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 إيران قدمت للدول الـ ٦ 
  في محادثات جنيڤ وثيقة سرية

 واشنطن ـ أحمد عبداهللا
  وصف املســـؤول الســـابق عن الشؤون 
االيرانية في مجلس االمن القومي االميركي 
غاري ســـيك نتائج محادثـــات جنيڤ بني 
مجموعـــة «٥ + ١» بانهـــا كانت افضل مما 

توقعه املتفائلون في الواليات املتحدة.
  وقال ســـيك في تصريحات ادلى بها في 
واشنطن اول من امس «لقد سلم االيرانيون 
الى الوفود املفاوضة وثيقة صنفت سرية من 
٥ صفحات تضمنت إيضاحات بشأن املوقع 
النووي الذي كشف عنه النقاب مؤخرا وتأكيدا 
لعدم استعداد ايران للتفاوض حول برنامجها 
النـــووي او التخلي عما وصف بأنه حقوق 
قانونية ملتابعة برنامج نووي سلمي. غير 
ان االيرانيني قالوا شـــفاهة انهم مستعدون 
للســـماح بتفتيش املوقع اجلديد الذي شيد 
حتت االرض بالقرب من مدينة قم. وبشأن 
برنامجهم النووي فإن شيئا لم يناقش من 

عناصره خالل جلسة التفاوض».
  وقال متسائال: «الى ماذا بالضبط انتهت تلك 
اجللسة التفاوضية االولى؟»، ثم أجاب بالقول: 
فضال عن سماح ايران بالسماح لوكالة الطاقة 
الذرية الدولية بتفتيش موقع قم النووي فإن 
الوفود الغربيـــة كانت قد أعدت خطة ذكية 
لدخول املفاوضات مؤداها السماح إليران بنقل 
اليورانيوم املنخفض التخصيب الى روسيا 
عند نحو ٥٪ كدرجة تخصيب ليرفعه الروس 
الى نحو ٢٠٪. بعد ذلك ينقل اليورانيوم الى 

فرنسا لتصنيعه على هيئة قضبان الوقود 
للمفاعل االيراني الذي كانت الواليات املتحدة 
من باب املفارقة رمباـ  هي التي قدمته إليران 
في مرحلة زمنية سابقة (خالل عهد الشاه) 

والذي يستخدم ألغراض طبية».
  وقال سيك «ان ذلك أسس لعدد من األمور 
املهمة. فهو أوال سيخفض من مخزون ايران من 
اليورانيوم منخفض التخصيب الى مستوى 
اقل من ذلك الذي يلزم لصنع سالح نووي. ثم 
انه ثانيا قنن قاعدة ان تخصيب اليورانيوم 
االيراني ميكن ان يتم خارج البالد. واخيرا فانه 
سمح اليران باحلصول على يورانيوم اعلى 
في درجة تخصيبه كثيرا مما استطاعت ان 
تصنع وان كان اقل من ذلك الضروري لصنع 
الســـالح النووي. واخيرا فانه قدم اعترافا 
غير مباشر بحق ايران في انتاج يورانيوم 
مخصب. واملثير لالهتمام هنا ان الغرب يبدو 
قد تخلى عن الشـــرط الشهير الذي وضعه 
الرئيس جورج بوش بان على ايران ان تتخلى 

متاما عن تخصيب اليورانيوم».
  وأشار سيك الى ان التوقعات التي انتشرت 
في واشنطن قبيل بدء املفاوضات أشارت الى 
وجود احتمال قوي بانهيارها قد فشلت وان 
اجللســـة االولى شكلت بداية عملية وليس 
نهاية محاولة. إال انه حـــذر من النظر الى 
محادثات جنيڤ بأنها خطوة كبيرة في طريق 
إنهـــاء األزمة قائال ان مـــا حدث كان خطوة 

صغيرة ولكن واعدة. 

