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مدريـــد ـ أ.ش.أ: أكدت حركة »إيتا« االنفصالية في إقليم 
الباســـك اإلســـباني ان وقف إطالق النار الذي أعلنته أوائل 

الشهر اجلاري في اإلقليم، سيكون دائما.
وكانت احلركةـ  التي تطالب باستقالل اإلقليم عن إسبانياـ  
قد أعلنت أوائل الشهر اجلاري وقفا غير مشروط إلطالق النار، 

دون أن تشير إلى ما إذا كان هذا الوقف مؤقتا أم دائما.
وأضافت احلركةـ  حسبما ما ذكره تلفزيون هيئة اإلذاعة 

البريطانية )بي بي ســـي( امس ـ أنها على استعداد التخاذ 
املزيد من اخلطوات إلجراء مفاوضات من أجل إنهاء حملتها 

املشوبة بالعنف من أجل نيل استقالل اإلقليم.
يشـــار إلى أن حركة »إيتا« االنفصالية التي تعني بلغة 
الباسك )الوطن واحلرية( إحدى آخر احلركات االنفصالية في 
أوروبا، وتسعى منذ فترة حكم الدكتاتور اإلسباني فرانكو 

إلقامة دولة للباسك في شمال إسبانيا.

»إيتا«: وقف إطالق النار في »الباسك« دائم

من الفائز في االنتخابات األفغانية.. المشرعون أم الخارجون على القانون؟
كابول ـ رويترز: تبخرت 
أن  ــي  ــة ف الضعيف ــال  اآلم
ــي  ــان األفغان ــائل البرمل يس
اجلديد الرئيس حامد كرزاي 
ــابها  بعد انتخابات جديدة ش
تالعب باألصوات وأعمال عنف 
ويرجح أن تتمخض عن مجلس 

غير فعال كسابقه.
ويقول محللون إن كرزاي 
ــتطيع مجددا أن يحكم كما يحلو له  سيس
دون أن يحتاج الى التودد للبرملان او يقلق 

من أنه سيمثل حتديا له.
ومن غير املرجح أن تفيد رائحة الفساد 
وشراء األصوات التي أحاطت باالنتخابات 
التي جرت في 18 سبتمبر في تشويه صورة 
احلكومة األفغانية سواء بني داعمي كرزاي 
ــئموا  الغربيني او ماليني األفغان الذين س
الفساد او الساسة الذين يعتبرون أنهم غير 

منشغلني اال بأنفسهم.
وساعدت انتخابات الرئاسة التي جرت 

عام 2009 في تعزيز هذا االعتقاد.
ــابق  ــاالالي جويا العضو الس وقال م
ــك أن بضعة دميوقراطيني  بالبرملان »ال ش
خاضوها من رجال ونساء لكنني واثق أن 

معظمهم لن يفوزوا.
بضعة منهم رمبا سيفوزون كاستعراض 

للدميوقراطية«.

وقال جويا الذي أدت انتقاداته الصريحة 
ــابقني في البرملان الى  لقادة الفصائل الس
تعرضه العتداءات جسدية وفي نهاية املطاف 
ــي البرملان ملدة ثالث  مت تعليق عضويته ف
سنوات في عام 2007 »مثل البرملان السابق 
ــيكون معظمهم ممن يخرقون القانون  س
ــتمرا بعد  ــزال الفرز مس او صانعيه«.والي
االنتخابات لتحديد الفائزين مبقاعد مجلس 
النواب التي يبلغ عددها 249 مقعدا بعد أن 
ــي انتخابات  ــح ف تنافس نحو 2500 مرش
ــهدت أعمال عنف نفذتها حركة طالبان  ش
وشكاوى بارتكاب انتهاكات لالنتخابات من 
كل لون.ومن غير املنتظر أن تظهر النتائج 
النهائية قبل 30 اكتوبر على األقل لكن محللني 
يتوقعون منطا يشبه ما حدث في انتخابات 
الرئاسة العام املاضي التي فاز بها كرزاي على 
الرغم من أنه مت إلغاء اكثر من ثلث األصوات 

التي حصل عليها باعتبارها مزورة.
وتعتبر واشنطن كبح جماح الفساد في 
إدارة كرزاي جزءا ال يتجزأ من خطط سحب 
القوات في نهاية املطاف التي يتوقع أن يتم 
بحث سرعة تنفيذها ونطاقها خالل مراجعة 
االستراتيجية التي يجريها الرئيس األميركي 

باراك أوباما في ديسمبر.
ــاد يفاقم من  ويقول محللون إن الفس
االستياء اجلماهيري الذي يأتي في صالح 
طالبان ويضعف من شرعية كرزاي ويؤثر 

على قدرة احلكومة على بناء املؤسسات التي 
حتتاجها حلكم البالد خاصة قوات األمن.

ــتو احملللة في  ــا كوسيس وقالت ماري
مجموعة يوراسيا لرويترز »هذه االنتخابات 
البرملانية كانت مثل عدمها ولن يتغير شيء 

على األقل هيكليا«.
والطريقة الطبيعية لعمل البرملان كجهاز 
مرتبط بالسياسة األفغانية التقليدية اكثر مما 
يشير اليه هيكله القانوني احلديث تعتمد على 
العرقية والديانة واحملسوبية واأليديولوجية 
مما يؤدي الى تكوين حتالفات متخصصة.
وهذا يسمح للمجلس بقدر من استعراض 
العضالت لكن ال توجد كتلة حقيقية لتمثل 

جبهة موحدة في مواجهة كرزاي.
وقالت مارتني فان بيجليرت مديرة شبكة 
محللي الشؤون األفغانية لرويترز »البرملان 
بطريقته العشوائية كان جهازا غير خاضع 
لسيطرة كاملة وفي بعض األحيان كان هذا 
ــه ميثل جهة للمراجعة وفي بعض  يعني أن

األحيان عقد األمور«.
ــتمر هذا ألن  ــت »أتوقع أن يس وأضاف
السياسة األفغانية معقدة جدا واملفاوضات 
جارية دائما«.ووقف مجلس النواب األفغاني 
في وجه كرزاي فيما سبق ففي البداية رفض 
مجموعة من مرشحيه ملجلس الوزراء في 
ــمبر ويناير ثم في مارس صوت ضد  ديس
قراره االستغناء عن مراقب أجنبي من جلنة 

الشكاوى االنتخابية.
لكن وحيد مقداح الكاتب واحمللل األفغاني 
ــي وزارة اخلارجية في عهد  ــذي خدم ف ال
طالبان قال إن البرملان املنتهية واليته كان 
ــادم ألن االنتخابات البرملانية  أقوى من الق

السابقة لم تكن بهذا القدر من السوء.
ــات لم تكن جيدة  ــال »هذه االنتخاب وق
ــض الناس فكروا في  ــة جدا ألن بع ونزيه
ــروا في التزوير  ــابقة وفك االنتخابات الس

وأن صناديق االقتراع ستسرق.
في ظل انعدام األمن هذا يعني أن األمر ال 
يستحق املجازفة«.ومن املرجح أن تشهد هذه 
االنتخابات أقل نسبة إقبال بني االنتخابات 
ــقطت  ــة األربعة التي جرت منذ أس الوطني
القوات األفغانية املدعومة من الواليات املتحدة 
ــة طالبان عام 2001 وبلغ إجمالي عدد  حرك
ــا 4.3 ماليني  ــوات التي مت اإلدالء به األص

صوت.
ــار مقداح الى أنه كان هناك مجال  وأش
للترويع وشراء األصوات وسوء التصرف 
من قبل مسؤولي االنتخابات هذه املرة مقابل 
االنتخابات البرملانية التي جرت عام 2005 ألن 
سوء األوضاع األمنية يعني وجود مراقبني 

دوليني أقل.
ــد أن البرملان األول كان  وأضاف »أعتق
ــه الثاني. نوعية  ــيكون علي أفضل مما س

األشخاص لن تكون بنفس اجلودة«.
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الناطقون بالفرنسية في بلجيكا ضد تقسيمها
بروكســــل ـ أ.ش.أ: أظهــــرت 
نتائج استطالعات للرأي نشرت 
نتائجها امس أن غالبية كبيرة من 
الناطقني بالفرنسية  البلجيكيني 
ضد تقســــيم بلجيكا دولة املقر 

لالحتاد األوروبي.
ونشــــرت صحيفتا »ال ليبر 
بلجيك« و»لو سوار« اليوميتان 
الناطقتان بالفرنسية استطالعات 
رأي منفصلة بشــــأن السيناريو 
املتوقع حال حدوث تقسيم مفاجئ 

للبالد.
وتوصف بلجيكا بأنها تركيبة 
مجتمعية معقدة تنقسم إلى ثالث 
مناطق احداها »فالندرز« الناطقة 
الشمال والثانية  بالهولندية في 
»والونيا« الناطقة بالفرنسية في 
اجلنوب إلى جانب منطقة بروكسل 

العاصمة التي تتحدث اللغتني.
كمــــا تضــــم بلجيــــكا ثالثة 
مجتمعات تتحدث بلغات مختلفة 
تشــــمل الفرنســــية والهولندية 

واألملانية.
وحسب استطالع الرأي يوجد 
أربعة من بني عشــــرة بلجيكيني 
يريــــدون وحدة البــــالد فيما أيد 
23%من سكان بروكسل أن تتحول 
املدينة إلى دولة مســــتقلة مقابل 
24% أيدوا حتويل املدينة إلى حي 
أوروبي فيما قال 2% إنهم يفضلون 

االندماج مع فالندرز مستقلة.
 وركزت استطالعات الرأي على 

منطقتي والونيا وبروكسل دون 
أن تشمل فالندرز على الرغم من 
أن مدينة بروكسل تقع جغرافيا 

في منطقة فالندرز.
العامة   وأجريت االنتخابات 
في بلجيكا في 13 يونيو املاضي 
لكن البالد التزال في ظل حكومة 

انتقالية.
 وتواصل األحزاب السياسية 
الناطقة بالفرنسية والهولندية 
مفاوضات لتشكيل حكومة ائتالفية 
مبساعدة وسطاء كلفهم امللك ألبرت 

الثاني.
 ويشوب خالف بني األحزاب 
بشأن إصالحات الدولة ومنح املزيد 
من الصالحيات لسلطات املناطق 
الثالث.  وتعزز الفجوة اللغوية 
العميقة واستمرار املأزق السياسي 
تكهنات باحتمال تقسيم بلجيكا إال 
أن محللني يرون أن ذلك ال ميثل 

سوى فرصة ضعيفة للغاية.
 جدير بالذكر أن اســــتطالعا 
للرأي أجري مؤخرا أظهر قناعة 
ســــكان جنوب بلجيكا الناطقني 
بالفرنسية بأن انفصال البالد إلى 

شقني أمر ممكن احلدوث.
 وأشار االستطالع الذي شمل 
شريحة سكانية )ألفا وأربعمائة 
وخمسني شــــخصا( من مختلف 
املناطق واألعمار والطبقات، إلى 
أن هذه النتيجة شــــكلت مفاجأة 
الســــكان  لهم، »مــــع أن غالبية 

التزال مقتنعة بإمكانية احلفاظ 
على وحدة البالد مع إعطاء املزيد 
إال أن  من االستقاللية للمناطق، 
أكبر  اجلنوبيني أظهــــروا قناعة 
من جيرانهم الشماليني بإمكانية 

االنفصال«.
 وأشــــار االســــتطالع إلى أن 
مؤيدي حزب التحالف الفلمنكي 
اجلديد الفائز األول في الشــــمال 
إلى  الناطق بالهولندية، مييلون 
املطالبة مبزيد من االســــتقاللية 
ملناطقهــــم، حتــــت رايــــة الدولة 

املوحدة.
 كما يظهر االستطالع ميل نحو 
50% من سكان الشمال إلى االعتقاد 
بأن احللول املطروحة على طاولة 
املفاوضات، )وهي املفاوضات التي 
انهارت متاما قبل أيام(، كافية من 
أجل االنتقال إلى مرحلة تشكيل 
حكومة جديدة.  ويرى معدو هذا 
االستطالع أن قيام دولة تضم إقليم 
والونيا )جنوب البالد( ومنطقة 
بروكسل أمرا ممكنا حيث تصبح 
هذه الدولة في هذه احلالة قابلة 
للحياة وفق املؤشرات االجتماعية 
واالقتصادية فضال عن أن منطقة 
اجلنوب تتمتــــع بقدرة إنتاجية 
أعلى من الشمال، فسكان اجلنوب 
الناطق بالفرنسية هم »أكثر شبابا 
من جيرانهم في الشــــمال، حيث 
يعتبر األمر من العوامل االيجابية 

للدولة الناشئة«.

العراق: إلغاء رسوم الدخول للوافدين من إيران
وتدشين أول زوارق البحرية العسكرية

رئيس تيمور الشرقية: تصريحات أحمدي نجاد
حول وقوف واشنطن وراء اعتداءات 11 سبتمبر »بذاءة«

عواصــــم ـ وكاالت: ندد خوزيه راموس 
هورتا رئيس تيمور الشرقية احلائز على 
جائزة نوبل للسالم امس بتلميح الرئيس 
اإليراني محمود احمدي جناد بأن الواليات 
املتحدة هي التي تقف وراء هجمات 11 سبتمبر 

بوصفه »بذاءة«.
ويعــــد هذا اقوى انتقاد حتى اآلن خالل 
الدورة احلالية للجمعية العامة لألمم املتحدة 
لتأكيد احمدي جناد في اجلمعية اخلميس 
املاضي بان معظم الناس يعتقدون ان واشنطن 
مسؤولة عن الهجمات التي وقعت بطائرات 

مخطوفة وأسقطت مركز التجارة العاملي في 
نيويورك وأصابت مبنى البنتاغون خارج 
واشنطن. ووصف راموس هورتا تصريحات 
احمدي جناد بأنها »احدث تلفيقاته الفكرية« 
قائال: ان »ما قاله الرئيس احمدي جناد في 
هذا املنتدى فيما يتعلق بالهجمات اإلرهابية 

على مركز التجارة العاملي بذاءة«.
»لقد متادى مثلما فعل مرات كثيرة من 
قبل في هذه اجلمعية وفي منتديات أخرى 

عندما شكك في حقائق احملرقة«.
ومهاجمة الزعماء اآلخرين باالسم امر غير 

معتاد في األمم املتحدة على الرغم من ان نيك 
كليغ نائب رئيس الوزراء البريطاني حتدث 
عن »تصريحات )احمــــدي جناد( الغريبة 
والهجومية والالفتة لالنتباه« خارج اجلمعية 
العامة لــــألمم املتحدة، كما وصف الرئيس 
األميركي باراك أوباما هذه التصريحات بأنها 
بغيضة وغير مبررة. وفي كلمة شاملة دعا 
راموس هورتا أوباما أيضا إلى اإلفراج عن 
خمسة من عمالء املخابرات الكوبية معتقلني 
في الواليات املتحــــدة منذ عام 1998 ورفع 

احلصار االقتصادي األميركي عن كوبا.

في املقابل، وصف رئيس مجلس الشورى 
)البرملان( اإليراني علي الريجاني امس األول 
الرئيس األميركي باراك أوباما بأنه »شرير 
عاملــــي« وذلك بعد ان أبدى هذا األخير دعم 

بالده لتطلعات الشعب اإليراني.
وقال الريجاني فــــي تصريحات نقلتها 
وكالة األنباء الطالبية ايسنا »كيف يجرؤ 
أوباما على إعالن انه يريد مســــاعدة األمة 
اإليرانية؟ عليه ان يعلم انه شرير عاملي«، 
مضيفا »كان على أوباما ان يعلم اننا لسنا 

بحاجة الى رسالته«.

بغداد ـ وكاالت: أكد نائب الرئيس العراقي عادل 
عبد املهدي فشل ائتالفي الوطني الذي يتزعمه عمار 
احلكيم ودولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء 
نوري املالكــــي في التوصل إلى حــــل توافقي على 
مرشــــح واحد ملنصب رئيس احلكومة مع مشارفة 
مهلة اخلمســــة ايام التي اعطيت للتوصل الى حل 

توافقي على االنقضاء.
وشدد على ان املفاوضات بني ائتالفي دولة القانون 
والوطني بشأن اختيار مرشحهما لرئاسة الوزراء 
»التزال تراوح مكانهــــا«. وأضاف عبد املهدي وهو 
مرشح االئتالف الوطني ملنصب رئيس الوزراء امام 
منافسه نوري املالكي أن التحالف الوطني »سيعقد 
خالل الساعات املقبلة اجتماعا مهما لتحديد آليات 
اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء« الفتا إلى أن االجتماع 
سيبحث إيجاد آليات جديدة في حال عدم التوافق 

على اختيار مرشح للمنصب.
الى ذلك، قررت احلكومة العراقية الغاء رســــوم 
تأشيرة الدخول للوافدين من ايران بهدف دعم حركة 

السياحة في البالد.
وقال علي العالق االمــــني العام ملجلس الوزراء 
العراقي لصحيفــــة »الصبــــاح« العراقية امس إن 
»السياسة العامة للدولة في املرحلة الراهنة تتجه الى 

تشجيع السياحة من خالل تقدمي تسهيالت للوافدين 
الى العراق كالغاء رسوم تأشيرة الدخول«.

وأضاف أن »املبالغ التي كانت تتحصلها الدولة 
كرسوم تتراوح بني 10 الى 20 دوالرا للفرد وان هذا 
املبلغ ال يشكل أهمية ملا ينفقه الزائرون ومبا يسهم 

في تنشيط حركة السياحة«.
وأضاف أن احلكومة العراقية »تسعى الى تفعيل 
وتنشيط حركة السياحة واستقطاب الوافدين من 
خالل اعتماد أسلوب تخفيض التكاليف املتبع في اغلب 
دول العالم وتقدمي افضل العروض للسياح الراغبني 

في زيارة العراق من مختلف اجلنسيات«.
في سياق آخر، دشن العراق امس اول دورياته 
البحرية مســــتخدما زوارق جديدة في اطار جهوده 
لتعزيز قدرته البحرية وضمان أمن منصات النفط 
الرئيسية قبل انسحاب القوات االميركية نهاية العام 
املقبل. ويتلقى طاقم زوارق الدورية الفائقة السرعة 
تدريبات في الواليات املتحدة، البلد املصنع، وسيتم 

تسليم 15 منها الى العراق.
وقد اعيد بناء البحريــــة بعد عامني من احلرب 
على العــــراق عام 2003 بقيــــادة الواليات املتحدة، 
ومتلك حاليا 47 زورقا، وفقا ملتحدثة باسم اجليش 

االميركي.

عبد المهدي: المباحثات مع المالكي »تراوح مكانها«

قلق في البوسنة بشأن المسلمين األصوليينحرب ڤيديو  بين برلسكوني وخصمه السياسي
روما ـ د.ب.أ: ميارس كل من 
رئيس احلكومة اإليطالية سيلفيو 
السابق-  برلسكوني وشــــريكه 
خصمه احلالي جيان فرانكو فيني 
رئيس مجلــــس النواب اإليطالي 
حربــــا تلفزيونية كل على اآلخر 
منذ االنشــــقاق الذي وقع بينهما 

نهاية يوليو املاضي.
فقد أدلى كل منهما امس االول 

بتصريحات تلفزيونية مسجلة 
يشــــكو فيها احلالة املزرية التي 
وصلت إليها السياسة اإليطالية 
في األسابيع األخيرة ويلقي كل 
منهما بالالئمة في تردي األوضاع 

على الطرف اآلخر.
تعتبر اخللفية احلقيقية لهذا 
الســــجال السياسي هي حتضير 
برلسكوني حاليا للوزارة اجلديدة 

والتي ســــيحاول من خاللها أن 
يجبــــر أتباع فيني فــــي البرملان 
على حتديد مواقفهم.ويتحســــب 
فينــــي في هذا الســــجال لهجوم 
برلسكوني وأتباعه عليه بسبب 
اتهامات بعالقته بصفقة عقارات 
غامضة متت فــــي مونت كارلو، 
ميكن أن يكون صهره جيانكارلو 

تولياني قد تورط فيها.

سراييڤوـ  أ.ف.پ: اثار هجوم استهدف هذا الصيف مفوضية للشرطة 
وأدى الى مقتل شرطي ونسب الى مسلمني اصوليني في البوسنة مجددا 
مخاوف من اخلطر الذي متثله مجموعات سلفية على هذا البلد بوحدته 
الهشة.وقال وزير االمن البوسني صادق احمدوڤيتش لوكالة فرانس برس 
»حسب ارقام وكالتنا لالستخبارات، هناك ثالثة آالف عضو من التيار 
الوهابي في البوسنة والهرسك«.واضاف ان »هذا ال يعني بالتأكيد اننا 
نواجه هذا العدد نفسه من االرهابيني«، وتتمركز مجموعات وهابية في 
البوســــنة منذ احلرب )1992-1995(، وتابع »لكن ال ميكننا ان نستبعد 
ان يكــــون بينهم افراد قد يرتكبون عمال ارهابيا في وقت ما«، مؤكدا أن 

اجهزة االمن احمللية »متلك القدرات ملراقبة كل ذلك«.

إد ميليباند: تصويري بأني مقرب من اليسار »غبي«.. 
وعهد »العماليين الجدد« بات من الماضي

لكنه جدد تأييده للمخصصات 
العائلية التي قد يتم إلغاؤها بفعل 
االقتطاعات فـــي امليزانية العامة 
التي أعلنت عنها حكومة االئتالف 
احلالية، مشـــيرا الى ان »هناك 
ظلما كبيرا يجب معاجلته في 
بريطانيا، والكثير منه يؤثر 
على الطبقة الوسطى في هذا 

البلد«.
الذي  ولفت ميليبانـــد، 
أبدى رغبته في ممارسة دور 
الى  »املعارضة املسؤولة«، 
انه »لن يعارض كل اقتطاع 
في امليزانية تقدمه احلكومة 
االئتالفيـــة«، بل ســـيدرس 
كل حالـــة بحالتها. ورأى ان 
العجز في  املطلوب تقليص 
امليزانية، لكنه اوضح ان ذلك 
يجـــب ان يتـــم »بإيقاع حذر 
يساعد االقتصاد وال يعرضه 

انه  للخطـــر«. وقـــال »اعتقد 
بإمكاننا القيام باملزيد في فرض 

الضرائب على املصارف«، وهي 
السبب في األزمة املالية.

واضاف »ليس الزما ان تكونوا 
فـــي اليســـار لتفكـــروا ان بعض 

التجاوزات لم تكن مبررة«،  في اشارة 
الى العالوات املالية التي حصل عليها 

موظفو املصارف. وتابـــع »بالتأكيد، 
بالنسبة لألشـــخاص الذين يصنعون 

الثروة، املطلوب إيجـــاد محفزات، لكن 
بالنســـبة ملن يدمرونها، الناس شعروا 

بالقرف وهم على حق«.

أصحاب املبادئ وليس »املديرين« 
فحسب، وكان يقول »إن الطريق 
لتولي الســــلطة مجددا لن يكون 
بتحليل نتائج االنتخابات.. املسألة 

تتعلق باملعتقدات األساسية«.
وردا على ســــؤال حول الدعم 
القوي الذي ناله من جانب كبرى 
إد  البريطانيــــة، نأى  النقابــــات 
ميليباند بنفســــه عن املوضوع 
مكتفيا بالقول »لست رجل احد. 

انا امثل نفسي«.
ولدى سؤاله بشأن اإلضرابات 
اجلارية او املعلن عنها، في اخلطوط 
اجلوية البريطانية وهيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي بي ســــي(، اشار 
ميليباند الى ان »اإلضراب يشكل 

دائما احلل األخير«.

اســــتطالعات الرأي ترجح فوزه 
بزعامة احلزب العمالي.

وأشار إد ميليباند الى ان نتيجة 
انتخابات احلزب انتصار »جليل 
جديد«، مضيفــــا »عهد العماليني 
اجلدد )احلزب الذي أسسه بلير عام 
1993( بات من املاضي«، لكنه شدد 
على ان »بابه مفتوح« أمام أعضاء 
احلزب، خصوصا املقربني منهم الى 

توني بلير الذين لم يؤيدوه.
الذي كتب  إد ميليباند  ويرى 
البيان االنتخابي حلزبه في وقت 
ســــابق هذا العام، أن حزبه، أكبر 
أحزاب املعارضة ينبغي أن يتجاوز 
البراونية  ـ  البليرية  االنقسامات 
)نسبة إلى رئيسي الوزراء السابقني 
بليــــر وبــــراون( ليصبح حزب 

محبتهمــــا األخوية طيلة احلملة 
التي اســــتغرقت 4  االنتخابيــــة 

أشهر.
وقال إد: »ديڤيد أنا احبك كثيرا 
كأخ وأكن احتراما كبيرا للحملة 
التي قمت بها والبالغة التي أبديتها 
ونحن نعرف ماذا ميكن ان تقدمه 

للبالد في املستقبل«.
ورد ديڤيد بأنه »مسرور بالطبع 
إلد ألنه اذا لم أمتكــــن من الفوز 

فسيتعني عليه قيادة احلزب«.
وتفوق إد ميليباند )40 عاما( 
امــــس األول بفــــارق ضئيل على 
شــــقيقه األكبر ديڤيد )45 عاما(، 
السياسيني األوفياء لرئيس  احد 
الوزراء السابق توني بلير ووزير 
الذي كانت  الســــابق،  اخلارجية 

لندن ـ وكاالت: في أول مقابلة 
مطولة بثتها قناة »بي.بي.سي« 
امس، أكــــد الزعيم اجلديد حلزب 
العمال البريطاني إد ميليباند ان 
»عهد حزب العماليني اجلدد بات 
انه يعتزم  من املاضي«، ونفــــى 
االجتاه باحلزب »نحو اليســــار« 
قائال »بصراحة، تصويري على 
انني مقرب من احلركات اليسارية، 

أمر متعب وغبي في آن واحد«.
ولم يهدر زعيم املعارضة اجلديد 
وقتا في الهجــــوم على احلكومة 
وتعهد الليلة قبل املاضية بالعمل 
»في كل ساعة من كل يوم« على 
اإلطاحة برئيس الوزراء البريطاني 
ديڤيد كاميــــرون خارج داونينغ 

ستريت.
وتعليقا على املوقع احملتمل 
أمامه  الذي سقط  لشقيقه األكبر 
انتخابات احلزب امس األول  في 
ديڤيد في »حكومــــة املعارضة« 
»او حكومة الظل«، اشــــار إد الى 
انه من »املبكر جدا« التحدث في 
املوضوع واكتفى بالقول »بإمكان 
ديڤيد ان يقدم الكثير للسياســــة 

البريطانية«.
وأوضــــح »اننا أجرينا حديثا 
مقتضبــــا امس األول »بعد إعالن 
النتائج، وحيا »الكرم الرائع« الذي 
أظهره شقيقه ديڤيد، الذي وقف 
بشكل عفوي عند إعالن النتائج 

وقبله بحرارة.
إد وديڤيــــد من إعالن  وكثف 

أكد أن شقيقه المهزوم ديڤيد من الممكن أن يقدم الكثير للسياسة البريطانية

والدة زعيم »العمال« ناشطة من أجل حقوق الفلسطينيين
لندن ـ عاصم علي

ــزب »العمال«  ــاب إد ميليباند زعيما حل بعد انتخ
املعارض أول من أمس بفارق ضئيل على شقيقه ديڤيد، 
سلطت األضواء على هذه العائلة التي تتحدر من أصول 
يهودية پولندية، والسيما والدتهما الناشطة اليسارية 
ماريون كوزاك، وذكرت هيئة االذاعة البريطانية )بي بي 
سي( أن كوزاك التي قضت عائلتها في احملرقة النازية 
خالل احلرب العاملية الثانية، ناشطة في منظمة »يهود 
من أجل العدالة للفلسطينيني« في بريطانيا، الفتة الى 
أنها قيادية فيها. إال أن اللوبي االسرائيلي في بريطانيا 
كان دوما يشير الى انتماء والدة األخوين ميليباند عبر 

ــش« و»جويش كرونيكل«،  االعالميتني، »توتالي جوي
والسيما عند طرح ديڤيد فكرة احلوار مع حركة »حماس« 
وعمله على مقاطعة مستوطنات الضفة الغربية. وينص 
موقع »يهود من أجل العدالة للفلسطينيني« على موقعه 
على االنترنت على أن املوقعني الواردة أسماؤهم وبينهم 
كوزاك »يعارضون السياسات االسرائيلية التي تهدد حياة 
الفلسطينيني وحقوقهم االنسانية واملدنية والسياسية« 
ــط مع نهاية االحتالل  ــالم يتحقق فق ويرون أن »الس
واالستيطان غير الشرعيني«، ويطالبون باقناع واشنطن 
ولندن وبروكسيل وموسكو بتطبيق القرارات الدولية 

املتعلقة بفلسطني.


