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ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع��امل

معاهدة ل�شبونة ..والعرب
حممد مزيد
من امل�ؤمل ان تعلن ايرلندا موافقتها على معاهدة ل�شبونة املثرية
للجدل لدى االوروبيني ،وذلك من خالل الت�صويت الذي جرى
ام�س والذي ت�شري نتائج املراقبني اىل ان االيرلنديني قد يتجهون
اىل املوافقة عليها ،واذا ما وافقت هذه الدولة �ستكون املعاهدة يف
طريقها اىل االقرار ،حيث تبقى بولندا التي وعد رئي�سها ان مبجرد
موافقة ايرلندا على املعاهدة �سيوقع عليها ،حيث الميكن لها ان تقر
اال اذا �صار ب�ش�أنها اجماع �شعبي ،وهذا مافعلته برملانات كل الدول
االوروبية.
ومعاهدة ل�شبونة هي البديل املعدل عن الد�ستور االوروبي تهدف
اىل ت�صحيح القرارات التي يتخذها االحتاد ازاء ق�ضايا كثرية.
انبثقت فكرة تغيري الد�ستور االوروبي منذ العام  1957حيث
ا�ضحى هذا التغيري�ضرورة ملحة لدى االوربيني ب�سبب ال�شروط
القدمية التي مبوجبها تتخذ القرارات يف داخل بيت املجل�س
االوروبي ،حيث ا�صبح من غري امل�ست�ساغ ان تت�ساوى دول
اوروبية كبرية مثل املانيا وانكلرتا وفرن�سا وايطاليا مع جزر
�صغرية مثل قرب�ص ومالطا ،او مع دول اوروبا ال�شرقية ودول
البلطيق ،لذلك ،فقد مت عقد م�ؤمتر يف ل�شبونة لتغيري مواد الد�ستور
االوروبي بحيث ت�صبح الرئا�سة الدورية لالحتاد مثال كل �سنتني
ون�صف بدال من كل �ستة ا�شهر حيث غالبا من تكون النزعة الوطنية
لدولة رئا�سة االحتاد هي املت�سيدة يف القرارات.
يف البدء ترددت بع�ض الدول االووربية يف املوافقة على معاهدة
ل�شبونة ،وبعد م�شاورات طويلة ،مت فيها تغيري املواد يف الد�ستور
التي كانت تتعار�ض مع �صيغ اقت�صادية تتبعها تلك الدول املعرت�ضة
واقرت �صيغتها النهائية والتي جرى اال�ستفتاء عليها من قبل
الربملانات االوروبية ..ومل يبق غري ايرلندا وبولندا من الدول الـ
 27التي ح�سمت موقفها من املعاهدة والتي من �ش�أنها ان تقر.
ما يهمنا يف هذا املجال ،اننا يف البالد العربية ،نحتاج اىل �صيغ
برملانية فاعلة �شبيهه مبا يفعله غرينا ميكن لتلك ال�صيغ من ان
ت�سّ ري حركة االقت�صادات العربية ،وحترك اال�سواق العربية،
وتفر�ض تلك االقت�صادات واال�سواق م�شروعها ال�سيا�سي على
�سا�سة البالد العربية ،بحيث ال جتعلهم ينفردون وحدهم بالقرار،
اذ يجب ان ينظروا اىل امل�صالح االقتت�صادية قبل اخلو�ض يف
مغامرات �سيا�سية قد ت�ؤدي اىل نتائج وخيمة ،نحتاج اىل الربملان
العربي ،ولكن لي�س بال�صيغة املوجودة حاليات حيث ان معظم
برملاناتنا التن�ش والته�ش ،ت�صفق وحدها للقائد او امللك املن�صور
بالله.

