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 تونس ـ يو.بي.آي: ناشـــد البرملان التونسي 
الرئيس زين العابدين بن علي الترشـــح لوالية 
رئاسية سادسة خالل االنتخابات املقرر تنظيمها في 
العام ٢٠١٤ فيما جدد احلزب الدميوقراطي التقدمي 
التونسي املعارض استنكاره ملثل هذه املناشدة.

وقال البرملان التونسي في بيان وزعه اول من امس 
في أعقاب اجتماع ملكتبه ترأســـه رئيس البرملان 

فؤاد املبزع إن البرملانيني التونســـيني يناشدون 
الرئيس بن علي مواصلة قيادة البالد على درب 

املزيد من اإلصالح والرفاه والرقي.
  في املقابل، جدد احلزب الدميوقراطي التقدمي 
التونسي املعارض رفضه لهذه املناشدات حيث 
اعتبرتها أمينته العامة مية اجلريبي أنها «تضرب 

في العمق أسس النظام اجلمهوري». 

 برلمان تونس يناشد بن علي الترشح لوالية رئاسية سادسة

 غازل األميركيين الغاضبين بعقود مليارية مع نيودلهي و٥٠ ألف وظيفة

 أوباما يشّبه هجمات مومباي بـ ١١ سبتمبر.. وغضب هندي لتجنبه ذكر تورط باكستان
 عواصمـ  وكاالت: بدأ الرئيس 
أوباما جولته  بـــاراك  االميركي 
اآلسيوية من الهند التي وصلها 
أمس واســـتهلها بزيارة رمزية 
لنصب «شجرة احلياة» التذكاري 
لضحايا هجمات مومباي تعبيرا 
عن التضامن بني البلدين في وجه 

االرهاب.
  وفي داللـــة رمزيـــة أخرى 
أقام أوباما وزوجته ميشيل في 
مومباي بفندق تاج محل املطل 
على البحـــر، والذي كان محور 
أهداف الهجمات التي اســـتمرت 
ثالثـــة أيام وخلفـــت ١٦٦ قتيال 
الهنـــد االقتصادية  في عاصمة 

واملالية.
  وشبه أوباما في أول تصريح 
له بعد وصوله مومباي ما حدث 
في مومباي بهجمات احلادي عشر 
من ســـبتمبر، قائال «لن ننسى 

أبدا».
  وقال أوباما «متاما كما أقامت 
شـــعوبنا صالة املســـاء سويا 
على ضوء الشـــموع. ستتعاون 
حكومتانا معا بشكل أوثق مما كان 
في املاضي. سنتبادل املعلومات 
ونحول دون وقوع أي هجمات 
أخرى ونطالـــب بتقدمي اجلناة 

للقضاء».
  وأضاف «حقا، تعمل الواليات 
املتحدة والهند بشكل أوثق مما كان 
في السابق للحفاظ على سالمة 
شعوبنا. وأتطلع لتعميق تعاوننا 
في مكافحة اإلرهاب عندما ألتقي 
رئيس الوزراء (مامنوهان) سينغ 

في نيودلهي».
  ووصف أوباما تاج محل بأنه 
ســـيظل «رمزا للقوة والعزمية 

والتفاؤل».
  وقال إن مرتكبي تلك الهجمات 

يجب أن ميثلوا بني يدي العدالة 
«أولئك الذيـــن هاجموا مومباي 
الفوضى في هذه  اثـــارة  أرادوا 
الدولة. لكنهم  املدينة وفي هذه 

فشلوا».
  وأضاف: أن شـــعلة احلرية 
ال يجـــب أن تنطفـــئ، فالتاريخ 
فـــي صاحلنـــا، ان القتلة الذين 
يستهدفون االبرياء ليس لديهم ما 

يقدمونه سوى القتل والدمار.
  وقال باراك أوباما، ان الواليات 
املتحدة والهند ستعمالن معا على 
نحو أوثق من أي وقت مضى من 
أجل احلفاظ على أمن وســـالمة 

شعبي البلدين.

