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ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع��امل

در�س عبد اهلل
يف االن�سحاب
حممد مزيد
ح�سنا ما فعله عبد الله عبد الله حني اعلن ان�سحابه
من �سباق الرئا�سة االنتخابي يف جولته الثانية
امام مناف�سه العتيد حامد كرزاي الذي فاز بها يف
جولته االوىل .
وبالرغم م��ن ان ه��ذا االن�سحاب  ،ي�ترك املجال
وا�سعا لكرزاي حتى مي�ضي لوحده اىل كر�سي
الرئا�سة  ،اال ان امل��راق��ب�ين ا�ستح�سنوا موقف
عبدالله  ،ذل��ك الن ما يبدو من م�ؤ�شرات اعادة
اجلولة االنتخابية بفوز ك��رزاي ثانية وا�ضحة
للعيان ..
وم��ن االم���ور ال��ت��ي ت��وق��ف عندها املحللون يف
تف�سري ان�سحاب عبد الله عبد الله وزير خارجية
حكومة افغان�ستان ال�سابق اع�ل�ان امتعا�ضه
م��ن ع��دم قبول �شروطه للموافقة ب��اع��ادة جولة
االنتخاب  ،تلك ال�شروط التي تقول  ،ب�إقالة رئي�س
اللجنة التي ا�شرفت على جولة االنتخابات االوىل
كما رف�ض �شرطه االخر ،ب�إقالة بع�ض امل�س�ؤولني
احلكوميني.
ان ع�����دم اال����س���ت���ج���اب���ة لإق����ال����ة رئ���ي�������س جلنة
االنتخابات ،يعني ال�شيء الكثري ،وفق التف�سري
املحايد ملعطيات اللعبة االنتخابية التي جرت
يف افغان�ستان ،وميكن اال�ستدالل على واحدة
من تلك املعاين التي ميكن التوقف عندها ،ان
اللجنة التي "فوزت" كرزاي ،برغم الف�ضيحة يف
فرز مليون �صوت مزور ،هي نف�سها التي �ستدير
عملية اعادة االنتخاب ،وبالتايل ،ف�أن من املحتم
عند ذاك ،ح�سب القراءة التي جعلت عبد الله يقرر
االن�سحاب� ،ستكون النتيجة ل�صالح كرزاي مرة
ثانية .
ان ال�����در������س ال������ذي م��ن��ح��ه ع���ب���دال���ل���ه للعامل
وللدميقراطيات احلديثة ،وان ب��دا بغري ق�صد
م��ن��ه ،او رمب���ا ب��ق�����ص��د ،ي��ج��ب ان ي���ؤخ��ذ بنظر
االعتبار ،در���س يقول ب���أن الثقة غري ممكنة يف
الدميقراطيات الوليدة ،وان النا�س مل تعتد بعد
على ال�شفافية املطلوبة.
اع�لان ف��رز مليون �صوت م��زور وب�شكل ر�سمي
عرب و�سائل االعالم  ،ي�شكل �ضربة قوية مل�صداقية
ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف ه���ذا ال��ب��ل��د ال����ذي ي��ن��زف من
جراحات طالبان والقاعدة وارهابهما االعمى  ،بل
هو �ضربة قا�ضية ملفهومها اجلميل ال�شاعري .
علينا يف العراق ان نتعظ من هذا الدر�س الذي
اع��ط��اه عبدالله عبد ال��ل��ه لدميقراطيي العملية
ال�سيا�سية بقبول االحتكام اىل �صناديق االقرتاع
بدون االجنرار  ،اىل تخوين االخر  ،او �إلقاء تهمة
التزوير التي �سبق ان القيت من دون متحي�ص
او تدقيق  ،لكي الن�سمع كالما ،ي�شكك دائما يف
امل�صداقية  ،وعادة ما تنطلق من افواه اخلا�سرين
حتما  .كما ح�صل عندنا يف عام . 2005

ملك كمبوديا يف مهرجان املاء�( ..أ .ف .ب)

عبداهلل عبداهلل يعلن ان�سحابه من الدورة الثانية لأنتخابات
الرئا�سة الأفغانية
كابول /اف ب

اع��ل��ن مر�شح امل��ع��ار���ض��ة الن��ت��خ��اب��ات الرئا�سة
االفغانية عبدالله عبدالله ان�سحابه من الدورة
الثانية لالنتخابات التي �ستجري ال�سبت املقبل،
م��ا ي��دخ��ل ال��ب�لاد يف دوام���ة �سيا�سية جديدة.
فبعد ان رف�ض الرئي�س االفغاين حميد كرزاي
جمموعة من املطالب التي تقدم بها عبدالله يف
م�سعى لتجنب تكرار تزوير االنتخابات الذي
ج��رى يف ال���دورة االوىل ،ق��ال عبد الله ان��ه ال
يرى فائدة من امل�شاركة يف الدورة الثانية .اال
ان عبدالله مل يعلن ع��ن مقاطعة االنتخابات.
وق��ال ان ق��رار امل�شاركة يف االنتخابات يعود
اىل ان�����ص��اره .كما دع��ا عبدالله ان�����ص��اره اىل

عدم اخلروج يف تظاهرات عقب ق��راره .اال ان
مع�سكر ك��رزاي اك��د على ان االنتخابات يجب
ان جت��ري يف موعدها بينما ق��ال حمللون ان
االنتخابات مبناف�س واحد ميكن ان جتري يف
ال�سابع من ت�شرين الثاين/نوفمرب املقبل حتى
لو كانت ن�سبة امل�شاركة اق��ل من ن�سبة ال 38
باملئة التي بلغتها يف الدورة االوىل.
و�صرح عبد الله عبد الله امام ان�صاره يف كابول
"ان القرار الذي �ساعلنه االن مل يكن �سهال .لقد
ك��ان ق��رارا اتخذته بعد م�شاورات وا�سعة مع
�شعب افغان�ستان وم��ع ان�����ص��اري وم��ع زعماء
متنفذين" .وا����ض���اف "احتجاجا ع��ل��ى �سوء
ت�صرف احلكومة وجلنة االنتخابات امل�ستقلة لن

ا�شارك يف االنتخابات".
وخ�لال خطابه الطويل� ،شن وزي��ر اخلارجية
ال�سابق هجوما �شديدا على حكم كرزاي امل�ستمر
منذ ثماين �سنوات ،ما يقلل احتماالت اتفاق
املتناف�سني على �شكل من ا�شكال تقا�سم ال�سلطة.
وقال و�سط ت�صفيق ان�صاره الذين بلغ عددهم
نحو " 2000لقد م��ررن��ا بثماين ���س��ن��وات من
الفر�ص ال�ضائعة ب�سبب �ضعف احلكومة" .ويف
اعقاب عمليات التزوير الوا�سعة التي �شهدتها
ال���دورة االوىل م��ن االنتخابات يف الع�شرين
من اب  ،طالب عبدالله الرئي�س االفغاين باقالة
رئي�س جلنة االنتخابات امل�ستقلة عزيز الله
لودين ووق��ف اربعة وزراء �ساهموا يف حملة

ت�أجيل اجتماع بني كلينتون ونظريها الياباين
وا�شنطن /اف ب
اع���ل���ن���ت وزارة اخل���ارج���ي���ة
االمريكية انه مت ت�أجيل اجتماع
بني وزيرة اخلارجية االمريكية
ه���ي�ل�اري ك��ل��ي��ن��ت��ون ونظريها
ال��ي��اب��اين كات�سويا اوك���ادا كان
مقررا اجلمعة.
ومل ي����رد يف ج�����دول مواعيد
ن�شاطات كلينتون املعدل الذي
ن�شر يف وقت متاخر من ال�سبت
اي ذك��ر للقاء كلينتون باوكادا
ال��ذي ك��ان م��ن امل��ق��رر ان يجري
يف وا�شنطن يف ال�����س��اد���س من

ت�����ش��ري��ن ال���ث���اين ع��ن��د ال�ساعة
� 11,30صباحا ( 15,30ت غ).
ومل ي�صدر اي تو�ضيح ر�سمي
لذلك.
وك������ان م����ن امل����ق����رر ان جت���ري
حم���ادث���ات ك��ل��ي��ن��ت��ون واوك�����ادا
ق��ب��ل اول زي����ارة ر�سمية يقوم
ب��ه��ا ال��رئ��ي�����س االم�ي�رك���ي ب���اراك
اوب��ام��ا اىل ال��ي��اب��ان يف الفرتة
من  12اىل  13ت�شرين الثاين/
نوفمرب و�سط �ضجة ح��ول نقل
قاعدة امريكية مثرية للجدل يف
اليابان.
وتعهد رئي�س ال��وزراء الياباين

ي��وك��ي��و ه��ات��وي��ام��ا ال����ذي توىل
مهام من�صبه يف ايلول�/سبتمرب
املا�ضي ،مراجعة اتفاقية ابرمت
يف عام  2006وتن�ص على نقل
قاعدة فوتينما اخلا�صة بقوات
امل��اري��ن��ز االم�يرك��ي��ة م��ن منطقة
مدينية اىل اجلزء ال�ساحلي من
جزيرة اوكيناوا اجلنوبية.
واق�ترح هاتوياما نقل القاعدة
ال���ت���ي اث�����ارت غ�����ض��ب ال�سكان
ب�����س��ب��ب ���ض��ج��ي��ج ال���ط���ائ���رات
واالح���ت���ك���اك���ات م����ع اجل���ن���ود،
م��ن اجل��زي��رة باكملها ،وه��و ما
عار�ضته وا�شنطن ب�شدة.

احرتاق من�صة �أ�سرتالية يت�سرب منها النفط
منذ �شهرين
�سيدين /اف ب

ا�شتعلت النريان ام�س االحد يف من�صة للنفط تت�سرب
منها االف براميل النفط يف بحر تيمور قبالة ال�ساحل
ال�شمايل الغربي من ا�سرتاليا منذ اك�ثر من �شهرين،
ح�سب ما افادت ال�شركة امل�شغلة للمن�صة.
وج��اء يف بيان �شركة بي تي تي اي بي ا�سرتاليا�سيا
ان "حريقا �شب يف من�صة وي�ست اتال�س ومن�صة بئر
مونتارا النفطية".
وذك��رت متحدثة با�سم ال�شركة ان املخت�صني جنحوا
اخ�يرا يف املرحلة االوىل م��ن اغ�لاق البئر ال��ذي كان
ي�سرب نحو  400برميل من النفط كل يوم يف املحيط
منذ  21اب/اغ�سط�س.
و�صرحت لوكالة فران�س بر�س ان اخلرباء "مل يوقفوا
الت�سرب  ..ولذلك اندلع احلريق لال�سف".
واك���دت ال�شركة ان كافة العاملني يف امل��وق��ع املعزول

الواقع على م�سافة نحو  250كيلومرتا و�سط البحر،
�ساملني وانه يجري العمل حاليا على اخالء املوظفني غري
اال�سا�سيني.
اال ان ال�شركة مل ت�شر اىل خطورة احلريق.
ويحاول م�شغلو املن�صة منذ ا�سابيع وقف الت�سرب الذي
يخ�شى املدافعون عن البيئة من ان يت�سبب يف خماطر
طويلة االمد على احلياة الربية يف املنطقة.
واجلمعة قال عامل بيولوجي كلفته احلكومة اال�سرتالية
بعمل درا�سة على من�صة احلفر و�ست اتال�س ان الت�سرب
الهائل ميثل خطرا مبا�شرا على ع�شرات انواع احلياة
البحرية.
وقال "من املحتمل ان ال تطفو انواع احلياة التي نفقت
او تنفق اىل �سطح امل��اء لفرتات طويلة مما يجعل من
غري املرجح ان نعرث على اع��داد كبرية من احليوانات
امليتة".

