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CNN / نيويورك
ال�شبكة  على  نوعية  حملة  الأح��د  ام�س  املتحدة  الأمم  اأطلقت 
املانحة  احلكومات  ولي�س  الأف����راد،  ت�شتهدف  العنكبوتية 
التي تنوء حتت ثقل الأزمة القت�شادية، للم�شاهمة بتربعات 

وحتدي اجلوع الذي ينه�س مليار �شخ�س حول العامل.
منظمة  د�شنته  مليار" الذي  اأجل  من  "مليار  برنامج  ويهدف 
للو�شول  املتحدة،  للأمم  التابعة  العاملي"  الأغذية  "برنامج 

اإىل مليار فرد من م�شتخدمي الإنرتنت.
وقالت جوزيت �شريان، املدير التنفيذي للربنامج: "اإذا تربع 
اأ�شبوعيًا،  واحد  يورو  اأو  ب��دولر  للإنرتنت  م�شتخدم  مليار 

فيمكننا عندها تغيري حياة مليار جائع حول العامل."
لكن  كتحد حقيقي،  يبدو  قد  مليار �شخ�س  "اإطعام  واأردف��ت: 
يف مقدور التربعات ال�شغرية اإحداث تغيريات كبرية... على 
مر ال�شنوات دعمت احلكومات برنامج الغذاء العاملي لإجناز 

اأن يقوموا بذلك  لكننا ل نتوقع  العامل..  مهامه لإطعام جياع 
م�شتوى  على  للتحرك  الوقت  "حان  واأ�شافت:  مبفردهم." 
قمة  ع�شية  مليار"  اأج��ل  من  "مليار  حملة  وت��اأت��ي  الأفراد." 
"منظمة الزراعة والغذاء "فاو" الذي �شيعقد الثنني ا�شتبقته 
املنظمة الأممية بالدعوة لإ�شراب عن الطعام لت�شليط ال�شوء 
الأمم  م�شوؤويل  كبار  وا�شتجاب  اجل���وع.  اأزم���ة  حجم  على 
بان  للمنظمة،  ال��ع��ام  الأم���ني  راأ�شهم  على  للدعوة،  املتحدة 
ل��لإع��راب عن  ي��وم كامل  مل��دة  ال�شيام  ال��ذي يعتزم  م��ون،  كي 
"ت�شامنه مع مليار فرد حول العامل ل يجدون ما ي�شد رمقهم"، 

وفق ماري اأوكابي، الناطقة با�شم الأمم املتحدة.
وارتفع عدد جياع العامل مبا يناهز 100 مليون فرد هذا العام 
العاملي"  الغذاء  "برنامج  الرقم مليار �شخ�س، وفق  ليتجاوز 
يف  للم�شاعدة،  دولر  مليار   6.7 اإىل  حاجته  عن  اأعلن  ال��ذي 

حني  �شاهمت اجلهات املانحة حتى الآن ب� 2.9 مليار دولر.

اأدنى م�شتوياته منذ  اإىل  الغذائية  املعونات  وقد و�شل تدفق 
يف  اآخ��ذ  العامل  يف  اجلوعى  ع��دد  اأن  حني  يف  عامًا،  ع�شرين 
اأ�شعار  ارتفاع  على  املرتتبة  الآث��ار  اإىل  يرجع  وذلك  الزدي��اد 
ازدياد  اإىل  بالإ�شافة  العاملية  املالية  والأزم��ة  الغذائية  املواد 

�شوء الأحوال اجلوية.
وكان برنامج الأغذية العاملي يعتزم هذا العام توفري م�شاعدات 
غذائية حلوايل 108 مليون �شخ�س يف 74 بلدًا يف خمتلف 
الربنامج  دفع  التمويل  يف  احلاد  العجز  ولكن  العامل،  اأنحاء 
بع�س  يف  للجوعى  املقدمة  الغذائية  احل�ش�س  تخفي�س  اإىل 

البلدان، وتعليق بع�س العمليات يف مناطق اأخرى.
 وي�شاعد الربنامج يف ال�شرق الأو�شط مليني من الأ�شخا�س 
الأغذية،  اأ�شعار  ارتفاع  جراء  ت�شرروا  والذين  �شعفًا  الأكرث 
الطبيعية  ال��ك��وارث  اإىل  بالإ�شافة  العاملية  املالية  والأزم���ة 
عدد  على  �شلبية  اآث��ارًا  اأن ترتك  �شاأنها  من  التي  وال�شراعات 

من البلدان يف املنطقة.
غذائية  م�شاعدات  الفل�شطينية  الأر���س  يف  الربنامج  ويوفر 
اللجئني  غ��ري  الفل�شطينيني  م��ن  �شخ�س  األ��ف   600 لقرابة 

الأ�شد �شعفًا الذين يقطنون يف قطاع غزة وال�شفة الغربية.
 1.1 لنحو  غذائية  م�شاعدات  العراق  يف  الربنامج  يقدم  كما 
مليون �شخ�س من امل�شت�شعفني، من بينهم ال�شيدات احلوامل 
يعانون  ال��ذي��ن  اخلام�شة  �شن  دون  والأط��ف��ال  واملر�شعات 
ن�شاء  تعولها  التي  والأ�شر  ال�شل  ومر�شى  التغذية  �شوء  من 
اإىل  بالإ�شافة  البتدائية  املرحلة  وتلميذ  املزارعني  و�شغار 

النازحني داخليًا الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي.
وقام برنامج الأغذية العاملي موؤخرًا بزيادة حجم عمليته يف 
ن��ازح يف �شمال  األ��ف  اأك��رث من 150  اأج��ل م�شاعدة  اليمن من 
خم�شة  قبل  �شعدة  يف  ب��داأ  ال��ذي  العنف  ت�شاعد  بعد  البلد 

اأعوام.

طهران -  �شنغافورة / الوكالت 
ميزانية  ت��خ�����ش��ي�����س  ان  لري���ج���اين  وق�����ال 
بعد  والتدخلت  اي��ران  �شد  العلمية  للحرب 
اليرانية  الداخلية  ال�شوؤون  يف  النتخابات 
والج������راءات الخ����رية ���ش��د ط��ه��ران وتقدمي 
املقرتحات غري العقلنية يف املو�شوع النووي 
اليراين توؤكد ان التغيريات مل تكن ال مظاهر 

ال�شيا�شيني". ال�شاذجني  "خلداع 
من جانب اخر بداأ جمل�س ال�شورى ال�شلمي 
مناق�شاته ام�س ملو�شوع منح الثقة للمر�شحني 
الثلثة الذين اقرتحهم الرئي�س اليراين لتويل 
والطاقة.  والرفاه  والتعليم  الرتبية  وزارات 
ي��ذك��ر ان جم��ل�����س ال�����ش��ورى ال���ش��لم��ي ب��داأ 
حممود  الي��راين  الرئي�س  بح�شور  مناق�شاته 
املر�شحني  ع��ن  دف��اع��ا  ليتحدث  جن��اد  اح��م��دي 
لتويل  الذين طرحهم  الثلث  ال��وزارات  لتويل 

الوزارات املتبقية يف حكومته.
املر�شحون  ال�����وزراء  ي��ط��رح  ان  امل��ق��رر  وم���ن 
وهم  ال�������وزارة  لدارة  اجل���دي���دة  ب��راجم��ه��م 
ال��رتب��ي��ة حميد ر���ش��ا حاجي  ل��وزي��ر  امل��ر���ش��ح 
ناجمو  جميد  الطاقة  لوزير  واملر�شح  بابائي 

الجتماعي  والتاأمني  الرفاه  لوزير  واملر�شح 
م�شرع  ق���ال  ذل�����ك،   اىل  ����ش���ادق حم�����ش��ويل. 
الحد  ام�����س  ن�شرت  ت�شريحات  يف  اي���راين 
ت�شنع  اأن  قريبا  مبقدورها  �شيكون  اي��ران  ان 
مل  اذا  متطور  �شاروخي  دف��اع  نظام  بنف�شها 
النظام اىل اجلمهورية  ت�شلم رو�شيا مثل هذا 
ال�شلمية. جاء التحذير على ل�شان علء الدين 
ب��روج��ردي ال��ذي ي��راأ���س جلنة الم��ن القومي 
وال�شيا�شة اخلارجية بالربملان اليراين ويعد 
ت��زاي��د �شيق ط��ه��ران مما  ع��لم��ة على  اأح���دث 
بتنفيذ  الن  حتى  رو�شيا  التزام  عدم  تعتربه 

�شفقة �شواريخ.
تناأى  ك��ي  غربية  �شغوطا  رو���ش��ي��ا  وت��واج��ه 
النووي  برناجمها  ب�شبب  اي��ران  عن  بنف�شها 
ايران  لبيع  عرو�س  موا�شلة  عن  توقفت  وقد 
املتطورة  اجل����وي  ال���دف���اع  ���ش��واري��خ  ن��ظ��ام 
عن  ي��زد  اف��ت��اب  �شحيفة  ونقلت   . ا�����س-300 
التي  بالدولة  لي�شت  "ايران  قوله  بروجردي 
اأخ���رى  دول  ام��ت��ن��اع  ل���دى  م�شريتها  ت��ت��وق��ف 
اجلمهورية  "�شتتمكن  وق��ال  التعاون."  ع��ن 
التي  القدرات  اىل  وبالنظر  بالطبع  ال�شلمية 

ال�شاروخي  النظام  ه��ذا  ان��ت��اج  م��ن  متتلكها 
البعيد." ومل يخ�س  امل�شتقبل غري  بكثافة يف 
ي�شري  اأن��ه  ب��دا  لكن  التفا�شيل  يف  ب��روج��ردي 
نظام  ق���درات  نف�س  ل��ه  ���ش��اروخ��ي  ن��ظ��ام  اىل 
ا�س-300. وجاءت ت�شريحات بروجردي بعد 
ايراين  ع�شكري  م�شوؤول  �شكوى  من  يومني 
رفيع من عدم ت�شليم رو�شيا للنظام ال�شاروخي 
الذي ل تريد الوليات املتحدة اأن حت�شل عليه 
المريكية  اخلارجية  وزي��رة  واأ�شادت  اي��ران. 
تقدمي  بعدم  املا�شي  ال�شهر  كلينتون  هيلري 
رو�شيا ال�شواريخ اىل ايران التي تختلف مع 
الغرب حول برناجمها النووي وال�شاروخي. 
حمددة  لتعهدات  املتحدة  ال��ولي��ات  وت�شعى 
ايران  على  اأ�شد  عقوبات  بفر�س  رو�شيا  من 
الغرب  ي�شتبه  الذي  النووي  برناجمها  ب�شبب 
اأنه يهدف اىل انتاج ا�شلحة نووية بينما تنفي 

ايران ذلك.
الدفاع ال�شاروخي )ا�س-300 بي.ام. ونظام 
ايه- )ا���س.  با�شم  الغرب  يف  امل��ع��روف  ي��و1( 
والطائرات  ال�شواريخ  ا�شقاط  على  قادر   )20
 150 م�شافة  على  اأه��داف  على  اطلقه  وميكن 

كيلومرتا ويطري ب�شرعة تزيد عن كيلومرتين 
يف ال��ث��ان��ي��ة. واأمل��ح��ت ا���ش��رائ��ي��ل ال��ت��ي يعتقد 
يف  الوحيدة  النووية  الرت�شانة  متتلك  اأن��ه��ا 
ايران  مهاجمتها  امكانية  اىل  الو�شط  ال�شرق 
نووية.  اأ�شلحة  امتلك  من  ملنعها  حماولة  يف 
باطلق  هجوم  لي  بالنتقام  اي��ران  وه��ددت 

�شواريخ متو�شطة املدى على ا�شرائيل.
ال��ق��وات اجلوية  اأع��ل��ن ق��ائ��د  اأخ���رى  م��ن جهة 
الي�����راين ال��ربي��ج��ادي��ر ج����رال ح�����ش��ن �شاه 
جو-جو  �شواريخ  لنتاج  خطط  عن  �شايف 
�شحيفة  نقلته  م��ا  ح�شب  احل���راري  بالتعقب 
جمهوري ا�شلمي يوم الحد. وكثريا ما تعلن 
الع�شكرية وتطويرها  قدراتها  تقدم  ايران عن 
ا�شتعدادها  اظ��ه��ار  بغر�س  ج��دي��دة  اأ�شلحة 
قال  مت�شل،   �شياق  ويف  للتهديدات  للت�شدي 
يف  كو�شر  برنار  الفرن�شي  اخلارجية  وزي��ر 
ت�شريحات ن�شرت ام�س الحد ان ايران تعتزم 
املتحدة  المم  �شاغته  اتفاق  رف�س  يبدو  فيما 
مع قوى عاملية بهدف منعها من احل�شول على 
ميكن  التي  بالدرجة  اليورانيوم  انتاج  �شبل 
اأن ي�شتخدم بها يف �شنع ال�شلحة. ومبوجب 

القرتاح الذي طرح ال�شهر املا�شي تنقل ايران 
منخف�س  ال��ي��وران��ي��وم  م��ن  املئة  يف   75 نحو 
التخ�شيب املوجود لديها اىل اخلارج لتحويله 
اىل وقود ي�شتخدم يف مفاعل اأبحاث بطهران. 
به  ردت  الذي  العر�س  ان  دبلوما�شيون  وقال 
اليورانيوم  من  كافية  كمية  لها  �شيتيح  اي��ران 
ل��ت��ح��وي��ل��ه اىل م���واد  م��ن��خ��ف�����س ال��ت��خ�����ش��ي��ب 
اأن ت�شنع قنبلة وهو ما ل تقبله فرن�شا  ميكن 