  واستطرد: انني لن أنسى أبدا 
تلك الصور املروعة لهجمات ٢٦ من 
نوفمبر ٢٠٠٨ التي استهدفت مدينة 
مومباى. إن االرهابيني يستهدفون 
أماكن العبادة للهندوس واملسلمني 
والسيخ واملسيحيني واليهود على 

حد سواء.
  وجتنب الرئيس أوباما ذكر اسم 
باكستان أو الشبكات االرهابية في 
املنطقة في كلمته املقتضبة بفندق 
تاج محل. في الوقت الذي تتهم 
فيه الهند باكستان بالتورط في 
هجمات مومباي والتي أدت الى 

توتر العالقات بني البلدين.
  لكن ذلك لم يعجب املسؤولني 

الهنود حيث، أثار إحجامه عن ذكر 
ألقاها  التي  الكلمة  باكستان في 
عقب لقائه أسر ضحايا هجمات 

مومباي جدال واسعا.
  وخالل جولته التي تســـتمر 
عشـــرة أيام في آسيا وسيزور 
خاللها أيضا إندونيسيا وكوريا 
اجلنوبية واليابان سيسعى أوباما 
حلث الدول على عدم خفض قيمة 
عمالتها من جانب واحد حلماية 
صادراتها وهو احد املوضوعات 
الرئيسية في قمة زعماء مجموعة 
العشرين التي تعقد في سيئول 

األسبوع اجلاري.
  وأبرزت كلمته أهم التحديات 

التي يخوضها  الديبلوماســـية 
اوباما، حيث أراد الهنود بيانا قويا 
ضد باكستان لرعايتها متشددين 
ولكن واشنطن تسعى لتحقيق 
توازن دقيق بني ارضاء الهند ودعم 

حليفتها االقليمية باكستان.
  ونشطت محطات التلفزيون 
وحفلت بتعليقات محللني ابدى 
معظمهم دهشته من لهجة كلمة 

أوباما املتحفظة.
  وقال احمللل االســـتراتيجي 
ماهروف رضا لقناة «تاميز ناو» 
االخبارية «انه بيان متحفظ. عدم 
ذكر باكستان يوضح ان باكستان 
مهمة لسياستها (الواليات املتحدة) 

في افغانستان».
  وفي مبادرة رمزية أخرى، زار 
الرئيس األميركي متحف الزعيم 
الهندي غاندي في مومباي. وكتب 
في سجل الزوار أن املهامتا غاندي 
كان مصدر الهام للعالم بأسره.

  وقضـــى الرئيـــس األميركي 
الذي يزور الهند ملدة ثالثة أيام، 
هو وزوجته، نصف الساعة في 
منزل «ماني بهافان» وهو املنزل 
الذي كان الزعيم الهندي العظيم 
يعيش فيه كلما حل في مومباي 
خالل الفترة ١٩١٧ ـ ١٩٤٣. ثم مت 
حتويله ملتحف ومكتبة مخصصني 

ملتعلقات غاندي.

  وكتب أوباما في سجل الزوار 
في ماني بهافان «ميلؤني األمل 
واإللهام وأنا أحظى بزيارة هذا 
الشـــاهد على حياة غاندي..إنه 
بطل. ليس بالنسبة للهند فحسب. 

بل للعالم أجمع».
  وكثيرا ما أعـــرب أوباما عن 
إعجابه وتقديره لغاندي ألنه جنح 
في تغيير العالـــم بقوة اخالقه 

فحسب.
  وفي جانب آخـــر من زيارة 
أوباما، وفي محاولة الســـترداد 
ما خسره في انتخابات التجديد 
لنصفية، أعلن الرئيس االميركي 
عـــن اتفاقيات تبلـــغ قيمتها ١٠ 

مليارات دوالر في الهند يفترض 
ان تؤدي الى استحداث حوالي ٥٠ 

الف فرصة عمل اميركية.
  ودعـــا اوباما من جهة اخرى 
الهند الى تخفيـــف القيود التي 
تضعهـــا على صعيـــد التجارة 
واالســـتثمار، مـــن اجل حتفيز 
العالقـــات االقتصادية بني اكبر 

دميوقراطيتني في العالم.
  وفي حضـــور مجموعة من 
املسؤولني االقتصاديني، دعا اوباما 
الى القيام «بخفض حاسم للعوائق 
على صعيد التجارة واالستثمار» 
في قطاعات تبدأ من االتصاالت 

وصوال الى جتارة املفرق. 