يوم اال�ستفتاء على معاهدة ل�شبونة ( ..ا.ف.ب)

الربادعي يف طهران ملحادثات املوقع مارتن يتوقع موافقة االيرلنديني على معاهدة
النووي الثاين ..وجناد ينتقد �أوباما ل�شبونة يف اال�ستفتاء
طهران /اف ب

و�ص���ل املدي���ر الع���ام للوكالة الدولي���ة للطاق���ة الذرية حممد
الربادعي بعد ظهر ام�س ال�س���بت اىل طهران و�سيبد�أ اليوم
االح���د حمادثاته مع ال�س���لطات كما اعلن م�س����ؤول ايراين.
فيم���ا داف���ع الرئي�س االيراين حممود احمدي جناد ال�س���بت
ع���ن «�ص���دق» بالده الت���ي اعلنت بن���اء موقع تخ�ص���يب ثان
لليورانيوم منتقدا الرئي�س االمريكي باراك اوباما
وق���ال ه���ذا امل�س����ؤول يف املنظم���ة االيرانية للطاق���ة الذرية
لوكالة فران�س بر�س طالبا عدم ك�ش���ف ا�س���مه «ان الربادعي
و�صل اىل طهران ال�سبت حواىل ال�ساعة  6م�ساء بالتوقيت
املحلي.
وا�ض���اف امل�س����ؤول ان الربادع���ي �س���يجري حمادث���ات مع
امل�س����ؤولني النووين االيرانيني اليوم قب���ل ان يغادر ايران
ليل االحد االثنني.
وكان���ت ال�س���لطات االيراني���ة الت���ي وافقت اثن���اء حمادثات
جنيف عل���ى زيارة مفت�ش���ي الوكالة الدولي���ة للطاقة الذرية
«يف غ�ضون ا�سبوعني» ملوقعها الثاين لتخ�صيب اليورانيوم
قرب قم (و�سط) ،دعت اخلمي�س الربادعي لزيارة ايران.
وي�ش���تبه الغربيون يف ان اجلمهورية اال�سالمية ت�سعى من
وراء برناجمه���ا النووي املدين اىل اقتن���اء القنبلة الذرية،
االمر الذي تنفيه طهران ب�ش���كل قاطع .ومنذ �س���ت �س���نوات
مل تتمك���ن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ر�س���ميا من حتديد
طبيعة الربنامج النووي االيراين.
وقد ازدادت ال�ش���كوك الغربية اثر االعالن يف  25ايلول عن
وجود موقع قم الذي مل تتبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وجوده اال قبل ايام قليلة.
واعت�ب�ر الربادع���ي ان اي���ران بت�أخره���ا يف اع�ل�ان موقعها
الثاين جعلها «جمانبة للقانون».
من جهة اخرى دافع الرئي�س االيراين حممود احمدي جناد
ال�س���بت عن «�ص���دق» بالده التي اعلنت بناء موقع تخ�صيب

ثان لليورانيوم منتقدا الرئي�س االمريكي باراك اوباما النه
ا�ستغل هذه الق�ضية �ضد ايران.
وقال احم���دي جناد يف خطاب متلف���ز ان «عمل ايران يقوم
على ال�ص���دق ولي�س لدينا اي �س���ر يف ما يخ�ص ن�ش���اطاتنا
النووية مب���ا اننا قدمن���ا املعلومات (ح���ول املوقع اجلديد)
م�سبقا» للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكنه ا�ضاف ان «و�سائل االعالم الغربية تعتمد خطا �سيا�سيا
بقولها ان لدينا ا�سرارا .انها تكرر حملة االكاذيب هذه حتى
ي�ستوعبها النا�س».
وانتق���د احم���دي جن���اد اوبام���ا م�ؤك���دا ان���ه «ارتك���ب خطا
تاريخيا» باعالنه ان ايران اخفت وجود هذا املوقع.
وق���ال ان «الرئي�س االمريك���ي ارتكب خط���ا تاريخيا وتبني
بو�ض���وح ان تلك املعلومات كانت مغلوط���ة وان لي�س لدينا
اي ا�س���رار» .وا�ض���اف ان «ال�س����ؤال ه���و كي���ف ان الرئي�س
االمريكي مل يتبلغ ذلك؟».
وتاب���ع ان «الرئي����س االمريكي بدا يهاج���م وي�ؤكد ان موقعا
�سريا اكت�ش���ف يف ايران بينما تبني ان تلك املعلومات كانت
مغلوطة».
واعلن���ت الوكال���ة الدولي���ة للطاق���ة الذري���ة يف  25ايل���ول/
�سبتمرب ان ايران ابلغتها يف  21من نف�س ال�شهر انها بدات
بناء موقع جديد لتخ�صيب اليورانيوم قرب قم» (و�سط).
واثار هذا االعالن قلقا وادانة يف العوا�صم الغربية ال �سيما
الرئي�س اوباما الذي دعا ايران اىل فتح املوقع اجلديد امام
مفت�شي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واعترب املدير العام للوكالة حممد الربداعي ان تاخر ايران
يف اعالن موقعها الثاين تقف «عك�س القانون».
واعلن���ت ايران بعد ذلك انها �ستف�س���ح املجال امام مفت�ش���ي
الوكال���ة الدولية للطاقة الذرية لتفتي�ش املوقع وكرر �س���عيد
جليل���ي كب�ي�ر املفاو�ض�ي�ن االيرانيني ذل���ك يف مداخالته يف
جنيف مع الدول ال�ست الكربى.