 المسؤول السابق عن الملف اإليراني في مجلس األمن القومي األميركي:

 واشـــنطن – أ.ف.پ: اعلن مسؤول اميركي متخصص 
في مكافحة االرهاب امس انه من احملتمل ان يكون الزعيم 
اجلديد حلركة طالبان الباكســـتانية حكيم اهللا محسود، 
خليفة بيت اهللا محسود، قتل قبل فترة وجيزة في مواجهات 

مع فصيل آخر.
  وقال املســـؤول االميركي لفرانس برس «هناك اسباب 
تدعو لالعتقـــاد بان حكيم اهللا قد يكـــون قتل قبل فترة 

قصيرة ورمبا خالل مواجهات فصائلية داخل حركة طالبان 
الباكستانية».

  لكنه اشـــار الى احلاجة الى تأكيد هذه الوفاة بصورة 
قاطعة.

  وتولى حكيم اهللا زعامة طالبان الباكستانية بعد مقتل 
بيت اهللا محسود في غارة نفذتها طائرة اميركية من دون 

طيار في ٥ اغسطس املاضي. 

 مسؤول أميركي يعلن احتمال مقتل الزعيم الجديد لـ «طالبان الباكستانية»

 تقرير: أوباما نجح في الحصول على تنازالت من جانب إيران في غضون ٧ ساعات فيما فشل سلفه خالل ٨ أعوام

 البرادعي في طهران تمهيدًا لزيارة المفتشين لمنشأة قم.. ونجاد: ال أسرار لدينا

 مسيرات احتجاج في غزة ومعلومات عن ضغوط أميركية - إسرائيلية وراء اإلرجاء

 حماس ومنظمات حقوق اإلنسان تندد بالسلطة الفلسطينية
  ألنها «طالبت بتأجيل التصويت على مناقشة تقرير غولدستون»

 غزة ـ جنيڤ ـ وكاالت: اتهمت 
حركة حماس السلطة الفلسطينية 
باملطالبــــة بتأجيل التصويت في 
مجلــــس حقوق االنســــان التابع 
لألمم املتحــــدة على احالة تقرير 
بعثة تقصي احلقائق بشأن احلرب 
األخيرة في غزة الى مجلس األمن 
فيما أكدت الســــلطة ان ال عالقة 
لها بقــــرار التأجيل. ولقد تظاهر 
املئات من طلبة املدارس الثانوية 
واإلعدادية صباح أمس في مخيم 
النصيرات ومدينة غزة استجابة 
لدعــــوة وجهها اإلطــــار الطالبي 
حلركــــة حمــــاس احتجاجا على 
تأجيــــل بحــــث تقريــــر القاضي 
الدولي ريتشــــارد غولدســــتون. 
وردد الطلبة املتظاهرون الشعارات 
املنددة بالسلطة الفلسطينية التي 
قالوا إنها هي التي طلبت تأجيل 
بحــــث التقرير بناء على ضغوط 
إســــرائيلية وأميركيــــة. ورفــــع 
املشاركون صورا لضحايا احلرب 
على غزة من األطفال والنساء كما 
رفعوا صور زمالئهم الطلبة الذين 

غيبتهم احلرب عن مدارسهم.
  وكان مجلس حقوق اإلنسان 
التابع لــــألمم املتحدة أرجأ أمس 

االول بحث مناقشة تقرير تقصي 
احلقائق التابع لألمم املتحدة إلى 
دورته املقبلة في شهر مارس املقبل 
وذلك بناء على اتفاق فلسطيني 
أميركي وفق ما أعلن األمني العام 
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي أكمل الدين 

إحسان أوغلو.
  مبوازاة ذلك عقدت حركة حماس 
مؤمترا صحافيا لعدد من ضحايا 
احلرب اإلسرائيلية األخيرة على 
غزة علــــى أنقاض املنازل املدمرة 
خالل تلــــك احلرب في عزبة عبد 
ربه شمال قطاع غزة تلي خالله 
بيان استنكر تأجيل التقرير. وقال 
متحدث باسم الضحايا: «نستنكر 
وندين بشدة ما قامت به السلطة 
من سحب تقرير غولدستون من 
مجلس حقوق اإلنسان ونعتبر هذا 
العمل خيانة عظمى لدماء أبنائنا 
الشهداء واجلرحى وآلالف األسر 
التــــي ال جتد مأوى لها يقيها حر 
الشــــتاء ونرفض  الصيف وبرد 
رفضا قاطعا كل املبررات اخلادعة 

التي قدمتها السلطة.