 كلينتون تستبعد خوض انتخابات 
الرئاسة في ٢٠١٢ أو ٢٠١٦

 نيوزيلنداـ  رويترز: استبعدت وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون اول من امس خوض انتخابات الرئاسة في 
٢٠١٢ او ٢٠١٦ قائلة انه يتعني على الواليات املتحدة ان تستعد 

لتولي امرأة رئاسة البالد، لكن لن تكون هي.
ــحة الرئاسية    وفي مقابالت في نيوزيلندا أوضحت املرش
ــات ٢٠٠٨ صراحة انها ال تخطط خلوض  ــلة في انتخاب الفاش
ــاهم في إثارته  ــات مرة اخرى رغم احلديث الذي س االنتخاب
ــي انتخابات التجديد  ــارة الدميوقراطيني املنتمية لهم ف خس

النصفي للكونغرس.
  وفي إجابتها على سؤال حملطة «تي.ڤي ٣ نيوزيالند» بشأن 
ما اذا كانت تستبعد خوض االنتخابات الرئاسية في ٢٠١٢ و٢٠١٦ 
قالت كلينتون وفقا ملا ذكره صحافي أميركي «نعم نعم انني 
مسرورة بالقيام مبا أقوم به كوزيرة للخارجية».وفي مقابلة 
منفصلة مع تلفزيون نيوزيالند، قالت كلينتون إنها تأمل ان 
تكون الواليات املتحدة مستعدة لقبول تولي امرأة رئاسة البالد 
مضيفة «ينبغي حتقيق ذلك».وفي سؤالها عن احتمال ان تصبح 
ــنا. لست انا ولكن سيكون شخص ما  هي أجابت قائلة «حس
ــدان اثبتت بالفعل ان مبقدورها  ومن الظريف املجيء إلى بل

انتخاب سيدة ألعلى املناصب احلكومية في انظمتها». 
(رويترز)   باراك وميشيل أوباما يكتبان في دفتر كبار الزوار ملتحف «ماني باڤان» الذي كان يقطنه الزعيم املهامتا  غاندي في مومباي  

 األردن: ٧٦٣ مرشحًا يتنافسون مناصرو نجله جمال يتوقعون فوزه على أبيه في االنتخابات المقبلة
   على ١٢٠ مقعدًا برلمانيًا ومقاطعة إسالمية

 البرادعي: الفقر والظلم أشد 
خطرًا من أسلحة الدمار الشامل

 ڤييناـ  كونا: قال املدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
واحلائز على جائزة نوبل للسالم د. محمد البرادعي ان الفقر والظلم 
اشد خطرا من اسلحة الدمار الشامل وذلك بسبب اثاره اخلطيرة على 
املجتمع.ونقلت هيئة االذاعة والتلفزيون النمساوي عن البرادعي قوله 
خالل ندوة في ڤيينا اختتمت اعمالها اول من امس وجمعت خمسة من 
احلائزين على جائزة نوبل للســــالم قوله ان الفقر يعد احد االسباب 
الرئيسية التي جتعل الناس مييلون الى احلصول على االسلحة النووية، 
معربا عن اعتقاده القوي بان مســــتقبل االنسانية سيكون مهددا في 

حال فشل املجتمع الدولي في ازالة هذه االسلحة الفتاكة.
  واضاف البرادعي الذي حصل على جائزة نوبل للســــالم مناصفة 
مــــع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فــــي عام ٢٠٠٥ بفضل جهوده في 
منع انتشار االسلحة النووية ان احلديث يدور اليوم حول قنابل ذرية 
تبلغ قوتها التدميرية ٥٠٠٠ ضعف القنبلة التي ألقيت على مدينتي 
هيروشــــيما ونكاســــاكي اليابانيتني مما يعني انها قادرة على ابادة 