تعزيزات حمتملة اىل �شمال وغرب
افغان�ستان
قاعدة قندهار
الع�سكرية /الوكاالت
اعلن م�س����ؤول ع�سكري امريكي ام�س
ال�س���بت لفران�س بر�س ان التعزيزات
الع�س���كرية املحتملة الت���ي تطالب بها
قيادة القوات الدولية يف افغان�س���تان
�ستن�شر باخل�صو�ص يف �شمال وغرب
البالد.
واو�ض���ح امل�س����ؤول يف قاعدة قندهار
الع�س���كرية جن���وب الب�ل�اد طالبا عدم
ك�ش���ف هويت���ه «لدين���ا هناك اق���ل عدد
من القوات» .ويف تقرير رفعه م�ؤخرا

قائ���د الق���وات االمريكي���ة والدولي���ة
يف افغان�س���تان اجل�ن�رال �س���تانلي
ماكري�س���تال ،اك���د ان���ه بدون ار�س���ال
تعزي���زات خ�ل�ال االثنى ع�ش���ر �ش���هرا
املقبل���ة قد ت�ؤول املهم���ة االفغانية اىل
الف�شل .ورجحت ال�صحافة االمريكية
انه ق���د يطلب حتى اربع�ي�ن الف رجل
ا�ضايف.
وقد �ش���هد �ش���مال وغ���رب افغان�س���تان
اللذي���ن كان���ا هادئ�ي�ن حت���ى بداي���ة
ال�س���نة تدهورا وا�ض���حا يف و�ضعهما
االمن���ي من���ذ ع���دة ا�ش���هر م���ع تكثيف
املقاتل�ي�ن هجماتهم م���ع اقرتاب موعد

االنتخاب���ات الرئا�س���ية واالقليمي���ة
يف الع�ش���رين من اب .وعل���ى غرار ما
يج���ري يف اجلن���وب وال�ش���رق باتت
املع���ارك فيها ب�ي�ن املقاتل�ي�ن والقوات
االفغانية والدولية �شبه يومية.
ويف مواجه���ة ه���ذا الو�ض���ع ال���ذي
يعت�ب�ره «خط�ي�را» يب���دو اجل�ن�رال
ماكري�س���تال غري مت�أكد من احل�ص���ول
على التعزيزات التي يطالب بها حيث
ان الق�ض���ية �سيا�س���ية بامتياز ويدور
حولها نقا�ش حاد يف الواليات املتحدة
حيث ا�ص���بح الر�أي الع���ام يف معظمه
يعار�ض التدخل يف افغان�ستان.

دبلن /اف ب

بع�ض الظهر ( 16,00تغ).
واظه����ر التحقيق ال����ذي اجراه حزب
فاين غايل وه����و اول حزب معار�ض
ي�ض����م �ص����وته للحكومة ويدعم ن�ص
املعاه����دة ان ن�س����بة الت�أييد �س����تكون
«كا�س����حة» يف العا�ص����مة وت�صل اىل
 .%70فيم����ا حتظ����ى املعاهدة ب%60
من اال�صوات يف باقي املناطق.
و�شمل اال�س����تطالع الف �شخ�ص يف
 33منطق����ة خمتلف����ة وا�س����تمر حتى
وق����ت مت�أخ����ر م����ن اللي����ل بع����د اقفال
مراكز االقرتاع عند العا�شرة م�ساء.
وق����ال م�س�����ؤول االنتخاب����ات يف
احل����زب بيلي تيمونز لوكالة فران�س
بر�����س ان «اال�ص����وات امل�ؤي����دة ق����د
توازي �ضعف اال�ص����وات الراف�ضة»
م�ش��ي�را اىل ن�سبة امل�ش����اركة «العالية
جدا» يف دبلن.
اىل ذل����ك توق����ع ام�����س ا�س����تطالع
اجراه حزب م�ؤيد ملعاهدة ل�ش����بونة
االوروبي����ة ل����دى خ����روج الناخب��ي�ن
م����ن مكاتب االق��ت�راع ،ف����وز م�ؤيدي

توق����ع وزير خارجي����ة ايرلندا مايكل
مارت����ن عرب اذاع����ة «ار ت����ي اي» بعد
وقت ق�ص��ي�ر من بدء الفرز ان يعطي
االيرلندي����ون موافق����ة «مقنعة» على
معاه����دة ل�ش����بونة يف اال�س����تفتاء
الث����اين اجلمعة.فيم����ا توق����ع ام�����س
ا�ستطالع اجراه حزب م�ؤيد ملعاهدة
ل�ش����بونة االوروبي����ة ل����دى خ����روج
الناخب��ي�ن من مكات����ب االقرتاع ،فوز
م�ؤيدي املعاهدة باكرث من %60
وا�ض����اف «اظ����ن ان ه����ذا من �ص����الح
االيرلندي��ي�ن الن م�س����تقبلنا ه����و يف
قلب االحتاد االوروبي».
ب����د�أ ف����رز اال�ص����وات عن����د التا�س����عة
�صباحا بالتوقيت املحلي يف الدوائر
ال 43يف اجلزي����رة .واظهرت نتائج
اولي����ة جزئية ان اال�ص����وات امل�ؤيدة
تقدم����ت عل����ى اال�ص����وات الراف�ض����ة
بح�س����ب االذاع����ة ،ويتوق����ع �ص����دور
النتائج الر�س����مية عند اخلام�س����ة من

املعاه����دة باك��ث�ر م����ن  %60م����ن
اال�ص����وات يف اال�س����تفتاء االيرلندي
ال����ذي ج����رى اجلمعة على م����ا افادت
ال�س����بت �ص����حيفة �آيري�����ش تامي����ز
واالذاع����ة والتلفزي����ون الوطن����ي
ار.تي.اي.
ويفي����د التحقي����ق الذي اج����راه فاين
غاي����ل اب����رز ح����زب معار�����ض ي�ؤي����د
املعاه����دة اىل جان����ب احلكوم����ة،
ت�ص����ويتا «كثيف����ا» يدع����م املعاه����دة
يف العا�ص����مة دبل����ن بنح����و  %70من
اال�ص����وات امل�ؤيدة بينما بلغ التاييد
يف بقية انحاء البالد نحو .%60
واج����ري التحقيق على عينة من الف
�ش����خ�ص يف  33موقع����ا عرب خمتلف
انح����اء الب��ل�اد حت����ى �س����اعة متاخرة
م����ن ليلة اجلمعة ال�س����بت بعد اغالق
مكاتب االقرتاع يف ال�س����اعة 22,00
واعلن مدي����ر االنتخاب����ات يف حزب
فاين غايل بيلي تيمون�س ل�ص����حيفة
�آيري�����ش تامي����ز «ان����ه الم����ر م�ش����جع
جدا».

وب����د�أ ف����رز اال�ص����وات ال�س����بت يف
ال�س����اعة التا�س����عة عل����ى ان ت�ص����در
النتائج الحقا اليوم.
ومل تعل����ن اي ارقام ر�س����مية ب�ش����ان
ن�سبة امل�شاركة بينما توقعت و�سائل
االعالم ان تكون م�شابهة او اكرث من
التي �سجلت ال�س����نة املا�ضية ()%53
مع زيادة كبرية يف عدد الناخبني يف
دبلن ب�شكل خا�ص.
ودع����ي اكرث من ثالثة ماليني ناخب،
اي اق����ل م����ن  %1م����ن االوروبي��ي�ن
اجلمع����ة اىل امل�ش����اركة يف ذل����ك
االق��ت�راع الذي من �ش����انه ان يح�س����م
م�صري معاهدة ل�شبونة التي يعتربها
االحتاد االوروبي �ض����رورية حل�سن
ادارته بعد ان بلغ عدد اع�ضائه .27
ومنح����ت �آخ����ر ا�س����تطالعات ال����ر�أي
ال»نع����م» م����ا ب��ي�ن  48اىل  %68م����ن
اال�صوات ،يف مقابل  17اىل  %33ل
«ال» ،لكن ان�صار املعاهدة حذروا من
«االفراط يف الثقة».
وقد رف�ض االيرلنديون يف ا�ستفتاء

رئي�س الوزراء ال�صيني يبد�أ اليوم زيارة اىل
كوريا ال�شمالية
بكني /اف ب

يبد�أ رئي�س الوزراء ال�صيني وين جياباو
اليوم االحد زيارة اىل كوريا ال�شمالية هي
االوىل اىل ه���ذا البل���د يف وقت ت�ش���تد فيه
ال�ض���غوط لتع���ود بيونغ يان���غ اىل طاولة
املفاو�ضات حول ملفها النووي.
وم���ن املق���رر ان ت�س���تمر الزي���ارة الت���ي
و�صفت ب»الر�س���مية والودية» ،من االحد
اىل الثالث���اء و�س���يتبادل خالله���ا رئي����س
احلكومة ال�ص���ينية م���ع الق���ادة الكوريني
ال�شماليني «وجهات النظر حول موا�ضيع
ذات اهتم���ام م�ش�ت�رك وح���ول تنمي���ة
العالقات الثنائية».
و�سيوقع البلدان اي�ضا اتفاقات تعاون يف
ميادين االقت�صاد والرتبية وال�سياحة كما
ذكرت ال�صحف ال�صينية الر�سمية.
وت�أت���ي هذه الزيارة بع���د تلك التي قام بها
نظريه الكوري ال�شمايل كيم يونغ ايل يف
اذار/مار�س املا�ض���ي اىل بك�ي�ن ،كما ت�أتي
يف وقت و�صلت فيه املحادثات حول ازالة
اال�س���لحة النووية الكورية ال�ش���مالية اىل

نقطة ال�صفر.واوردت وكالة انباء ال�صني
اجلديدة ان املتحدثة با�سم الوزارة جيانغ
يو «اعلنت ان من م�صلحة االطراف املعنية
امل�شرتكة الو�صول اىل �شبه جزيرة كورية
منزوعة ال�سالح».
وقالت املتحدثة «ان املفاو�ضات ال�سدا�سية
ه���ي و�س���يلة ناجعة وعملي���ة لتحقيق نزع
ال�س�ل�اح من �ش���به اجلزي���رة» داعي���ة كافة
االطراف اىل بذل جهود ايجابية بح�س���ب
امل�صدر نف�سه.
وكانت بيونغ يانغ ان�سحبت من املحادثات
ال�سدا�سية (الكوريتان ،الواليات املتحدة،
ال�صني ،اليابان ورو�سيا) التي ا�ست�ضافتها
بك�ي�ن منذ  2003حلم���ل كوريا ال�ش���مالية
عل���ى التخلي عن برناجمها النووي مقابل
احل�صول على م�ساعدة يف جمال الطاقة.
لك���ن الزعيم الكوري ال�ش���مايل كيم جونغ
ايل اك���د ل���دى ا�س���تقباله م�ؤخ���را مبعوثا
�ص���ينيا ان���ه م�س���تعد للع���ودة اىل طاول���ة
املفاو�ضات «الثنائية واملتعددة االطراف».
وق���د بح���ث م�س���اعد وزي���رة اخلارجي���ة

