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 رئيس كتلة العراقية إياد عالوي وسط مجموعة من نواب كتلته خالل انسحابهم من جلسة مجلس النواب أمس                          (ا.پ) 

 «اندبندنت»: واشنطن تخسر نفوذها في العراق أمام إيران 
أفـــادت صحيفة  ـ يو.بـــي.آي:   لنـــدن 
«اندبندنت» في عددهـــا الصادر امس بأن 
الواليات املتحدة تواجه هزمية سياســـية 
حاسمة في العراق بشأن تشكيل احلكومة 
اجلديـــدة بعـــد تراجع نفوذهـــا إلى أدنى 
مستوياته منذ الغزو األميركي للبالد عام 

.٢٠٠٣
  وذكرت الصحيفة فـــي تقرير ان تزايد 
نفوذ إيران في العراق سينعكس من خالل 
املوافقة املتوقعـــة للبرملان في بغداد على 
تشكيلة احلكومة اجلديدة بعد ثمانية أشهر 
من اجلمود السياسي شهدت استمرار العنف 

السياسي في مختلف أنحاء البالد.
الواليات املتحدة    وأضافت «ان حملـــة 
لدعم مرشحها املفضـــل إياد عالوي لتولي 
منصب الرئيس فشلت فشـــال ذريعا رغم 
فوز كتلته «العــــراقية» مبعــــظم املقاعد في 
االنتخــابات التي جرت فــــي مارس املاضي 
كما أن اجلهود التي بذلها الرئيس بـــاراك 
أوباما ونـائبه جو بـــايدن والسيــــناتور 
جون ماكني الذي قــــــام بــــزيارة لبغــداد 
على رأس وفـــد مـــن الكونغرس لم تثمر 

فـــي إقناع األكـــراد بالتخلـــي عن منصب 
الرئيس».

  ونســـبت الصحيفة إلى النائب الكردي 
في البرملان العراقي محمود عثمان حتدثه 
عن ضغوط أميركية شـــديدة متارس على 
األكراد للتخلي عن منصب الرئاسة لكنهم 

قاوموا هذه الضغوط.
  كما نقلت الصحيفة عن غسان العطية 
رئيس املعهد العراقي للتنمية الدميوقراطية 
قوله «الهيمنة األميركية في العراق قد انتهت 
ونفوذ الواليات املتحدة يتراجع يوما بعد 

يوم».
  وأفادت «بان عالوي الشيعي العلماني 
الذي شغل منصب رئيس الوزراء في ذروة 
االحتالل األميركي من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٥ بدا 
وكأنه بالغ في لعب دوره رغم فوز تكتله 
العراقية بـ ٩١ مقعدا برملانيا من أصل ٣٢٥ 
مقعدا وحصوله على دعم قوي من تركيا 
والسعودية واألردن وبالغ أيضا في تقدير 
قـــدرة الواليات املتحدة والـــدول العربية 
السنية إليصاله إلى منصب رئيس الوزراء 

أو الرئيس». 

 باريس ـ سي.ان.ان: أعلن وزير الداخلية الفرنسي، بريس أورتفو 
أمس األول، ان املشــــتبهني الـ ٥ الذين مت اعتقالهم في فرنسا في وقت 
سابق من األسبوع اجلاري يشتبه بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم 
انتحاري. وأوضح الوزير الفرنسي أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم 
داخل العاصمة باريس، مشيرا إلى أن أحدهم كان يخطط «للموت»، في 
إشارة إلى تنفيذ هجوم انتحاري. وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن 
املعتقلني اخلمسة فرنسيون وأنهم من أصول جزائرية، موضحة أنه 

مت اعتقالهم يومي االثنني والثالثاء املاضيني. وقال الوزير الفرنسي في 
تصريح للقناة التلفزيونية الفرنسية الثانية إن السلطات الفرنسية 
كانت قد اعتقلت ٨٥ شخصا خالل العام احلالي على خلفية االشتباه 
في ارتباطهم باإلرهاب. وأشــــار إلى أن تلك االعتقاالت متت قبل إلقاء 
القبض على األشــــخاص الـ ٥، موضحا أن من تبقى في السجون في 
أعقاب عمليات االعتقال الســــابقة حوالي ٢٧ شخصا، لكنه لم يوضح 

ما إذا مت توجيه تهم لهم أو طبيعة التهم إن مت ذلك فعال.

