
يبدو االتفاق النووي التاريخي مع 
ايران بعد عام من توقيعه مهددا بوصول 
دون��ال��د ت��رام��ب ال��ى البيت االب��ي��ض، 
وخصوصا ان��ه اع��ل��ن مناهضته لهذا 
االتفاق الذي يشكل احد ابرز انتصارات 

الرئيس االيراني حسن روحاني.
في 16 يناير 2015، رفع القسم الكبير 
من العقوبات الدولية التي فرضت على 
ايران مقابل احلد من برنامجها النووي 
تنفيذا لالتفاق الذي كان وقع قبل ستة 
اشهر من جانب طهران وال��دول الست 
الكبرى، اي الواليات املتحدة وروسيا 

والصني وبريطانيا وفرنسا واملانيا.
وتكاد الذكرى االول��ى لالتفاق التي 
ت��ص��ادف ال��ي��وم االث��ن��ني ت��ت��زام��ن مع 
تنصيب الرئيس االميركي اجلمهوري 

اجلديد دونالد ترامب في 20 يناير.
ل��م يكف ت��رام��ب ع��ن انتقاد االتفاق 
واعدا خالل حملته ب”متزيقه” وواصفا 
اي��اه بانه “فظيع”. وع��ني في مناصب 
رئيسية في ادارته شخصيات معروفة 
بعدائها الي��ران ب��دءا بوزير خارجيته 
ريكس تيلرسون الذي يريد “مراجعة 

كاملة” لالتفاق.
وص��رح كبير املفاوضني االيرانيني 
ح��ول االت��ف��اق ال��ن��ووي عباس عرقجي 
االح��د ان��ه بعد ع��ام من توقيع االتفاق 
ف��ان “العداء” االميركي “يزداد يوما 

بعد يوم«.
وقال عرقجي، وهو ايضا نائب وزير 
اخل��ارج��ي��ة، ف��ي م��ؤمت��ر ص��ح��اف��ي في 
طهران ان “الواليات املتحدة قامت بكل 
ما تستطيع البطاء تقدم ايران” بعد 

االتفاق.
وع��ن ق��رب ت��ول��ي ت��رام��ب منصبه، 
اضاف “سواء )باراك( اوباما او ترامب، 
ف��ان الرئيس االميركي مطالب بالغاء 

التشريعات التي تتنافى” واالتفاق.
وق��ال ف��ؤاد ازادي االس��ت��اذ في كلية 
ال��دراس��ات العاملية في جامعة طهران 
“بعض ه��ؤالء املسؤولني لهم تاريخ 

طويل من العداء بازاء ايران، سنشهد اذن 
بالتاكيد تشددا في املوقف” االميركي.

لكن اخلبراء ال يتوقعون مجرد الغاء 
ل��ه��ذا االت��ف��اق ال���ذي تطلب اع��وام��ا من 

املفاوضات الصعبة واملعقدة.
وقال ناصر هاديان استاذ العالقات 
الدولية ف��ي جامعة ط��ه��ران “اذا كان 

الوضع سيتفاقم فلن يتم متزيق االتفاق 
الن ذل��ك سيكون ام���را غبيا. حتى ان 
رئيس ال���وزراء االسرائيلي )بنيامني 
نتانياهو( و+ال��ص��ق��ور+ االميركيني 

يقولون انه ينبغي عدم القيام بذلك«.
في املقابل، توقع هذا اخلبير تشديدا 
للعقوبات االميركية التي ال تزال سارية 

واملرتبطة بوضع حقوق االن��س��ان في 
اي��ران ودعمها ل”االرهاب” في الشرق 

االوسط وبرنامجها البالستي.

 »األوروبيون سيقاومون«
اي خ��ط��وة ل��ت��رام��ب ض��د االت��ف��اق 
ستصطدم مبعارضة البلدان االوروبية 

وروسيا والصني التي تبدي رضاها عن 
الية تنفيذه. وفي هذا السياق، اكد ممثل 
روسيا فالدميير فورونكوف على هامش 
اجتماع في فيينا للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية املكلفة االشراف على هذه العملية 
في العاشر من كانون الثاني/يناير ان 

“كل شيء يتم كما هو مقرر«.

