلــى ال
المجلس. رئاسة ومنها المجلس

الثلث المعطل» «حلفاء عن «الوفاق» تبحث

هاني الفردان الوسط - §

العجمي ــم ــاس ج للشفافية البحرينية الجمعية ــس ــي رئ ـــد  أك  ]
من ـــــى األول ــة ــول ــج ال ــرك  ــت ــع م خـــاضـــوا الـــذيـــن  الــمــتــرشــحــيــن  جـــل  أن 
االنتخابات ــون  ــان ق ــن م  (27) ــادة ــم ال خــالــفــوا النيابية االنــتــخــابــات
من  ــة ــاع س  24 قــبــل االنــتــخــابــيــة  ــالت ــم ــح ال ــف  ــوق ت عــلــى  تــنــص  ــي  ــت ال

االقتراع. صناديق إلى الناخبين توجه موعد
ــداً ــؤك م ـــــى، األول ــة ــول ــج ال نــتــائــج ــد الــعــجــمــي طــريــقــة إعــــالن ــق ــت وان
عن لـــإلعـــالن ـــداً ـــوح م ــًا  ــام ــظ ن تــتــخــذ أن ـــد  الب اإلشـــرافـــيـــة  الــمــراكــز  أن 

النتائج.
في النتائج ــالن  إع نظام  توحيد ــى  إل العليا  اللجنة العجمي ــا ودع
يكون أن على ــرز، ــف ال عملية  مــن االنــتــهــاء ــال  ح وفـــرز ــراع  ــت اق مــركــز  كــل 

الجميع. أمام علني بشكل ذلك
عن اإلعـــــالن ــات ــاب ــخ ــت ــالن ل الــعــلــيــا وطـــالـــب الــعــجــمــي مـــن الــلــجــنــة
توضيح حيث من كامل، بشكل التصويت عملية وأرقـــام ــصــاءات إح
منها الــصــحــيــحــة ــة ــي ــاب ــخ ــت االن ــات ــاق ــط ــب ال ــــدد  وع الــمــقــتــرعــيــن،  ـــدد  ع

والباطلة، والملغية والبيضاء.

االنتخابات قانون خالفوا مترشحون المراقبة»: «أهلية

اليوم في طهران عراقيًا... والطالباني 21 خطف

الصدر في مدينة المالكي بالحجارة رشق
ب ف أ رويترز، بعقوبة - بغداد، §

في غاضبون سكان  رشق ]
رئيس موكب  أمس الصدر مدينة 
المالكي نــوري العراقي  ــوزراء ال
بالحجارةتعبيرًاعنسخطهممن
أدى ما مفخخة بسيارات الهجوم
المالكي وكان حيهم. تدمير إلى
لــحــضــور ــر ــي ــق ــف يـــــزور الـــحـــي ال
سقطوا   202 نحو تأبين مراسم
وقعت التي  للتفجيرات ضحايا 
أحد وصــرخ الماضي. األسبوع
انهالت بينما خطأك»، «إنه الرجال
المالكي على  الغاضبة العبارات 
عبر طـــريـــق  مــوكــبــه ـــق  ش ــا  ــم ــي ف
دوت غضون ذلك الحشود. وفي
مناطق في مجددًا المورتر قذائف
حال لتستمر بالعاصمة مختلفة

التجول حظر ــم رغ على الــتــوتــر
شخص ماليين  سبعة أبقى الذي

الثالث. لليوم منازلهم داخل
أن  ــي ــن أم ــدر ــص م ــن ــل أع ــا  ــم ك  
شخصًا   21 خــطــفــوا مسلحين 
كنعان ناحية ــي ف منازلهم ــن  م

ديـــالـــى ـــة ـــظ ـــاف ـــح ـــم الـــتـــابـــعـــة ل
الــرئــيــس ــل ــص ــة. وي ــرب ــط ــض ــم ال
اليوم الطالباني جالل العراقي
على لحثها ــران إي إلى (االثنين)
الوضع استقرار في المساعدة
(15 بالده.     (التفاصيل ص في