  ١٤ منظمة فلسطينية تندد

  كذلك نددت ١٤ منظمة حقوقية 

فلسطينية مستقلة بشدة بقرار 
السلطة الفلسطينية إرجاء مسودة 
مشــــروع قرار في مجلس حقوق 
اإلنسان يتبنى التوصيات الواردة 
في «تقرير غولدستون» معتبرة 
ذلك تغليبا للسياسة على حقوق 
اإلنسان وإهانة للضحايا وتنازال 

عن حقوقهم.
  وقالت املنظمات احلقوقية في 
بيان مت تالوته خالل مؤمتر صحافي 
عقدته أمس أمام مجمع الوزارات 
املدمــــر في مدينة غــــزة «أرجأت 
القيادة الفلسطينية يوم اجلمعة 
(أمس األول) مسودة مشروع قرار 
في مجلس حقوق اإلنسان يتبنى 
جميع التوصيات الواردة في تقرير 
بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق 

(تقرير غولدستون).
  وشددت على أن «هذا التأجيل 
ينكر حق الشعب الفلسطيني في 
إنصاف قضائي فعال واملساواة أمام 
القانون ويشكل تغليبا للسياسة 
علــــى حقــــوق اإلنســــان وإهانة 

للضحايا وتنازال عن حقوقهم».
  وقالــــت «كمنظمــــات حلقوق 
اإلنسان ندين بشدة قرار القيادة 
الفلســــطينية بتأجيل التصويت 

على اقتراح بتبني جميع توصيات 
بعثة تقصــــي احلقائق والضغط 
الذي مارسته بعض أطراف املجتمع 
الدولي فهذا الضغط يتناقض مع 
االلتزامات الدولية للدول ويشكل 

إهانة للشعب الفلسطيني».
التي  التبريرات    واعتبرت أن 
قدمتها القيادة الفلسطينية فيما 
يتعلق بقــــرار تأجيل التصويت 
«غير مالئمة» موضحة أن «االدعاء 
بعدم توفر اإلجماع لصالح القرار ال 
ميكن قبوله بأي حال من األحوال 
إذ أن اإلجماع ليس متطلبا لصدور 
القرار عن مجلس حقوق اإلنسان 
حيث تعمل مؤسسات األمم املتحدة 

وفق مبدأ األغلبية».

  السلطة الفلسطينية

  هذا وكشــــفت مصادر خاصة 
النقاب عن ان املســــؤول املباشر 
الفلسطينية  عن سحب السلطة 
دعمها ملشروع قرار مناقشة تقرير 
غولدســــتون هو رئيــــس وزراء 
احلكومة الفلسطينية في الضفة 

الغربية سالم فياض.
  وقالت املصــــادر التي رفضت 
الكشف عن هويتها نظرا حلساسية 

القضية لوكالة «سما» الفلسطينية 
ان فيــــاض تلقى اتصــــاالت من 
واشنطن وتل ابيب «وصلت الى 
حد التهديد بقطع جميع املساعدات 
التي متنحهــــا اإلدارة األميركية 
للسلطة الفلسطينية وكذلك توقيف 
إسرائيل لعائدات الضرائب والتي 
تعتمد عليها السلطة في دفع رواتب 
موظفيها في الضفة الغربية وقطاع 

غزة».
انه، وعقب    وأكدت املصــــادر 
التــــي تلقاها فياض،  االتصاالت 
قام األخير مبمارســــة ضغوطات 
على السلطة الفلسطينية ورئيسها 
محمود عباس لسحب القرار ألن ذلك 
سيشكل عقبة كبيرة أمام املشاريع 
االقتصادية في الضفة مما ينعكس 

سلبا على أداء حكومته. 
  واكدت املصــــادر ان حالة من 
الغضب تنتاب السلطة الفلسطينية 
وعبــــاس عقــــب ردود األفعــــال 
القوية التي تلقتها الســــلطة من 
منظمات حقوق اإلنسان والفصائل 
الفلســــطينية على قرارها سحب 
دعمها ملشروع قرار مناقشة تقرير 

غولدستون.
  وكان املراقب الفلسطيني الدائم 

لدى األمم املتحدة إبراهيم خريشة 
قال إن الفلسطينيني ليس لديهم 
احلق من األســــاس بطلب سحب 
القرار مفســــرا ما جرى بأنه كان 
نتيجة اتفاق دول أفريقية وعربية 
النظر في  وإسالمية على تأجيل 

القرار لدورة املجلس املقبلة.
  وقال خريشــــة إن الكثير من 
الدول أكدت حاجتها ملزيد من الوقت 
لدراسة تقرير غولدستون، املكون 
من ٦٠٠ صفحة ويضم عشــــرات 

التوصيات واالستخالصات.
الفلســــطينيني    وأضــــاف إن 
بدورهم «يفضلــــون أن يحصل 
القرار على إجماع املجلس، حتى 
تنبثق عنه قرارات مهمة تنصف 
حق الفلسطينيني، ولذلك فضلوا 
الوقــــت للدول  املزيــــد من  منح 
التقرير ومناقشته في  لدراســــة 

مارس القادم».
  وكانت إسرائيل قد شنت هجوما 
واسعا على غزة بدأ في ٢٧ ديسمبر 
٢٠٠٨ واستمر ٢٢ يوما وأسفر عن 
مقتل ١٤١٨ فلسطينيا وإصابة ٥٤٠٠ 
آخرين غالبيتهم من املدنيني فضال 
عن التدمير الواســــع في املنازل 

والبنية التحتية. 

 عواصمـ  وكاالت: دافع الرئيس 
االيراني محمود احمدي جناد امس 
على «صدق» بالده التي أعلنت بناء 
موقع تخصيــــب ثان لليورانيوم 
منتقدا الرئيــــس االميركي باراك 
أوباما ألنه اســــتغل هذه القضية 

ضد ايران.
  وقال جناد فــــي خطاب متلفز 
ان «عمل ايران يقوم على الصدق 
وليس لدينا اي ســــر فيما يخص 
نشاطاتنا النووية مبا اننا قدمنا 
املعلومات (حول املوقع اجلديد) 
مســــبقا» للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
  لكنه اضاف ان «وسائل االعالم 
الغربية تعتمد خطا سياسيا بقولها 
ان لدينا اسرارا. انها تكرر حملة 
االكاذيب هذه حتى يســــتوعبها 

الناس».
  وانتقد الرئيس االيراني اوباما 
مؤكدا انه «ارتكب خطأ تاريخيا» 
باعالنه ان ايران اخفت وجود هذا 

املوقع.
  وقال ان «الرئيــــس االميركي 
ارتكب خطأ تاريخيا وتبني بوضوح 
ان تلك املعلومات كانت مغلوطة 

وان ليس لدينا اي اسرار».
  واضاف ان «السؤال هو كيف 
ان الرئيــــس االميركــــي لم يتبلغ 

ذلك؟».
  وتابــــع ان «الرئيس االميركي 
بدا يهاجم ويؤكد ان موقعا سريا 
اكتشف في ايران بينما تبني ان تلك 

املعلومات كانت مغلوطة».
  واعلنت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في ٢٥ ســــبتمبر ان ايران 
ابلغتها في ٢١ من نفس الشهر انها 
بدات بناء موقع جديد لتخصيب 

اليورانيوم قرب قم» (وسط).
  واثار هذا االعالن قلقا وادانة في 

العواصم الغربية السيما الرئيس 
اوباما الذي دعا ايران الى فتح املوقع 
اجلديد امام مفتشي الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
  في غضــــون ذلك، وصل مدير 
الوكالــــة الدوليــــة للطاقة الذرية 
محمد البرادعــــي إلى إيران امس 
لبحــــث اجلدول الزمنــــي لزيارة 
مفتشي الوكالة ملنشأة لتخصيب 

اليورانيوم في قم.
  ونقلت رويترز عن مسؤول كبير 
لم حتدد جنسيته القول «سيبحث 
البرادعي  زيارة املفتشني ملنشأة 
تخصيب اليورانيوم اجلديدة. ولن 
يزور أي موقع نووي أثناء زيارته 