وتساءل ف��ؤاد ازادي “اذا لم يقاوم 
االوروبيون الضغوط االميركية فماذا 
ستكون مصلحة )طهران( في مواصلة 

)تطبيق( االتفاق النووي؟«.
واالح����د، الح��ظ ن��ائ��ب وزي���ر النفط 
االيراني امير حسني زمانينيا انه اذا كان 
االتفاق افضى الى “نتائج مهمة بالنسبة 

ال��ى البالد” فانه لم “يجعل الواليات 
املتحدة صديقا اليران«.

وف���ي ط��ه��ران نفسها م��ع��ارض��ون 
ل���الت���ف���اق، وخ���ص���وص���ا احمل��اف��ظ��ني 
املتشددين الذين يؤكدون ان��ه لم يأت 

بنتائج ملموسة يفيد منها الشعب.
لكن الرئيس املعتدل حسن روحاني 
يراهن على ثماره ليضمن فوزه بوالية 
ثانية في االنتخابات الرئاسية املقررة 
في ايار/مايو. وتقول وزارة النفط ان 
اي���ران متكنت ف��ي تسعة اشهر م��ن ان 
تتجاوز ضعف ص��ادرات��ه��ا م��ن النفط 
والغاز وص��وال الى 2،5 مليون برميل 

يوميا مع عائدات بلغت 29 مليارا.
وجن��ح��ت ال���ب���الد اي��ض��ا ف���ي ج��ذب 
مجموعات دول��ي��ة كبيرة ال��ى هذين 
ال��ق��ط��اع��ني م��ث��ل ال��ف��رن��س��ي��ة ت��وت��ال 
والبريطانية-الهولندية شل فضال عن 

شركات روسية وصينية ويابانية.
كذلك، ات��اح رف��ع العقوبات توقيع 
عقدين كبيرين ل��ش��راء 180 طائرة 
اي��رب��اص وب��وي��ن��غ، اض��اف��ة ال��ى ع��ودة 
مجموعتي “بي اس ايه” و”رينو” 

الفرنسيتني الى قطاع السيارات.
لكن الشارع االيراني لم يالحظ تبدال 
فعليا في الوضع رغ��م ان نسبة النمو 
الرسمي جت��اوزت ستة في املئة خالل 
االش��ه��ر ال��ع��ش��رة االخ��ي��رة م��ن السنة 
االيرانية )اذار/م���ارس -2016اذار/

مارس 2017(.
ورغم ان التضخم تراجع الى اقل من 
عشرة في املئة ازدادت البطالة وبلغت 

12،7 في املئة.
في رأي ناصر هاديان، بالغ الرئيس 
روحاني في تقدير ايجابيات االتفاق 
مكررا ان “االستثمارات ستتدفق” على 
اي���ران بحيث يتبدل ال��وض��ع ب��ني ليلة 
وض��ح��اه��ا. واض���اف “لكنه ك��ان يعلم 
ب��ان ذل��ك مستحيل وسيستغرق وقتا. 
وال��ي��وم، يستغل خصومه ه��ذا االم��ر 

ملهاجمة االتفاق النووي«.

االتفاق النووي مع إيران مهددا باالنهيار بعد وصول ترامب للحكم

الرئيس األميركي املنتخب أعلن مناهضته لالتفاق

عام على االتفاق النووي مع إيران.. واألنظار تتجه إلى ترامب

كبير املفاوضني قرارات أوباما التي وعد ترامب بإلغائها
اإليرانيني: العداء 

األميركي يزداد
ص��رح كبير امل��ف��اوض��ني االيرانيني 
ح��ول االتفاق النووي عباس عرقجي 
أمس انه بعد عام من توقيع االتفاق بني 
ايران والقوى الكبرى وبينها الواليات 
املتحدة، فان »العداء« االميركي »يزداد 

يوما بعد يوم«.
وقال عرقجي، وهو ايضا نائب وزير 
اخل��ارج��ي��ة، ف��ي م��ؤمت��ر ص��ح��اف��ي في 
طهران ان “الواليات املتحدة قامت بكل 
ما تستطيع البطاء تقدم ايران” بعد 

االتفاق.
واض�����اف “خالل االش���ه���ر ال12 
االخيرة، شهدنا تاخيرا ووعودا لم تف 
بها ال��والي��ات املتحدة وبعض ال��دول 
)االخ����رى(. ع��داؤه��م ي���زداد يوما بعد 
يوم”، م��ن دون ان ي��ح��دد ه��وي��ة تلك 

الدول.
وع��ن ق��رب تولي الرئيس االميركي 
اجل���دي���د دون����ال����د ت���رام���ب منصبه 
وخصوصا ان��ه مناهض لالتفاق، قال 
عرقجي “سواء )ب����اراك( اوب��ام��ا او 
ترامب، فان الرئيس االميركي مطالب 
ب��ال��غ��اء التشريعات ال��ت��ي تتنافى” 

واالتفاق.
واض������اف ان “مفاوضاتنا مع 
االميركيني انتهت وليس لدينا مباحثات 
سياسية اخرى معهم. بالنسبة الينا، كل 

شيء انتهى«.

