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حممد مزيد

ال�صني وامريكا .. 
واالختالالت التجارية 

ال�صني عمالق اقت�صادي .. وال�صني عمالق ب�صري .. وال�صني 
عمالق ع�صكري، ويقال ان ارث احلكمة ميتد فيها اىل اعماق 
مت�صفحي  فاأن  ولذلك  عاما،  االف  خم�صة  اىل  ي�صل  التاريخ، 
ا�صهر  �صيكون  وح��ده  كونفو�صيو�س  ان  يقولوا  لن  التاريخ 
حكماء ال�صني، باعتباره ذلك الفيل�صوف الذي تتلمذت الب�صرية 

على منطوق جملته ال�صهرية " املعرفة �صلطة " .
وازعم ان املعرفة هي التي جعلت هذا البلد يتفوق على نف�صه 
وبالطبع  اإن�صان،  مليون  وثالثمائة  مليار  ا�صباع  لي�صتطيع 
اوباما  االمريكي  الرئي�س  ام�صى  ما  واذا  اأي�صًا،  اأك�صاوؤهم 
اياما فيه يحاور قادته، فانه هو الذي يعرف جيدا انه يحاور 

حفدة كونفو�صيو�س، الذين ال ي�صمع لهم �صوت .. 
امل�صتوى جرى توقيعها بني  اتفاقيات عالية  ان  االنباء تقول 
جناح  من  متنع  مل  التي  التجارية،  اخلالفات  برغم  البلدين 

املباحثات يف �صوؤون اخرى كاملناخ واالمن وغريها .
على  تعرت�س  ال�صني  ان  التجارية  اخلالفات  تلك  من  واح��دة 
الر�صوم الكمركية التي ت�صعها امريكا �صد ب�صائعها، غري اأن 
امريكا بالقدر نف�صه تتهم ال�صني بابقاء عملتها �صعيفة بهدف 
ت�صويق منتجاتها وت�صجيع امل�صتهلكني على اقتنائها .. تبادل 
احلديث بني فريقي االختالف ال�صيني االمريكي عادة ما يبقى 
اقل من م�صتويات الت�صنج والتوتر، فبقدر ما متتلكه ال�صني من 
احلكمة املمتدة اىل االف ال�صنني، فانها هي التي تعرف مقابل 
اي طرف عنيد وقوي وثري تتباحث وتتحاور وتتفاهم، وقد 

ت�صاركه قيادة او معاجلة م�صكالت العامل املتفاقمة .
ال�صني وهو  امتداح  الفر�صة يف  يفوت  اوباما مل  فاأن  ولذلك 
يثني على جهودها يف انت�صال املاليني من الفقراء ال�صينيني، 
كما انه باركها على جهودها يف امللف النووي الكوري ال�صمايل 
با�صتدراج  "الزميلة ال�صيوعية" اىل طاولة مفاو�صات الدول 

ال�صت الكبار. 
بحاجة  لي�صتا  املتحدة  وال��والي��ات  ال�صني  ان  يقول  اوب��ام��ا 
العالقة  م�صمون  ت�صويق  اىل  يتجه  وهو  اأع��داء،  يكونا  الن 
حقوق  ب�صاأن  النقا�س  جرى  ما  واذا  الطرفني،  بني  االيجابية 
"مثلبة" يف  يكون حم��ط  ل��ن  ذل��ك  ف��اأن  ال�صني،  االإن�����ص��ان يف 
العالقة التي يراد لها ان تكون متطورة يف امل�صتويات كافة، 
ق�صايا  معاجلة  ب�صرورة  ال�صني  باذن  اأمريكا  هم�س  ان  غري 
التبت وحقوق االإن�صان ومو�صوع ال�صجون ال�صوداء قد قوبل 
بالتجاهل االإعالمي، واالبت�صامات ال�صينية "ال�صفراء" التي 

ال تقول �صيئًا.
ال�صجون ال�صوداء يف ال�صني هي فنادق على �صكل معتقالت، 
والكالم هنا على ذمة املنظمة االن�صانية هيومن رايت�س، التي 
لتقدمي  بكني  العا�صمة  اىل  ياأتي  من  فيها  ي�صجن  ان��ه  تقول 
هذه  وج��ود  ان  املنظمة،  وتقول  االأقاليم،  حكام  �صد  �صكوى 
االإن�صان  حقوق  بتح�صني  ال�صني  مزاعم  من  ي�صخر  ال�صجون 
واح�����رتام ���ص��ي��ادة ال��ق��ان��ون، وق���د ن�����ص��رت اح���دى ال�صحف 
اال�صبوعية ال�صينية )ت�صاينا ديلي( تقريرا ب�صاأن احد حرا�س 
كانت  الع�صرين  يف  امراأة  باغت�صاب  اتهم  ال�صوداء  ال�صجون 