إليران».
  وتأتي الزيارة بعد يومني من 
اتفاق إيران والقوى العاملية الست 

في جنيڤ على الســــماح ملفتشي 
الوكالــــة الدوليــــة للطاقة الذرية 
بدخول دون قيود منشأة تخصيب 
اليورانيــــوم اجلديدة القريبة من 

مدينة قم.
  وقال البرادعي في وقت سابق 
إن «إيــــران تقــــف علــــى اجلانب 
اخلاطئ من القانون» لعدم اإلعالن 
عن املنشأة مبجرد وضع اخلطط 

اخلاصة بها.
  واسفرت محادثات جنيڤ عن 
موافقة إيران «من حيث املبدأ» يوم 
اخلميس املاضي على نقل معظم 
اليورانيوم منخفض التخصيب 
لديها إلى روسيا وفرنسا العادة 

معاجلته.
  ثم يعــــاد بعدها إلــــى طهران 
ليستخدم كوقود في مفاعل نووي 

فــــي طهران ينتج نظائر مشــــعة 
ألغراض طبية.

  تقرير

  ازاء ذلــــك، ذكــــرت صحيفــــة 
«كريستيان ســــاينس مونيتور» 
األميركيــــة أن الرئيــــس أوبامــــا 
استطاع خالل ٧ ساعات ونصف 
الساعة احلصول على تنازالت من 
جانب إيران أكثر بكثير باملقارنة 
ملا حصلت عليه اإلدارة الســــابقة 

خالل ٨ أعوام.
  ونقلت الصحيفة - في تقرير 
بثته على موقعها اإللكترونى امس 
االول - عن جوان كول اخلبير في 
شؤون الشــــرق األوسط بجامعة 
ميتشغان األميركية: «لقد وافقت 
إيران من حيث املبدأ على ارسال 

مخزونها من اليورانيوم املخصب 
املنخفض الذي يقدر بنحو ٣٢٠٠ 
رطل، الذي ميكن نظريا حتويله إلى 
يورانيوم مخصب على درجة عالية 
بقدر يكفى لصنع قنبلة نووية، 
ملعاجلته باخلارج». واضافت مت 
الترتيب الجتماع جنيڤ اخلميس 
املاضي حول برنامج إيران النووي 
بأســــلوب من شــــأنه أال يوصف 
«باالنهيار» واعتباره بأنه سجل 
جناحا، إال أن االجتماع أسفر عن 
نتائج جتاوزت أدنى توقعات من 
الواليات املتحدة وشركاء  جانب 
التفــــاوض (بريطانيا وفرنســــا 
وروسيا والصني واملانيا) بتعهد 
إيران بإرســــال اجلانب األكبر من 
اليورانيوم املخصب الذي بحوزتها 
للخارج. وتابعت الصحيفة قائلة 
وبالرغم من أنها مجرد وعود حتى 
اآلن من جانب إيران ال تدعمها أية 
ضمانات إال أن اجلميع ينتظرون 
ما إذا كانت إيران ستطبقها أم ال. 
ويرى محللــــون أن إيران أقدمت 
على طرح تلك املبادرة من جانبها 
كمؤشر تقدير لرغبة أوباما املعلنة 
في الدخول في محادثات مباشرة 
مع إيران. وقالت الصحيفة: «واآلن 
يتبقى سؤال بعد أن بات العالم على 
دراية تامة بكل شىء حول محطة 
اليورانيــــوم اإليرانية  تخصيب 
السرية، حتى وقت سابق، في قم 
هل مازال هناك املزيد من املواقع 
النووية السرية التي من املتعني 

اآلن على الغرب اكتشافها؟
  واجلواب رمبا ال يوجد وإن كان 
بعض اخلبراء يعتقدون احتمال 
بناء طهران بنية نووية سرية في 
محاولة إلنتاج مادة انشــــطارية 
ورمبا تكنولوجيــــا نووية بدون 

تدخل خارجي. 

 املندوب اإليراني لدى الوكالة الدولية علي أصغر سلطانية مستقبال مديرها محمد البرادعي في طهران أمس                     (أ.ف.پ) 

 فرز أصوات الناخبني على معاهدة لشبونة في إيرلندا أمس                                                                             (أ.پ)

 أيد حكم الغالبية النيابية ورفض المحاصصة التوافقية 

 المالكي يدعو لعالقات طيبة مع الجوار  
بشرط «عدم التدخل في شؤوننا الداخلية»

 مصرع جنديين أميركيين في أفغانستان

 ناخبو اليونان يقترعون اليوم إيرلندا «ُتسعد» أوروبا وتصّوت لصالح معاهدة لشبونة بأغلبية ٦٧٪
  وسط توقعات بخسارة اليمين الحاكم

 أثينـــا ـ أ.ف.پ: يتوقع ان مينـــح الناخبون 
اليونانيون املدعوون اليوم الى انتخابات تشريعية 
مبكرة، اغلبية اصواتهم الى اشتراكيي «باسوك» 
تعبيرا عـــن نفورهم من الفريق اليميني احلاكم 
منذ ٢٠٠٤ وفق ما يرى احملللون. ويرى املراقبون 
ان زعيم املعارضة جورج باباندريو االوفر حظا 
للفوز باالنتخابات سيتولى السلطة ليصبح رئيس 
الوزراء. وصرح ديبلوماسي أوروبي لفرانس برس 
طالبا عدم ذكر اسمه ان «تولي باباندريو السلطة 
امر محسوم يبقى ان نعرف مدى انتصاره». ويرى 
اخلبراء ان من اجل حصوله على غالبية تراوح 
بـــني ١٥٢ و١٥٧ مقعدا من مقاعـــد البرملان البالغ 
عددها ٣٠٠، يجب ان يفوز احلزب االشتراكي مبا 

بني ٤٠٪ و٤٢٪ من االصوات.
  وتوقعت آخر االســـتطالعات في ١٩ سبتمبر 
(ألن القانون اليوناني يحظر نشر اي استطالعات 
خالل االسبوعني اللذين يسبقان االقتراع) ان يفوز 

احلزب االشـــتراكي بـ ٤٠٪ من االصوات متقدما 
بخمس او ســـبع نقاط على حزب الدميوقراطية 
اجلديدية (ميني) الـــذي يتزعمه رئيس الوزراء 
كوستاس كرمنليس. وأوضح ديبلوماسي اوروبي 
ان «الناخبني سيعبرون (عبر االقتراع) عن رفضهم 
حزب الدميوقراطية اجلديدة ويبقى ان نعرف كيف 

ستستفيد االحزاب الصغيرة من ذلك».
  وقد دعا كرمنليس الذي اعيد انتخابه في ٢٠٠٧، 
في منتصف واليته مطلع سبتمبر اليونانيني الى 
التصويت، مشـــددا على ضرورة حصوله على 
تفويض واضح لتبني اجراءات تقشـــف ينوي 
تطبيقها في مواجهة تداعيات االزمة االقتصادية 
العاملية. لكن حزب الدميوقراطية اجلديدة الذي 
يتمتع بغالبية ال تتجاوز صوتا واحدا في البرملان 
(١٥١ من اصل ٣٠٠ نائب)، يتعرض منذ اشهر الى 
انتقادات املعارضة بســـبب سلسلة من فضائح 

الفساد وهدر املال العام. 

 بغدادـ  كونا: قال رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي امس ان بالده 
تسعى الى اقامة عالقات طيبة مع دول اجلوار وتشترط عدم التدخل 
في شؤونها الداخلية. وذكر املالكي خالل مؤمتر يضم عشائر عراقية 
«اليوم ال عدوان على أحد، بل نبحث عن عالقات تتمع بحسن اجلوار 

واملنفعة املتبادلة شريطة أال يتدخل احد بقرارنا وبشؤون بلدنا».
  واعتبر املالكي ان بعض اجلهات ال تريد للعراق ان يستقر وأعرب 
عن أسفه ازاء تورط بعض العراقيني في العمل على زعزعة استقرار 
العراق وأمنه. ولفت الى ان وجود حتالفات وصفها بـ «السوداء» بني 
تنظيم القاعدة االرهابي وحزب البعث املنحل تتحرك إلعادة الدكتاتورية 
من جديد الى العراق، غير انه اكد ان االنتخابات املقبلة ســـتردع هذه 
التحالفات. واســـتدرك قائال «ان العراق ال خوف عليه حتى ان شـــذ 
البعض أو اخطأ أو ارتبط بأجندة خارجية مادام هناك استعداد شعبي 
حلماية هذا البلد، وان االنتخابات سيكون لها دور حاسم في استكمال 
بنية النظام السياسي العراقي اجلديد». واضاف ان االنتخابات ستسهم 
كذلك في احباط احالم كل من يريد ان يتفرد بالسلطة في العراق وأن 
صناديق االقتراع ســـتكون أشبه باحملكمة الشعبية الختيار األصلح. 
ولفت الى ان الدورة االنتخابية املقبلة ستكون السلطة فيها لصاحب 
االغلبية النيابية وليس وفقا للمحاصصة التوافقية التي تسببت في 

نشوب الكثير من املشاكل خالل الفترة املاضية. 

 كابول ـ أ.ف.پ: أعلن حلف شـــمال االطلســـي (الناتو) مقتل جنديني 
اميركيني في شرق افغانســـتان لترتفع احلصيلة االجمالية للعسكريني 
القتلى امس االول الى خمسة. وصرح ناطق باسم اجليش االميركي في بيان 
صدر عن القوات الدولية املساهمة في ارساء األمن في افغانستان (ايساف) 
بان «عنصرين من القوات االميركية توفيا متأثرين بجروح أصيبا بها في 

الهجوم العدائي شرق أفغانستان الثاني من اكتوبر(امس االول)». 

 دبلن ـ ا.ف.پ: بعد ١٥ شهرا على 
رفضهم معاهدة لشبونة االوروبية، 
تبنى االيرلنديون اخيرا بكثافة هذه 
املعاهدة مع اكثر من ٦٧٪ في استفتاء 
ثان استقبله قادة االحتاد االوروبي 

امس على الفور بالترحيب.
الـ «نعم» ٦٧٫١٣٪ من    وحصدت 
االصــــوات مقابــــل ٣٨٫٨٧٪ لـ «ال»، 
كما اعلن ممثــــل اللجنة االنتخابية 
وسط احتفال انصار املعاهدة. ورفع 
ناشطون يرقصون من الفرح، الفتات 
كتــــب عليها «نعم» او «نحن افضل 
معا». ومن اصل ٤٣ دائرة انتخابية 
في ايرلندا، رفضت املعاهدة اثنتان 
فقط في شمال غرب البالد، وبفارق 
بسيط. وبني الدوائر االخرى، انقلب 
املوقف في ٣١ دائرة من «ال» في ٢٠٠٨ 
الى «نعم» هذه السنة، واحيانا بنسب 

كبيرة.
  وهكذا، فان ٥٩٪ من الناخبني في 

جنوب غرب دبلن، الضاحية الشعبية 
ومعقل الرفض الذي بلغ نحو ٦٥٪ في 

٢٠٠٨، صوتوا لصالح املعاهدة.
  ولــــم ينتظــــر رئيس الــــوزراء 
النتائج  االيرلنــــدي براين كويــــن 
النهائية ليرحب بنصر «كاسح» لـ 
«نعم». وقــــال «اليوم (امس) تكلم 
الشعب االيرلندي بطريقة واضحة 
ومدوية، انه يوم عظيم اليرلندا ويوم 

عظيم الوروبا».
  وقد ركــــز مناصرو الـــــ «نعم» 
التي ميكن  حملتهم على املخاطــــر 
في حال رفض املعاهدة ان تتعرض 
لها ايرلنــــدا الغارقة اصال في ازمة 

اقتصادية خانقة.
  واعالن انتصــــار الـ «نعم» دفع 
باملســــؤولني في االحتاد االوروبي 
الى تنفس الصعــــداء. وقال رئيس 
املفوضية االوروبية جوزيه مانويل 

باروزو «شكرا ايرلندا».