مصابون في ثورة 
2011 يطالبون 
مبحاسبة الشرطة 

التونسية
طالب مصابون في أح��داث الثورة 
ال��ت��ي أط���اح���ت م��ط��ل��ع 2011 ن��ظ��ام 
ال��دك��ت��ات��ور زي��ن ال��ع��اب��دي��ن ب��ن علي، 
مبحاسبة عناصر من قوات األمن أطلقوا 
عليهم الرصاص ما سبب لهم عاهات 

مستدمية مثل الشلل النصفي.
جاء ذلك خالل جلسة استماع علنية 
لشهادات مصابني نظمتها ليل السبت 
األحد “هيئة احلقيقة والكرامة” املكلفة 
تفعيل ق��ان��ون العدالة االنتقالية في 

تونس.
وبثت احملطة األول��ى من التلفزيون 
الرسمي مباشرة اجللسة التي تزامنت 
مع مرور ست سنوات على اطاحة نظام 

بن علي في 14 يناير 2011.
وق��ال الشاب مسلم قصد الله الذي 
بتر أطباء ساقه بعد إصابته برصاص 
الشرطة ليل 15 يناير 2011 “اليوم 
أخرج إلى الشارع فأجد أمامي الشرطي 
ال���ذي أط��ل��ق ع��ل��ي ال���رص���اص وحطم 

حياتي” داعيا إلى “محاسبة القتلة«.
أض���اف مسلم ال���ذي يقطن منطقة 
الوردانني من والي��ة املنستير )وسط( 
“نريد قضاء عادال وعالجا راقيا ورد 

اعتبار«.

سيبدأ دونالد ترامب في يومه االول في 
البيت االبيض اجلمعة، على االرج��ح تنفيذ 
الوعود التي اطلقها خالل حملته االنتخابية 
واول��ه��ا ازال��ة تركة ب��اراك اوب��ام��ا من الغاء 
اص��الح التأمني الصحي ال��ى ط��رد مهاجرين 
والغاء معاهدات جتارية وبناء ج��دار على 

احلدود مع املكسيك.
ومي��ك��ن ال��غ��اء ب��ع��ض ق����رارات الرئيس 
الدميوقراطي ال��ذي بقي ثمانية اع���وام في 
السلطة، بتوقيع بسيط. وق��د وع��د ترامب 
“بالغاء كل مرسوم او مذكرة او امر مخالف 

للدستور وقعه الرئيس اوباما«.
لكن ه��ن��اك ق��وان��ني تتطلب تبني قوانني 
جديدة من قبل الكونغرس الذي يهيمن عليه 

اجلمهوريون.
وق��ال ديفيد ليوبولد احملامي املتخصص 
بالهجرة احدى اهم القضايا لدى ترامب “ال 
ميكنه ان يصل ويفعل م��ا يشاء م��ن اليوم 
االول”. واض��اف “في الدميوقراطية ليس 

هناك رئيس مجلس ادارة«.

 قطاع الصحة 
احد اعقد امللفات لكن اخلطاب املرتبط به 
بسيط: نظام التأمني الصحي ال��ذي اق��ر في 
2010 واطلق عليه اسم »اوباماكير«، يجب 

ان«يلغى ويستبدل«.

قالت مصادر في محيط ترامب انه سيوقع 
ف��ور وص��ول��ه ال��ى البيت االب��ي��ض مراسيم 
مرتبطة بالغاء هذا القانون اللغاء الغرامات 
ال��ت��ي ت��ف��رض مثال على االم��ي��رك��ي��ني الذين 
يرفضون التسجل في تأمني صحي اجباري 

قانونيا.
لكن املشكلة هي التصويت في وقت الحق 
من قبل الكونغرس على قانون جديد يعيد 
رسم النظام الصحي وهي مهمة كبيرة جدا ال 
يبدو برنامجها الزمني واضحا. ويريد ترامب 
ان يتم التصويت على ه��ذا النص “بشبه 

تزامن” مع قانون الغاء “اوباماكير«.