ك��رزاي عن العمل .وح��دد مع�سكر عبدالله يوم
ال�سبت موعدا ال�ستجابة كرزاي لهذه املطالب،
وق��ال ان��ه لن ي�شارك يف مناف�سة انتخابية لن
تكون حرة او نزيهة .ومل تلق مطالبه ا�ستجابة
حتى االن حيث اعلنت جلنة االنتخابات امل�ستقلة
انه ال ميكن اقالة لودين اال بقرار من املحكمة
العليا فيما قال كرزاي ان عبد الله لي�س له احلق
يف التدخل يف املنا�صب الوزارية.
وقال عبدالله انه ال يعتقد بوجود فر�صة الجراء
انتخابات حرة ونزيهة يوم ال�سبت املقبل طاملا
بقي لودين ،ال��ذي عينه ك��رزاي ،رئي�سا للجنة
االنتخابية .وا�ضاف ان "اللجنة االنتخابية مل
تكن م�ستقلة .ولو كانت كذلك ملا واجه ال�شعب

و�صول �ستة
�أويغوريني من
غوانتانامو �إىل
�أرخبيل باالو
وا�شنطن /اف ب
و�����ص����ل ����س���ت���ة م�����ن ال�صينيني
االوي����غ����وري��ي�ن امل�����س��ل��م�ين ك��ان��وا
م��ع��ت��ق��ل�ين يف غ���وان���ت���ان���ام���و اىل
ارخبيل ب��االو يف املحيط الهادئ
ام�س االح���د ،يف دفعة ج��دي��دة من
املفرج عنهم من املعتقل املثري للجدل
يف ال��وق��ت ال���ذي ي��واج��ه الرئي�س
االمريكي ب��اراك اوباما �صعوبات
يف اغالق هذه املن�ش�أة.
وكان ه�ؤالء الرجال الذين ينتمون
اىل االقلية امل�سلمة الناطقة بالرتكية
يف �شمال غرب ال�صني ،معتقلني يف
ق��اع��دة غ��وان��ت��ان��ام��و م��ن��ذ اك�ث�ر من
�سبع �سنوات بالرغم من تربئتهم
من تهمة االرهاب.
واو���ض��ح حماموهم يف نيويورك
ان���ه���م و����ص���ل���وا اىل ب�����االو حيث
"�سيعيدون بناء حياتهم بحرية".
وك��ان��ت ادارة ال��رئ��ي�����س ال�سابق
جورج بو�ش بر�أت ال�ستة من التهم
املوجهة اليهم وقررت عدم معاملتهم
على ا�سا�س انهم "مقاتلون اعداء"،
ح�سب ما افادت وزارة العدل.
وقالت وزارة العدل ان املفرج عنهم
ه��م احمد ت��ور���س��ون وعبد اجلبار
عبد الرحمن واده��م حممد وانور
ح�سان وداود عبد الرحيم وعادل
نوري.

مثل هذه امل�شكلة .لقد كانت مهمتها �ضمان اجراء
انتخابات ذات م�صداقية ،ولكننا ر�أينا ما حدث".
وعقب اعالن عبدالله االن�سحاب ،ذكر املتحدث
با�سم كرزاي ان الدورة الثانية من االنتخابات
يجب ان جت��ري رغ��م ان�سحاب عبدالله .وقال
املتحدث وحيد عمر "نعتقد ان االنتخابات يجب
ان جتري ،ويجب ان تكتمل العملية" .وا�ضاف
لقناة اجل��زي��رة "يجب منح ال�شعب الأفغاين
احلق يف الت�صويت".
وت��وق��ع ه���ارون م�ير املحلل ال��ذي مقره كابول
ان جت��ري االن��ت��خ��اب��ات متا�شيا م��ع الد�ستور
االفغاين ،اال انه قال ان كرزاي يغامر بخ�سارة
�شرعيته.

