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 عواصمـ  وكاالت: حضر العقيد معمر القذافي 
قائد الثورة الليبية ملك ملوك أفريقيا امس االول 
جلســــة للمؤمتر التاريخي للمهاجرين األفارقة 
بأوروبا الذي انعقد في طرابلس حتت شعار «حياة 
كرمية فــــي أوروبا أو عودة حميدة إلى أفريقيا» 
مبشاركة من املهاجرين األفارقة بأوروبا والفعاليات 
األفريقية املوجودة خارج القارة األفريقية، اذ دعا 

املهاجرين األفارقة فــــي أوروبا إلى إقامة رابطة 
قوية بني أفريقيا وأوروبــــا وضرورة أن يكون 
وجودهم محسوســــا ومعتبــــرا ومؤثرا وهو ما 
يتوقف عليهم بتنفيــــذ التعهدات التي قطعوها 

على أنفسهم بكلماتهم في هذا اللقاء.
  وقد حتدث القذافي في املؤمتر فدعا املشاركني 
إلى الوقوف دقيقة صمت ترحما وحدادا على 

روح املناضل األفريقي الكبير «باتريس لومومبا» 
في الذكرى اخلمســـني الغتياله التي تصادف 
االثنني. وتطرق القذافي إلى اجلنازة الرمزية 
التـــي نظمها في مثل هذا اليوم منذ خمســـني 
سنة مبدرسة سبها املركزية برفع نعش ملطخ 
بالدم في تلك اجلنازة الرمزية حدادا على روح 

«لومومبا» وتأبينا له. 

 القذافي يدعو المهاجرين األفارقة في أوروبا إلقامة رابطة قوية بين القارتين 

 انتحاري يقتل ويصيب أكثر من ٢٠٠ عراقي في تكريت 
 النائب العام البريطاني السابق يتهم توني بلير بتضليل البرلمان بشأن غزو العراق 

(رويترز)   عراقيون ينقلون جثث ضحايا تفجير تكريت إلى املستشفى أمس 

 بغداد – وكاالت: في عودة قوية 
للتفجيرات الدموية، أعلنت وزارة 
الداخلية العراقية مقتل خمســـني 
شخصا واصابة ١٥٠ آخرين بجروح 
في تفجير انتحاري بحزام ناسف 
اســـتهدف أمس مركزا ملتطوعي 
الشرطة وسط تكريت كبرى مدن 
محافظة صالح الدين، شمال بغداد 

الهادئة نسبيا.
  وأوضح املصدر أن «انتحاريا 
يرتدي حزاما ناســـفا فجر نفسه 
وسط حشـــد من طالبي التطوع 
لدى الشرطة وسط مدينة تكريت 
وأسفر عن مقتل خمسني شخصا 
واصابـــة ١٥٠ آخريـــن بجروح» 
على االقل. ووقـــع التفجير قرابة 
الساعة العاشرة بالتوقيت احمللي، 
ووقع عند احلاجـــز االمني االول 
ملركز تطوع الشـــرطة في ساحة 

االحتفاالت، وسط تكريت.
  ووفقا للشهود، فان االنتحاري 
فجر نفسه وسط احلشد، و«الدماء 
البشرية غطت مساحة  واالشالء 
كبيـــرة في مـــكان احلـــادث فيما 
تبعثرت مالبس واحذية واغراض 
الضحايا». وفرضت السلطات بعد 
امنية مشـــددة  احلادث اجراءات 
فانتشر عناصر الشرطة في مناطق 
متفرقة واغلقت بعض الشـــوارع 
كما وصلت قوة اميركية الى مكان 
احلادث وحلقـــت مروحياتها في 
املدينة. ومنعت قوات االمن كثيرين 
من الوصول الى مستشفى تكريت 
العـــام نظرا الكتظاظه وخوفا من 

حدوث خرق امني.
  وعقد مجلس محافظة صالح 
الدين جلســـة طارئة، قرر خاللها 
«تشـــكيل جلنة حتقيق حملاسبة 
فـــي احلـــادث»، وفقا  املقصرين 

لبيان.