احلضارات كاملة بل ابادة االنسانية جمعاء.
  واشار الى ان خطورة هذه االسلحة تكمن بشكل خاص في ان مبدأ 
الردع الذي نعتمد عليه بات اليوم ايضا في متناول اجلماعات املتطرفة 
مؤكدا ضرورة اعادة النظر في النظام االمني الراهن بحيث يتم تقليص 
عدد الرؤوس احلربية النووية مع احلرص على ضرورة اعتماد سياسة 

احلوار والتفاوض بدال من استعمال القوة او التهديد بها. 

 حملة ١١/١١ تطالب مبارك بالترشح شعارها «الشورى شورتك يا ريس»

 بوش: كنت معارضًا لحرب العراق وفكرت في ضرب سورية
 أقّر بإدمانه على الكحول قبل ترشحه للرئاسة وبتحرشه بامرأة

  واشنطن ـ أحمد عبداهللا ورويترز
  كشف الرئيس االميركي السابق 
جورج بوش عن بعض تفصيالت 
الذي سيصدر في  كتابه اجلديد 
التاسع من الشهر اجلاري وذلك 
خالل لقاء اجرته معه محطة «ان.
بي.سي» التلفزيونية يبث مساء 
الغد. ووزعت احملطة نسخة من 
بعض مقتطفـــات احلديث على 
الصحافيني في واشنطن قبل بثه 
تعرض خاللها بوش حلرب العراق 
ومشكلة ادمانه على اخلمر واكثر 

حلظات رئاسته حرجا.
  وقال بوش بشأن العراق «لقد 
كنت الصـــوت املعارض للحرب 
في االدارة. فأنا لم اكن ارغب في 
استخدام القوة. ما اقصده هو ان 
القوة هي اخليار االخير امام اي 
رئيس. لقد اعطيت الديبلوماسية 

كل الفرص املمكنة للنجاح».
  واوضح الرئيس السابق انه 
يعتقـــد مع ذلـــك ان العالم بات 
مكانا افضل واكثر امنا من دون 

الســـابق وتابع  العراقي  النظام 
«انني اقول بال تـــردد ان العالم 
اصبح مكانا افضل بدون صدام 
حسني كما ان هناك اآلن ٢٥ مليون 
عراقي ميتلكون الفرصة للعيش 

احرارا».
  كما اعترف بوش كذلك انه أدمن 
قبل ان يرشح نفسه للرئاسة على 
الكحول. وروى كيف انه حضر 
وزوجته لورا دعوة عشـــاء في 
منـــزل والده الرئيس االســـبق 
جورج بوش االب بحضور عدد 
مـــن اصدقاء العائلـــة وانه كان 
جالســـا بجوار سيدة جميلة من 
املدعوات وهو مخمور متاما. وبعد 
حلظات قال لهـــا «هل ميكنك ان 
تصفي لي مذاق اجلنس بعد عمر 
اخلمســـني؟». وساد صمت كامل 
في غرفة الطعام مبنزل االبوين 

حسب قول بوش.
الرئيس  اقر    من جهة أخرى، 
األميركي الســـابق بأنه فكر في 
إصدار األمر للقوات األميركية بشن 

هجوم على موقع تدعي واشنطن 
واســـرائيل انه موقع نووي في 
سورية بناء على طلب اسرائيلي 
عام ٢٠٠٧ لكنه في النهاية اختار 
أال يفعل.ودمرت إسرائيل املنشأة 
بنفســـها في النهاية، بينما نفت 
سورية أنها كانت ترمي الى تطوير 