قمة القادة امللغا�ش الثالثاء يف �أثيوبيا بني اخلداع والنجاح
انتاناناريفو /اف ب

يعقد اب��رز ال��ق��ادة امللغا�ش الثالثاء اجتماعا يف
اثيوبيا ملوا�صلة املفاو�ضات احل�سا�سة حول تقا�سم
ابرز منا�صب الفرتة االنتقالية والتي اعلن الرئي�س
املخلوع مارك رافالومنانا انه ينوي خاللها "ك�شف
االوراق".
وت��ن��درج "القمة" اجل��دي��دة بو�ساطة دولية �ضمن
ا�ستمرارية مناق�شات مابوتو نهاية اب وانتاناناريفو
مطلع ت�شرين االول التي اتاحت التو�صل اىل ت�سوية
يطعن فيها مارك رافالومنانا.

وكرر االخري م�ؤخرا انه لن يقبل "ابدا تعيني انقالبي
(اندريه راجولينا) على را�س الفرتة االنتقالية".
و�ستوكل اىل املجتمع ال��دويل خالل ثالثة ايام يف
ادي�س ابابا مهمة التوفيق بني مواقف راجولينا
وراف��ال��وم��ن��ان��ا وال��رئ��ي�����س�ين ال�����س��اب��ق�ين ديدييه
رات�����س�يراك��ا وال��ب�ير زايف ب��ه��دف تطبيق اتفاقات
ت�سوية االزمة التي ابرمت يف مابوتو يف التا�سع
من اب.
وقد ر�سمت تلك االتفاقات باخل�صو�ص معامل فرتة
انتقالية من �شانها ان تقود البالد اىل انتخابات

رئا�سية جترى يف نهاية  2010على اق�صى تقدير.
وب���ع���د ان ف��ق��د دع����م اجل��ي�����ش يف  17اذار �سلم
رافالومنانا ال�سلطة اىل قيادة ع�سكرية نقلتها على
ال��ف��ور اىل راجولينا رئي�س بلدية انتاناناريفو
ال�سابق ال���ذي ا�صبح يف ب�ضعة ا�شهر معار�ضه
الرئي�سي اثر حترك �شعبي.
واعربت اال�سرة الدولية عن رف�ضها ه��ذا التغيري
املناق�ض للد�ستور وعلقت معظم م�ساعداتها اىل بلد
يعترب من اكرث البلدان فقرا يف العامل والذي ت�ضمن
اجلهات املانحة  %70من ميزانية دولته.

ال�سفري الرو�سي :م�شروع االتفاق النووي
الدويل يف "م�صلحة" �إيران
طهران /اف ب

اع����ل����ن ال�������س���ف�ي�ر ال����رو�����س����ي يف
ط��ه��ران ام�����س االح���د ان م�شروع
االت���ف���اق ال���ذي ع��ر���ض��ت��ه الوكالة
الدولية للطاقة الذرية لتخ�صيب
اليورانيوم االي��راين يف اخلارج
"يف م�����ص��ل��ح��ة ايران" ولي�س
"خدعة" الخراج الوقود النووي
من هذا البلد.
وقال ال�سفري الرو�سي يف طهران
ال��ك�����س��ن��در ���س��ادوف��ن��ي��ك��وف يف
مقابلة مع وكالة االنباء االيرانية
الر�سمية "ان هذا االق�تراح لي�س
خدعة ل�سحب اليورانيوم املخف�ض
التخ�صيب من بني يدي ايران".
وا�ضاف "نعتقد ان هذا امل�شروع
وال���ت���وق���ي���ع ع���ل���ى ات����ف����اق تقني

لت�صنيع ال��وق��ود ملفاعل االبحاث
يف طهران هما يف م�صلحة ايران
و���س��ي�����س��اع��دان ع��ل��ى ح��ل امل�سالة
النووية االيرانية".
وق��ال ال�سفري الرو�سي اي�ضا ان
رو���س��ي��ا ت��ع��ت�بر ان "العقوبات
وال���ت���ه���دي���دات ب��ف��ر���ض عقوبات
(جديدة) لن ت���ؤدي اال اىل تعقيد
الو�ضع و�ستقود اىل م�أزق".
وبح�سب دبلوما�سيني غربيني،
ف���ان م�����ش��روع ال��وك��ال��ة الدولية
ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة ي��ن�����ص ع��ل��ى ان
تقوم ايران من االن وحتى نهاية
العام  2009بنقل  1200كلغ من
ا�صل  1500كلغ من اليورانيوم
املخف�ض التخ�صيب لديها (دون
 )%5لتخ�صيبه يف رو�سيا بن�سبة

 %19,75قبل ان ت�صنع منه فرن�سا
"ق�ضبانا نووية" ملفاعل طهران
لالبحاث الذي يعمل حتت مراقبة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وط����ل����ب����ت ط�����ه�����ران م���وا����ص���ل���ة
املفاو�ضات مع رو�سيا والواليات
امل��ت��ح��دة وف��رن�����س��ا ل��ل��و���ص��ول اىل
اتفاق.
واع���ل���ن���ت وزي��������رة اخل���ارج���ي���ة
االم�ي�رك���ي���ة ه���ي�ل�اري كلينتون
ال�سبت ان "الوقت حان لكي تفي
ايران بالتزاماتها" ،وان "لل�صرب
حدودا" .وا�ضافت ان "موافقتها
على ه��ذا االت��ف��اق �ستكون بداية
جيدة" .واعلنت الواليات املتحدة
وفرن�سا انهما تتوقعان ردا ر�سميا
من ايران ب�شان م�شروع االتفاق.

�سفينة �شحن �إيرانية
مهددة بالغرق يف
نهر يانغت�سي
بكني /اف ب

ذكرت و�سائل االعالم ال�صينية الر�سمية
انه مت انقاذ � 37شخ�صا هم افراد طاقم
�سفينة �شحن اي��ران��ي��ة جنحت �صباح
ام�س االح��د عند م�صب نهر يانغت�سي
ومهددة بالغرق ومت نقلهم جوا يف اطار
عملية اغاثة .واكد التلفزيون ال�صيني
ال��ع��ام ان م��روح��ي��ات ار�سلتها وزارة
النقل ال�صينية متكنت من نقل الطاقم
املتعدد اجلن�سيات امل�ؤلف من ايرانيني
وبنغالد�شيني وماليزيني.
ونقل احد اف��راد الطاقم اىل امل�ست�شفى
وجرح اخر اثناء عملية االنقاذ على ما
ذكر م�س�ؤول مالحي بحري للتلفزيون.
ويف وق��ت �سابق ،اعلنت وك��ال��ة انباء
ال�صني اجل��دي��دة ان م��روح��ي��ة متكنت
من انقاذ  13من افراد الطاقم بعد ثالث
�ساعات من احلادث.

�أنغيال مريكل تلقي كلمة �أمام الكونغر�س الأمريكي حول انهيار جدار برلني
تقرير اخباري

يتوقع و���ص��ول امل�ست�شارة
االمل��ان��ي��ة ان��غ��ي�لا م�يرك��ل،
غ��داة اع��ادة انتخابها ،اىل
وا���ش��ن��ط��ن ال��ث�لاث��اء حيث
�ستتطرق يف خطاب تلقيه
ام��ام الكونغر�س اىل م��رور
ع�شرين �سنة على انهيار
ج����دار ب��رل�ين وم�ستقبل
العالقات االطل�سية.

برلني /اف ب

وقبل �ستة ايام من بداية االحتفاالت بذكرى �سقوط
اجلدار يف برلني ،دعيت ام�ست�شارة التي تقود اكرب
اقت�صاد يف اوروب��ا -يف امتياز نادر -اىل التعبري
عن رايها امام جمل�سي الكونغر�س.
وبغ�ض النظر عن اجلانب الر�سمي لهذا اخلطاب،
�ستكون الزيارة اي�ضا فر�صة للتباحث اثناء لقائها
مع ب��اراك اوباما يف البيت االبي�ض ،ح��ول كربى
امللفات الدولية مبا فيها افغان�ستان وايران و�ضبط
اال�سواق املالية ومكافحة التغريات املناخية.
و�ستكون مريكل التي ن�ش�أت يف جمهورية املانيا
الدميوقراطية ال�شيوعية (املانيا ال�شرقية �سابقا)،
ثاين زعيمة املانية فقط تلقي خطابا امام الربملانيني
االمريكيني بعد ك��ون��راد ادي��ن��اور يف العام 1957
ال��ذي حتدث ام��ام كل من جمل�سي الكونغر�س على