حمتجزة يف تلك ال�صجون.
عن  كالم  اي  ال��دوام  على  يتجاهل  الر�صمي  ال�صيني  االإع��الم 
ال�صجون وحقوق االن�صان كما فعل بوم�صات الكالم للرئي�س 
ال�صيف عن حقوق االإن�صان، ومل يعره اأية اأهمية وبقي يركز 
العمالقني،  البلدين،  بني  النموذجية  العالقة  قيام  اطار  على 

اقت�صاديا وب�صريا وع�صكريا . 
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بكني / اف ب
االربعاء  ام�س  بكني  اوباما  باراك  االمريكي  الرئي�س  غادر 
ال�صني متوجها اىل  الر�صمية االوىل اىل  زيارته  يف ختام 
كوريا اجلنوبية، املحطة االخرية يف جولته اال�صيوية التي 

ت�صتمر ا�صبوعا، كما افاد م�صور وكالة فران�س بر�س.
اطول  يف  االح��د،  م�صاء  بداأها  التي  زيارته  اوباما  وانهى 
حمطة يف جولته اال�صيوية، مبحادثات مع رئي�س الوزراء 
وين جياباو متحورت حول موا�صيع جتارية قبل ان يقوم 

بزيارة �صياحية ل�صور ال�صني العظيم.
اأوباما  وقالت تقارير �صحفية ان الرئي�س االمريكي باراك 
جياباو،  وي��ن  ال�صيني  ال���وزراء  رئي�س  مع  حمادثات  ب��داأ 
تن�صب على الق�صايا االقت�صادية يف اليوم االخري لزيارته 

للبالد.
التجارية  امللفات  حول  خا�س  ب�صكل  املباحثات  وتركزت 
لكوريا  ال��ن��ووي  امللف  اىل  تطرقت  ق��د  كما  البلدين،  ب��ني 

ال�صمالية.
ويرجح مرا�صلون ان تظهر بع�س اخلالفات حول التجارة 

والعملة مرة اأخرى يف املحادثات.
وذكروا اأن جياباو �صيكون اأكرث رغبة مما بدا عليه الرئي�س 
ب�صورة  التعامل  اإط���ار  يف   ، االول  اأم�����س  ي��وم  ال�صيني 
مبا�صرة مع ما تثريه وا�صنطن من جدل من اأن تعمد خف�س 

قيمة العملة ال�صينية يعيق تعايف االقت�صاد العاملي. 
ختام  اعقاب  يف  اجلنوبية،  كوريا  اىل  اأوباما  و�صيتوجه 

زيارته اىل ال�صني.
وكانت ال�صني والواليات املتحدة قد اتفقتا على العمل معا 
ملعاجلة امل�صكالت العاملية امللحة، جاء ذلك خالل حمادثات 

الرئي�صني ال�صيني واالأمريكي يف بكني الثالثاء.
وقال الرئي�س ال�صيني، هو جينتاو، خالل موؤمتر �صحفي 
بتجنب  مطالبتان  الدولتني  اإن  اأوباما،  نظريه  مع  م�صرتك 

االإجراءات احلمائية. 
على  الت�صاور  "�صيوا�صالن  اجلانبني  اأن  جينتاو  واأ�صاف 
والتجارية  االقت�صادية  اخلالفات  حل  بهدف  امل�صاواة  قدم 
اإقامة  اإىل  "اأتطلع  ق��ائ��ال  ال�صحيحة".وتابع  بالطريقة 

عالقات عميقة )مع الواليات املتحدة(".

من جهته قال الرئي�س االأمريكي اإن اجلانبني ناق�صا ق�صية 
حقوق االن�صان التي تت�صم باحل�صا�صية بني البلدين.