االمريكي���ة جيم����س �س���تاينبريغ امللف يف
بكني خ�صو�ص���ا مع املفاو�ض ال�صيني يف
املحادث���ات ال�سدا�س���ية وو داوي ونائ���ب
الرئي�س ال�ص���يني ه�س���ي جينبينغ وكذلك
مع وزير اخلارجية ال�صيني يانغ جي�شي.
ورحب �س���تاينبريغ باع�ل�ان زيارة رئي�س
ال���ورزاء ال�ص���يني اىل كوري���ا ال�ش���مالية
معت�ب�را انه���ا �س���توجه ر�س���الة قوي���ة اىل
هذا البل���د .ونقلت وكالة االنب���اء الكورية
اجلنوبية يونهاب عن م�صادر دبلوما�سية
يف بكني ان كيم قد يقوم «باعالن هام» يف
هذه املنا�سبة.
وكان الرئي����س ه���و جينت���او زار كوري���ا
ال�ش���مالية يف ت�ش���رين االول/اكتوب���ر
 ،2005كم���ا ق���ام كي���م جونغ اي���ل بدوره
بزي���ارة بك�ي�ن يف كان���ون الثاين/يناي���ر
 .2006لك���ن مل يزر اي م�س����ؤول �ص���يني
بيونغ يانغ منذ ذلك احلني.
وتع���د بك�ي�ن ال�ش���ريك االقت�ص���ادي االول
لبيون���غ يانغ كم���ا يرتبط البل���دان باتفاق
دفاعي م�شرتك منذ .1961

اول ج����رى يف  12حزي����ران 2008
بن�سبة  %53,4تطبيق املعاهدة التي
يعتربها االحتاد االوروبي ا�سا�سية
ل�ضمان ح�سن ادارته بعد ان بلغ عدد
اع�ضائه  27دولة.
وا�ض����طرت دبل����ن اث����ر ذل����ك ال�ش����لل،
للموافقة عل����ى اعادة االقرتاع مقابل
�ض����مانات م����ن االحت����اد االوروب����ي
بانه����ا ل����ن تط����ال «اخل�صو�ص����يات
ال�سلتية» املتمثلة يف حظر االجها�ض
واحلياد الع�س����كري ون�سبة �ضرائب
منخف�ض����ة .وا�ض����افة اىل ذل����ك ان
يكون اليرلندا «مفو�ضها» االوروبي
اذا فازت باال�ستفتاء.
وتتطل����ب املعاه����دة م�ص����ادقة كاف����ة
ال����دول االع�ض����اء يف االحت����اد
االوروب����ي ( )27قب����ل الدخول حيز
التطبي����ق بينم����ا انف����ردت ايرلن����دا،
بحك����م د�س����تورها ،بامل�ص����ادقة ع����ن
طري����ق ا�س����تفتاء .وق����د تبن����ت 24
م����ن العوا�ص����م االوروبي����ة االخرى
املعاهدة.

ال�سلطات الأملانية تعتقل
�شخ�صا ت�شتبه ب�صلته
بالقاعدة
برلني /الوكاالت

�ألق���ت ال�س���لطات الأملانية القب����ض على مواطن �أملاين من �أ�ص���ل تركي
لال�ش���تباه يف �ص���لته ب�إعداد مواد متفجرة ون�شر مواد دعائية لتنظيم
القاعدة على �ش���بكة االنرتن���ت .وقالت ال�س���لطات الأملاني���ة �إنها �ألقت
القب����ض عل���ى الرجل ،ويدعى عدنان ف���ق ،البالغ من العم���ر  24عاما،
ي���وم اخلمي����س .و�ص���ادرت ال�س���لطات كمية �ص���غرية م���ن املتفجرات
وجهازا يعتقد �أنه مفجر خالل حملتني لل�شرطة على منطقة يف مدينة
فرانكف���ورت .وال تب���دو �أن هناك �ص���لة بني اعتقال ه���ذا الرجل وبني
�ش���رائط فيديو كانت قد ظهرت الأ�س���بوع املا�ض���ي قبي���ل االنتخابات
العامة الأملانية ،وتت�ضمن تهديدات للقاعدة ب�شن هجمات يف �أملانيا.
وح���ذرت تلك ال�ش���رائط الت���ي �أنتجها ال���ذراع الإعالم���ي للقاعدة ،من
هجمات و�شيكة خالل �أ�س���بوعني من االنتخابات �إذا مل ت�سحب املانيا
قواتها من �أفغان�ستان.
ويبلغ ع���دد القوات االملانية املوجودة يف �ش���مال افغان�س���تان نحو 4
�آالف ع�سكري.
وقد قتل  35منهم هناك .و�أ�ش���ارت ا�س���تطالعات للر�أي �أجريت حديثا
�إىل �أن  55يف املائة من الأملان يرغبون يف �سحب تلك القوات.
وق���د �أدى ظهور �ش���رائط الفيدي���و �إىل رفع حالة الت�أه���ب يف املناطق
ال�س���ياحية يف �أملانيا ،وكذلك يف املطارات وحمطات ال�س���كك احلديدة
الرئي�سية.

تقارير :ثالثة اىل اربعة االف �شخ�ص حتت االنقا�ض يف اندوني�سيا
بادانغ /اف ب

تقرير اخباري

ت�سعى فرق االنقاذ االندوني�سية
واالجنبي��ة جاهدة ام�س ال�سبت
يف بادان��غ اليج��اد احي��اء ب�ين
املفقودي��ن ال��ـ  3000او ال��ـ 4000
الذي��ن ال يزال��ون مفقودي��ن
بع��د ثالث��ة اي��ام م��ن الزل��زال
ال��ذي �ض��رب جزي��رة �سومط��رة
االندوني�سية.

ب���دا اخل�ب�راء ال�سوي�س���ريون
والياباني���ون عملهم يف مرف����أ بادانغ
(غرب) م�س���تخدمني الكالب واجهزة
الر�ص���د الت���ي تعتم���د اال�ش���عة حتت
احلم���راء ،مقدم�ي�ن م�س���اعدة كب�ي�رة
للف���رق املحلي���ة التي تخو�ض �س���باقا
مع الزمن من دون جتهيزات كافية.
وال�س���باق مع الزمن يف ه���ذه املدينة
الت���ي ت�ض���م ملي���ون �ش���خ�ص هو من
اج���ل ايج���اد احي���اء كان���وا حلظ���ة
الزل���زال داخ���ل املن���ازل او املدار����س
او الفن���ادق الت���ي مل يبق منها �س���وى
اكوام من احلجارة واعمدة الفوالذ.

واف���اد امل�ص���طفى بنالملي���ه ،من�س���ق
امل�س���اعدات االن�س���انية ل���دى االمم
املتح���دة يف اندوني�س���يا ،لوكال���ة
فران����س بر����س بان «عدد اال�ش���خا�ص
العالقني حت���ت االنقاد يق���در مبا بني
ثالثة او اربعة االف �شخ�ص.
وا�ض���اف «نعت�ب�ر عموم���ا ان احل���د
االق�ص���ى للبق���اء عل���ى قي���د احلي���اة
حتت االنقا�ض بعد زلزال هو خم�س���ة
ايام».
من جهة اخرى قدم بوب ماكرو وهو
امل�س����ؤول ال���دويل الحت���اد ال�ص���ليب
االحم���ر واله�ل�ال االحم���ر تقدي���رات
مماثل���ة بع���د زيارت���ه ملدين���ة بادان���غ
واملدن املجاورة.

وق���ال ب���وب «يقارب عدد اال�ش���خا�ص
حت���ت االنقا����ض ال ،»4000ومل يفقد
االمل بعد بايجاد احياء ،فهم قادرون
عل���ى ال�ص���مود �س���بعة اي���ام على حد
قوله .وا�ضاف «لقد اختربت او�ضاعا
مماثل���ة يف زالزل ك�ب�رى ،ان توفرت
م�س���احة م���ن الهواء ميكن ال�ص���مود.
اجل���و ح���ار يف اخل���ارج لك���ن حت���ت
االنقا�ض قد يكون اق���ل حرارة .طاملا
ميكن التنف�س هناك امل».
ومل جت���دد ال�س���لطات االندوني�س���ية
ال�س���بت ح�ص���يلة ال�ض���حايا الت���ي
و�ص���لت اجلمع���ة اىل  777قتي�ل�ا،
فيم���ا ق���درت االمم املتح���دة الع���دد
بنح���و  1100قتي���ل .ودم���ر الزل���زال

ال���ذي ح�ص���ل االربعاء وبلغ���ت قوته
 7,6درج���ات مئ���ات الق���رى املحيطة
ببادانغ والواقعة على اجلبال .وقال
�ص���حافيون من وكال���ة فران�س بر�س
زاروا املنطق���ة ال�س���بت انه���م ر�أوا
ع�ش���رات املنازل مهدم���ة على طريقهم
يف ح�ي�ن حول���ت انزالق���ات الرتب���ة
اربع قرى اىل حطام .وقدر م�س����ؤول
حملي يف ف���رق االنق���اذ يدعى توبان
ان حواىل � 400ش���خ�ص قد يكونون
قتلوا يف هذه القرى .وا�ضاف «تكمن
ال�صعوبة امام املنقذين يف ان املنازل
ا�ص���بحت االن حتت اربع���ة امتار من
الوح���ول وال منل���ك �س���وى اذرعن���ا
لنحف���ر بها» .وبالق���رب من هذا املكان

�شوهدت جثة طافية وقد جرفتها مياه
النه���ر ،واكد توب���ان ان جثث���ا كثرية
�س���تليها بالت�أكيد .وو�صل فريق انقاذ
ي�ض���م حواىل مئة �شخ�ص اال انه غري
مزود بالتجهيزات لرفع االنقا�ض الن
الطرق ت�ضررت وا�صبحت �ضيقة.
وزار ب���وب ماك���رو ع���ددا م���ن القرى
وافاد بان كل القرى كان لها ن�ص���يبها
من القتل���ى واجلرحى وبع�ض���هم يف
حال حرجة ،وقال «يف كل قرية هناك
امر�أة م�س���نة يف مكان م���ا غري قادرة
على احلراك ب�سبب ك�سر يف عمودها
الفق���ري وج���رح عمي���ق يف ذراعه���ا.
ولهذا ال�سبب �سرن�سل طوافات وفرقا
طبية» .و�س���تعزز ف���رق االنقاذ االحد

بو�صول فريق فرن�سي من  72م�سعفا
ومنقذا وع�شرة من كالب االثر .وقال
�سفري فرن�س���ا يف اندوني�س���يا فيليب
زل���ر ان الفري���ق «�س���يحاول ايج���اد
ال�ض���حايا و�سي�س���اعد املنكوب�ي�ن».
يذك���ر ان الفري���ق يحم���ل  25طنا من
املع���دات من بينها مول���دات كهربائية
وادوية.
وابلغت ال�ش���رطة ال�س���بت م���ن عائلة
احد املفقودين وهو موظف يف وزارة
ال�ص���يد كان ي�ش���ارك يف اجتم���اع يف
احد فنادق املنطقة انه ار�س���ل ر�س���الة
ق�ص�ي�رة يطلب فيها امل�ساعدة ويقول
ان���ه برفقة �س���بعة ا�ش���خا�ص اخرين،
مما يعزز االمال بايجاد احياء.