 الهجرة 
خالل احلملة االنتخابية، وعد ترامب بان 
يطرد اوال املهاجرين الذين يرتكبون جنحا 

ويبلغ عددهم مليوني شخص على حد قوله.
لكن ليوبولد يقلل من اهمية احلزم في هذا 
االق��ت��راح، مذكرا ب��ان ادارة اوباما كانت من 
اولوياتها طرد املتسللني الذين ميثلون خطرا 

او من اصحاب السوابق.
لكن الرئيس اجلمهوري ميكنه في املقابل ان 
يلغي فورا “ومبجرد التوقيع” حسب احملامي 
نفسه، البرنامج االداري امل��ع��روف باسم 
“داكا” الذي وضعه اوباما في 2012 وسمح 
الكثر من 750 الفا من املهاجرين السريني 

الذين وصلوا في سن الشباب الى االراض��ي 
االميركية بتنظيم اوضاعهم.

وقد تعهد الرئيس املنتخب ايضا ان يقترح 
في اليوم االول من واليته مشروع قانون 
لتمويل بناء جدران يريد تشييدها الستكمال 
احلواجز واجلدران املوجودة على احلدود بني 

الواليات املتحدة واملكسيك.
ويستطيع ترامب ايضا تعليق استقبال 
الالجئني السوريني ف��ورا وكذلك املهاجرين 
القادمني من “مناطق تشهد اعماال ارهابية” 
حيث ال ميكن التحقق بشكل سليم من ملفات 

طالبي تأشيرات الدخول.

 البيئة والطاقة 
اعلن نائب الرئيس املقبل مايك بنس »انتهاء 

احلرب على الفحم من اليوم االول«.
هذا الوعد ميكن ان يعني عمليا الغاء قرار 
وق��ع منح امتيازات استخراج الفحم وفتح 
مزيد من االراضي للشركات املنجمية من اجل 

حتفيز انتاج النفط والفحم والغاز الطبيعي.
كما عبر ترامب عن نيته املوافقة على انبوب 
النفط “كيستون اكس ال” بني كندا والواليات 

املتحدة” الذي رفضه اوباما.
وينوي الرئيس اجلمهوري ايضا ان يلغي 
على الفور “دفع املليارات لبرامج االمم املتحدة 
ح��ول التغير املناخي”، عبر حت��وي��ل هذه 

االموال الى مشاريع للبنى التحتية البيئية.

 التجارة 
ميكن ان يعلن ترامب انسحاب الواليات 
املتحدة م��ن الشراكة عبر احمليط ال��ه��ادىء 
امل��ع��اه��دة ال��ت��ي تفاوضت حولها ال��والي��ات 
املتحدة الحد عشر عاما مع 11 بلدا في منطقة 
آسيا احمليط ال��ه��ادىء. وقد دعم اوباما هذه 

املعاهدة لكن الكونغرس لم يصادق عليها.
ويريد ترامب ايضا اعادة التفاوض بشأن 
ات��ف��اق ال��ت��ب��ادل احل��ر لشمال االط��ل��س��ي مع 
املكسيك وكندا ملنع نقل الوظائف الى اجلارة 

اجلنوبية.
ووع��د بان يأمر وزي��ر اخلزانة في ادارت��ه 
ب��ادان��ة الصني واعتبارها بلدا “يتالعب” 
بعملته وه��ي خطوة ق��د ت��ؤدي ال��ى عواقب 

وتثير غضب الصني.

 احلكم 
وعد ترامب بان »يطهر« الطبقة السياسية 
في واشنطن وينوي منع اي شخص عينه في 
ادارت��ه من ان يصبح عضوا في اي مجموعة 
ضغط في السنوات اخلمس التي تلي مغادرته 

ملنصبه.
ك��م��ا ي��ري��د جت��م��ي��د ت��وظ��ي��ف امل��وظ��ف��ني 

الفدراليني.