قدرة نووية عسكرية.
  وفي مذكراته التي حتمل عنوان 

القرار» وتطرح للبيع  «حلظات 
الثالثاء املقبـــل، يقول بوش إنه 
بعد وقت قصير من تلقيه تقريرا 
من املخابرات عن «منشأة مريبة 
مخفاة بشـــكل جيد في صحراء 
ســـورية الشـــرقية» حتدث الى 
رئيس الوزراء االسرائيلي حينها 

إيهود أوملرت.
الذي حصلت  الكتاب    ويقول 
رويترز على نسخة منه إن أوملرت 
قال لبـــوش «جورج إنني أطلب 

منك أن تقصف املجمع».
  ويقـــول بـــوش إنـــه ناقش 
اخليارات مع فريقه لألمن القومي 
وكتب يقول إنه قد جرى التفكير 
في عملية قصف «لكن قصف دولة 
ذات سيادة دون حتذير أو إعالن 
أو تبرير ســـيؤدي الى رد فعل 

حاد».
  ويقول بوش إنه قال ألوملرت 
«ال ميكنني أن أبرر هجوما على 
دولة ذات سيادة ما لم تقف وكاالت 
املخابرات عندي لتقول انه برنامج 

أسلحة».ويقول الكتاب إن أوملرت 
قال لبوش «سياســـتك مزعجة 
جدا لي».وينفي بوش ما شـــاع 
في ذلك الوقت انه أعطى إسرائيل 
«الضوء األخضر» لشن الهجوم 

على املنشأة.
  وقال بوش إن تنفيذ أوملرت 
للضربة ضد املنشـــأة السورية 
عـــوض الثقة التـــي فقدها لدى 
االســـرائيليني خالل حرب ٢٠٠٦ 
ضد حـــزب اهللا في لبنان والتي 
يرى بوش أنهـــا انتهت بنتيجة 
متباينة.وأضاف أن دميوقراطية 
لبنان الشابة خرجت من الصراع 
أكثر قوة ألنها حتملت االختبار 
لكن «النتيجة بالنسبة إلسرائيل 
كانت متباينة».وكتب بوش يقول 
إن احلملة العسكرية التي قامت 
بها اســـرائيل أضعفـــت «حزب 
اهللا وساهمت في تأمني حدودها 
وفي الوقت نفسه فقد كلف األداء 
املهتز اإلسرائيليني  العســـكري 

مصداقيتهم الدولية». 

 القاهـــرة ـ وكاالت: بعـــد 
حمالت جمع التوقيعات لتأييد 
البرادعي، ودعم ترشيح جمال 
مبـــارك النتخابات الرئاســـة، 
ظهرت مؤخـــرا حملة جديدة 
باسم ١١/١١ ـ تاريخ االنتخابات 
ـ ملطالبة  الرئاســـية املقبلـــة 
الرئيس مبارك بالترشح لفترة 

رئاسية سادسة.
التي أعلنت    وطبعت احلملة، 
عن انطالقها امس في بيت زينب 
خاتون بحي األزهر، «بوسترات» 
حتمل صورة مبارك، مكتوبا عليها 
«عشان بنحب مصر.. ٢٠  مليون 
مصــــري يقولون نعــــم.. مبارك 
لفترة رئاســــية جديدة.. ده رأينا 
والشورى شورتك يا ريس».وذكر 
بيان أصدره مؤسسو احلملة أنهم 
استطاعوا جمع توقيعات ٣٠٠ ألف 
شخص، ملطالبة مبارك بالترشح 
في انتخابات الرئاسة املقبلة، من 
بينهم شخصيات عامة، وأساتذة، 
وأطبــــاء، وأعضاء من مجلســــي 
الشعب والشــــورى. وأكد البيان 
أن الفساد والفقر ومعاناة الشعب 
«نتــــاج من خانوا الرئيس مبارك 

وأمانته وعهده».