 فرنسا أحبطت هجومًا إرهابيًا في باريس

 النجيفي رئيساً للبرلمان.. و«العراقية» تنسحب من التصويت على رئيس الجمهورية وتتهم المالكي وطالباني باالنقالب على اتفاقهما  

 العراق: انتخاب طالباني رئيساً لوالية ثانية..وتكليف المالكي بتشكيل الحكومة 

 بغداد - وكاالت: انســـحب نواب كتلة «القائمة 
العراقية» يتقدمهم رئيســـها إياد عالوي من قاعة 
مجلـــس النواب احتجاجا على عـــدم إدراج وثيقة 
اتفقت الكتل السياسية عليها خالل املشاورات تخص 
إلغاء قرارات «املســـاءلة والعدالة» في حق عدد من 
أعضاء القائمة، متهمني املالكي وطالباني باالنقالب 

على اتفاقهما معا.
  كما انسحب رئيس مجلس النواب املنتخب أسامة 
النجيفي من اجللسة احتجاجا على عدم الثقة التي 

ظهرت خالل اجللسة االولى بني الكتل السياسية.
  وتسلم رئاسة اجللسة نائب رئيس املجلس األول 
قصي السهيل الذي أعلن توافر النصاب للمضي قدما 

في عملية انتخاب رئيس اجلمهورية.
  وقد تنافس على هذا املنصب مرشحان هما جالل 
الطالباني وحسني املوسوي غير ان كال من املرشحني 
لم يحسم فوزه في اجلولة األولى، وحسمها طالباني 
في اجلولة الثانية ثم كلف نوري املالكي بتشـــكيل 

احلكومة.
  وتعد مشكلة اليوم األولى التي يواجهها مجلس 
النواب العراقي في دورته اجلديدة ما يعطي انطباعا 
بأن الثقة بني الكتل السياسية مازالت محل شك وان 

العمل وفق حكومة شراكة وطنية أمر مستبعد في 
ظل املعطيات التي ظهرت في جلسة اليوم األولى.

  وكان النائب النجيفي فاز مبنصب رئيس مجلس 
النواب نتيجة عملية تصويت سري أجراها املجلس 
في اجللسة العلنية التي عقدها في الساعة السابعة 

من مساء امس بالتوقيت احمللي.
  وأعلن معصوم بعد فرز وعد فوز النجيفي بهذا 
املنصب وهو املرشح الوحيد له بعد حصوله على 
٢٢٧ صوتا من ٢٩٥ صوتـــا من النواب احلاضرين 

بينها ٦٨ بطاقة اقتراع باطلة.
  وأعقب ذلك فوز النائبني قصي السهيل من التيار 
الصدري وعارف طيفور من التحالف الكردستاني 
مبنصبي النائب االول والثاني لرئيس مجلس النواب 
العراقي ٢٥٣ صوتا لألول ٢٢٥ وصوتا للثاني بينما 

ألغيت ٤٤ ورقه اقتراع باعتبارها باطلة.
  وأعلن النتيجة معصوم الذي دعا بعد ذلك هيئة 
الرئاسة اجلديدة املنتخبة الى الصعود الى املنصة 
حيث تعانق الرئيســـان املؤقت واملنتخب أســـامة 

النجيفي من «القائمة العراقية».
  وألقـــى بعدها النجيفي كلمة دعـــا فيها اعضاء 
البرملان الى مراجعة عالقة الشعب باحلكومة الذي 

ما يزال مختال.
  وتطرق الى العالقة بني اقليم كردستان واحملافظات 
احملاذية له داعيا الى حل املشاكل باحلوار داعيا مجلس 
النواب الى اقامة حوار وحسن تعايش بني املكونات 

العراقية ومنع استغالل األقليات في الصراعات.
  كما دعا الى عودة العراق الى منظومته العربية 
وحماية املستثمرين وأموالهم وتفعيل الدور الرقابي 
للبرملـــان على احلكومة «والبد من ان جنعل والءنا 

لشعبنا مراقبا وحسيبا».
  ومن املفترض ان يكلف رئيس اجلمهورية رئيس 
اكبر الكتل البرملانية بتشـــكيل احلكومة اجلديدة 
بحسب الدستور لتنتهي بذلك أزمة سياسية عاصفة 
مر بها العراق دامت أكثر من ٨ اشهر منذ االنتخابات 
البرملانية التي جرت بالعراق في السابع من مارس 

املاضي.
  وعقدت اجللسة التي تأجلت ٤ مرات امس بحضور 
جميع نواب الكتل الفائزة باالنتخابات وقادة الكتل 
السياسية الفائزة باالنتخابات بينهم رئيس اجلمهورية 
جالل الطالباني ورئيس الوزراء نوري املالكي ورئيس 

اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني.
  وكان رئيس السن في اجللسة ألقى كلمة استعرض 

فيها اجلهـــود التي بذلت لعقد هذه اجللســـة فتح 
بعدها باب الترشيح ملنصب رئيس مجلس النواب 

ونائبيه.
  كما أعلن عن فتح باب الترشيح ملنصبي نائبي 
رئيس مجلس النواب وهما قصي السهيل من االئتالف 

الوطني وعارف طيفور من التحالف الكردستاني.
  وأدى خالل اجللسة عدد من أعضاء مجلس النواب 
اليمني القانونية ممن لم يتح لهم أداءه في اجللسة 

االفتتاحية التي عقدت قبل اشهر.
  وفي وقت سابق على انعقاد جلسة النواب قال 
الزعيم الكردي مســـعود برزانـــي، صاحب مبادرة 
احلوار بني الكتل السياسية، فإن البرملان انعقد امس 
حلسم مسألة الرئاســـات الثالث ومتوقعا تشكيل 
حكومة شـــراكة وطنية حقيقية ومتوازنة تتحمل 

مسؤولياتها جتاه الشعب خالل شهر.
  وقال برزاني ردا على سؤال «ال ميكن ان يحصل 
طرف واحد على كل شـــيء لكن واقـــع احلال هذه 
الصيغة املفضلة والناجحة. في اخر حلظات اجتماع 
االمس (امس االول)، تصـــرف االخوة في القائمـــة 
العراقية مبسؤوليــــة عالية جدا وقــرروا املشاركـــة 

في احلكومة وجلســـة البرملــان».

  ومبـــوجب االتفاق يحتفــظ كل مـــن الـــرئيس 
جـــالل طالباني ورئيـــس الوزراء نـــوري املالكي 
مبنصبيهمـــا بينما مت إرضـــاء القائمـــة العراقية 
مبنحها منصب رئاســـة البرملان ألســـامة النجيفي 
احد قيادييها وتفصيل منصب جديد لزعيمها اياد 
عالوي يتمثل برئاسة املجلس الوطني للسياسات 

االستراتيجية. 
  وتابع برزاني مؤكدا ان «املجلس الوطني للسياسات 
العليا يســـتحدث بقانون.. هذا املنصب مخصص 
لرئيس قائمة العراقية وارجو ان يتولى هذه املسؤولية 

النها خطيرة».
  جاء ذلك بعد متكن املالكي من نسج حتالف سياسي 
حظي مبباركة دول اقليمية ما ســـاهم في إضعاف 
القائمـــة العراقية التي حلت اولـــى في االنتخابات 

النيابية بفارق مقعدين عن ائتالف املالكي. 
  وأضاف برزاني «خالل شـــهر يجب ان تتشـــكل 
احلكومة.. الدستور حدد صالحيات كل مؤسسة وال 
ميكن ان نقوم مبا يتعارض مع الدستور لكن هناك 
توزيعا للصالحيات بشـــكل ينسجم مع نصوصه. 
يجب اتخاذ القرارات في املجلس الوطني مبشاركة 

اجلميع».

 نجاد: ال يمكن حل مشاكل العالم دون إيران 
 قال الرئيس االيراني محمود احمدي جناد امس 
انه «ال ميكن حل اي مشكلة في الشرق االوسط او 

في العالم دون مشاركة ايران».
  ونقلت وكالــــة االنباء االيرانية (ارنا) عن جناد 
الذي يزور محافظــــة قزوين غربي طهران قوله ان 
من وصفهم بدول االستكبار «كانت تعتبر ايران أداة 
بيدها ولم تكن حتسب لها اي حساب لكن اليوم بلغ 
شعبنا مكانة رفيعة في العالم بحيث انه ال ميكن حل 

اي قضية في الشرق االوسط والعالم دون مشاركته». 
وقال «لو اجتمعت جميع القوى العاملية ووضعت 
كل قواها فإنها لن تتجرأ على تهديد ايران». واعتبر 
منطقة الشرق االوسط بأنها تشكل «القضية االهم 
في العالم املعاصر وان كل من يريد ان يكون له دور 
في العالم يسعي للقيام بدور ما في الشرق االوسط 
وان التنافس الرئيسي على الصعيد العاملي يتركز 

في هذه املنطقة». 