واأ�صاف"ناق�صنا املطلوب للحفاظ على االنتعا�س االقت�صادي 
حتى ُيتبع النمُو االقت�صادي بعملية خلق الوظائف ورخاء 
دائم. ولقد اأثبتَت ال�صراكَة مع ال�صني حتى االآن اأنها حيوية 
فى جهودنا للخروج من اأ�صواأ ك�صاد اقت�صادي منذ ع�صرات 

ال�صنني". 
�صيادة  "حترتم  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  اأن  اأوب��ام��ا  واأ���ص��اف 
التزامنا  على  نوؤكد  اأخ��رى  وم��رة  ال�صني  اأرا�صي  ووح��دة 

القوى ب�صيا�صة ال�صني الواحدة". 
جمهورية  م��ن  ج��زء  التبت  اأن  تعترب  ب��الده  اأن  واأو���ص��ح 
بني  للحوار  املبكر  اال�صتئناف  و"توؤيد  ال�صعبية  ال�صني 
اأي  حل  اأجل  من  الما  ال��داالي  وممثلي  ال�صينية  احلكومة 

خالفات واإزالة اأ�صباب القلق لدى البلدين". 
مكافحة  ب�صاأن  اإج��راءات  على  اتفقا  اإنهما  الزعيمان  وق��ال 
اجلزيرة  �صبه  يف  ال��ن��ووي  واالن��ت�����ص��ار  امل��ن��اخ��ي  التغري 

الكورية.

التو�صل  يتم  اأن  على �صرورة  االتفاق  انه مت  اأوباما  واكد 
يف موؤمتر كوبنهاجن ال�صهر املقبل اإىل اتفاق �صامل ب�صاأن 

التغري املناخي ولي�س جمرد بيان �صيا�صي.
ويقول مرا�صل بي بي �صي يف بكني، اإن زيارة اأوباما اإىل 
ال�صني يف وقت مبكر من واليته الرئا�صية لقيت ترحيبا من 
ال�صينيني. وي�صيف اأن م�صالح البلدين متداخلة اإىل درجة 

اأن من م�صلحتهما العمل على اإنعا�س االقت�صاد العاملي.
ق��ادم��ا م��ن مدينة  اإىل بكني االث��ن��ني  اأوب��ام��ا و���ص��ل  وك���ان 
�صنغهاي على منت طائرة حيث خاطب طلبة �صينيني وقال 
لهم اإن احلقوق واحلريات الفردية ينبغي اأن تكون متاحة 

للجميع.
واأن  الرقابة"،  ل��ع��دم  ب��ق��وة  "موؤيد  اأن���ه  اأوب��ام��ا  واأ���ص��اف 
اأن  ويجب  قوة"  "م�صدر  ي�صكل  االإن��رتن��ت  اإىل  الو�صول 
اإج���راءات  تفر�س  ال�صني  اأن  وُي��ذك��ر  بالت�صجيع.  يحظى 
م�صددة على حمتوى االإنرتنت مقارنة بدول العامل االأخرى. 
وذكرت وكالة االأ�صو�صييتد بر�س اأن الزعيمني تبادال االأفكار 

ب�صاأن اأهمية التعليم يف تطوير ال�صعوب.

كابول/ اف ب
ك��رزاي ال يزال  ك��ان  ويف ح��زي��ران 2006 
اال�صرة  قبل  من  وتقديرا  احرتاما  "االكرث 
اخلارجية  وزي�����رة  ب��ح�����ص��ب  الدولية"، 

االمريكية انذاك كوندوليزا راي�س.
حما�س  بال  كرازي  وافق  املا�صي،  وال�صهر 
وق����د ع���ال وج���ه���ه ال�����ص��ح��وب واح�����اط به 
وممثل  ك��ريي  ج��ون  االم��ريك��ي  ال�صناتور 
االمم املتحدة كاي ايدي على اجراء دورة 
ان  بعد  الرئا�صية  االن��ت��خ��اب��ات  م��ن  ثانية 
�صاب الدورة االوىل عمليات تزوير وا�صعة 

ل�صاحله.
يف  ال��و���ص��ع  ت��ده��ور  نف�صه  ال��وق��ت  ويف 
م���ع تزايد  م��ل��ح��وظ  ب�����ص��ك��ل  اف��غ��ان�����ص��ت��ان 
هجمات حركة طالبان وتف�صي الف�صاد حتى 