(أ .ف.ب) السكان غضب  من المالكي يحمي موكب الحرس الخاص

ف ب أ بي آي، يو األراضي المحتلة - §

ـــن أم ــــــل رج ــــــف أل ـــر  ـــش ع ــــة  ــــالث ث ـــو  ـــح ن ــــــدأ  ب  ]
الـــحـــدود ــــول ط ــى ــل ع ـــار ـــش ـــت ــــس االن فــلــســطــيــنــي أم
للحفاظ ـــل»  ـــي ـــرائ و«إس ـــزة غ ــاع ــط ق بــيــن  الــفــاصــلــة 
ووافقت الفصائل عليها اتفقت التي التهدئة على

«إسرائيل». عليها
الفلسطيني ــي ــن ــوط ال األمــــن قــــوات ــد  ــائ ق وقــــال 
عــلــى ـــرت ـــش ـــت ان ــــــن  األم ــــــوات  ق «إن  ـــد  ـــاي ك ـــال  ـــم ج
تــنــفــيــذاً ـــر وذلـــــك ـــض األخ ــط ــخ ــل ــة األمـــامـــيـــة ل ــه ــج ال
عباس محمود الرئيس ــا ــدره أص التي للتعليمات 

الفصائل». مع التهدئة التفاق التوصل بعد
ــالق  إط مــنــع  عــلــى ستعمل  الــقــوات أن  وأوضــــح    
يقوم من كل  «اعتقال وسيتم «بالقوة» الصواريخ 

لــألراضــي التسلل أو  ــار ــن ال أو ــخ  ــواري ــص ال ــالق  ــإط ب
من كـــل ويــعــتــبــر ـــر. ـــض األخ ــط ــخ ــــل ال الــمــحــتــلــة داخ
الوطني الــصــف عــن ــًا ــارج خ التهدئة اتــفــاق  يــخــرق 

القوة». باستخدام ولو منعه وسيتم
هنية  إسماعيل الــــوزراء رئيس ــد أك جانبه،  مــن    
ــرام ــت اح عــلــى ــت ــق واف غـــزة ــي ف الــفــصــائــل  جميع  أن 
ــس ــي ــرئ ال أدانـــهـــا ــد حـــــدوث خـــروقـــات ــع الــهــدنــة ب

وكذلكالحكومة.
كافة قواته  انسحاب  اإلسرائيلي الجيش وأعلن
بالتهدئة. ـــزام ـــت االل إطــــار ــي ف ــاع، ــط ــق ال ــال  ــم ش ــن  م
«ســنــلــتــزم ـــرت، ـــم اول ــــــوزراء إيـــهـــود ــس ال ــي ــــد رئ وأك
المقبلة ـــــام األي خــــالل الــــضــــروري ــس  ــف ــن ال ــط  ــب ض
فرصة إعــطــاء  ــل أج مــن الصبر  الــتــزام مــن ــد  الب  (...)

(14 ص (التفاصيل النار».   إطالق لوقف

ألف شرطي 13 يراقبها إسرائيلية فلسطينية هدنة

الجولة في واألصالة اإلسالمي المنبر كتلتي من كل تعادلت ]
مقاعد أربعة  على منهما كل حصلت إذ  النيابية، لالنتخابات األولــى
التي المحرق محافظة في واحدًا مقعدًا األصالة وخسرت كتلة، لكل
فيما األولــى، الجولة  من تحسم  ولم عبدالرحمن  راشد  عنها ترشح
العاصمة محافظة فــي األولـــى ــرة  ــدائ ال فــي مرشحها  المنبر فقدت 
تفوق بنسبة العسومي عادل  منافسه  عليه  تفوق  الذي محمد سعدي

األصوات. من المئة في 68

تتعادالن و«األصالة» «المنبر»

االستسالم يرفض الديمقراطي التيار
فقط مرشحين أربعة في الديمقراطي التيار ــان ره انحصر  ]
يخلو البرلمانية لكي ال االنتخابات من الثانية الجولة خوض يحق لهم
من أي إيصال من اآلن  حتى يتمكنوا لم  أن بعد منهم، المقبل البرلمان

األولى. الجولة خالل من مرشحيهم
أنه مــدن  حسن الديمقراطي المنبر لجمعية العام األمين ــرى وي
فإنه البحرين في الديمقراطي للتيار  المرضية  غير النتائج رغم على
«يجب أال مضيفًا رياضية، بروح االنتخابات مع نتائج التعاطي يجب

باإلحباط». ذلك يصيبنا

الحلواجي صادق - الوسط §

احتفاالت مظاهر  أمس البحرين ــوارع ش في انتشرت  ]
المواطنون خاللها عّبر  المترشحين بفوز  واســعــة شعبية
معظم أكدت التي النتائج إعالن بمناسبة واالبتهاج الفرح  عن
المبتهجين سيارات وجابت نزاهتها. السياسية األطــراف
المترشحين ــور ص حاملة  البحرينية ــاء  ــي واألح ــوارع ــش ال
من مجموعات فيه قامت  الــذي الوقت في البحرين، ــالم وأع
والتبريكات التهاني بتقديم السابقين  والــنــواب المواطنين

المقبلة. االنتخابات الذين فازوا في الجدد للمترشحين
«الـــوســـط» مـــع عـــدد من ــا ــه ــرت ــة أج ــع ــري ـــاءات س ـــق وفـــي ل
الكبيرة ثقتها الشباب مــن  كبيرة ـــداد أع أبـــدت المبتهجين،
«الفرحة أن مؤكدين المقبل، والــبــرلــمــان المترشحين فــي 
حقق حال في المواطنين وجوه على دائمًا مرتسمة ستكون
ال االحتفاالت هذه وأن الشعب، إليه يسعى ما المترشحون
والمواطن، الوطن غالء إلى نظرًا  عليهم  كلل أو تعب أي تشكل
كبير دليل المناسبة بهذه واالبتهاج الفرحة عن التعبير وأن

االستحقاقات) (التفاصيل في ملحق للوطن».   الحب على

البحرين شوارع الفرح على االنتخابات ترسم في الفوز احتفاالت

(تصوير: عقيل الفردان) 2006 انتخابات في مرشحيهم بفوز يحتفلون بحرينيون

الــنــهــائــيــة ــج ــائ ــت ــن ال الــســتــري ــي ــل ــد ع ــم ــح ـــدل م ـــع [ أعـــلـــن وزيـــــر ال
النتائج ــــق ووف األول. الــــدور فــي ــة ــدي ــل ــب وال الــنــيــابــيــة لــالنــتــخــابــات 
وستخوض  نيابيًا  مقعداً   16 على ــاق ــوف ال جمعية حصلت المعلنة
ــازت ف فيما الــوســطــى، ثالثة ــي ف الثانية للجولة ــــادة اإلع انــتــخــابــات 
االعــادة انتخابات وستخوض نيابية مقاعد بأربعة األصالة جمعية
جــمــعــيــة «الــمــنــبــر حــصــلــت ــــة»، ــــال ــل «االص ــث ــة الـــمـــحـــرق.  وم ــي ــان فـــي ث
انتخابات ــي  ف حظوظها لكن نيابية،  مقاعد  ــة ــع أرب على ــي» ــالم اإلس
ــوض ــخ ت أن الـــمـــقـــرر  ـــن م إذ  ـــــة»،  ـــــال «االص ـــن  م ـــى  ـــل أع ـــدو  ـــب ت ـــــــادة  اإلع
المحرق ــة ــع ــاب وس خــامــســة ــي ه ــــر دوائ ـــالث ث ــي  ف اإلعـــــادة  ــات  ــخــاب ــت ان
فيما لمستقلين، نــيــابــيــة  مــقــاعــد ــة ــع أرب ــت ــب وذه ــى.   ــط ــوس ال ــة  ــث ــال وث
عدد  فــي الثانية المرحلة انتخابات  مستقًال مترشحًا   14 سيخوض

والشمالية. والجنوبية والعاصمة المحرق محافظات دوائر من
من مقعد  اي عــلــى بــالــحــصــول تفلح ــم  ل ــي ــت ال ــــد»  «وع جمعية  ـــا  أم
سيادي وســامــي  النعيمي عبدالرحمن مرشحيها ــإن ف األولـــى الجولة 
ــادة اإلع انتخابات من الثانية  الجولة سيخوضون  شريف وإبراهيم

وسادسة العاصمة. المحرق وسابعة دوائر رابعة في

محمد - حيدر الوسط §

قائمة ــة ــح ــرش م أن ــط» ــوس ــت»ال ــم ــل ع  ]
المحافظة ــن م الــرابــعــة الــدائــرة ــي  ف «وعـــد» 
بطعن التقدم ــدرس  ت فخرو منيرة الوسطى
الــدائــرة، في االنتخابات نتائج على رسمي
ــس ــي رئ فـــــوز ـــة ـــام ـــع ال ـــز  ـــراك ـــم ال ـــت  ـــح رج إذ 
بفارق علي  ــالح ص النائب اإلســالمــي المنبر

فــخــرو  مـــن ــون ــرب ــق م ــــال  وق ـــــوت.   ص  1000
لبحث أمــــس مــســاء ــًا ــاع ــم ــت اج عــقــدت  إنــهــا 
لما األطـــــــراف ــض ــع ب ـــــود وج ـــع  م ــة  ــأل ــس ــم ال
تصويت بــشــأن مــصــورة ــات ــروق «خ تسميه 

منافسيها». أحد لصالح العسكريين
الــدائــرة فــي ــح ــرش ــت ــم ــب ال ــال ــــك، ط ـــى ذل إل
ــاع ــرف (ال الجنوبية المحافظة ــن م الــثــانــيــة
(حــاصــل الــحــربــي جــاســم عيسى  ــي)  ــرب ــغ ال

االنــتــخــابــات بــإعــادة ــــوات) ــة أص ــع عــلــى أرب
أن يعقل «هـــل وتـــســـاءل:  ـــرة، ـــدائ ال هـــذه  ــي  ف
ــر وذك ــط؟»، ــق ف أصــــوات ــة ــع أحــصــل عــلــى أرب
االصـــــوات هــــذه فـــي ــن ــع ــط ــدم ب ــق ــت ــي أنــــه س
ــح ــرش م ـــن ـــي ــه وب ــن ــي ـــب بـــــاإلعـــــادة ب ـــال ـــط وي
الــمــهــنــدي، ــد ــم ح ــب ــائ ــن ـــة ال ـــال جــمــعــيــة األص
ـــرة» ـــدائ ال فـــي  ـــراً ـــزوي ت ــاك  ــن ه «أن  ــًا  ــح ــوض م

قوله. حد على

االنتخابات نتائج في الطعن تتدارس فخرو

ف ب أ رويترز، - § بيروت

ــوارع ش مــظــاهــرات تنظيم وحــلــفــاؤه اللبناني اهللا ــزب  ح يعتزم   ]
التي ــورة ــي ــن ــس ال فــــؤاد حــكــومــة  إلســقــاط ــة ــاول ــح م فــي  المقبلة  ــــام  األي
المحكمة تشكيل خــطــط  ــــرت وأق ــل  ــض أف بتمثيل مطالبهم تــجــاهــلــت 

الدولية.
أن مـــن رعـــد  مــحــمــد  اهللا  ــزب ــح ل ــة ــي ــان ــم ــرل ــب ال الــكــتــلــة  ــس  ــي رئ ــــذر  وح
أمامها الحاكمة الغالبية إن مظلمًا،وقال مستقبًال يــواجــه  قــد لبنان 
بيير الصناعة ـــر وزي اغــتــيــال على ــداد  ــح ال فــتــرة انــتــهــاء  حتى  فــرصــة 
الـــوزراء أن  رعــد وأضـــاف مظلم.  نفق  ــي ف نفسها ستجد وإال الجميل 
بمشاركة ضمان دون من  استقاالتهم عن يعدلوا لن استقالوا الذين
تتحمل الحكومة تــرك  إلــى ــًا ــي داع السياسي ــرار ــق ال ــاذ ــخ ات ــي  ف كاملة 

