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كيي����ڤ – أ.ش.أ: أعلن نائب رئيس اللجنة املركزية األوكرانية 
لالنتخابات اندري ماغيرا، في مؤمتر صحافي عقده في العاصمة 
االوكرانية كييڤ امس، أن 18 ش����خصا سيتنافسون على منصب 
الرئاسة في أوكرانيا في االنتخابات التي ستجري في 17 يناير من 
العام املقبل 2010. وبني املرش����حني ال� 18 الرئيس احلالي ڤيكتور 
يوشينكو، ورئيسة الوزراء يوليا تيموشينكو، وزعيم حزب األقاليم 
املعارض ڤيكتور يانوكوفيتش، إضافة إلى رئيس البرملان السابق 

أرسيني ياتس����ينيوك وزعيم احلزب الشيوعي األوكراني بيوتر 
سيمونينكو وغيرهم.  وتشير نتائج عمليات استطالع الرأي العام 
إلى أن يانوكوفيتش يبقى الزعيم األقرب لألوكرانيني، وأن هناك 
أكثر من 30% من املش����اركني في االستطالعات مستعدون لإلدالء 
بأصواتهم في اجلولة األولى لصالح يانوكوفيتش.  وحتتل رئيسة 
الوزراء احلالية يوليا تيموش����ينكو املرتبة الثانية، بينما يشغل 

رئيس البرملان السابق أرسيني ياتسينيوك املرتبة الثالثة.

18 مرشحاً يتنافسون على منصب الرئاسة في أوكرانيا

مجلس الرئاسة العراقي يقّر قانون االنتخابات.. رغم »نقض« الهاشمي
للعملية السياسية والدميوقراطية ولم يقم 
على اساس دستوري متني ولم يراع املصلحة 

الوطنية العليا«.
ودعا املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
ملواصلة اجراءاتها الفنية واستكمال استعداداتها 
الجراء االنتخاب���ات في موعدها احملدد دون 

تأخير او تأثر بهذا النقض.
كم���ا دعا القوى السياس���ية واالئتالفات 
والقوائم االنتخابية ملواصلة عملها واالنتهاء 
من جميع متطلبات املشاركة في االنتخابات 
فضال عن مطالبته ممثلي الشعب في مجلس 
النواب لعقد اجتم���اع عاجل لتأكيد قرارهم 

الجراء االنتخابات في موعدها احملدد.
ال���ى ذلك أكد وزير الدف���اع العراقي عبد 
القادر العبيدي امس أن بالده تولي اهتماما 
كبيرا بالتزود باملعدات العسكرية الفرنسية، 

ولديها ثقة متزايدة بها.
وأشار العبيدي في تصريحات له عقب 
لقائ���ه امس مبقر وزارة الدفاع الفرنس���ية 
بنظيره الفرنسي ارفيه موران، على هامش 
زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس العراقي 
جالل طالباني حاليا لفرنسا، إلى أن العراق 
الفرنسية  الدفاع  استخدم السالح ومعدات 
خالل الفترة من ع���ام 1970 إلى عام 2003، 
سواء من خالل سالح اجلو العراقي أو القوات 
البرية، مما أس���هم في لع���ب دور كبير في 

الدفاع عن العراق.

بغداد � أ.ف.پ: نقض نائب الرئيس العراقي 
الهاش���مي امس قان���ون االنتخابات  طارق 
التش���ريعية ما قد يؤدي الى تأخير عملية 

االقتراع املقرر اجراؤها في يناير املقبل.
إال أن الرئيس العراقي جالل طالباني أكد 
في تصريحات لقناة العربية أمس أن مجلس 
الرئاسة قد صادق على القانون مع ابداء بعض 
املالحظات لتتم مناقشتها في البرملان الحقا 
وب���رر طالباني اخلطوة باخلوف من تأخير 
أو تأجيل االنتخابات وبالتالي حصول فراغ 

في مواقع القيادة.
وكان الهاش���مي ق���ال للصحافيني امس 
»وجهت قبل ثالثة ايام رس���الة الى مجلس 
النواب، طلبت اجراءات التعديالت، لكن رد 
املجلس اقترح نقض املادة املعترض عليها، 

وسلمت رسالتي بالنقض اليوم«.
واضاف ان »اعتراضي ليس على مجمل 
القانون امنا على املادة االولى بهدف انصاف 
العراقيني املقيمني في اخلارج وأتوقع أال تطول 
جلسات التعديل وميكن اختصارها بجلسة 