اعلى املنا�صب يف احلكومة.
اخلارجية  وزي�����ر  اخ��ت�����ص��ر  اي�����ام  وق���ب���ل 
الفرن�صي برنار كو�صنري الو�صع ب�صراحته 
لكنه  ح�����ص��ن��ا،  ف��ا���ص��د،  "كرازي  امل��ع��ه��ودة 

رجلنا".
�صيا�صي  حملل  وهو  جمدي  وحيد  واعترب 

ال  فهو  فعال،  يتغري  "مل  ك��رزاي  ان  افغاين 
هو  الفرق  عهدناه.  كما  نف�صه  كرازي  يزال 

ان الغرب بات يعرفه".
طالب  وه��و  �صتانيزاي  ال��ل��ه  ن�صر  وق���ال 
البداية  "كرزاي كان يتمتع يف  ان  جامعي 
الزعماء  عن  خمتلفا  وكان  وا�صعة  ب�صعبية 
االهلية،  احل��رب  يف  املتورطني  ال�صابقني 
كما  باالحرتام  يحظى  قوي  رجل  ابن  فهو 

يتمتع بدعم الغرب.
الواليات  اخطاء  توالت  ذلك،  "بعد  وتابع 
تربيرها  وحاولت  افغان�صتان  يف  املتحدة 
ب��ات��ه��ام ك����رازي ال����ذي ك��ان��ت ل��دي��ه ج��راة 

الوقوف يف وجههم".
مع  مميزة  عالقات  يقيم  ك��رزاي  ك��ان  واذا 
امللكة  منحته  )حيث  وبلري  بو�س  ادارت��ي 
اليزابيث لقب فار�س يف العام 2003(، فان 
عالقاته كانت متوترة مع زعماء احلرب يف 

افغان�صتان.
لقب  اطالق  كرزاي عن  منتقدو  يتوان  ومل 
انه  اىل  م�صريين  عليه  كابول"  "عمدة 
الزعماء  ازاء  ال�صيا�صي  بالثقل  يتمتع  ال 

االقطاعيني.
عن  الك�صف  رف�س  دويل  م�صوؤول  واعترب 
هويته "اعيد انتخاب كرزاي لوالية جديدة 
توقعاتها  ع��ن  ال��دول��ي��ة  اال���ص��رة  واع��ل��ن��ت 
جيدة  لي�صت  االوىل  وال��ب��وادر  بو�صوح. 

مثل ظهوره بالقرب من خليلي وفهيم".
زعيمان  فهيم  قا�صم  وحممد  خليلي  وكرمي 
�صابقان من احلرب االهلية هما اي�صا نائبا 
يف  االخ���ري  ت���ورط  يف  وي�صتبه  الرئي�س 

جرائم حرب وتهريب املخدرات والف�صاد.
كرازي  يدرك  ان  "يجب  امل�صوؤول  وا�صاف 
فدعم  كال�صابق.  ي�صتمر  ان  ميكن  ال  ان��ه 

اال�صرة الدولية لي�س م�صمونا اىل االبد".
ان  يعترب  بوبايل  انتوين  الباحث  ان  اال 
كرزاي �صحية تطلعات الغرب التي مل تكن 

يف حملها.
وقال يف مقال ن�صرته "ذي ا�صرتاليان" انه 
يبني  بان  كرزاي  على  كبرية  اماال  "علقنا 
�صيء.  ال  من  ودميوقراطية  م�صتقرة  دولة 
ادارته  نتهم  نحن  وها  اوهامنا  تال�صت  ثم 

الفا�صدة".

عليهم  يعتمد  الذين  احل��رب  زعماء  ان  اال 
فهم اي�صا حلفاء الغرب يف مواجهة طالبان 
ي�صطهدونه  كانوا  ا�صخا�س  بينهم  و"من 

يف ال�صابق".
ازاء  ك��رزاي  ام��ام  "لكن ال خيار  وا���ص��اف 
واالقت�صادية  الع�صكرية  امل�صاعدات  وعود 

التي مل يف بها الغرب".
افاد م�صدر حكومي املاين  من جهة اخرى 
مريكل  انغيال  حكومة  ان  االرب��ع��اء  ام�س 
الع�صكرية يف  انت�صار قواتها  قررت متديد 

افغان�صتان ملدة عام.
الذي يتطابق مع االتفاق بني  القرار  وهذا 
ي�صكلون  الذين  والليرباليني،  املحافظني 
االئتالف احلكومي املنبثق عن االنتخابات 
موافقة  يتطلب   ، اي��ل��ول  يف  الت�صريعية 
الربملان الذي �صيدعى جلل�صة ت�صويت يف 