والوليات املتحدة.
�شحيفة  مع  مقابلة  يف  كو�شر  �شئل  وعندما 
النهائي  اي��ران  ق��رار  ك��ان  اذا  عما  ا�شرائيلية 
المر  ن�شف  اأن  "ميكن  اأج��اب  بعد  ي�شدر  مل 
الرد  فان  الم��ر  واق��ع  لكن يف  النحو  على هذا 
خمز..  اأم���ر  ه��ذا  �شلبي.  وه��و  تقريبا  ���ش��در 
يديعوت  ل�شحيفة  و���ش��رح  خمز."  خم���ز.. 
باأخذ كمية كبرية  "نطالب  اليومية  اأحرونوت 
ل  لننا  التخ�شيب  منخف�س  اليورانيوم  من 
اليورانيوم  تخ�شيب  يوا�شلوا  اأن  نريدهم 
ال���ذي مي��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام��ه يف ي���وم م��ن الي���ام 
نحن  ن��ق��وم  بينما  الع�شكرية  الغ��را���س  يف 

بتخ�شيب اليورانيوم بالنيابة عنهم." 

الريج��اين: وا�سنط��ن م�ستم��رة بعدائيته��ا جت��اه اإيران 
ال�شورى  جمل�س  رئي�س  ق��ال 
علي  الي�������راين  ال����ش���ام���ي 
العلنية  اجلل�شة  يف  لريجاين 
مل��ج��ل�����س ال�������ش���ورى ام�����س ان 
اتخذتها  ال��ت��ي  الج������راءات 
الي��راين  ال�شعب  �شد  اأمريكا 
ت�شري اىل عمق هذه التغيريات 
وم��ن ه��ذه الج���راءات متديد 
ايران  �شد  والعقوبات  القيود 
قبل  م��ن  اخ���رى  �شنة  ل��ف��رة 
ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي ب���اراك 
اوباما وجتميد ار�شدة موؤ�ش�شة 

علوي يف اأمريكا.

رئي�س وزر�ء كو�سوفو ينتخب.. )�أ. ف. ب(

بان كي مون ميتنع عن الطعام الأجل جوعى العامل 

قمة اأبيك تتجاهل املناخ و�سعر ال�سرف وتوؤكد رف�ض احلماية التجارية

الرئي�ض النيج�ريي يلتقي ق���ادة مت�رد �س���ابقني 

مليار من اأجل مليار

�شنغافورة / رويرز
قال الرئي�س الرو�شي دميرتي ميدفيديف ام�س الحد انه ياأمل بالتو�شل اىل معاهدة 

جديدة خلف�س ال�شلحة ال�شرتاتيجية مع الوليات املتحدة بحلول ال�شهر املقبل.
واأ�شاف بعد حمادثات مع الرئي�س المريكي باراك اأوباما يف �شنغافورة "اأمتنى اأنه 
كما اتفقنا يف وقت �شابق... اأن يكون بامكاننا امتام املعاهدة بحلول كانون الول."

ال�شلحة  خف�س  م��ع��اه��دة  با�شتبدال  ال��ع��امل  يف  ن��ووي��ت��ني  ق��وت��ني  اأك���رب  وال��ت��زم��ت 
يف  الول  كانون  دي�شمرب  من  اخلام�س  يف  تنتهي  التي   )1 )�شتارت  ال�شرتاتيجية 

اطار جهودهما لفتح �شفحة جديدة يف العلقات الثنائية.
على �شعيد اخر حذر الرئي�س الرو�شي دميرتي مدفيديف ام�س الحد ايران من انها 
قد تواجه عقوبات جديدة يف حال مل يحرز تقدم حول تبديد املخاوف من برناجمها 
"اننا  اوباما  باراك  المريكي  نظريه  مع  لقاء  بعد  الرو�شي  الرئي�س  وقال  النووي. 
م�شتعدون للم�شي قدما" للتحقق من ان برنامج ايران النووي هو لغرا�س �شلمية 
بحتة. وا�شاف "يف حال ف�شلنا فان اخليار الخر يبقى مطروحا على الطاولة لخذ 

امل�شاألة يف اجتاه خمتلف" يف ا�شارة اىل فر�س عقوبات جديدة على طهران.

تيجو�شيجالبا / الوكالت 
مانويل  املخلوع  ه��ن��دورا���س  رئي�س  ق��ال 
زيليا انه �شريف�س العودة اىل الرئا�شة يف 
التي جنمت  اطار اي �شفقة لنهاء الزمة 
عن عزله قائل ان فعله ذلك �شي�شفي �شرعية 
حزيران.  يف  وق���ع  ال���ذي  الن��ق��لب  ع��ل��ى 
امريكا  فيها  تو�شطت  اتفاقية  وان��ه��ارت 
هندورا�س  يف  ال�شيا�شية  الزم���ة  لن��ه��اء 
يف وقت �شابق من ال�شهر اجلاري بعد ان 
روبرتو  لهندورا�س  الفعلي  الرئي�س  قال 
جديدة  حكومة  �شي�شكل  ان��ه  ميت�شيليتي 
دون زيليا. وقال زيليا الذي كان يقراأ من 

الرئي�س المريكي باراك  ر�شالة كتبها اىل 
ف�شاعدا  التاريخ  هذا  من  "اعتبارا  اوباما 
اتفاق للعودة  اوؤكد قراري بعدم قبول اي 
وكان  هذاالنقلب."  يغطي  الرئا�شة  اىل 
بالتفاق  الم��ر  ب��ادئ  يف  رح��ب  قد  زيليا 
لل�شلطة.  اعادته  اىل  يهدف  انه  قال  ال��ذي 
اعادة  اىل  اجلنوبية  امريكا  زعماء  ودع��ا 
ا�شعفت  وا�شنطن  ولكن  لل�شلطة  زيليا 
انها �شتعرتف  على ما يبدو موقفه بقولها 
بانتخابات رئا�شية جتري يف 29 نوفمرب 
ا�شا�س  ع��ل��ى  ب��ب�����ش��اط��ة  ال���ث���اين  ت�����ش��ري��ن 

التوقيع على التفاقية.

يحذر طهران من عقوبات جديدة 
ميدفيديف: اأمتنى التو�سل ملعاهدة 

�ستارت جديدة بحلول كانون االول

زياليا :  لن اأفاو�ض ب�ساأن عودتي 
اإىل رئا�سة هندورا�ض

بري�شتينا  / اف ب
ابوابها  الق����رتاع  مكاتب  فتحت   
ام�������س الح�����د يف ك��و���ش��وف��و يف 
ت���غ(   5،00(  7،00 ال�������ش���اع���ة 
التي  الوىل  البلدية  للنتخابات 
اعلن  منذ  القليم  �شلطات  تنظمها 
ا�شتقلله عن �شربيا يف 17 �شباط 

.2008
مليون  ون�شف  مليون  م��ن  واك��رث 
الفي  من  اكرث  اىل  مدعوون  ناخب 
م��ك��ت��ب اق�����رتاع لخ��ت��ي��ار روؤ����ش���اء 
وم�����ش��اع��دي��ه��م يف 36  ب��ل��دي��ات��ه��م 
العا�شمة  فيها  مب��ا  بلديا  جمل�شا 

بري�شتينا.
مفتوحة  القرتاع  مكاتب  و�شتبقى 
بالتوقيت   19،00 ال�شاعة  حتى 

املحلي )18،00 تغ(.
امل��ح��اذي  ك��و���ش��وف��و  ���ش��م��ال  ويف 
بلغراد  من  ماليا  امل��دع��وم  ل�شربيا 
ي�شكلون  ال��ذي��ن  ال�����ش��رب  ي��ع��ت��زم 
اغلبية مقاطعة النتخابات بكثافة.

تعترب  ال����ت����ي  ����ش���رب���ي���ا  وحت����ت����ج 
على  اجلنوبي  اقليمها  كو�شوفو 
اعلن ا�شتقلله، امام حمكمة العدل 

الدولية.
لكو�شوفو  ال�شربي  ال��وزي��ر  وق��ال 
غوران بوغدانوفيت�س ان امل�شاركة 
يعني  امل��ح��ل��ي��ة  الن���ت���خ���اب���ات  يف 

العرتاف با�شتقلل كو�شوفو.
الثمانني  ال�شرب  اىل  بالن�شبة  اما 
الفا املوزعني على اجليوب املختلفة 
يف كو�شوفو و�شط ال�شكان اللبان 

فان خيار املقاطعة لي�س �شهل.
ودعا ناطقون �شربيون يف اجليوب 
ا�شتمرارية  لتاأكيد  الت�شويت  اىل 

الوجود ال�شربي يف كو�شوفو.
وبح�شب اللجنة النتخابية فان 22 
من الحزاب ال�شيا�شية والتحالفات 
ال74  امل�����ش��ت��ق��ل��ني  وامل���ر����ش���ح���ني 

امل�شجلني يف النتخابات �شرب.
وك���ان���ت خ��ط��ة امل���ب���ع���وث ال����دويل 
ال�������ش���اب���ق ل���ك���و����ش���وف���و م���ارت���ي 
 2007 يف  اعدها  الذي  اهتي�شاري 
كو�شوفو،  ا�شتقلل  على  و�شاعدت 
تن�س على منح ال�شرب حكما ذاتيا 
وا�شعا يف جمال الدارة البلدية يف 
واملالية  والرتبية  ال�شحة  ميادين 