  وأضــــاف البيــــان أن القــــدر 
وضع مصر فــــوق براكني، حيث 
احلديث الدائم عن احلروب، وسط 
اقتصاديات عاملية والنتيجة «خراب 
وقف دونه مبارك، الذي رفض أن 
يدفع املصريون ثمن االنقسامات 
العربية، واملتاجرة من أجل مصلحة 

شخصية».
  وقال أسامة طه، املتحدث باسم 
املجموعة «إن مؤسســــي احلملة 
انتماءات سياسية،  ليس لهم أي 
وال يخضعون للحكومة وميولون 
احلملة ذاتيــــا»، مؤكدا أن «الدافع 

لتأسيســــها هو عدم وجود بديل 
للرئيس مبارك حلكم مصر».

  في املقابل، توقعت حملة دعم 
جمال مبارك جنل الرئيس املصري 
فوزه على ابيه اذا ما تنافس االثنان 

في االنتخابات الرئاسية املقبلة.
  ونقلت صحيفة «املصري اليوم» 
على موقعها علــــى االنترنت عن 
منســــق حملة دعم جمال مبارك 
للترشح في االنتخابات الرئاسية 
لعام ٢٠١١ انه سيفوز في االنتخابات 
حتى لــــو نافس والــــده الرئيس 

حسني مبارك. 

 األردنـ  أ.ش.أ: يشــــهد االردن بعد غد االنتخابات 
النيابية الختيار أعضاء مجلس النواب السادس عشر 
والتي يتنافس خاللها ٧٦٣ مرشحا، بينهم ١٤٣ سيدة 
للفوز مبقاعد املجالس البالغة ١٢٠ مقعدا، من بينها 
١٢ مقعدا مخصصة للكوتا النسائية وذلك في مسيرة 
احلياة النيابية األردنية التي شهدت أول مجلس نواب 

في أكتوبر عام ١٩٤٧.
  وقد تنافس في االنتخابات السابقة ٨٨٥ مرشحا 
علــــى ١١٠ مقاعد كان يتكون منها مجلس النواب عام 

.٢٠٠٧
  ووفــــق أرقام دائرة األحــــوال املدنية واجلوازات 
بوزارة الداخليــــة األردنية، فإن عدد الناخبني الذين 
يحق لهم املشاركة في االنتخابات النيابية ٢٠١٠ ويحق 
لهم االقتراع بلغ عددهم ٢٫٥ مليون ناخب، موزعني 
على ٤٥ دائــــرة انتخابية، في ١٢ محافظة، و٣ دوائر 
انتخابية للبادية «الشمالية والوسطى واجلنوبية»، 

بواقع ٩ مقاعد نيابية.
  وتشكل فئة الشباب ذكورا وإناثا منهم ما نسبته ٦٥ 
و٧٠٪ من سكان األردن ويراهن ٧٦٣ مرشحا ومرشحة 
خلوض االنتخابات على قوة احلسم لدى فئة الشباب 

إليصالهم ملقاعد مجلس النواب السادس عشر.
  وكان العاهل األردني امللك عبداهللا الثاني قد أصدر 
مرســــوما ملكيا حلل املجلس اخلامس عشر في ٢٤ 
نوفمبر ٢٠٠٩، وســــط ارتياح شعبي عارم ـ آنذاك ـ 
بهذا املرسوم بسبب ضعف هذا املجلس وأدائه السيئ 
مع تأكيد بضمان انتخابــــات نزيهة وذات مصداقية 

عالية.
  وأكملت احلكومة األردنية استعداداتها وانتهت من 
وضع كل الترتيبات واالستعدادات الفنية واإلدارية 
إلجراء االنتخابات والتي اختــــارت أن تكون يوم ٩ 
نوفمبر بالتزامن مع الذكرى اخلامســــة لالعتداءات 
الدموية التي طالت ثالثة فنادق في العاصمة األردنية 

عمان وأودت بحياة ٦٠ شخصا في عام ٢٠٠٥.
  وقد تقدمت ثالث جهات محلية ملتابعة االنتخابات 
وهي املركز الوطني، والتحالف املدني، ومركز اجلسر 
العربي حلقوق اإلنسان، حيث ستشارك هذه اجلهات 
بنحو ٢٥٠٣ مراقبني، مثلما يوجد جهات دولية وعربية 
تقدمت بطلبات ملتابعــــة االنتخابات ومتت املوافقة 
عليها ومجموعهم جميعا نحو٢٧٦١ شخصا، سيقومون 
مبتابعة االنتخابات محليا وخارجيا، اضافة الى مئات 
من الصحافيني واإلعالميني من ممثلي وسائل اإلعالم 
احمللية والعربية واألجنبية والذين سيتابعون عملية 

االقتراع وتغطيتها كل بطريقته اخلاصة.
  ومع مقاطعة احلركة اإلسالمية، أقوى األحزاب 
السياسية في األردن لالنتخابات يرى البعض أن 
املرشحني لهذه االنتخابات معظمهم ميثل العشائر 
حتى ان مرشـــحي األحزاب املشـــاركة يرشحون 
بأغلبيتهـــم النتماءاتهم العشـــائرية وهذا يعطي 

قراءة واضحة لهوية املجلس املقبل.
  وتتوزع مراكز االقتراع والفرز البالغ عددها ١٤٩٢ 
مركزا تشتمل على ٤٢٢٠ صندوق اقتراع في ٤٥ دائرة 

انتخابية في محافظات األردن وعددها ١٢ محافظة.
  الالفت في هـــذه االنتخابات هو ارتفاع عدد 
النســـاء املرشـــحات إلى ١٤٣، بعد أن ضاعفت 
احلكومة عدد املقاعد املخصصة لهن إلى ١٢ مقعدا 
من أصل ١٢٠ مقعدا هم كل أعضاء مجلس النواب 

املقبل.
  وحرصت احلكومة األردنية على تأكيد أنه ستكون 
هناك رقابة موجودة ضمن القوانني املسموحة ملندوبي 
املرشحني واملرشحني أنفسهم، والذين سيكون عددهم 

بعدد مراكز االقتراع والفرز مضروبا بعدد املرشحني، أي 
سيكون هناك آالف املراقبني من املرشحني ومندوبيهم 
إضافة ملمثلي املؤسسات احمللية والدولية، كما أكدت 
حرصها على نزاهة االنتخابات وبأن جتري بشــــكل 

صحيح.
  كما وضعت احلكومة األردنية خطة أمنية واضحة 
ومحكمة لضبط األمن وهناك توجيهات صارمة بالتعامل 
بحزم مع أية محاوالت إلحــــداث أي خروقات وعدم 
التهاون مع أي شخص أو جهة حتاول خرق القانون 
وذلــــك من خــــالل جتهيز ٢٠ ألف عنصــــر من قوات 
الدرك لتغطية عمليتي االقتراع والفرز في االنتخابات 

النيابية.
  ويشارك في االنتخابات النيابية ملجلس النواب 
األردني السادس عشر بحسب وزير التنمية السياسية 
موسى املعايطة أكبر عدد من القوائم احلزبية حيث 
تشــــارك ٦ قوائم حزبية واكبر عدد من املرشــــحني 
احلزبيني املعلنــــني على قوائم معلنة جتاوز عددهم 
٩٧ مرشحا في حني شارك في االنتخابات السابقة ٢٢ 

مرشحا حزبيا فقط.
  وقرر ١٦ حزبا أردنيا من بني ١٨ حزبا املشاركة 
في االنتخابات القادمة فيما جاءت مقاطعة احلركة 
اإلسالمية األردنية لهذه االنتخابات بسبب حتفظهم 
على قانون الصوت الواحد الذي ستجرى االنتخابات 
بناء عليه رغم أنهم شاركوا في انتخابات ٢٠٠٧ 
التي جرت على أساسه وأوصلت ١٨ نائبا منهم 
لقبة البرملان ورغم ذلك قرر عدد من أعضاء احلركة 
اإلســــالمية عدم االلتزام بقرار املقاطعة وخوض 
االنتخابات ومتت إحالتهم للتحقيق واملساءلة من 

قبل احلركة ملخالفتهم قرار املقاطعة.

 جمال مبارك 

 جورج بوش 

 الرئيس املصري حسني مبارك 