ص14) (التفاصيل قرارها.  مسئولية

مظاهرات اهللا: حزب
أيام خالل الشوارع

(استحقاقات 2006) اليومي الملحق في موسعة  تفاصيل

نيابيًا مقعدَاً يتقاسمون 13 و«المستقلون» و«المنبر» و«األصالة» 16 على تسيطر «الوفاق»

استقالتها ستقدم الحكومة أن مطلعة مصادر من «الوسط» علمت ]
من الثانية الــجــولــة مــن االنــتــهــاء بعد وتــحــديــدًا المقبل  ــوع  ــب األس فــي 
سيشمل الــوزاري التعديل أن المصادر وذكرت النيابية. االنتخابات
الوزراء مجلس إلى جديدة  وجوه  إدخال وسيتم  مهمة،  حقائب ثماني

المقبلة. الفترة في تنفيذية مسئوليات تحمل في لتشارك

على ٨ وزارات  وزاري  تعديل
األسبوع المقبل «مهمة»

ف ب أ - القاهرة § واشنطن،

الثاني ــداهللا ــب ع الــمــلــك ــــي األردن الــعــاهــل حـــذر   ]
حـــــروب أهــلــيــة ثــــالث أمــــس مـــن مــخــاطــر انــــــدالع
فحسب الـــعـــراق ــي  ف لــيــس الــمــنــطــقــة، ــي  ف محتملة 

ولبنان. فلسطين في كذلك وإنما
بي «آي لــمــحــطــة ــي ــان ــث ال عـــبـــداهللا ــك  ــل ــم ال ــــال  وق
ــس ــي ــرئ ـــن زيــــــارة ال ــل أيـــــام م ــب ــــي» األمــيــركــيــة ق س
نــواجــه ــا ــن «إن عــّمــان: إلـــى ـــورج بـــوش ــي ج ــرك ــي األم
في ــواء س أهلية، ــروب ح ــالث  ث بــانــدالع قــويــًا  خــطــراً 

والعراق». لبنان في أو الفلسطينية األراضي
على ــي، ــات ــث ــاح ــب م ــي ــض ــف ت أن  ـــــل  «آم وأضــــــاف 
ما ــل ــك ب ــام ــي ــق ال ـــى إل ــس (بـــــوش) ــي ــرئ األقـــــل، مـــع ال
«ولكن  وتــابــع الــعــراقــي». الشعب ــل أج مــن  يمكننا 
على اهتمامنا ــز ــرك ن أن علينا نــفــســه، ــت  ــوق ال ــي  ف

الفلسطينيون رأينا في وهي  األساسية المشكالت
اليوم يمثل  ــك ذل ألن الفلسطينية، الــســالم وعملية
التي الــكــبــيــرة ــاوف ــخ ــم ال ـــى  إل ــة ــاف ــاإلض ب ـــًا، ـــب واج
ـــام األي ـــالل خ ــت ــع وق ــي ــت ال ـــوادث  ـــح ال إزاء  نــبــديــهــا 
القيادات منتدى حــض كما لــبــنــان». فــي الماضية 
مع ــة» ــق ــث ال «جــســور ــاء ــن ب ــة عــلــى ــاب ــش الــعــربــيــة ال
لــإلســهــام وأمــيــركــا ــا وأوروبــــــا ــي ــم فـــي آس ــه ــرائ ــظ ن
اعتبر جــانــبــه، ــن م ــاون.  ــع ــت وال ــوار ــح ال تعزيز  ــي  ف
انــســحــابــًا أن مـــبـــارك حــســنــي ــري  ــص ــم ال ــس  ــي ــرئ ال
ــؤدي ــي س ـــراق ـــع مـــن ال ــة ــي ــرك ــي ــوات األم ــق ــل ـــًا ل ـــوري ف
اعــتــبــر ــد الـــــذي ــل ــب ال ـــي هــــذا ـــع ف ـــوض ــم ال ــاق ــف إلــــى ت
مبارك ـــال وق حقيقية». «معضلة ــن م يعاني أنــه 
على الــحــرب مــن ــذرت ح «لقد ــــرام»: «األه لصحيفة 

(15 ص (التفاصيل وقوعها». قبل العراق

أهلية حروب من نشوب ثالث األردني يحذر  العاهل