13 كانون االول املقبل.
وقرر االئتالف احلكومي اجلديد ان يبقي 
لعدد  االعلى  ال�صقف  احلا�صر  الوقت  يف 
افغان�صتان  يف  انت�صارهم  املحتمل  اجلنود 
جنديا   35 ب��ان  علما  ج��ن��دي.   4500 على 

املانيا قتلوا يف هذا البلد منذ 2001.
وكانت مريكل حذرت موؤخرا من ان برلني 
اجلنود  ع��دد  يف  النظر  اع���ادة  يف  تفكر  ال 
عقد  قبل  املهمة  ه��ذه  اط��ار  يف  املنت�صرين 
يف  مرتقب  افغان�صتان  حول  دويل  موؤمتر 

مطلع العام 2010.
وافق  التي  املهمة  ان  نف�صه  امل�صدر  واف��اد 
يتعلق  م��ا  يف  مت���وز  يف  ال���ربمل���ان  عليها 
بار�صال جنود املان بطائرات رادار اواك�س 
اجلوي  امل��ج��ال  م��راق��ب��ة  ع��ل��ى  للم�صاعدة 
هذه  وان  خ�صو�صا  جت���دد،  ل��ن  االف��غ��اين 

الطائرات مل ت�صتطع االنت�صار مطلقا.
كونيا  اىل  االواك�س  طائرات  ار�صلت  وقد 
توؤمن  ان  امل��ف��رت���س  م���ن  ح��ي��ث  ب��رتك��ي��ا 
اذربيجان  لكن  افغان�صتان  ف��وق  مهمات 
بتحليقها  ال�صماح  رف�صتا  وتركمان�صتان 

فوق ارا�صيهما.
لتجديد  تاأييدها  احلكومة  اعلنت  ذلك  اىل 
امل�صاركة الع�صكرية يف قوات االمم املتحدة 
ل�صتة  )يونيفيل(  لبنان  يف  العاملة  املوؤقتة 

ا�صهر.

ك����ي����ف خ�������ص���ر ك�����������رزاي ت����اأي����ي����د ال������غ������رب ؟
ب��ع��د ث��م��ان��ي��ة اع����وام على 
تراجعت  الرئا�شة،  توليه 
االفغاين  الرئي�س  �شعبية 
كان  ان  بعد  ك���رزاي  حميد 
وب��ات  للغرب  امل��دل��ل  االب��ن 
من  ايام  قبل  منبوذا،  يعترب 
توليه من�شبه ر�شميا لوالية 
خم�شة  م��دت��ه��ا  ج���دي���دة 

اعوام.

�مللكة �ليز�بيث مع �المري فيليب ي�ستعد�ن الفتتاح �لربملان يف بريطانيا.. )�أ. ف. ب(

اأوباما يغادر ال�صني اإىل كوريا اجلنوبية 

برلني/ اف ب
املتطورة  الدول  الدولية  ال�صفافية  منظمة  دعت   
قد  ال��ذي  الف�صاد  ام��ام  م�صوؤولياتها  حتمل  اىل 
التي  االقت�صادي  االنعا�س  خطط  فيه  تت�صبب 
و�صرية  الر�صاوى  على  التهافت  اب��واب  تفتح  قد 
امل�صارف املتكتمة ب�صدة. ويف الرتتيب ال�صنوي 
لها،  م��ق��را  ب��رل��ني  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  املنظمة  ل��ه��ذه 
البلدان  �صمن  ف�����ص��ادا  االك���رث  ال����دول  زال���ت  م��ا 
افغان�صتان  مثل  النزاعات  تنخرها  التي  الفقرية 
وال�����ص��وم��ال وال�����ص��ودان وال��ع��راق، االخ���ري يف 
الالئحة. يف املقابل تعترب نيوزيلندا والدمنارك 
موؤ�صر  ح�صب  ف�صادا"  ال��دول  "اقل  و�صنغافورة 
على  دولة   180 يح�صي  الذي  الف�صاد"  "تباين 
منظمات  ع�صر  اجرتها  ا�صتطالعا   13 ا�صا�س 
�صنويا  املنظمة  تن�صر   ،1995 ومنذ  م�صتقلة. 
هذا الرتتيب ومتنح نقاطا ترتاوح بني 10 للدول 
"االكرث  لتلك  �صفر  اىل  "نظيفة"  تعترب  ال��ت��ي 

تورطا يف الف�صاد".
ومن بني الدول ال180 التي �صملتها اال�صتطالعات 
نقطة  اي  "املعدل"  على  فقط  دول��ة   49 ح�صلت 

ت�صاوي 5 او تتجاوزها.
ووزعت املنظمة النقاط ال�صيئة وامل�صجعة.