50 عاما من العمل جون كيري يختتم في فيتنام 
يتذكر ال��ث��ائ��ر ال��س��اب��ق ف��ي ق��وات 
الفيتكونغ فو بان تام أدق تفاصيل ذاك 
اليوم من فبراير 1969 عندما اعترض 
طريق اللفتنانت السابق في البحرية 
االميركية جون كيري على ضفاف دلتا 

نهر ميكونغ، في خضم حرب فيتنام.
وبعد حوالى نصف قرن، يتصافح 
العدوان السابقان بحرارة في املكان 
الذي تواجها فيه بالضبط في جنوب 

فيتنام. 
ويعمل ه��ذا الفيتنامي ال��ذي يبلغ 
السبعني من عمره مربيا للقريدس في 
دلتا نهر ميكونغ، اما االميركي الذي 
يبلغ الثالثة والسبعني م��ن العمر، 
فسيغادر في 20 يناير منصبه وزيرا 
للخارجية االميركية، بعد نصف قرن 

من العمل.
وخالل رحلته االخيرة بصفته وزيرا 
للخارجية االميركية، رجع جون كيري 
السبت الى هذا البلد الشيوعي حيث 
قاتل في اواخر ستينات القرن املاضي 

وحدد مستقبله السياسي.
وك��ان ج��ون كيري، املقاتل الشاب 
السابق الذي حصل على اوسمة، عاد 
من ح��رب فيتنام وق��د حت��ول مناضال 
م��ن اج��ل ال��س��الم، ث��م اصبح م��ن كبار 
م��س��ؤول��ي احل����زب ال��دمي��وق��راط��ي 
االم��ي��رك��ي ودب��ل��وم��اس��ي��ا م��ن كبار 
املشككني في ج��دوى سياسة التدخل 

العسكري.
ففي 28 فبراير 1969، ك��ان جون 
كيري يقود طاقم زورق دورية في نهر 
خليج ه��اب عندما نصبت لهم كمينا 

وحدة الفيتكونغ بقيادة فو بان تان.
وق���ال ال��ث��ائ��ر ال��س��اب��ق للفتنانت 
ال��س��اب��ق ف��ي ال��ب��ح��ري��ة، خ���الل لقاء 
استثنائي ب��ني السبعينيني نظمته 
فيتنام والواليات املتحدة اللتان بلغتا 
اليوم ذروة تقاربهما، ان الهدف كان 
اس��ت��دراج ال���زورق ال��ى نطاق قاذفة 

صواريخ.
لكن هجوم الفيتكونغ في ذاك اليوم 

من فبراير 1969 قد مني بالفشل.
فقد ارسى جون كيري زورقه والحق 
املهاجمني على الضفة، وببندقيته 
ام16- قتل مطلق ال��ن��ار م��ن قاذفة 
الصواريخ ال��ذي ك��ان مختبئا، وانقذ 
بذلك افراد الطاقم. وحصل على وسام 

النجمة الفضية العسكرية.
ويقول فو بان تام ان الرجل الذي 
قتل كان يدعى با ثانه الذي كان مقاتال 
شجاعا م��ن الفيتكونغ ف��ي الرابعة 

والعشرين من عمره.
وك��ان��ت مشاركة ج��ون ك��ي��ري في 
ح��رب فيتنام م��وض��وع ج���دال خالل 
االنتخابات الرئاسية في 2004 التي 
خسرها الدميوقراطي ضد اجلمهوري 
ج��ورج ب��وش. فقد اتهم آن��ذاك بالكذب 
واخليانة، واكد نقاده انه قتل في الواقع 
فتى في 28 شباط/فبراير 1969. وفي 
وق��ت الح���ق، تبني ان ال اس���اس لتلك 

االدعاءات.
وب��اع��ت��زاز، ذك��ر فو ب��ان ت��ام زائ��ره 
الكبير ب� “اننا كنا ث��وارا في كل مكان 

هاجمتنا فيه«.
ورد جون كيري “يسعدني ان كلينا 

ما زال على قيد احلياة«.

 املوت من اجل خطأ؟ 
لدى عودته من حرب فيتنام، خرج 
االميركي الشاب من الظل. وفي 1971، 
ادلى خريج جامعة ييل، الطويل القامة 
والكثيف الشعر والعميق الصوت، 
بشهادة امام مجلس الشيوخ القناعه 
بأن الواليات املتحدة ليست مضطرة 

للتدخل في الواليات املتحدة.
وقال جون كيري آن��ذاك ان “معظم 
الناس كانوا ال يعرفون الفرق حتى 
بني الشيوعية والدميوقراطية. كانوا 
يريدون فقط زراع��ة حقول األرز، من 
غير ان يتعرضوا الطالق النار عليهم 
م��ن امل��روح��ي��ات، وم��ن غير ان حترق 

قنابل النابالم قراهم ومتزق بالدهم«.
وختم كلمته بعبارة شهيرة “كيف 

ميكنكم ان تطلبوا من رج��ل ان يكون 
آخ��ر من مي��وت في فيتنام... آخ��ر من 

ميوت من اجل خطأ؟«.
وت��اب��ع ف��ي السبعينات حتركات 
سلمية غير عنيفة، ثم اصبح عضوا 
في مجلس الشيوخ ط��وال 28 عاما، 
وم��رش��ح��ا ال���ى ال��رئ��اس��ة ث��م وزي���را 
للخارجية منذ فبراير 2013 وحتى 20 

يناير اجلاري.

وق��د تطرق وزي��ر اخلارجية خالل 
السنوات االربع االخيرة، لدى تنقله من 
ازمة دولية الى اخرى على منت طائرته 

الى فشل اميركا في فيتنام.
وقال ملجموعة من الصحافيني الذين 
كانوا يرافقونه الى دلتا نهر ميكونغ 
“من الضروري فعال اجراء حتليل ملا 
يكمن وراء الشعارات وفهمه”. وفي 
انتقاد وجهه الى ادارة بوش املتهمة 
بأنها اجتاحت العراق في 2003 من 
دون ان متيز بني السنة والشيعة، دعا 
كيري الى فهم االزم��ات “حتى نعرف 

الفرق” بني املذهبني.

 رجل حسن النية 
وجون كيري، جنل دبلوماسي شب 
ف��ي اوروب���ا -- م��ن اق��رب��ائ��ه اخلبير 
البيئي الفرنسي بريس الالند --. وهو 
دبلوماسيا عريق ورج��ل حسن النية 
ومييل الى التفاؤل. وقد وصف نفسه 
اخيرا بأنه »الشخص الذي يرى دائما 
النصف املتلىء م��ن ال��ك��أس ب��دال من 

النصف الفارغ«.
وميكنه التباهي باجنازات ال ميكن 
التنكر ل��ه��ا، ك��االت��ف��اق��ات ح��ول امللف 
النووي االيراني. وبات يريد بالتالي 
لفت االنظار الى موضوع ارتفاع حرارة 

االرض.
لكنه مني ايضا باخفاقات مدوية 
من جراء استمرار النزاعني االسرائيلي 
الفلسطيني السوري. وأقر قبل ايام في 
واشنطن بأنه يشعر ب “خيبة عميقة” 

بسبب العجز االميركي في سوريا.

من أهم شخصيات حركة الدفاع
عن احلقوق املدنية

ترامب يهاجم نائبا 
دميوقراطيا أسود

حمل الرئيس االميركي املنتخب دونالد ترامب 
السبت بعنف على ن��ائ��ب اس���ود يعد م��ن اهم 

شخصيات حركة الدفاع عن احلقوق املدنية.
وفي بداية مراسم الحياء ذك��رى مارتن لوثر 
كينغ، لم يستسغ قطب العقارات اع��الن جون 
لويس الذي يشغل مقعدا في الكونغرس منذ ثالثة 
عقود، ان��ه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس 

املنتخب اجلمعة املقبل.
وق��ال النائب في برنامج تبثه شبكة “ان بي 
سي” االحد “ال اعتبر هذا الرئيس املنتخب رئيسا 
شرعيا”. واضاف لويس )76 عاما( ان “الروس 
ساهموا في انتخاب هذا الرجل وشاركوا في نسف 

ترشيح )الدميوقراطية( هيالري كلينتون«.
 ورد ترامب السبت بسلسلة تغريدات على 

موقع تويتر للرسائل القصيرة.
وك��ت��ب ال��رئ��ي��س االم��ي��رك��ي املنتخب “يجب 
على عضو الكونغرس ج��ون لويس ان يقضي 
وقتا اط��ول في اص��الح ومساعدة منطقته التي 
تعاني من وضع مزر وتتفكك )ناهيك عن انتشار 
اجلرمية( بدال من الشكوى الزائفة بشان نتيجة 
االنتخابات”. واضاف “كالم كثير وال فعل او 

نتائج. امر محزن«.

جون كيري
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