حدة.
وقالت مريكل ال�سبت يف ر�سالة فيديو بثت على
موقعها على االنرتنت "انه ل�شرف كبري يل".
واو�ضحت ان هذه الزيارة "اىل ا�صدقاء حقيقيني"
�ستكون فر�صة "لتوجيه ال�شكر اىل الواليات املتحدة"
انها "رافقت بكثري من احلما�سة والتعاطف" عملية
اعادة توحيد املانيا التي بدات قبل ع�شرين �سنة.
وب�شان امل�ؤمتر الدويل حول املناخ الذي �سيعقد يف
كانون االول/دي�سمرب يف كوبنهاغن� ،شددت مريكل
على ان بالدها على غرار االحتاد االوروبي "�ستحث
على اتخاذ قرارات �سيا�سية طموحة".
ام���ا ب�����ش��ان االزم����ة االق��ت�����ص��ادي��ة وامل��ال��ي��ة ،فذكرت
مريكل بانها مل تنته بعد و"اننا مل نتاكد من انها لن
تتكرر".
ويف ه��ذا ال�صدد� ،ستبحث مريكل م��ع اوب��ام��ا يف

�ضبط اال�سواق املالية.
وقال جاك�سون جينز من املعهد االمريكي للدرا�سات
املعا�صرة ح��ول املانيا يف وا�شنطن "ان النا�س
يف برلني يعربون عن القلق ال�شديد من ان تكون
وا�شنطن رمبا اقل �صرامة يف موا�صلة اال�صالحات
وان تعود اىل القواعد القدمية ملراقبة (اال�سواق)".
ل��ك��ن ع��ل��ى م�يرك��ل اي�����ض��ا ان ت��ت��وق��ع م��ط��ال��ب من
وا�شنطن.
وقال جوزف برامل من اجلمعية االملانية لل�سيا�سة
اخلارجية ان امل�ست�شارة �ستكون �ساذجة اذا ظنت ان
لي�س هناك من �شيء يف املقابل لهذه الدعوة.
واع��ت�بر اخلبري "انها خطوة ت�ستدعي خدمة يف
املقابل :وعلى احلكومة االملانية ان حتمل ق�سطا
اكرب من العبء الذي حتمله الواليات املتحدة على
ال�صعيد العاملي" ال �سيما يف افغان�ستان.

وطاملا كانت امل�ست�شارة تقوم بحملتها االنتخابية،
لزمت وا�شنطن ال�صمت حول مطالبها ،لكن االن وقد
اعيد انتخابها� ،ستكون تلك املطالب اكرث احلاحا كما
توقع برامل.
وخل�ص املحلل ال�سيا�سي االملاين ان "فرتة ال�سماح
انتهت" ،م���ؤك��دا ان ن��ف��وذ ب��رل�ين ق��د ي�تراج��ع يف
وا�شنطن اذا رف�ضت املانيا ار�سال املزيد من اجلنود
اىل افغان�ستان ومنح مزيد من القرو�ض ال�ستقرار
باك�ستان او رف�ضت اعتماد �سيا�سة �صارمة يف وجه
تطلعات ايران النووية.
وعلى خطى مريكل ،يتوجه وزير اخلارجية االملاين
اجلديد الليربايل غيدو ف�سرتفيلي اخلمي�س اىل
وا�شنطن حيث �سيتطرق اىل الرغبة يف ان ي�سحب
االمريكيون اخر ا�سلحتهم النووية التي ال تزال على
االرا�ضي االملانية.