وحتى بع�س امل�شائل المنية.
على  اهتي�شاري  خطة  حت�شل  ومل 
م���واف���ق���ة جم��ل�����س الم�����ن ال����دويل 
رو�شيا  معار�شة  ب�شبب  خ�شو�شا 
رف�شها  يف  ���ش��رب��ي��ا  ت��دع��م  ال��ت��ي 

ا�شتقلل كو�شوفو.
اللف  الق����رتاع  على  و�شي�شرف 
من املراقبني امل�شتقلني بينهم وفود 
واملفو�شية  اوروب�����ا  جمل�س  م��ن 

الوروبية.
ل�شمان  ام��ن��ي��ة  ت��داب��ري  وات���خ���ذت 
ملنا�شبة  ال���ن���ظ���ام  وح���ف���ظ  الم�����ن 
النتخابات املحلية. واعلنت وزارة 
�شيتم  انه  ال�شبت  داخلية كو�شوفو 
�شرطي  اآلف  اكرث من خم�شة  ن�شر 
يف  الق����رتاع  �شري  ح�شن  ل�شمان 

كو�شوفو.

�سكان كو�سوفو ي�سوتون 
الأول مرة منذ االأ�ستقالل

�شنغافورة / الوكالت 
واملحيط  ل�شيا  القت�شادي  التعاون  قمة  انهت 
ببيان  �شنغافورة  يف  قمتها  )اأب��ي��ك(  ال��ه��ادي 
�شابقة  م�شودة  يف  وردت  ا�شارات  منه  حذفت 
حول تبني "ا�شعار �شرف تعتمد حرية ال�شوق" 

واخلف�س امل�شتهدف يف انبعاثات الكربون.
ال�21  ال���دول  ان  للقمة  اخلتامي  البيان  وق��ال 
ملحادثات  ال���دوح���ة  ج��ول��ة  لن���ه���اء  ���ش��ت�����ش��ع��ى 
قادة  وان   ،2010 عام  بحلول  العاملية  التجارة 
الدول امل�شاركة يف القمة "يرف�شون كل ا�شكال 
التي  البيان ان دول املجموعة  احلماية". وقال 
ت�شم اليابان وامريكا وال�شني تتعهد مبوا�شلة 
خطط التحفيز القت�شادي حتى ي�شتقر التعايف 

القت�شادي العاملي ب�شكل وا�شح. وقال البيان: 
"نرف�س ب�شدة كل ا�شكال احلماية ونعيد التاكيد 
على التزامنا بانفتاح ال�شواق ونناأى بانف�شنا 
ال�شتثمارات  ان�شياب  امام  قيود  اي  عن و�شع 

او التجارة يف ال�شلع واخلدمات".
اوباما  ب��اراك  المريكي  الرئي�س  حث  وبعدما 
القادة ال�شيويني على تعديل و�شع اقت�شاداتهم 
التوازن  واع����ادة  الت�شدير  على  تعتمد  ال��ت��ي 
العودة  ميكننا  "ل  البيان:  قال  العاملي،  للنمو 
منو  نهج  اىل  نحتاج  بل  كاملعتاد‘،  ’النمو  اىل 
القت�شادي".  للتكامل  جديد  ومن���وذج  جديد 
اجل  من  "�شن�شعى  بالقول:  ذلك  البيان  وف�شل 
البتكار  يدعمه  وم�شتدام  و�شامل  متوازن  منو 

يوفر  دائ���م  ت��ع��ايف  ل�شمان  امل��ع��رف��ة  واقت�شاد 
اخرى  جهة  من  �شعوبنا".  وينفع  العمل  فر�س 
المريكية  التجارة  نطاق  تو�شيع  موؤيدو  اأ�شاد 
مع  للرتباط  المريكي  بالتحرك  اخل���ارج  يف 
تكتل اقليمي يف املُحيط الهادي قائلني انه ميثل 
خطوة مو�شع ترحيب اىل الأمام من قبل اإدارة 
اأوباما  باراك  المريكي  الرئي�س  وقال  اأوباما. 
املتحدة  ال��ولي��ات  ان  ال�شبت  ي��وم  طوكيو  يف 
�شتدخل يف مفاو�شات مع ال�شراكة القت�شادية 
عرب املحيط الهادي وهي جمموعة اقليمية تهدف 
اىل ت�شهيل تدفق التجارة بني الدول املطلة على 
املحيط الهادي. والتحرك هو خطوة اأوىل حذرة 
نحو �شيا�شة جتارية اأكرث تو�شعا. واأرجاأ البيت 