النخفا�س  بالبنان  اليها  ا���ص��ري  مثال  فاليونان 
�صنة   3،8 اىل   2008 ���ص��ن��ة   4،7 م��ن  نقطتها 
يف  وال�صبعني  احل��ادي��ة  املرتبة  اىل  اي   2009
بيان.  اف��اد  ما  خا�س" على  ب�صكل  "مقلق  تطور 
ال��دول  زال���ت  وم��ا   .24 امل��رت��ب��ة  فرن�صا  وحت��ت��ل 
عر�صة  االك��رث  احل���روب  تهزها  وال��ت��ي  الفقرية 
للف�صاد قررت املنظمة الدولية عدم جماملة الدول 
املتطورة. وكتبت رئي�صتها الدولية هوغيت البيل 
يف تقرير ان "اموال الف�صاد يجب اال جتد مناطق 
للذرائع".  حد  لو�صع  الوقت  ح��ان  اليها.  تلجا 
امل�صارف  �صرية  االوىل  الف�صاد  ا���ص��ب��اب  وم��ن 
"تطال اجلهود الرامية اىل مكافحة الف�صاد  التي 

اكدت  انها  اال  امل�صروقة".  االم���وال  وا�صتعادة 
التي  ال��دول  من  "العديد  تخ�س  امل�صكلة  هذه  ان 

تت�صدر الالئحة".
اىل  حتمي  التي  بقوانينها  املعروفة  الدول  ومن 
مبرتبة  تتمتع  لكنها  امل�صريف  القطاع  كبري  حد 
ت��ات��ي يف  ال��ت��ي  ال��الئ��ح��ة �صوي�صرا  ع��ل��ى  ج��ي��دة 
الرابعة  يف  لوك�صمبورغ  او  اخلام�صة  املرتبة 
ملا  ارتياحها  ع��ن  اع��رب��ت  املنظمة  ان  اال  ع�صر. 
اجنزته منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية من 
عمل ال �صيما ب�صان اجلنات ال�صريبية لكنها دعت 
اىل "بذل املزيد يف جمال املعاهدات الثنائية التي 

تخ�س تبادل املعلومات النهاء نظام ال�صرية".
خلطط  ال�صارة  االآث��ار  اىل  املنظمة  ا�صارت  كما 
الدول  اقرتها  التي  املكثفة  االقت�صادي  االنعا�س 

ال�صناعية يف مواجهة االزمة.
وقالت �صيلفيا �صينك رئي�صة فرع تران�صبارن�صي 
"عندما تنفق مبالغ  االملانية يف موؤمتر �صحايف 

هائلة من االموال العامة ب�صرعة كبرية وت�صبح 
فان  بالعمل،  مثقلة  الربامج  ت�صري  التي  االدارت 

خطر الف�صاد يتفاقم. انها عوامل خطر كبرية".
الكبرية  ال�صركات امام الور�صات  وقد تنجر بعد 
وا�صتدراج العرو�س العمالقة اىل �صمان العقود 
بدفع الر�صاوى. واكدت �صينك انه اذا كانت بع�س 
ارا�صيها  على  الف�صاد  تكافح  املتطورة  ال���دول 
ب�صكل حثيث، فان �صركاتها ال ترتدد يف ممار�صته 

يف اخلارج.
بني  �صيما  ال  اال�صتماع  ال�صائع  "من  ان��ه  وقالت 
بع�س  يف  انه  واملتو�صطة،  ال�صغرية  ال�صركات 
امل�صوؤولني  اف�صاد  �صوى  اآخر"  خيار  ال  البلدان 

الر�صميني املكلفني مبنح العقود العامة.
وقالت بحدة ان "مثل هذه املربرات غري مقبولة" 
موؤكدة م�صوؤولية املانيا )يف املرتبة 14( يف هذا 
 )79 )املرتبة  ال�صني  مع  تتناف�س  والتي  املجال 

على مرتبة اكرب اقت�صاد م�صدر يف العامل.