 في أولى تداعيات فوز الجمهوريين في االنتخابات النصفية األخيرة 

 أعضاء في الكونغرس يطالبون بالتحقيق
  في «ووترغيت» جديدة بين «غوغل» وأوباما

 واشنطن ـ أحمد عبداهللا
  بعد أقل من أســـبوعني على 
خســـارة الرئيس الدميوقراطي 
بـــاراك أوباما مجلـــس النواب 
لصالـــح اجلمهوريـــني، بـــدأت 
خطوات التصعيد ورمبا االنتقام 
من خسارتهم الغالبية قبل سنتني 
وأولها وعد رئيس مجلس النواب 
اجلديد اجلمهوري املنتخب جون 
بوينر بالنظـــر جديا في طلب 
جماعـــة حقوقية بالتحقيق في 
عالقة مشبوهة بني شركة غوغل 

وإدارة الرئيس باراك أوباما.
  وقـــال بوينـــر أول من امس 
«تلقينا رســـالة املركز الوطني 

للتشريعات والسياسة وسننظر 
فيما أثاره املركز من أمور مقلقة 
حول طبيعة العالقة بني غوغل 
الوطني  واإلدارة». ويعد املركز 
للتشـــريعات والسياسة واحدا 
من أبرز املؤسســـات القانونية 
التـــي تراقب أعمـــال احلكومة 
األميركية لتحديد مدى التزامها 

بالقوانني.
  وكان املركز قد بعث برسالة 
الى بوينر وعدد آخر من اعضاء 
الكونغرس أشار فيها الى وجود 
«دالئل تتطلب التحقيق في طبيعة 
العالقة بني شركة غوغل واإلدارة 
التـــزام اجلانبني  لتحديد مدى 

بالقوانني». وشـــبه أعضاء في 
املركز العالقة بني اإلدارة وغوغل 
بعالقة إدارة الرئيس جورج بوش 

بشركة هاليبرتون.
  وأشار بول بافر العضو باملركز 
الى بعض اجلوانب التي بحثها 
املركز قائال: «اخترقت شـــركة 
غوغل اخلصوصية الشخصية 
ملستخدمي محرك البحث التابع 
للشركة وخدمات اخرى تقدمها. 
لكن الشركة أنكرت ذلك في البداية 
خشية من التبعات القانونية، إال 
انها اعترفت به الشهر املاضي. 
وكان ذلـــك كافيا لبدء مفوضية 
الفيدراليـــة املعنية  التجـــارة 

بالتحقيق في مثل هذه التجاوزات 
حتقيقا في األمـــر وإحالته الى 

وزارة العدل».
  وتابع «معلوماتنا تشير الى ان 
املفوضية تلقت طلبا من سلطات 
أعلى بعدم النظر في االمر. لقد 
كان اعتـــراف غوغل بتجاوزها 
للقانـــون كافيا لفرض عقوبات 
مالية كبيرة على الشركة إال ان 

ذلك لم يحدث».
  واضـــاف «نحـــن ال نتهـــم 
الرئيـــس رغـــم معرفتنا بعمق 
الصالت الشـــخصية بينه وبني 
مديري غوغل. ولكننا نريد فقط 
ان نعرف كيف جتنبت الشركة 

دفع تلـــك الغرامات املالية رغم 
اعترافهـــا بخرق القانون. هناك 
وقائع كثيرة سابقة خالفت فيها 
شركات اخرى بنودا اقل أهمية 
القوانني وحكم عليها بدفع  من 
غرامات باهظة.  ملاذا لم يحدث 

ذلك لغوغل؟».
  وقال عضو مجلس النواب عن 
كاليفورنيا داريل عيسى ان «أول 
ما سيفعله بعد عودة الكونغرس 
لالنعقاد هو طلب التحقيق في 
تلك القضيـــة». واضاف «ميكن 
أمام ووترغيت  أنفسنا  ان جند 
جديدة لتكشـــف ما يحدث حقا 

في البيت األبيض». 

 المصالحة الفلسطينية تصطدم مرة أخرى بالعقدة األمنية.. إرجاء االجتماعات إلى ما بعد العيد

 عباس يؤكد االلتزام بثوابت عرفات في الذكرى السادسة لرحيله 
 عواصم  ـ  وهدى العبود ـ أ.ف.پ

  اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
أمس خالل احياء الذكرى السادسة لرحيل 
ياسر عرفات في رام اهللا انه سيبقى ملتزما 
بالثوابت التي التزم بها الرئيس الفلسطيني 
الراحل. وشـــارك في حفل احياء الذكرى 
قرب ضريح عرفات آالف الفلســـطينيني 
فيما منعت حركة حماس تنظيم احتفاالت 

في قطاع غزة.
  وأشار عباس الى عبارات كتبت خلفه 
تقول «موقفنا ثابت والدولة بال استيطان 
والقدس عاصمة لنا والعودة الى الوطن»، 
وقال في خطاب للمناسبة «هذه الكلمات 
هي كلمات بليغة تعبـــر بكل صدق عن 
حقيقة موقفنا». وقال الرئيس الفلسطيني 
«نحن على العهد باقون، واحتدى ان كان 
هنـــاك اي تنازل واحد منذ ٤٨ لغاية االن 

عن اي ثابت من ثوابتنا».
  وحول قرار القيادة الفلسطينية اللجوء 

الى مجلس االمن لبحث االستيطان الذي 
اعتبرته الواليات املتحدة واسرائيل احادي 
اجلانب، قال عبـــاس «نحن نفكر في ان 
نذهب الى مجلـــس االمن، وتفكيرنا هذا 
اعتبـــروه تصرفا احـــادي اجلانب، وهم 
(االسرائيليون) يقومون بأعمال احادية 
بدءا من اجلدار واالجتياح والقتل وقلع 
اشـــجار الزيتون، فهذا ال يعتبر تصرفا 

احادي اجلانب».
  وتابع «مـــا زال هناك ظلم في العالم، 
والبـــد ان نرفع صوتنا، ونحن نفذنا كل 
التزاماتنا منذ العام ١٩٩٣، ونتحدى اجلميع 
ان كانت اسرائيل نفذت التزاما واحدا منذ 

ذلك التاريخ».
   واشار الرئيس الفلسطيني الى خطاب 
الرئيـــس األميركي باراك اوباما في األمم 
املتحدة في سبتمبر املاضي دعا فيه الى 
اقامة دولة فلســـطني العام املقبل لتكون 

عضوا جديدا في املنظمة الدولية.

  وقال «وهذا نعتبره تعهدا من الرئيس 
اوباما وليس شعارا ونامل اال يأتي العام 

القادم وان يقول اسفني لم نستطع».
  واضاف عباس متوجها الى اوباما «هذا 
تعهد عليك وديـــن في رقبتك بان تكون 
دولة فلسطني عضوا كامل العضوية في 

االمم املتحدة».
  وشدد عباس على انه ال مفاوضات مع 
استمرار االستيطان، وقال «نحن لن نقبل 
ذلك اطالقا واي حل ال يشـــمل القدس لن 

يكون حال».
  وفيما يخص الالجئني قال عباس «نريد 
حلها (قضية الالجئني) وفق مبادرة السالم 

العربية حال عادال ومتفقا عليه».
  في غضون ذلك، أكد مصدر فلسطيني 
مطلـــع لـ «األنبـــاء» أن حركـــة املقاومة 
اإلســـالمية «حماس» جـــددت مطالبتها 
بتشكيل جلنة أمنية عليا بناء على توافق 
بني جميع الفصائل الفلســـطينية وعدم 

استفراد حركة «فتح» بتشكيلها، على أن 
السياسات األمنية  اللجنة وضع  تتولى 
املنظمة لعمل األجهزة األمنية في الضفة 

احملتلة وقطاع غزة ومتابعة التنفيذ.
  وذكر املصدر أن حركة «فتح» رفضت 
هذه املطالب، مشيرا إلى أن جولة احلوار 
التي عقدت األربعاء في العاصمة السورية 
دمشـــق بني حركتي «فتـــح» و«حماس» 
اصطدمـــت مبوضوع األمـــن ولم تعالج 
القضايا املطروحة، وأنه سيتم استئنافها 

بعد عطلة عيد األضحى.
  ووصف املصدر أن اجتماع يوم الثالثاء 
املاضي اتسم بالعمومية دون الدخول في 
التفاصيل واقتصر البحث على تقسيم امللف 
إلى أربعة مكونـــات: إعادة بناء األجهزة 
األمنيـــة، والعقدة األمنيـــة أو املرجعية 
األمنية، وتشكيل اللجنة األمنية العليا، 
ومعاجلة اإلجراءات األمنية في غزة والضفة 

الغربية.

 جمال مبارك 

 القاهرةـ  يو.بي.آي: نفى جمال 
مبــــارك جنل الرئيــــس املصري 
ورئيس جلنة السياسات القومية 
باحلزب الوطني احلاكم في مصر 
أي صلة تربطه باحلمالت الداعية 
لدعم ترشــــيحه في االنتخابات 

الرئاسية املقررة العام املقبل.
  وأكد مبارك الذي يشغل منصب 
األمني العام املساعد للحزب احلاكم 
أيضا في حوار مع قناة «العربية» 
الفضائية أذيع مساء امس أنه ال 
يدري شيئا عن احلمالت اإلعالمية 
التي تدعم ترشــــيحه للرئاسة. 
في اشارة الى ملصقات انتشرت 
بالقاهرة تدعو لتأييد جمال مبارك 
املقبلة  الرئاسية  في االنتخابات 
تنظمها جماعة تطلق على نفسها 
الشــــعبية لدعم جمال  «احلملة 

مبارك مرشحا للرئاسة».
  وأكد جمال مبــــارك أن إعالن 
املرشــــح الرئاســــي للحزب يتم 
وفق نظم وقواعد وسيعلن عنه 
فــــي التوقيت املالئــــم. وأضاف 
مبارك االبــــن أن احلزب الوطني 

  وقال جنــــل الرئيس املصري 
«لقــــد أصدرنــــا أخيــــرا وثيقة 
تفصيلية في هــــذا الصدد حتدد 
حجم اإلجناز في كل مجال» مضيفا 
أن السياسات االقتصادية ركزت 
على محاربة الفقر لكنها لم تعد قط 
بالقضاء على الفقر نهائيا. وذكر 
أنه سيتم استهداف الفئات األكثر 
فقرا لتدعيمها من خالل بطاقات 
التموين ورفع األجور والعمل على 
وضع قانون للتأمني الصحي. واملح 
إلى أن األزمة االقتصادية العاملية 
كانت وراء تراجع اإلجناز في بعض 
املجاالت وأن أي حكومة ال تستطيع 
التنبؤ بالضغوط أو األزمات التي 

ستواجهها.
   هذا ولــــم يعلن جمال مبارك 
(٤٦ عاما) والذي يشغل منصب 
الرجل الثالث في احلزب الوطني 
الدميوقراطي احلاكم عما إذا كان 
سيترشح للرئاسة. كما لم يعلن 
الرئيس املصري حسني مبارك (٨٢ 
عاما) أيضا عما إذا كان سيترشح 

للرئاسة.

يعمل كمؤسسة وأن هناك قواعد 
تفصيلية حتــــدد طريقة اختيار 
مرشــــح احلزب في االنتخابات 
الرئاسية عام ٢٠١١ وأن تلك القواعد 
مت تطبيقها في اختيار مرشحي 
احلزب لالنتخابات البرملانية العام 
احلالي. وشدد جمال مبارك على 
أن احلكومة أجنــــزت الكثير من 
وعود البرنامج االنتخابي للرئيس 

املعلن في ٢٠٠٥.

 جمال مبارك ينفي صلته بحمالت دعم ترشيحه للرئاسة 

 .. ونور: االنتخابات هزلية ودعوت أوروبيين لـ «مشاهدتها» 
 القاهرة ـ رويترز: وصف السياســـي املصري 
املعارض أمين نور انتخابات مجلس الشعب التي 
ستجرى يوم ٢٨ نوفمبر اجلاري بأنها هزلية وقال 
انه دعا اعضاء في البرملان األوروبي للحضور الى 
مصر يوم اجرائها «ملشاهدتها» والشهادة عليها أمام 
العالم. وقال نور في مقابلة أجرتها «رويترز» الليلة 
قبل املاضية «على خلفية مناورات الساعات االخيرة 
من اجراءات التقدمي فالذي يقدم مرشـــحني بأي 
عدد وبأي شكل ويحصل على الترتيب األول وهو 
األخير في تقدمي األوراق.. كل هذا يعطي انطباعا 

بأننا امام مهزلة حقيقية وليس انتخابات».
  وقـــال نور «كنت في زيارة لهولندا وبلجيكا، 
التقيت بكل قيـــادات البرملان األوروبي والتقيت 
بنواب رئيس البرملان ورئيس جلنة حقوق اإلنسان 
وغيرها من اللجان املهمة، كل السبع والعشرين 
دولة متحمسة ألن تراقب االنتخابات في مصر». 
واضاف:: انه وجه دعوات لعدد من نواب رئيس 
البرملان االوروبي وعدد مـــن اعضائه للحضور 
إلى مصر يوم اجـــراء االنتخابات «ليكونوا على 

االقل مشاهدين». 