البي�س ال�شعي اىل اتفاقات جتارة حرة لتجنب 
يتابع  فيما  ال�شيا�شيني  احللفاء  حفيظة  اث��ارة 
داخلية  واول��وي��ات  ال�شحية  الرعاية  ا���ش��لح 
الوليات  ا�شتعداد  ان  امل��وؤي��دون  وق��ال  اأُخ��رى. 
املتحدة لبدء حمادثات مع التكتل ي�شمن انها لن 
تتخلف وحدها فيما تقوم دول اأُخرى بتقلي�س 
وقال  البع�س.  بع�شها  مع  التجارية  احلواجز 
للتجارة  الطارئة  اللجنة  رئي�س  كوهني  كاملان 
ان  من  بدل   " اعمال  جمموعة  وهي  المريكية 
تكون على الهام�س فيما تربم العديد من الدول 
الآ�شيوية اتفاقات التجارة وال�شتثمار اخلا�شة 
م�شاويا  م�شاركا  املتحدة  الوليات  �شتكون  بها 
ون�شطا يف اأهم جهد جديد لتحرير التجارة يف 

املنطقة." كذلك اأ�شاد م�شرع كبري بالتحرك قائل 
الوليات  يف  الوظائف  خلق  على  �شي�شاعد  انه 
املتحدة ويحافظ على ال�شلت مع منطقة تت�شم 

بالن�شاط القت�شادي.
ال��ل��ج��ن��ة املالية  وق���ال م��اك�����س ب��وك�����س رئ��ي�����س 
مبجل�س ال�شيوخ "منطقة اآ�شيا-املحيط الهادي 
خلل  اقت�شاديا  وال��ت��ك��ام��ل  النمو  �شتوا�شل 
ال�شنوات القادمة." وتاأمل الوليات املتحدة ان 
بتعافيها  التعجيل  اىل  ال�شادرات  تعزيز  يوؤدي 
من الركود العميق. غري ان عددا من امل�شدرين 
اىل  بن�شاط  ال�شعى  يف  لف�شله  اأوباما  انتقدوا 
ان  ميكن  جت��اري��ني  �شركاء  م��ع  اتفاقات  اإب���رام 

تفتح البواب اأمام املُ�شنعني الأمريكيني.

وا�شنطن/ الوكالت 
الرئي�س باراك اوباما  ادارة  ذكرت و�شائل اعلم امريكية ان 
تعتزم نقل عدد من معتقلي غوانتانامو اىل �شجن خال تقريبا 
يف ايلينوي ب�شمال الوليات املتحدة. وكتبت �شحيفة �شيكاغو 
م�شددة  امنية  بتدابري  املحاط  توم�شون  �شجن  ان  تريبيون 
والواقع على بعد نحو 240 كلم اىل غرب مدينة �شيكاغو هو 
الذين ما  ال�شجناء  لنقل  اخليار الول لدى الدارة المريكية 
زالوا معتقلني يف القاعدة الع�شكرية المريكية يف كوبا اليه. 
وذكرت �شبكة التلفزة �شي ان ان من جهتها انه يتوقع  ان يقوم 
الداخلي  الدفاع والعدل والمن  م�شوؤولون كبار يف وزارات 
وكذلك حاكم ولية ايلينوي بات كوين بزيارة ال�شجن الذي 
مارك  اجلمهوري  النائب  عار�س  وقد  زنزانة.   1600 ي�شم 

"الخذ  اىل  البي�س  البيت  داع��ي��ا  اخل��ي��ار  ه��ذا  ب�شدة  ك��ريك 
بالعتبار قبل اي �شيء اخر امن عائلت ايلينوي ووقف اي 

م�شروع يرمي اىل نقل ارهابيي القاعدة اىل وليتنا".
وقال كريك يف ر�شالة موجهة اىل الرئي�س باراك اوباما "ان 
قامت ادارتنا بنقل ارهابيي القاعدة اىل ايلينوي، فان وليتنا 
ملوؤامرات    " زي��رو  غ��راون��د   " �شت�شبحان  �شيكاغو  ومدينة 
الرئي�س  فتحه  ال��ذي  وغوانتانامو  الرهابية".  اجلهاديني 
ال�شابق جورج بو�س يف كانون الثاين 2002 ل�شجن معتقلي 
"احلرب على الرهاب" ا�شبح رمزا لتجاوزات رئا�شة بو�س. 
الثاين  ك��ان��ون  )امل��ق��رر يف  اغ��لق��ه  اوب��ام��ا جعل  ب���اراك  لكن 
2010( من اولوياته وكان من وعود حملته النتخابية. ول 

يزال هناك 215 معتقل يف غوانتانامو.

ابوجا  / اف ب
الرئي�س  ان  الح���د  ام�����س  ر�شمي  م�شدر  اع��ل��ن 
قائدين  ال�شبت  التقى  ادوا  يار  عمر  النيجريي 
�شابقني يف املجموعة امل�شلحة حركة حترير دلتا 
يف  الزم��ة  حل  بهدف  مفاو�شني  وكذلك  النيجر 

دلتا النيجر الغنية بالنفط.
وقال املتحدث الرئا�شي اولو�شيغون ادينيي ان 
القائدين ال�شابقني يف حركة حترير دلتا النيجر 
هري اوكاه وفاره داغوغو وكذلك احلائز على 
لعام 1986 وويل �شوينكا  ال�شلم  جائزة نوبل 

�شاركوا يف املحادثات.
بريد  يف  النيجر  دلتا  حترير  حركة  وو�شفت 
ل��ل�����ش��ح��اف��ة ه���ذه امل���ح���ادث���ات التي  ال���ك���رتوين 
ب"ال�شريحة  �شاعتني"  م��ن  "اكرث  ا���ش��ت��م��رت 

والودية واملفيدة".
الجتماع  هذا  ان  امل�شلحة  املجموعة  وا�شافت 
حركة  بني  ومهم  ج��دي  ح��وار  بداية  "ي�شجل 
امل�شكلت  حلل  واحلكومة  النيجر  دلتا  حترير 
اعلنت  امل��ج��م��وع��ة  ه���ذه  وك��ان��ت  اجلوهرية". 
ت�شرين  م��ن 25  اع��ت��ب��ارا  ال��ن��ار  وق��ف��ا لط���لق 
مع  احلوار"  ل"ت�شجيع  املا�شي  الول/اكتوبر 

احلكومة.
النيجريي  الرئي�س  ان  الرئا�شي  املتحدث  وقال 
ال�شريحة واملثمرة  املحادثات  "ا�شتفاد من هذه 
�شامل  ���ش��لم  اج��ل  م��ن  جم���ددا  ال��ت��زام��ه  لتاأكيد 

وتنمية دلتا النيجر".
مع  الوىل  للمرة  حت��ادث  ادوا  ي��ار  عمر  وك��ان 
الول/اكتوبر  ت�شرين   19 يف  اوك����اه  ه���ري 

املا�شي.
اف���رج ع��ن ه��ري اوك���اه يف متوز/يوليو  وق��د 
الرئي�س  عر�شه  ال��ذي  العفو  على  واف��ق  ان  بعد 
 20 بال�شجن  عقوبة  اوك��اه  ونفذ  ح��زي��ران.  يف 
�شهرا بعد ادانته بتهمة اخليانة وامتلك ا�شلحة 

ب�شورة غري م�شروعة.
وهجمات حركة حترير دلتا النيجر واملجموعات 
اث����رت اىل ح���د ك��ب��ري على  امل�����ش��ل��ح��ة الخ�����رى 
تراجعت  بحيث  نيجرييا  م��ن  النفط  ���ش��ادرات 
خلل ال�شنوات الثلث املا�شية من 2،6 اىل 1،7 

مليون برميل يف اليوم.
دلتا  حت��ري��ر  حل��رك��ة  الرئي�شية  امل��ط��ال��ب  وم���ن 
مبا�شرة  املحليون  ال�شكان  ي�شتفيد  ان  النيجر 
م��ن ال��ع��ائ��دات ال��ت��ي جت��ن��ى م��ن ال��ن��ف��ط والغاز 

الدلتا  ت�شع وليات يف منطقة  امل�شتخرجني من 
وتقدر مبليارات الدولرات.

الرثوات  جميع  تعود   1999 د�شتور  ومبوجب 
الطبيعية يف اي ولية من ولي��ات الحت��اد اىل 

الدولة املركزية.
"�شرع  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  ان  اوك���اه  ه��ري  ويعترب 
ال�شرقة من قبل الدولة" لرثوات الدلتا التي توفر 
90% من عائدات نيجرييا من العملت ال�شعبة، 
العائدات  من   %13 حاليا  يدفع  ك��ان  وان  حتى 

النفطية ملنطقة النتاج.
وقد اقرتحت ال�شلطات موؤخرا منح 10% ا�شافية 
املحليني  لل�شكان  مبا�شرة  النفطية  العائدات  من 
يف وليات الدلتا، لكن هذه الفكرة تتطلب موافقة 

الربملان المر الذي ما زال بعيد املنال.

تقارير : نقل عدد من معتقلي غوانتانامو 
اإىل �سجن يف اإيلينوي 