منظمة ال�صفافية الدولية تدعو الدول الغنية اإىل حتمل م�صوؤولياتها 

ثاباتريو يدفع موراتينو�س للرت�صح ملن�صب وزير خارجية االحتاد االوروبي 
مدريد/ اف ب

االربعاء  ي�صار(  )و���ص��ط  اال�صبانية  البايي�س  �صحيفة  ذك���رت 
لوي�س  خو�صيه  اال���ص��رتاك��ي��ة  اال�صبانية  احل��ك��وم��ة  رئي�س  ان 
انخيل  ميغيل  خارجيته  ب��وزي��ر  ي��دف��ع  ث��اب��ات��ريو  رودري��غ��ي��ث 
موراتينو�س للرت�صح ملن�صب وزير خارجية االحتاد االوروبي. 
منا�صب  توزيع  معركة  "اقتحم  ثاباتريو  ان  ال�صحيفة  واك��دت 
موراتينو�س،  برت�صيح  دافعا  االوروبي"  االحت��اد  يف  القيادة 
املوفد االوروبي اخلا�س �صابقا اىل ال�صرق االو�صط. وا�صتندت 

ال�صحيفة اىل ان ثاباتريو، الذي �صتتوىل بالده رئا�صة االحتاد 
مرة  الول  واف��ق   ،2010 �صنة  من  االول  الن�صف  يف  االوروب���ي 
الثالثاء يف موؤمتر �صحايف.  وبعد  ا�صم موراتينو�س  على ذكر 
ان اعترب موراتينو�س "وزير خارجية جيدا جدا"، اكد ثاباتريو 
انه "ينجز مهمته ب�صكل جيد جدا هنا  واآمل ان يبقى يف احلكومة 
اال�صبانية". من جهته �صرح موراتينو�س الذاعة كادينا �صري "انا 
�صحيح  ا�صبانيا.  خارجية  وزي��ر  اك��ون  ان  و�صعيد  ج��دا  مرتاح 
مر�صحا  ل�صت  لكنني  يذكر  ا�صمي  وان  عني  احلديث  يجري  انه 

تاويل  يجري  مل��اذا  ادري  "ال  م�صيفا  املن�صب"،  لذلك  اتطلع  وال 
"اكيد  وا�صاف  خمتلف".   ب�صكل  احلكومة  رئي�س  ت�صريحات 
اظن  لكن  بارتياح  ل��ق��راره  �صامتثل  وانني  ت�صرفه  حتت  انني 
ان  انه يريدين  قال  )الثالثاء( عندما  انه كان وا�صحا جدا ام�س 
ابقى يف احلكومة اال�صبانية". ونظرا مل�صواره الطويل، بامكان 
خارجية  وزي��ر  ملن�صب  جيدا  مر�صحا  يكون  ان  موراتينو�س 
اخلمي�س  الرت�صيحات  بهذه  البت  و�صيتم  االوروب���ي.   االحت��اد 

خالل قمة طارئة لالحتاد االوروبي.

CNN / دبي
بريطانية  �صحفية  تقارير  ك�صفت 
الوكالة  ب��ني  �صرية  مباحثات  ع��ن 
واإي����ران  ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة 
امللف  القائمة حول  االأزمة  لت�صوية 
ال��ن��ووي االإي�����راين، وت��ن�����س على 
رفع احلظر الدويل عن اجلمهورية 
االإ�صالمية وال�صماح لها باالحتفاظ 
برناجمها  م��ن  االأ���ص��ا���ص��ي  ب��اجل��زء 
ال����ن����ووي، م��ق��اب��ل ال���ت���ع���اون مع 

املفت�صني الدوليني.
"التاميز"  ���ص��ح��ي��ف��ة  ون�������ص���رت 
االتفاق  م�����ص��ودة  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
حممد  و�صعها  نقطة،   13 تت�صمن 
الربادعي، مدير الوكالة الذرية يف  
لك�صر  حماولة  يف  املا�صي،  اأيلول 
النووي  ال��ربن��ام��ج  اجل��م��ود ح��ول 
نهاية  قبيل  للجدل،  املثري  االإيراين 
التابعة  الرقابية  للهيئة  رئا�صته 

لالأمم املتحدة.
للطاقة  الدولية  الوكالة  نفي  ورغم 
مباحثات  اأي�����ة  اإج�������راء  ال����ذري����ة 
���ص��ري��ة م���ع ط���ه���ران ووج�����ود مثل 
ال�صحيفة  اأن  اإال  امل�����ص��ودة،  ه���ذه 
ن�صخة من  اأنها ح�صلت على  اأك��دت 
"القلقة  االأط��راف  اأحد  من  امل�صودة 

من م�صمونها"، بح�صب و�صفها.