  كما قرر املجلس اعالن احلداد 
ثالثة ايام، وطالب احلكومة املركزية 
بـ «اعتبار الشهداء من املتطوعني 
في مالك الشرطة، وجتنيد اجلرحى 

منهم».
  بدوره، قـــال ضابط رفيع في 
الشـــرطة ان «عدد اجلرحى كبير 
ومستشـــفى تكريت ال يستطيع 
استيعابهم، لذا مت نقل عدد منهم الى 

مستشفيات خارج احملافظة».
  من جهتها، ناشـــدت مســـاجد 
تكريـــت املواطنني التبـــرع بالدم 

لتلبية املستشفيات.
النائب  اتهم    في ســـياق آخر، 
العام البريطاني الســـابق اللورد 

واضـــاف النائب العام البريطاني 
السابق أنه «لم يشعر باالرتياح من 
التصريحات التي أدلى بها بلير في 
االشهر التي سبقت غزو العراق عام 
٢٠٠٣ والذي أطاح بنظام الرئيس 

صدام حسني».
  وكتب في بيانه «فهمت متاما 
احلاجة الصدار تصريحات علنية 
جلعل صدام حسني متيقنا من حزم 
هدفنا وكان من املرجح أن يتعاون 
لو أنه اعتقـــد أن هناك احتماالت 
حقيقية للصراع لكن قلقي انصب 
في اطار جتنب حشر أنفسنا في 
موقع وخلق وضع قد يجبرنا على 
الكشف عن جوانبه الحقا». وكان 

غولد ســـميث رئيس وزراء بالده 
االسبق توني بلير بتضليل البرملان 
باقتراحه في العام ٢٠٠٣ أن بريطانيا 
ميكن أن تشارك في غزو العراق دون 
اســـتصدار قرار جديد بهذا الشأن 

من االمم املتحدة.
  وقال اللورد غولد ســـميث في 
بيان مكتـــوب الى جلنة التحقيق 
في حرب العراق والتي استأنفت 
أمس جلسات االســـتماع العلنية 
بعد توقف امتد زهاء ســـتة أشهر 
انه «قدم نصيحة قانونية تناقض 
متاما حجة بلير» الذي يشغل حاليا 
منصب مبعـــوث اللجنة الرباعية 
لعملية السالم في الشرق االوسط. 

النائب العام البريطاني الســـابق 
نصح بلير في ١٤ يناير ٢٠٠٣ بأن 
قرار مجلس االمـــن ١٤٤١ ال يكفي 
لتبرير استخدام القوة ضد العراق 
لكن االخير ابلغ البرملان في اليوم 
التالي بأن هنـــاك ظروفا ال تدعم 
استصدار قرار ثان من االمم املتحدة 
لدعم العمل العسكري. وغير اللورد 
غولد سميث في وقت الحق رأيه 
بشأن شـــرعية حرب العراق بعد 
اجتمـــاع مـــع محامـــي احلكومة 
االميركية ونصح بلير قبل اسبوعني 
من الغزو بأن هناك قضية معقولة 
ميكن أن جتيز العمل العسكري من 

دون دعم مجلس االمن. 

 مقتدى الصدر يتهيأ ليكون «حسن نصر اهللا» العراق 
 معلومات عن بدء معركته مع المالكي 

 بغداد ترخص لشركات أمنية إيرانية خاصة  

 القاهرة ـ د.ب.أ: قال مصدر سياســـي عراقي 
في مدينة النجف إن مقتدى الصدر، زعيم التيار 
الصدري، يتهيأ ليكون «حسن نصر اهللا» العراق، 
وليلعب دورا سياسيا كبيرا ومؤثرا محذرا من 
أن «صراعات حزبية ستطفو على سطح األحداث 
في النجف وكربالء وبقية مدن الفرات األوسط 
واجلنوب من أجل الزعامة السياســـية لشيعة 

العراق».
  وذكر املصـــدر الذي فضل عدم ذكر اســـمه 
لصحيفة «الشرق األوسط» اللندنية عبر الهاتف 
من النجف، في عددها الصادر أمس، أن «الصدر 
عاد إلى العراق وهو مزهو مبشـــاعر القوة بعد 
أن كان قد ترك النجف متخفيا وبصورة سرية 
خشـــية اعتقاله من قبل القوات األميركية لكن 
تياره اليـــوم له ٤٠ مقعدا فـــي مجلس النواب 
العراقي و٧ وزراء في احلكومة، وهذا ما ســـرع 
من عودته كي يلعب دورا سياسيا مؤثرا يشبه 

إلى حد كبير دور حســـن نصر اهللا في لبنان، 
حسبما يؤكد املقربون من الصدر». وال يستبعد 
املصـــدر أن «يبدأ الصدر معركته مع املالكي من 
خالل انتقاداته ألداء احلكومة عبر وزرائه ومن 
خالل نوابه في البرملان إلضعاف موقف رئيس 

احلكومة من دون االنتصار عليه».
   كما نقلت الصحيفة عن بهاء األعرجي، القيادي 
في التيار الصـــدري واملقرب من الصدر، قوله: 
«العراق غير لبنان، ومـــا يطبق هناك ال ميكن 
تطبيقه هنا، وفي متابعة خلطابات وطروحات 
السيد مقتدى الصدر، فإنه يشدد على االبتعاد عن 
السالح ويطالب بأي قضية سياسيا». وأشار إلى 
أن الصدر «ينتظر من احلكومة أن توفر اخلدمات 
وإخراج قوات االحتالل األميركي على الرغم من 
أنه قال عنها إنها حكومة ضعيفة لكنه سيدعمها 
ومينحها الفرصة، وإذا لم تتحقق مطالبه التي هي 

من أجل العراقيني، فإن لكل حادث حديثا». 

 بغدادـ  يو.بي.آي: كشفت القنصلية اإليرانية في 
مدينة كربالء أمس النقاب عن منح وزارة الداخلية 
العراقية رخصا لشركات أمنية إيرانية خاصة حلماية 
الزوار اإليرانيني أثناء زيارتهم للمراقد الدينية الشيعية 
في العراق. وقال القنصل اإليراني في مدينة كربالء 
أبو الفضل محمد علي خاني في تصريح أمس «ان 
شــــركات امنية إيرانية خاصة حصلت على رخص 
من وزارة الداخليــــة العراقية لتأمني حماية الزوار 
اإليرانيني اثناء ادائهم مراسيم زيارة املراقد املقدسة 
في العراق». ورفض خاني وصف مدينة كربالء بأنها 

مدينــــة إيرانية معتبرا هــــذا الوصف غير منطقي. 
واضاف «عندما يدخل ماليني الزوار اإليرانيني إلى 
املدن التي تضم األماكن املقدسة في العراق فإن هذا 

األمر سينعش االقتصاد في هذه املدن».
  يذكر ان مواكب وأرتال الزوار االيرانيني تعرضت 
في االشــــهر املاضية الى هجمات بالعبوات الناسفة 
واالسلحة اخلفيفة في بغداد ومدن عراقية اخرى ما 
أدى الى مصرع وإصابة العشــــرات منهم ما اضطر 
السلطات االيرانية في أحيان كثيرة الى وقف إرسال 

أفواج الزوار الى العراق. 

 نجاد: العقوبات لن توقفنا ولو بلغت مائة ألف قرار
 طهران ـ وكاالت: أكد الرئيس 
االيراني محمــــود أحمدي جناد 
أمــــس مجددا ان بــــالده لن تقدم 
تنازالت بشأن برنامجها النووي، 
في احملادثــــات متعددة االطراف 
املقررة أواخر هذا االســــبوع في 

إسطنبول.
  ونقلت وكالة أنباء اجلمهورية 
االسالمية (إيرنا) عن أحمدي جناد 
قوله «اليوم نحرز تقدما في امليدان 
النووي وميكــــن أن يقولوا، بل 
يفعلوا ما يريــــدون». وتابع ان 
قــــرارات وعقوبات مجلس االمن 
الدولي لن توقف البرنامج النووي 
االيرانــــي، وأن بالده باتت اليوم 
دولة نوويــــة وال تهتم بقرارات 
العقوبات الدولية «حتى وان بلغت 

مائة ألف قرار».
  وتابع «ان ايران لديها أساس 
عقائدي يقوم على العدالة واحلق 
والكرامة اإلنســــانية وتعتقد أن 
االنتصــــار النهائي حليف احلق 
وهــــذه متثل األرضية التي يقوم 

عليها فكرنا».

  مبوازاة ذلك، وفــــي اعتراف 
البرنامج  ضمني لتأثيره علــــى 
النووي االيراني، اتهم أمني املجلس 
األعلــــى لألمن القومــــي اإليراني 
ســــعيد جليلي الواليات املتحدة 
بالتورط في الهجوم اإللكتروني 
الذي استهدف البرنامج النووي 
اإليراني، لكنه أكد مجددا أن هذا 
الهجوم بڤيروس «ستاكســــنت» 
لم يكن ناجحا كما أوردت بعض 

وسائل اإلعالم.
  وقال جليلي فــــي مقابلة مع 
محطة «إن.بي.سي نيوز» األميركية 
إيــــران أظهــــرت  ان حتقيقــــات 
أن الواليــــات املتحــــدة متورطة 
فــــي الهجــــوم اإللكتروني الذي 
استخدم فيه ڤيروس الكمبيوتر 
«ستاكسنت» ملهاجمة أجهزة الطرد 
املركزي التي تستخدم لتخصيب 
اليورانيوم في البرنامج النووي 
اإليراني السلمي الذي يرمي إلى 

توليد طاقة نووية.
  وأضاف «اطلعت على بعض 
الوثائــــق التــــي تظهــــر التورط 

األميركــــي». لكنه أشــــار إلى ان 
الهجوم لم يكن ناجحا كما صورت 

األمر بعض وسائل اإلعالم.
  وتابع ان «أولئك الذين نفذوا 
(الهجوم الڤيروسي) ميكنهم أن 
يروا اآلن انهم لم ينجحوا ونحن 

ماضون في جناحنا».
  وأشار جليلي إلى ان أعداء إيران 
مسؤولون عن اغتيال العلماء الذين 
يعملون في البرنامج النووي في 
ايران، مضيفا ان قتلهم في إيران 
أتى بعد التعرف على هوياتهم من 
خالل قرارات مجلس األمن حول 

البرنامج النووي اإليراني.
  وتوقف عند هذه االعتداءات 
على علماء إيرانيني ومقتل اثنني 
منهم قائال «نعتقد ان ثمة صلة 
بني قرار مجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة وهذا النوع من النشاطات». 
وأضاف ان «هذا سؤال كبير مطروح 
أمام املجتمع الدولي وسؤال كبير 
بشأن ذكر أسماء علماء من بلد ما 
في قرار مجلس األمن ومن ثم إقدام 

إرهابيني على اغتيالهم» 

 تعيين العطية رئيسًا للديوان األميري القطري  جليلي يعترف ضمناً ويتهم واشنطن بالتورط في هجوم الڤيروس ستاكسنت على برنامج إيران النووي 
والسادة يخلفه في وزارة الطاقة 

مكانة دولية خصوصا مع اختيارها 
في ديسمبر الستضافة كأس العالم 
في كرة القدم للعام ٢٠٢٢، اكثر من 
٤٥ مليار دوالر على مشاريع على 
عالقة بقطاع الغاز الطبيعي. ويقدر 
احتياطي قطر من الغاز الطبيعي 
بأكثر من ٢٥ الف مليار متر مكعب 
ما يجعلها في املرتبة الثالثة عامليا 
في هذا املجال خلف روسيا وايران. 
وتنتج قطر ايضا نحو ٨٠٠ الف 

برميل من النفط اخلام يوميا. 

التي تنتمي اليها قطر.
العطية ايضــــا دورا    ولعــــب 
محوريا في تطويــــر قطاع الغاز 
في قطر وحتويلها الى اكبر مصدر 
للغاز الطبيعي املسال في العالم 
مع قدرة انتاجيــــة تصل الى ٧٧ 
مليون طن سنويا، كما لعب دورا 
في تأسيس منتدى الدول املصدرة 
للغاز الذي مقره الدوحة. وفي ظل 
اشراف العطية على القطاع النفطي 
والغازي، أنفقت قطر التي اكتسبت 

أمير  ـ وكاالت: أصدر   الدوحة 
قطر الشــــيخ حمد بن خليفة آل 
ثانــــي امس أمــــرا أميريا بتعيني 
عبداهللا بن حمــــد العطية (وزير 
الطاقة والصناعة)، رئيسا للديوان 
األميري، وتعيني د.محمد صالح 
السادة خلفا له في وزارة الطاقة 
والصناعة. وذكرت وكالة األنباء 
القطرية «قنا» أن األمر األميري نص 
على استمرار العطية في منصبه 
كنائب لرئيــــس مجلس الوزراء، 
وأصدر أمير قطر أمرا أميريا ثانيا 

بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.
  وذكرت وكالة األنباء الرسمية ان 
امير قطر اصدر امرا اميريا «يعني 
عبداهللا بن حمد العطية باإلضافة 
الى مهــــام منصبه كنائب لرئيس 
مجلس الوزراء، رئيســــا للديوان 

االميري».
  ويشغل العطية الذي يعد من 
أركان احلكومة القطرية، منصب 
وزيــــر الطاقة في بالده منذ العام 
١٩٩٢. كما يعــــد العطية من ابرز 
األقطــــاب التاريخيني في منظمة 
الدول املصــــدرة للنفط «أوپيك» 

 إطالق النار على النائبة غيفورد 
ترفع شعبية أوباما إلى ٥٤٪ 

 واشنطنـ  يو.بي.آي: ارتفعت شعبية الرئيس األميركي باراك أوباما 
إلى أعلى مستوى منذ أبريل املاضي وبلغت ٥٤٪ وذلك بفضل طريقة 
تعامله مع حادثة إطالق النار في مدينة توسكن بوالية أريزونا التي قتل 

فيها ٦ أشخاص وجرح عدد آخر بينهم النائبة غابرييل غيفورد.
  وأظهر استطالع للرأي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة 
«أيه.بي.ســــي» األميركيتني ان تعامل أوباما مع حادثة توســــكن لقي 

صدى إيجابيا في الوسط السياسي.
  ونــــال أوباما على أدائه في هذه القضية ٨ من أصل ١٠ نقاط. وقال 
٧١٪ مــــن اجلمهوريني انهم يؤيدون كيفية معاجلته للموضوع والتي 

شملت تأبني الضحايا.
  ورفع تأييد األميركيني ألداء أوباما في هذه القضية شعبيته إلى أعلى 
مستوى لها منذ أبريل املاضي، إذ قال ٥٤٪ من األميركيني انهم يؤيدون 

كيفية قيام أوباما بعمله، في حني قال ٤٣٪ انهم يعارضونها.
  وارتفع التأييــــد ألوباما بني اجلمهوريني مــــن ٨٪ في أكتوبر إلى 
٢٢٪ في االستطالع األخير، وتراجعت معارضة اجلمهوريني للرئيس 

األميركي من ٦٣٪ في أكتوبر إلى ٥٣٪.
  وأظهر االســــتطالع ان من ٤٠ إلى ٥٨٪ مــــن األميركيني يرون ان 
أوباما يفهم مشــــاكلهم كما يفهمونها هم أنفسهم وهي نسبة مرتفعة 

جدا مقارنة مع االستطالعات السابقة.
  غير أن التأييد ألوباما في تعامله مع قضايا مثل االقتصاد وإصالح 

الرعاية الصحية والعجز في املوازنة مازال منخفضا.
  وقال ٤٤٪ من األميركيني ان البالد يجب أن تســــلك املســــار الذي 
يريده أوباما، في حني قال ٣٥٪ انهم يفضلون مسار اجلمهوريني في 

الكونغرس.
  وجرى االستطالع بني ١٣ و١٦ اجلاري وشمل عينة من ١٠٥٣ بالغا 

بهامش خطأ بلغ ٣٫٥٪. 

 أوباما في منتصف واليته الرئاسية.. نجاحات محدودة وخيارات قليلة
الدميوقراطي واجلمهوري.

  أما اخليــــار الثاني، وهو الذي 
يعمل به أوباما بعد اخلسارة األخيرة 
للدميوقراطيني في الكونغرس، فهو 
تخليه عن مبادرات داخلية سابقة 
يعارضها اجلمهوريون، في مقابل 
مترير تشــــريعات أخرى معدلة 
على نحو جذري، ومحاولة إقناع 
الناخبني األميركيني أنه صار في 

منطقة وسط بني احلزبني.
  ويشير الكاتب تشالز كروثامر 
في صحيفة الواشنطن بوست إلى 
انتهاج أوباما هذا اخليار، ويضرب 
مثال على ذلك مبوافقته على اتفاق 
اإلعفاءات الضريبيــــة عن أغنى 
األميركيني في ديســــمبر املاضي، 
وهو ما يقربه من اليمني، في مقابل 
موافقة احلــــزب اجلمهوري على 

اتفاق ستارت مع روسيا.
  وأما اخليار الثالث فهو استكمال 
للخيار الثاني، ويرتكز على محاولة 
أوباما حتقيق اختراقات خارجية 
تعيد له قدرا من شعبيته الداخلية. 
ويعتقد بعض املراقبني األميركيني 
أنه من الضروري ان يسرع أوباما 
في انتهاج سياسات أكثر شمولية 

في جميع امللفات الساخنة. 

األزمة بني إيران والغرب، في وقت 
تصر فيه إيران على تعزيز قدراتها 

النووية.
  ولم يكــــن الوضع أفضل حاال 
في امللف الكوري الشمالي في ظل 
تفاقم الصراع بني الكوريتني خالل 

عام ٢٠١٠.
  واألخطــــر من ذلــــك أن فترة 
العامني السابقني شهدت مزيدا من 
القوات األميركية والدولية  تعثر 
في أفغانستان وباكستان، بل تزايد 
التهديد اإلرهابــــي مجددا بعد ان 
فتحت حرب جديدة ضد القاعدة 
في اليمــــن. وأمام هــــذه النتائج 
احملدودة داخليا وخارجيا، ترى 
بعض دوائــــر الفكر األميركية أن 
الرئيس األميركي باراك أوباما ليس 
أمامه خيارات كثيرة حتى يعزز 
آماله في  الداخلي ويجدد  موقعه 

الفوز بوالية رئاسية ثانية.
  ويأتي في مقدمة هذه اخليارات 
محاولة أوباما واحلزب الدميقراطي 
استمالة الليبراليني واملستقلني من 
خالل السعي لتنفيذ سياسة داخلية 

تنعش الوضع االقتصادي.
  لكن هذا اخليــــار يحول دونه 
عدم التوافــــق القائم بني احلزبني 

بعد عامني ان ينجز شيئا كثيرا من 
سجل الوعود التي قدمها.

  وعلى سبيل املثال، فإن إدارة 
أوبامــــا لم تقــــم بالضغوط التي 
كانت متوقعة إلجبار إســــرائيل 
على اســــتمرار التفاوض املباشر 
مع الفلسطينيني، بل يرى البعض 
أن التحالف األميركي اإلسرائيلي 
يتعزز مع كل رفض إســــرائيلي 

الستمرار املفاوضات.
  وفــــي امللف اإليرانــــي يعتقد 
احملللــــون األميركيــــون أن إدارة 
أوباما تسير ببطء شديد في معاجلة 

وتأثيرات تلك التشريعات السابقة 
عليــــه، وبالتالي لــــم تكن هناك 
رؤى إيجابية للعديد من إجراءات 
التحفيز االقتصادية، حيث تشير 
معظم اســــتطالعات الرأي إلى أن 
٢٠٪ من القوى العاملة األميركية 
افتقروا لفرص عمل مناسبة على 
مدار العامني السابقني وأنهم كافحوا 
لتدبير احتياجاتهم مع انخفاض 
املــــوارد واآلفــــاق القامتة لفرص 
العمل، بينما يعــــارض ٥٢٪ من 
األميركيني قانون الرعاية الصحية 

مقابل ٤٨٪ يؤيدونه.
التوقعات  ثــــورة    ولم تكــــن 
اخلارجية أقل من نظيرتها داخل 
الواليات املتحــــدة األميركية بعد 
وصول أوباما إلى البيت األبيض، 
الســــيما انه وعد بعودة الشراكة 
العاملية حلل القضايا الدولية التي 

تهدد االستقرار العاملي.
  ومتيز العامان الســــابقان من 
رئاســــة أوباما مبحاولة االنقالب 
على سياسات إدارة الرئيس السابق 
بوش االبن. لكن محصلة العامني 
تقول إن أوباما لم يتمكن من حتقيق 
اختراقات ديبلوماسية في مجال 
السياسات اخلارجية، ولم يستطع 

كان هو األسوأ اقتصاديا للواليات 
املتحدة. ويعتقد العديد من احملللني 
األميركيــــني أن املواطن األميركي 
أصدر حكمه على الرئيس أوباما 
من خالل وعوده بالتغيير، وليس 
من خالل عمل املؤسسات األميركية 
التي حتد كثيرا من قدرة الرئيس 

وخاصة في القضايا الداخلية.
  حيث يقول احمللل بروكينغز 
توماس: «إنه ال يوجد زعيم للحزب 
احلاكم ميكن أن يزدهر سياسيا في 
األوقات االقتصادية الصعبة»، ويرى 
أن توقعات العديد من األميركيني 
كانت عالية جدا، بحيث أصابتهم 
النتائج بخيبة أمل، كما أن اإلثارة 
التي بدت في حملة أوباما الرئاسية 
أثبتت أنها سالح ذو حدين، ولذا 
لم يكن أمام الناخبني سوى معاقبة 
الدميوقراطي في  أوباما واحلزب 
انتخابــــات التجديد النصفي بعد 
أن هبطت شعبية أوباما حلوالي 
٤٠٪ بعــــد قرابة عامني من توليه 
الرئاسة. ويؤكد خبراء اقتصاديون 
أن املواطن األميركي ال يهمه كثيرا 
الوقت الذي يتعافى عنده االقتصاد 
األميركي بشكل كلي، لكنه يضع 
االعتبــــار فقط حلياتــــه اليومية 

 القاهرة ـ أ.ش.أ: يبدأ الرئيس 
األميركــــي بــــاراك أوبامــــا غــــدا 
«اخلميس» عامه الرئاسي الثالث، 
وسط مؤشرات عديدة تشير إلى 
تضــــاؤل فرصــــه في الفــــوز في 
انتخابات الرئاسة املقبلة، خاصة 
إذا لم يتمكن من إحداث اختراقات 
داخلية وخارجية تعيد حالة الزخم 
الشعبي التي حظي بها قبل عامني. 
الرئاسة  إلى ســــدة  أوباما  وصل 
األميركية في ٢٠ يناير ٢٠٠٩ ممتطيا 

شعار «التغيير».
  وعلــــى املســــتوى الداخلــــي، 
استطاع أوباما وحزبه الدميقراطي 
خالل العامني السابقني مترير عدد 
قياســــي من سياســــات التحفيز 
االقتصادية واملالية واالجتماعية 
من خالل ضخ نحو مليار دوالر في 
االقتصاد وإنقاذ عدد من شركات 
صناعة السيارات ووضع تشريع 
لإلصــــالح والرقابة املالية وإقرار 
قانــــون الرعاية الصحية ووضع 
الطالبية، لكن  للقــــروض  برامج 
هذه اإلجراءات لم تسفر عن إنقاذ 
الداخــــل األميركي كما وعد أوباما 

خالل حملته الرئاسية.
  وتوضح األرقام أن عام ٢٠١٠ 

 باراك أوباما 

 وزيرا اخلارجية اإليراني صاحلي والتركي أوغلو خالل اجتماعهما في أنقرة أمس.   (أ.پ) 

 عبداهللا بن حمد العطية  محمد صالح السادة 