واحدة«.
ويطالب الهاش���مي بزيادة ع���دد املقاعد 
التعويضي���ة املخصصة لالقليات واملقيمني 
في اخلارج والقوائم االنتخابية الصغيرة من 
5% الى 15% في البرملان املقبل الذي سيضم 

حوالي 323 نائبا.
وتابع نائب الرئي���س »كان عدد املقاعد 

45 في االنتخابات الس���ابقة العام 2005 ومت 
اختزالها الى سبعة انا أمارس حقي الدستوري 
في النقض، والتعدي���ل ينصف كل عراقيي 
اخل���ارج وال يقتصر على املهجرين في دول 
اجلوار، وكل العراقيني في كل املذاهب واالديان، 

وعددهم أربعة ماليني«.
من جهته، ق���ال رئيس اللجنة القانونية 
في البرملان بهاء االعرجي في اول رد فعل ان 
»ه���ذا النقض يخدم من حيث ال يدري أعداء 
العراقيني مثل )نائب الرئيس السابق( عزة 
الدوري و)عضو القيادة القطرية سابقا( محمد 

يونس االحمد«.
الكتل���ة الصدرية  النائ���ب عن  واضاف 
للصحافيني »انا مفاجأ لهذا النقض ألنه ال يخدم 
الشعب العراقي، امنا هو دعاية انتخابية واكثر 

املتضررين منه هو احملافظات العربية«.
ويؤكد الدستور ضرورة ان يتخذ مجلس 
الرئاس���ة املكون من الرئيس جالل طالباني 
ونائبيه عادل عبد املهدي والهاشمي قرارته 

ب� »االجماع« وليس بالغالبية.
وأمام املجلس الرئاس���ي مهل���ة 15 يوما 

للموافقة على القانون او االعتراض عليه.
وفي حال عدم اتخاذ اي قرار ضمن املدة 

املذكورة، يعتبر القانون نافذا.
يذكر ان املقاع���د التعويضية مخصصة 
لضمان متثيل افض���ل لالقليات والعراقيني 
املقيمني في اخلارج، والقوائم التي حصلت 

على نسبة عالية من التصويت محليا وليس 
على الصعيد الوطني.

وقد خص���ص قان���ون االنتخابات الذي 
اقره النواب قبل عش���رة ايام ثمانية مقاعد 

لالقليات، خمسة منها للمسيحيني وواحد لكل 
من الصابئة والشبك وااليزيديني، وثمانية 
للعراقيني في اخلارج والقوائم املذكورة من 

اصل 323 مقعدا.

وتعليقا على تصريحات الهاشمي، اعلنت 
املفوضية العليا املس���تقلة لالنتخابات في 
العراق امس وقف جميع انشطتها اخلاصة 
بالتحضيرات الجراء االنتخابات، وقال قاسم 
العبودي عضو مجلس املفوضني في مؤمتر 
صحافي »ستتوقف كافة االنشطة املفوضية 
اخلاصة بتسلم قوائم املرشحني وتصميم ورقة 

االقتراع، الى حني صدور القانون«.
وتابع »ال يوجد موعد محدد لالنتخابات 
يجب ان يحدد قبل س���تني يوما من موعدها 
وفق مرسوم تصدره هيئة الرئاسة وحتى هذه 
اللحظة لم يصدر هذا املرسوم، والتعديالت 
اخلاصة بالقانون لم متر، والنقض ينصب 

على امور جوهرية«.
وأشار العبودي الى ان »هذه التفاصيل من 
شأنها ان تؤثر على استعدادات املفوضية وعملها 

لذا، نعلن وقف نشاطات املفوضية«.
من جانبه، انتقد رئيس الوزراء العراقي 
نوري املالكي قرار نائب الرئيس طارق الهاشمي 
بنقض قانون االنتخابات، مؤكدا ان »النقض 
غير قانوني ويهدد العملية السياس���ية في 

العراق«.
وذك���ر املالكي في بيان له »ان الش���عب 
العراقي ال���ذي ينتظر بفارغ الصبر التوجه 
الى صناديق االقتراع الختيار ممثليه فوجئ 

باعالن نقض القانون«.
وقال »ان النقض يش���كل تهديدا خطيرا 

نائب الرئيس العراقي يطالب بزيادة حصة المهجرين إلى 15% ..والمالكي يعتبر نقض القانون تهديداً للعملية السياسية

كلينتون تحضر تنصيب كرزاي في كابول اليومالسعودية تطرد فلول الحوثيين من تبات عنان ومحجر ومتارس
عواص��م � وكاالت: أعلن��ت وزارة اخلارجية 
االميركي��ة في بي��ان امس ان الوزي��رة هيالري 
كلينتون ستحضر حفل تنصيب الرئيس االفغاني 
حامد كرزاي اليوم في كابول. على نفس الصعيد، 

بدأت كبار الشخصيات األجنبية تتدفق الى كابول 
امس، وتق��ول وزارة اخلارجية األفغانية إن نحو 
300 من كبار الش��خصيات األجنبية س��تحضر 

مراسم أداء اليمني اليوم.

الرياض � أ.ش.أ: واصلت القوات املس����لحة السعودية 
عملياتها العسكرية شرق جبل الدخان على الشريط احلدودي 
مع اليمن، حيث متكنت القوات اجلوية السعودية من قصف 
حتصينات ش����رق جبل الدخان وصفت بأنها نقطة جتمع 
للمتسللني احلوثيني، وجنحت القاذفات في تدمير القلعة 
التي كان املتسللون يستخدمونها كبرج مراقبة باإلضافة إلى 
مواقع يستخدمها املتسللون في شدا وجبال رازح والقلعة، 
فيما شهد مركز جالح احلدودي تبادال كثيفا إلطالق النار 
بني أفراد اجليش الس����عودي واملتسللني الذين عادوا من 
حيث أتوا بعد أن أحدث اجليش الس����عودي بهم إصابات 
كبيرة. من جهة أخرى، كثفت املدافع الثقيلة قصفها لعدد 
من املواقع في جبلي الدخان والدود ش����رق قرية الغاوية 
كما ألقي القبض على عدد من املتس����للني حاولوا اختراق 
احلدود على الشريط احلدودي وتصدت وحدات من اجليش 
لهجمات املتسللني فيما تواصلت االشتباكات واعتقل عدد 

منهم في منطقة العني احلارة.
وحققت املواجهات التي جرت اعتقال عدد من املتمردين 
وإصابة آخرين تسللوا لداخل احلدود السعودية ليال وهي 
الفترة التي يتس����لل فيها املتمردون الستخراج األسلحة 

املخبأة في عدد من املواقع.
ومتشط وحدات عسكرية متخصصة األودية واملزارع 
واملنازل املهجورة حتسبا ألي طارئ، فيما تواصلت العمليات 
اجلوية بشن غاراتها ومتشيطها للمنطقة احلدودية بطائرات 
ال إف 15 واألباتشي والتورنيدو ملالحقة املتسللني واملشتبه 

بهم ومتش����يط حدود القرى املخالة ضمن املنطقة احملددة 
كمنطقة عسكرية. كما شاركت فرقة من املظليني في متشيط 
عدد من املنازل املهجورة والقدمية في عدد من قرى اخلوبة 
التي ميكن للمتسللني أن يلجأوا إليها، وواصل طيران القوات 
البحرية امللكية السعودية التحليق فوق املياه اإلقليمية في 
املنطقة احلدودية بجازان جنوب غرب السعودية - لتمشيط 

السواحل ورصد حاالت التسلل البحري.
وذكرت صحيفة »املدينة« السعودية نقال عن مصادر 
أن طيران القوات البحرية امللكية السعودية رصدت قاربني 
وقامت الطائرات بتحذي����ر من كان عليها عدة مرات حتى 
منتصف الليل اال أن القاربني لم يس����تجيبا للنداءات وقد 
مت التعام����ل معهما مبا ينبغى لردعهما وباش����رت الفرق 
البحرية املتخصصة البحث ع����ن مصير القاربني ملعرفة 

هوية املتسللني واملواد التي كانت بحوزتهم.
وقام الطيران احلربي بقصف اهداف في جزيرة العاشق 
الكبرى على ساحل »ميدي« داخل املياه االقليمية السعودية 
حيث كانت مجموعة من املتسللني الذين تسللوا الى اجلزيرة 
قد قاموا بإطالق النار على الطائرات احلربية الس����عودية 

حيث مت التعامل مع هذه االهداف وتدميرها بالكامل.
من جانبها، ذكرت صحيفة »الرياض« الس����عودية أن 
القوات املسلحة السعودية متكنت من طرد العناصر اإلرهابية 
والتخريبية من تبة ضلع����ة بن عنان وتبة محجر غازي 
وتبة متارس حطمان جنوب منطقة غراز كما س����يطرت 
القوات املس����لحة على تلك املناطق واملتاريس التي كانت 

تتحصن بها تلك العناصر بينما قامت وحدات عس����كرية 
متخصصة بنزع األلغام واملتفجرات التي زرعتها العناصر 

اإلرهابية في املنطقة.
من جانب آخر، تقوم القوات البحرية السعودية املسلحة 
مبراقبة املياه البحرية قرب ميناء ميدي على البحر األحمر 
جنوب منطقة جازان لقطع الطريق أمام تزويد املتمردين 
باألسلحة حيث يشتبه في أن املتمردين يستخدمون ميناء 

ميدي لتهريب أسلحة وذخائر قادمة عبر البحر األحمر.
الى ذلك، أكدت مصادر بالسلطة احمللية مبحافظة صنعاء 
اليمنية امس أن خاطفي املهن����دس الياباني علقوا عملية 
اإلف����راج عنه لعدم اقتناعهم بالضمانة التي وقعتها جلنة 
الوساطة القبلية فيما تواصل جلنة الوساطة بذل اجلهود 

من أجل إقناع اخلاطفني باإلفراج عن الرهينة الياباني.
وأرجعت املصادر في تصريح ملوقع »نيوز مين« املستقل 
أسباب تعليق عملية اإلفراج إلي رفض اخلاطفني االلتزام 
اخلطي من قبل جلنة الوساطة، واشترطوا ضمانا آخر يلتزم 
بتنفيذ مطالبهم املتمثلة في إطالق سراح سجني لدى األمن 
السياسي وفى هذا الصدد صرح محافظ صنعاء نعمان دويد 
بأن الوسطاء لم يتفقوا على الضمانات التي يتم مبوجبها 
إطالق سراح سجني للقبائل لدى األمن السياسي اليمني، 
مشيرا الى أن الدولة تتعرض البتزاز واضح من قبل القبائل 
بغرض اإلفراج عن أخطر املطلوبني، وأكد محافظ العاصمة 
عدم الرضوخ البتزاز املجموعة القبلية. اال أنه لم يشر إلى 

أي تفاصيل أخرى.

تعليق عملية اإلفراج عن المهندس الياباني المختطف باليمن

إيران: ال إلرسال اليورانيوم للخارج
نعم لتبادل متزامن للوقود داخل البالد

مؤك����دا على ض����رورة املزيد من 
تنمية التعاون والعالقات بني ايران 
وڤنزويال على مختلف األصعدة.  
واعتبر األوضاع احلالية ألميركا 
الالتيني����ة مالئمة ج����دا لتعزيز 
التضام����ن بني اجلانب����ني، وقال 
»أميركا اليوم ليست في موقع قوة، 
أوباما  والرئيس األميركي باراك 
لم يح����دث تغييرات حقيقية في 
سياسات أميركا االستراتيجية«.

 وم����ن جانبه وص����ف وزير 
اخلارجية الڤنزويلي في هذا اللقاء 
العالقات بني طهران وكراكاس بأنها 
مهمة للغاية وقال ان هذه العالقات 
تنمو، وب����الده ترغب في تنمية 
وتطوير التع����اون مع ايران في 

مختلف املجاالت. 

اليورانيوم  و160 كيلوغراما من 
منخفض التخصيب«.

 ورفض الوزير متكي احلديث 
عن عدم رد طهران حتى اآلن على 
هذا املقترح مصرحا «ابلغنا الوكالة 
الدولية مبوقفنا وان ما يثار في 
وسائل االعالم حول عدم اجابتنا 
يأتي في اطار احلرب النفس����ية 
التي يج����ب االنتباه له����ا ألنهم 
في احلقيقة يريدون ان نرد كما 

يرغبون به«.
 واضاف »تدارس����نا االتفاق 
وابدينا مالحظتنا عليه وال نرغب 
في أن نقيد انفسنا في هذا العرض 
الس����يما وان لدينا خيارات عدة 
منها شراء الوقود من اخلارج او 
انتاجه في الداخل واخليار الثالث 

الذي نناقشه هو مقترح الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية«.

ال����ى ذلك أكد الرئيس محمود 
أحمدي جناد لدى استقباله عددا 
من الوزراء في ڤنزويال امس على 
ضرورة تنمية وتوسيع العالقات 
والتعاون بني ايران وڤنزويال في 

شتى املجاالت.
 وأفادت وكالة »مهر« اإليرانية 
امس ب����أن الرئيس احمدي جناد 
استقبل في مكتبه بطهران وزراء 
الصناعات االساس����ية والعلوم 
والصناعات املتوسطة الڤنزويليني، 
ومت خ����الل اللقاء بحث إمكانيات 
التع����اون الكبي����رة املتاحة لدى 
البلدين.  وأشار رئيس اجلمهورية 
إلى األوضاع احلالية في العالم، 

 طه����ران � كونا: اعلنت ايران 
اليورانيوم  امس رفضها ارسال 
منخفض التخصيب الى اخلارج 
مشترطة في الوقت نفسه أن تتم 
عملية تبادل متزامن للوقود وفي 

داخل اراضيها.
 وقال وزير اخلارجية االيراني 
منوچهر متكي في تصريح خاص 
لوكالة االنباء الطالبية )ايسنا( 
اليورانيوم املخصب  »لن نرسل 
الى اخل����ارج بل  بدرج����ة %3.5 
مستعدون لدراسة امكانية اجراء 
متزامن لعملية تبادل اليورانيوم 

في ايران«.
 ويقضي املقترح الذي قدمته 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
اطار اتفاق ڤيينا بأن تقوم طهران 
بإرسال الف و200 كيلوغرام من 
التخصيب  اليورانيوم منخفض 
الى موسكو لرفع درجة تخصيبه 
وحتويل����ه ال����ى قضب����ان وقود 
الس����تخدامه في مفاع����ل طهران 
البحث����ي.  وأوض����ح متك����ي ان 
»عرض الوكال����ة الدولية للطاقة 
الذرية ينص على ان تقوم ايران 
بارسال الف و160 كيلوغراما من 
التخصيب  اليورانيوم منخفض 
الى اخلارج مقابل حصولها على 
116 كيلوغراما فقط من اليورانيوم 

عالي التخصيب«.
 وب����نينّ ان »عملية رفع درجة 
التخصيب تؤدي الى خفض حجم 
اليورانيوم بنسبة عشرة اضعاف 
وذلك يعني ان احلصول على 116 
كيلوغراما من اليورانيوم املخصب 
بدرجة 20% يتطلب ارس����ال الف 

في رد على مقترح الوكالة الدولية للطاقة الذرية

)رويترز( نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في مؤمتره الصحافي أمس  

)أ.پ( رئيسة الفلبني غلوريا أورويو تستقبل وزير اخلارجية االيراني منوچهر متكي أمس 

أوباما يقر: »غوانتانامو« لن يغلق في الموعد المقرر
وبناء المستوطنات اإلسرائيلية خطير جدًا

الجيش األميركي يسجل مستوى 
قياسيًا النتحار جنوده في 2009

واش��نطن – س��ي ان ان: تع��ود 
قيادات  لت��ؤرق  االنتح��ار  ظاه��رة 
الپنتاغ��ون بع��د أن فاق��ت معدالت 
االنتح��ار بني اجلنود األميركيني هذا 
العام أرقام العام املاضي القياس��ية، 
وبلغ��ت 211 حالة انتح��ار منذ مطلع 

العام احلالي، حتى اللحظة.
وأق��دم 140 جندي��ا ف��ي اخلدمة 
باإلضاف��ة إلى 71 من جنود االحتياط 
واحل��رس القوم��ي عل��ى االنتحار، 
من��ذ يناير وحتى اللحظة، وفق نائب 
رئيس هيئ��ة األركان، اجلنرال، بيتر 

شياريلي.
ولفت ش��ياريلي، في حديث مع 
الصحافيني الثالث��اء املاضي، إلى أن 
معدالت االنتحار تتجه نحو مس��ار 
تنازلي مع اقت��راب العام من نهايته، 
إال أنه اش��ار قائال: »ه��ذا أمر فظيع، 
وأنا ال أري��د أن أقلل من أهمية هذه 

األرقام بأي شكل من األشكال«
ووفق إحصائية اجليش األميركي، 
أق��دم 197 جنديا عل��ى االنتحار عام 
2008، منه��م 140 جنديا في اخلدمة 
و57 م��ن ق��وات احل��رس القوم��ي 

واالحتياط.
وتقف قي��ادات اجليش األميركي 

عاج��زة إزاء األس��باب الكامنة وراء 
الظاه��رة، وأوض��ح ش��ياريلي: »ما 
زلن��ا ال جن��د أي صلة س��ببية ذات 
داللة إحصائية من ش��أنها أن تسمح 
لنا على نحو فعال بالتنبؤ بالس��لوك 
البش��ري في احلقيق��ة، ليس هناك 
جواب بسيط، كل حادث انتحار يعتبر 
حالة فريدة كما األفراد ذاتهم«. ولفت 
إلى نقطة تع��د مصدر إزعاج وحيرة 
لقي��ادات الپنتاغ��ون كش��فت عنها 
اإلحصائي��ات األخيرة وه��ي تنامي 
حاالت االنتحار بني اجلنود الش��بان 
الذين لم يجر نشرهم خارج الواليات 
املتحدة مطلق��ا. وحملت اإلحصائية 
املتش��ائمة  اإلحصائيات  املزيد م��ن 
منها تزايد إس��اءة استعمال العقاقير 
املوصوفة طبي��ا وإدمان الكحول بني 

اجلنود العائدين من مناطق حروب.
العس��كري  املس��ؤول  وش��دد 
األميرك��ي على تأثي��ر البرامج التي 
تبناها الپنتاغ��ون للتصدي النتحار 
اجلن��ود ال��ذي انعكس ف��ي تراجع 
املعدل مؤخ��را، ومنذ مارس املاضي، 
تبن��ى الپنتاغون عددا م��ن البرامج 
والسياس��ات ف��ي س��ياق محاوالت 

سريعة إلبطاء مؤشر االنتحار.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل ـ أ.ف.پ
اقر الرئي����س االميركي باراك اوباما للمرة االولى بأن 
سجن غوانتانامو ال ميكن اغالقه في املوعد املقرر اواخر 
يناي����ر كما كان تعهد لدى وصوله ال����ى البيت االبيض، 
بحسب حديث بثته شبكة التلفزة »ان.بي.سي« امس. وردا 
على س����ؤال طرحته عليه شبكة التلفزة االميركية حول 
موعد اغالق السجن في القاعدة االميركية، قال الرئيس 
االميركي »بخصوص غوانتانامو كان لدينا موعد اقصى 
معني فاتنا«. من جهة اخرى، مارس الرئيس األميركي باراك 
أوباما امس ضغوطا على اسرائيل للحد من مشروعاتها 
االستيطانية، قائال ان البناء قد يؤدي الى موقف خطير  
جدا ألنه يشعر الفلسطينيني باملرارة. واضاف ان التوسع 
في بناء املستوطنات »ال يسهم في امن اسرائيل بل اعتقد 
انه يصعب عليها اقرار الس����الم مع جيرانها، واعتقد انه 
يشعر الفلسطينيني مبرارة بطريقة ميكن ان تؤدي الى 
وضع خطير«. ال����ى ذلك، تخلى احملافظون في الواليات 
املتحدة عن اعضاء احلزب اجلمهوري في الكونغرس ممن 
يعارضون نقل معتقلي غوانتانامو الى والية ايلينوي.

فقد ق����ال 3 من ابرز قادة التي����ار احملافظ في احلزب 
اجلمه����وري بالواليات املتحدة ان قرار نقل املعتقلني الى 
الوالي����ة »ضروري للحفاظ على االمن القومي مع جتنب 
اخلروج بصورة جذرية عن مسار الدستور االميركي«، 
والثالثة هم ديڤيد كني مؤسس احتاد احملافظني االميركيني 
وغروفر نوركويس����ت رئيس احتاد االصالح الضريبي 
احملافظ وبوب بار الذي سبق ان خاض تصفيات انتخابات 
الرئاسة االميركية عام 2000 عن التيار احملافظ. وقال بيان 
القادة الكبار الثالثة ان دافعي الضرائب اس����تثمروا 145 

مليون دوالر لبناء سجن جديد لم يسبق ان استخدم.
ويحس����م البيان على نحو غير مباشر املعركة التي 
كان من املتوقع ان تنش����ب في الكونغرس بني معارضي 
قرار نقل املعتقلني الى ايلينوي وادارة الرئيس، فقد ادى 
البيان ال����ى تصريحات متوالية من جمهوريني باملجلس 
التشريعي االميركي اعلنوا فيها انهم لم يحددوا موقفهم 
بعد. غير ان مجموعة قليلة من االعضاء من بينهم ممثلون 
جمهوريون عن الوالية اعلنوا متسكهم مبعارضة توجه 

البيت االبيض رغم بيان القادة احملافظني الثالثة.

انقسام صفوف الجمهوريين بالكونغرس: المحافظون يدعمون نقل المعتقلين إلى إيلينوي