وت��ن�����س م�������ص���ودة االت����ف����اق على 
الدولية  العقوبات  من  ثالث  �صحب 
وخم�صة  اإي�����ران  ع��ل��ى  امل��ف��رو���ص��ة 
ق������رارات مل��ج��ل�����س االأم�����ن ال����دويل 
تخ�صيب  ب��وق��ف  ط��ه��ران  ت��ط��ال��ب 
يعكف  وق����ت  يف  ال���ي���وران���ي���وم، 
امل��زي��د من  ف��ر���س  ال��غ��رب على  فيه 
العقوبات ال�صارمة على اجلمهورية 
وعدت  امل��ق��اب��ل،  ويف  االإ���ص��الم��ي��ة. 
اإيران بالتعاون مع مفت�صي الوكالة 
�صريطة  ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة 
من  االأ�صا�صي  اجل��زء  على  احلفاظ 
التقرير  وف��ق  ال��ن��ووي،  برناجمها 
الذي ن�صر تزامنًا مع انتقاد الوكالة 
االأممية "تلكوؤ" اإيران بالك�صف عن 

من�صاأة قم النووية.
واعتربت الوكالة اأن هذا الت�صرف 
معها"،  الثقة  بناء  على  ي�صاعد  "ال 
باإمكانية  تتعلق  اأ�صئلة  ويثري  بل 
وج���ود م��ن�����ص��اآت اأخ����رى، م��ا تزال 
يف  ال��ك��ت��م��ان،  ط��ي  تبقيها  ط��ه��ران 
الدويل  املجتمع  م��ع  نزاعها  اإط���ار 

حول برناجمها النووي.
تقرير  يف  ال���وك���ال���ة،  واأ����ص���اف���ت 
من  الكثري  هناك  اأن  االثنني،  ُن�صر 
تو�صحها  مل  التي  العالقة  الق�صايا 
امللفات  خا�صة  ينبغي،  كما  اإي��ران 

طبيعة  حت�صم  اأن  لها  ميكن  ال��ت��ي 
اأن  واإمكانية  ال��ن��ووي،  برناجمها 
ما  وف��ق  ع�صكري،  طابع  ل��ه  يكون 
تقول عدة دول غربية، ويف مقدمتها 
الواليات املتحدة وبريطانيا، الفتة 
عام  ب��داأ  "قم"  من�صاأة  بناء  اأن  اإىل 
2002 ولي�س عام 2007 كما ذكرت 
اإي��ران. وج��اء يف التقرير ال��ذي مل 
بعد،  ر�صمي  ب�صكل  الوكالة  تن�صره 
اإي��ران عن وجود من�صاأة  اإع��الن  اأن 
اأحد يعلم بوجودها  نووية مل يكن 
املا�صي، يجعل  اأيلول  يف قم خالل 
تاأكيد عدم  على  ق��ادرة  الوكالة غري 
وجود من�صاآت اأخرى مبنية اأو قيد 

البناء يف اإيران.
لدى  اإي��ران  اعترب ممثل  من جانبه 
الذرية  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
العامل  املدير  تقرير  يف  جاء  ما  اأن 
لتقاريره  وتكرارًا  "عاديًا  للوكالة 
وكالة  نقلت  ح�صبما  ال�صابقة"، 

"فار�س" االإيرانية.
وت�������ص���ت���ب���ه ال������والي������ات امل���ت���ح���دة 
ب�صعي  ال���غ���رب  يف  وح���ل���ف���اوؤه���ا 
اجل��م��ه��وري��ة االإ���ص��الم��ي��ة الإن��ت��اج 
اأ�صلحة نووية، وهو ما نفته اإيران 
مرارًا بالتاأكيد على حقها يف امتالك 

تقنية نووية الأغرا�س مدنية.

تقرير: مباحثات �صرية بني اإيران والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية


