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طهــــران ـ رويترز: قال أعلنت إيران أمس أنها 
بدأت ضخ الوقود في أول محطة نووية متتلكها 
في خطوة قربتها من هدفهــــا املعلن بأن تصبح 

قوة نووية سلمية.
وصرح متحدث حكومي بأن حقن احملطة بالوقود 
يظهر ان البرنامــــج النووي اإليراني يتقدم على 
مســــاره رغم العقوبات الدولية التي اســــتهدفت 

الضغط على طهران لتحد من أنشــــطة تخصيب 
اليورانيوم التي يعتقد الغرب ان القصد منها هو 

إنتاج أسلحة نووية.
وقال التلفزيون الذي يبث باالجنليزية على 
موقعه على االنترنت »بدأت ايران حقن الوقود في 
قلب محطة بوشهر للطاقة النووية في ميناء بوشهر 

اجلنوبي وهذا اول مفاعل نووي في البالد«.

ووســــط تغطية إعالمية مكثفة نقلت قضبان 
الوقود الى مبنى املفاعل في اغســــطس لكنها لم 
توضع في قلب احملطة النووية وتأجل تشــــغيل 
احملطة بســــبب ما وصف حينها مبشــــاكل فنية 
بســــيطة. وقالت إيران ان احملطة التي بنتها لها 
روسيا وتبلغ طاقتها 1000 ميغاوات ستبدأ إنتاج 

الطاقة أوائل عام 2011.

إيران تبدأ ضخ الوقود في محطة بوشهر النووية

الحكم بإعدام عراب اإلفك طارق عزيز وأربعة من أعوان المقبور صدام
اجلامعة املستنصرية في بغداد في ابريل 1980 ما 

أدى إلى إصابته بجروح.
وانتقد صدور هذا القرار، مشيرا الى ان والده 

»لم يحظ مبحام للدفاع في هذه القضية«.
وتابع متسائال »بأي منطق يحكمون عليه بهذه 
الصورة؟«. وحكـــم اإلعدام هو األول الذي يصدر 
ضد عزيز الذي كان معروفا في العواصم األجنبية 
واألمم املتحدة قبل سقوط نظام صدام. وبرز دوره 
أثناء االحتالل العراقي الغاشم للكويت وفي حرب 

اخلليج عام 1991 عندما كان وزيرا للخارجية.
وكانت احملكمة اجلنائية العراقية العليا عقدت 
اولى جلســـاتها في 28 اغسطس عام 2008 للنظر 
في قضية )تصفية األحزاب اإلســـالمية( برئاسة 
القاضي محمود احلســـن وميتثل فيها 25 متهما. 
ويبلغ طارق عزيز من العمر 74 عاما وحكم عليه 
في مارس 2009 بالسجن مدة 15 عاما نظير ارتكابه 
»جرائم ضد اإلنسانية« في قضية إعدام 42 تاجرا 

في عام 1992.
اما سعدون شاكر فشغل منصب وزير الداخلية 
ابان تصفية الشخصيات الدينية واألحزاب الدينية 
وهو عضو في القيادتني القومية والقطرية في حزب 
البعث املنحل.  في حني كان عبد حمود السكرتير 
الشـــخصي لصدام حسني ومرافقه اخلاص طوال 

ثالثة عقود.
وتنظر احملكمة في هذه القضية بجرائم التصفية 
اجلسدية التي طالت احزابا وشخصيات دينية بارزة 
في العراق في نهاية عقد السبعينيات وبداية عقد 
الثمانينات في العراق ومن ابرزها حملت التصفية 
والتنكيل التي طالت )حزب الدعوة االسالمية( بعد 
اعدام مؤسسه السيد محمد باقر الصدر في التاسع 
مـــن ابريل 1980 وما اعقبه مـــن حمالت اعتقاالت 
وإعدامات فضال عن اغتيال شخصيات دينية بارزة 

مثل الشيخ عبدالعزيز البدري.

لوكالة فرانس برس ان صدور حكم اإلعدام بحق 
والده »ميثل انتقاما من كل شيء له عالقة باملاضي 
في العراق ويثبت مصداقية املعلومات التي نشرها 

موقع ويكيليكس حول العراق«.
وأضاف ان »والدي لم يكن له أي دخل باالحزاب 
الدينيـــة بل على العكس هـــو كان ضحية حزب 
الدعوة«، في إشـــارة الى تعرض عزيز الى هجوم 
بقنابل يدوية خالل حضـــوره جتمعا طالبيا في 

بغدادـ  وكاالت: أصدرت احملكمة اجلنائية العراقية 
العليا أمس حكما باإلعدام شنقا حتى املوت بحق 
نائب رئيس النظام البائد عراب االفك طارق عزيز 
وسكرتير املقبور صدام حسني الشخصي عبد حمود 
فضال عن سعدون شاكر رئيس جهاز األمن ووزير 
الداخلية في النظام السابق وكل من سبعاوي ابراهيم 
احلسن وهو أخو غير شقيق لصدام، وعبدالغني 
عبدالغفور املسؤول البارز السابق بحزب البعث. 

وذلك إلدانتهم في قضية تصفية أحزاب دينية.
وقال القاضي محمد عبدالصاحب املتحدث باسم 
احملكمة العليا لرويتـــرز »أصدرت احملكمة حكما 
بإعدام طارق عزيز وأربعة مدانني آخرين الرتكاب 
جرائـــم ضد اإلنســـانية. إن تهمة جرمية تصفية 
األحـــزاب الدينية قد صنفت على انها جرمية ضد 

اإلنسانية«.
وأضاف »ان طبيعة هذه اجلرائم متثلت في القتل 
العمد والتعذيب واإلخفاء القســـري لألشخاص«. 
كما قال مسؤول باملكتب اإلعالمي للمحكمة »األدلة 
املتوافرة لدى احملكمة وإفادات الشهود كانت كافية 

إلدانتهم«.
من جهته، قال بديع عارف محامي عزيز املقيم 
في عمان »هذا القرار سياسي وليس قانونيا. هو 
نفسه )عزيز( توقع هذا قبل فترة وخاصة بعد قيام 
اإلدارة األميركية بتسليمه إلى احلكومة العراقية 
وقال انـــه يتوقع انه لن يخرج مـــن املعتقل )اال 
بعد ان يقتلوني(«. اال أن عبد الصاحب أشار الى 
أن عزيـــز واألربعة اآلخريـــن املدانني في القضية 
من املتوقع أن يستأنفوا احلكم. ويسمح القانون 
العراقي باســـتئناف تلقائي جلميع أحكام اإلعدام 
والســـجن مدى احلياة حتى لو لـــم يتقدم املتهم 

بطلب استئناف احلكم.
من جهتها اعتبرت عائلة عزيز احلكم انتقاما، 
وقال زياد عزيز جنل نائب رئيس الوزراء العراقي 

إثر إدانتهم في قضية تصفية األحزاب الدينية وارتكابهم جرائم »ضد اإلنسانية«

صييورة لطييارق عزيز الذي يحمل رقم 8 بيين أوراق اللعب التي 
وزعتها القوات األميركية ألركان النظام البائد املطلوبن

بغييداد ي رويتييرز: أعلنييت احملكمة العليا فييي العراق 
إصدار حكم بإعدام طارق عزيز أحد أبرز مساعدي الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسيين. وفيمييا يلي بعض احلقائق 
االساسييية بشييأن املتحدث املخلص باسييم صدام والوجه 

الظاهر للنظام.
ديبلوماسي صدام:

ي عن عزيز وزيرا لإلعالم في أواخر السبعينيات. وفي 
عييام 1977 انضم الى مجلس قيادة الثورة وهو جلنة تضم 
كبار املسييؤولن في حزب البعث الييذي كان يحكم العراق. 

وأصبح نائبا لرئيس الوزراء في عام 1979.
ي أصبح عزيز شييخصية بارزة في احلروب الي 3 التي 
خاضها العراق. وسيياعد في احلصول على تأييد الواليات 
املتحدة للعراق في حربه مع ايران التي استمرت في الفترة 
ميين عام 1980 الى عام 1988 وفييي اقامة عالقات اقتصادية 

قوية مع االحتاد السوفييتي.
ي صعد جنم عزيز أكثر في وسييائل اإلعالم العاملية بعد 

غزو الكويت في عام 1990 واألزمة التي أعقبت ذلك.
ي قام بدور ديبلوماسييي بارز في الفترة التي سييبقت 
حرب اخلليج عندما كان وزيرا للخارجية وأظهر اتقانا للغة 

االجنليزية وقوة أعصاب ومهارات تفاوضية.
ي رفض رسالة من الرئيس األميركي آنذاك جورج بوش 
األب الييى صدام في محادثييات اللحظات االخيرة في يناير 

عام 1991 بسبب لهجتها »املهينة«.
ي بعييد أيام بدأ التحالف بقيييادة الواليات املتحدة حملة 

عسكرية طردت القوات العراقية من الكويت.
ي عقييب ذلك أصبحت سييفريات عزيز أقييل لكنه بقي 
الصييوت البارز للزعيم العراقي. وكانت آخر مرة ظهر فيها 
رسييميا في مناسييبة عامة يوم 19 مارس عام 2003 عشية 

احلرب لإلطاحة بصدام للقضاء على شييائعات بأنه ضرب 
بالرصاص أو انشق.

السقوط:
ي كان عزيز رقم 43 في قائمة املطلوبن للواليات املتحدة 
من املسؤولن العراقين عندما سلم نفسه للقوات األميركية 
في ابريل عام 2003 بعد أسبوعن من سقوط نظام صدام.

ي ظهر عزيز كشاهد في محاكمات سابقة ألعضاء النظام 
السابق مبن فيهم صدام.

ي في ظهوره األول ملواجهة اتهامات في ابريل عام 2008 
كان عزيز يبدو شيياحبا وواهنا واستخدم عصاه ملساعدته 

على السير.
ي فييي مارس عييام 2009 حكم عليه بالسييجن 15 عاما 
لدوره في إعدام عشييرات التجار عييام 1992. ثم حكم عليه 
بعد ذلك بالسييجن 7 أعوام في أغسييطس عام 2009 لدوره 
في عمليات تهجير إجباري لألكراد من شمال العراق الغني 

بالنفط خالل حكم صدام.
ي وفي يناييير املاضي نقل الى املستشييفى اثر إصابته 

بجلطة.
تفاصيل حياته:

ي ولد عزيز ألسييرة متواضعة في السييادس من يناير 
عام 1936 في قرية تل كيف املسيحية قرب املوصل بشمال 
العراق. وهو مسيييحي كلداني وهي أكبر طائفة مسيييحية 
بالعييراق، ووجوده في حكومة صدام كان يسييتخدم عادة 

كدليل على التسامح الديني للرئيس العراقي الراحل.
ي درس عزيييز األدب االجنليزي في جامعة بغداد 
قبل ان يعمل في الصحافة. وبتأييد من صدام أصبح 
رئيسييا لتحرير صحيفيية الثورة الرئيسييية الناطقة 

بلسان حزب البعث.

طارق عزيز من أكبر ديبلوماسي في العراق إلى حبل المشنقة

التحقيق الباكستاني يتهم 
»طالبان« بقتل بوتو

الحاملة »ابراهام لينكولن« تجري 
مناورات إقليمية جنوب باكستان 

كتاب جديد يكشف عن الماضي 
النازي لوزارة الخارجية األلمانية

الجيش البريطاني يدرب محققيه على تعرية 
السجناء إلذاللهم عند االستجواب

وقد مت اعتقال 5 عناصر من 
حركة »حتريك الطالبان«.

ويتهم التحقيق زعيم احلركة 
الذي قتل  بيت اهلل محســـود 

بالتخطيط ملقتل بوتو.

اسالم آبادـ  يو.بي.آي: خلص 
التحقيق الباكستاني في اغتيال 
رئيسة احلكومة السابقة بينظير 
بوتو إلـــى اتهام حركة طالبان 
الباكســـتانية بالوقوف خلف 

اجلرمية.
»داون«  قنـــاة  ونقلـــت 
الباكســـتانية عن مصادر في 
وكالـــة التحقيقـــات الفدرالية 
الباكستانية أن حركة حتريك 
الطالبان تقف خلف اغتيال بوتو 

بانفجار وإطالق الرصاص.
ويرجح أن تســـلم الوكالة 
تقريرها إلـــى محكمة مكافحة 

اإلرهاب في 30 اجلاري.
وتقول الوكالة إن 3 فارين 
مرتبطني بعملية االغتيال قتلوا 
فـــي العمليات العســـكرية في 

املنطقة القبلية.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
اكد مصدر في وزارة الدفـــاع االميركية لـ »األنباء« نبأ توجه 
حاملة الطائرات ابراهـــام لينكولن »الى منطقة بحرية قريبة من 

اخلليج«.
وقال املصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان »ابراهام لينكولن« تشارك 
في مناورات عســــكرية اقليمية جنوب باكستان وان بقاءها في مياه 

املنطقة سيستمر حتى انتهاء تلك املناورات في 29 اكتوبر اجلاري.
ورفض املسؤول التحدث عن الوجهة التالية لـ »ابراهام لينكولن« 

وما اذا كانت ستتجه الى مياه اخلليج او بحر العرب.
وقال ردا على سؤال بهذا الصدد »كما تعرفون فنحن ال نكشف عن 

حتركات اية وحدات عسكرية قبل وقوعها«.
اال ان املتوقع ان تعود »ابراهــــام لينكولن« الى الواليات املتحدة 

بعد فترة قصيرة لتجديد مفاعلها النووي.

برلني ـ رويترز: كشـــف كتاب جديد مـــن املقرر ان يصدر غدا 
في أملانيا أن وزارة اخلارجية األملانية قامت بدور فعال فيما بات 
يعرف مبحرقة اليهود اكثر مما كان يعتقد في السابق وظلت مالذا 

لديبلوماسيني نازيني سابقني لعشرات السنني بعد احلرب.
ويســـرد كتاب »الوزارة واملاضي« كيـــف أن وزارة اخلارجية 
كانت مدركة للقتل اجلماعي لليهود وأنها »تورطت بشكل فعال« 
مما يكشـــف زيف مزاعم قالت ان أغلب الديبلوماسيني متكنوا من 

احلفاظ على طهارة أيديهم.
كما أن الكتابـ  الذي يثير ضجة إعالمية في أملانيا قبل صدوره 
غدا ـ يظهر كيف أن مســـؤولني نازيني سابقني وأنصارا لهم ظلوا 
محتفظني مبناصبهم بعد احلرب وكيف أن وزارة اخلارجية التي 
حتظى باالحترام متكنت من التستر على املاضي األسود لعشرات 
السنني. وحتى رغم أن املانيا أمعنت التدقيق في حقبة النازية في 
مراحل مختلفة منذ عام 1945 فإن وزارة اخلارجية ظلت بعيدة عن 

هذه العملية بصورة كبيرة.
وتغيـــر ذلك عام 2005 عندما طالـــب وزير اخلارجية في ذلك 

الوقت يوشكا فيشر بالتحقيق.

لندن ـ يو.بي.آي ـ أ.ش.أ: كشــــفت 
صحيفة الـ »غارديان« البريطانية أمس 
عن أساليب االســــتجواب في اجليش 
البريطاني التي تشمل التهديد والتعرية 
اجلسدية واحلرمان احلسي، وذلك في 
خرق واضــــح التفاقيات جنيڤ وعلى 
غرار ما كان يحدث في سجن ابو غريب 

بالعراق.
وأضافت الصحيفة أن املادة العلمية 
لتدريب احملققني والتي مت جمعها سرا 
تشمل ضرورة أن يشعر احملقق السجناء 
بــــاالذالل وعدم األمان وعــــدم التركيز 
واإلجهاد والقلــــق واخلوف، كما تقدم 
طرقــــا عديدة للمحققني للوصول لهذه 
النتائج. وأشارت الى ملف متت صياغته 
في سبتمبر 2005، يطلب من املتدربني 
ليصبحوا محققني عسكريني أن يأمروا 
بتجريد السجناء من مالبسهم قبل بدء 
التحقيق معهم، كما يطلب ملف تدريبي 
آخر من احملقق أن يعصب أعني السجناء 

لكي يضعهم حتت الضغط واخلوف.
البريطاني  يخضع محققو اجليش 
إلى تدريبــــات على تقنيات جديدة من 

بينها احلرمان احلسي والتعرية القسرية 
إلذالل الســــجناء ونشر اخلوف بينهم 

عند استجوابهم.
وقالت صحيفة الغارديان الصادرة 
أمس إن التدريبات السرية تهدف إلى 
جعل الســــجناء يشعرون بعدم األمان 
والقلق واالنهاك ويضلــــون طريقهم. 
واضافت الصحيفــــة أن مواد التدريب 
التي حصلت عليها تطلب من احملققني 
العسكريني املتدربني تعرية السجناء قبل 
استجوابهم وابقاءهم عراة إذا لم يتبعوا 
األوامر ووضعهم في أجواء عدم الراحة 
البدنية والترهيب وعدم الســــماح لهم 
بالنوم أكثر من أربع ساعات متواصلة 
في اليوم وتهديدهــــم باحلجز مبعزل 
عن العالم اخلارجي إذا لم يجيبوا عن 

األسئلة.
ويأتي ذلك مخالفا ملعاهدات جنيڤ 
لعام 1949 التي حتظر تقنيات االكراه 
أو املعنوي عند اســــتجواب  البدنــــي 
السجناء وكذلك املعاملة املذلة واملهينة 

للمعتقلني.

بينظير بوتو

دمشق: حزب البعث يحل قيادات الفروع والشعب 
ويشكل لجاناً مؤقتة لتسيير العمل حتى االنتخابات

دمشق ـ هدى العبود
أكد مصدر مســـؤول فـــي القيادة 
القطريـــة حلزب البعث الســـوري لـ 
»األنباء« ان القيادة اتخذت قرارا بحل 
قيـــادات الفروع والشـــعب احلزبية 
القائمـــة، على ان يتم تشـــكيل جلان 
مؤقتة لهذه املؤسسات تقوم بتسيير 
العمل احلزبي وتشرف على االنتخابات 
املقبلة، كمؤشر على ان املؤمتر القطري 

احلادي عشر وشيك االنعقاد.
وكشف املصدر من القيادة: »ان القرار 
احلالي بحل قيادات الشعب والفروع 
احلزبية، يعتبر متهيدا النعقاد املؤمتر 
القطري احلادي عشر«، علما انه لم يتم 
حتديد موعد االنتخابات سواء للفروع 
وللشعب احلزبية كما لم يتم حتديد 
موعد ثابت ونهائـــي النعقاد املؤمتر 

القطري احلادي عشر.
وأصدرت القيادة القطرية قرارا بحل 
قيادات الفروع والشعب احلزبية القائمة، 
وتشكيل جلان مؤقتة لهذه املؤسسات 

تســـير العمل احلزبي، وتشرف على 
االنتخابات وال يحق لها الترشح.

وحدد القرار املوقع من األمني القطري 
املساعد للحزب محمد سعيد بخيتان 
ان تقـــوم االنتخابـــات احلزبية وفق 
صيغة ضعف العدد، بالنسبة لقيادات 
الشعب والفروع، وفيما يخص الفرق 
يجري اعتماد مبـــدأ الكتلة الواحدة، 
من خالل انتخـــاب مجموعة يتراوح 
عددها بني 11 و15 عضوا، على ان يتم 
تعيني قيادة الفرقة من ضمنهم، ويكون 
الباقون وأكد املصدر احلزبي أن قرار 
احلل يندرج في شكله الطبيعي عقب 
انتهاء الدورة احلزبية، لكنه في نفس 
الوقت ميهـــد النعقاد املؤمتر القطري 

احلادي عشر.
وقال املصدر انه لم يصدر بعد أي 
قرار بتحديد تاريخ بداية االنتخابات 
احلزبية ونهايتها، وهي االنتخابات التي 
البد من إجنازها قبل عقد املؤمتر. لكن 
املصدر غمز الى انه من األرجح ان يتم 

انعقاده خالل مارس املقبل.
وكان الرئيس بشار األسد قد أملح 
بداية يوليو املاضي، إلى إمكانية انعقاد 
املؤمتر القطري احلادي عشر قبل نهاية 
العام احلالي أو مطلـــع العام املقبل، 
خالل جولته على عدد من دول أميركا 
الالتينية، مشددا على أن »التوقيت ليس 
مهما، واملهم أن يخرج املؤمتر بالنتائج 

التي يتوقعها الناس منه«.
وأكد األسد انه »في األشهر الثالثة 
األخيرة كانت األوضاع متقلبة للغاية 
وخاصة منذ مارس املاضي، مما أدى الى 
جتميد النقاش حتى تستقر األوضاع 
وتتضح والرؤيـــة، لنجلس ونحدد 
ماذا نريد من هذا املؤمتر وماذا تنتظر 

الناس منا«؟ 
يذكر ان املؤمتر القطري العاشـــر 
عقد في يونيو 2005، مختتما أعماله 
بإقرار جملة من تقارير وتوصيات، من 
أبرزها التوجه نحو اقتصاد الســـوق 

االجتماعي.

هل انتهى عهد إصالحات أوباما؟
الفوز، وفيما يلي نبذة مختصرة 

لهؤالء املرشحني:
كارل باالدينـــو: ذلـــك املقاول 
الـــذي يخوض  الثري  املعمـــاري 
املنافسة على منصب حاكم والية 
نيويورك. اتسمت خطاباته خالل 
احلملة االنتخابية بشعارات معادية 

للمثليني جنسيا.
جو ميلر: محامي وجندي سابق 
)43 عاما( مرشح ملجلس الشيوخ 
في والية أالســـكا، أثنى خالل احد 
مؤمتراته االنتخابية على سور برلني 
وأملانيا الشرقية كنموذج للحدود 
التي يطالـــب بإقامتها بني أميركا 
واملكسيك ملنع تســـلل املهاجرين 
غير الشرعيني الى داخل الواليات 
املتحدة. وقد اصدر امرا بتقييد أحد 
الصحافيني بعدما وجه إليه أسئلة 
غير مريحة أثناء إحدى انشـــطته 
االنتخابية. شـــارون اجنل: تبلغ 
من العمر )61 عاما(، جدة لعشرة 
أحفاد، ترشح نفسها بوالية نيفادا 
ضد هـــاري ريد، زعيـــم األغلبية 
الدميوقراطيـــة حاليا في مجلس 
الشيوخ، حتظى بدعم حركة »حفل 
الشاي« وتعتبر نفسها في »مهمة من 
أجل الرب« ولذلك فهي تؤدي املزيد 
من نفوذ الكنيسة في احلياة العامة. 
كما تطالب اجنل بخصخصة التأمني 
الكحول بشكل  االجتماعي وحظر 
الرأي  قانوني. تشير استطالعات 
إلى احتمال فوزها بفارق بسيط في 

االنتخابات املقبلة.

واشـــنطن ـ وكاالت: يرى عدد 
من اخلبراء ان عهـــد اإلصالحات 
الطموحة التي وعـــد بها الرئيس 
االميركي باراك اوباما قد ولى حتى 
وان فشل اجلمهوريون في استعادة 
الكونغرس بأكمله او جزء منه ايا 
تكن نتائج االنتخابات التشريعية 

األميركية الثالثاء املقبل.
فاحلصيلة التشريعية للرئيس 
اوباما الذي وصل الى احلكم على 
التغيير واألمل  أساس شـــعارات 
تبدو جديرة باالحترام، مع إصالح 
التغطية الصحية  تاريخي لنظام 
وإجراء مراجعة عامة ملؤسسة وول 
انعاش اقتصادي  ستريت وخطة 
بقيمـــة تقارب 800 مليار دوالر او 

ايضا إنقاذ صناعة السيارات.
وحتققت هذه النجاحات من خالل 
الدميوقراطيني  البرملانيني  تعبئة 
واســـتمالة بعـــض اجلمهوريني 
املعتدلني، لكن يبدو ان هذا التكتيك 
لـــن يكون صاحلا فـــي كونغرس 
سيشكل فيه خصوم اوباما بحسب 
كل التوقعات الغالبية او على األقل 
سيعززون مواقعهم. وقال كوستاس 
باناغوبولـــوس رئيـــس حترير 
صحيفة »كامباين اند ايليكشـــن« 
)حمالت وانتخابات( »بطريقة او 
بأخرى ان انتخابات االسبوع املقبل 
ســـتكون امثولة قاسية للتواضع 

بالنسبة للدميوقراطيني«.
ورأى ان اوباما وحلفاءه لن يكون 
أمامهم خيار آخر غير حتمل خسارة 
نفوذهم. وسيحكم مجلس النواب 

في حال هيمن عليه اجلمهوريون 
على برنامج اوباما باحلياة او املوت، 
وحتى اذا متكـــن الدميوقراطيون 
من احلد من االضـــرار فإن بينهم 
عددا كافيا من احملافظني بإمكانهم 
ان يرجحوا كفة امليزان في مجلس 
النواب نحو اليمني وبالتالي عرقلة 

البرنامج اإلصالحي الرئاسي.
أما في مجلس الشـــيوخ حيث 
يتعني على اوباما اصال ان يواجه 
األقليـــة املعطلـــة املتمثلـــة فـــي 

يستمر اوباما في مهاجمة خصومه 
بوصفهم باملتطرفـــني او آمال بان 
يتحول الرأي العام ضدهم بحلول 
موعد االنتخابات الرئاسية في 2012. 
او على العكس من املمكن ان يسعى 
إليجاد ارضية تفاهم حول بعض 
امللفات مثل التعليم واتفاقات التبادل 

احلر مع دول اخرى والطاقة.
إال ان الكونغرس اجلديد قد يعمد 
الى اهمال خفض انبعاثات الغازات 
املسببة لالحتباس احلراري وإصالح 

اجلمهوريني فإن كســـب املعارضة 
اي مقاعد إضافية ســـيعني حتما 

مزيدا من مخاطر التعطيل.
وقد نـــادى اوباما أثناء حملته 
االنتخابية الناجحة في 2008/2007 
بالتعـــاون بـــني الدميوقراطيـــني 
واجلمهوريني في خدمة املصلحة 
العامة لكن بعد مرور سنتني بقيت 
هذه التصريحات مجرد أمنيات فيما 
يلقي كل طرف مسؤولية ذلك على 
الطرف اآلخر. وإزاء هذا الوضع قد 

قانون الهجرة. وما من شك ان اوباما 
ومستشـــاريه لم يغب عن ذهنهم 

مثال بيل كلينتون.
ومبجمل القول نستطيع ان نؤكد 
أنه قلما كانت انتخابات الكونغرس 
األميركي بهذه القوة، وقلما كانت 
صفات املرشحني فيها بهذه الغرابة، 
حيث ينتمي معظم هؤالء املرشحني 
حلركة »تي بارتي« )حفل الشاي( 
داخل احلزب اجلمهوري األميركي. 
ومن غير املستبعد أن يحقق هؤالء 

االنتخابات األميركية.. أصوليون وأجانب ونساء حديديات

)أ.پ( أوباما متحدثا في مؤمتر صحافي لدعم املرشحن الدميوقراطين 

مصدر في »الپنتاغون« لـ »األنباء«:


