
االثنين
31  مايو 2010

العربية56
والعالمية

طوكيو ـ أ.ف.پ: بعد االبقاء على قاعدة 
اميركية في اوكيناوا، قرر احلزب االشتراكي 
الدميوقراطي امس االنسحاب من االئتالف 

احلاكم في اليابان.
وقالــــت رئيســــة احلــــزب االشــــتراكي 
الدميوقراطي ميزوهو فوكوشيما »لقد قررنا 
االنسحاب من احلكومة، بعد ان قال لي اجلميع 

انه من االفضل ان احافظ على قناعاتي«.
وكانت فوكوشيما وحزبها من انصار نقل 
القاعدة خارج اوكيناوا حيث توجد ثالثة ارباع 
القواعد ونصف عدد اجلنود االميركيني الـ 

47 الفا املكلفني بالدفاع عن االرخبيل.
وخــــالل حملة االنتخابات التشــــريعية 
الصيف املاضي، وعد رئيس الوزراء الياباني 

هاتوياما بتخفيف العبء عن السكان احملليني 
الذين يشكون من الضجيج ومخاطر وقوع 

حوادث وجرائم بسبب الوجود االميركي.
وبعد مماطلة دامت اشهرا، ارغم رئيس 
الوزراء على االعتراف بأنه لم يجد حال آخر 
سوى اعادة بناء فوتنما رغم معارضة السكان 

احملليني.

اليابان: القاعدة األميركية تبعد االشتراكيين عن االئتالف الحاكم

»صنداي تايمز« : إسرائيل تنشر غواصات نووية قرب إيران.. وتحتفظ بوجود دائم في »الخليج«
لندن ـ عاصم علي ووكاالت 

كشفت صحيفة »ذي صنداي 
تاميز« أن اسرائيل ستنشر 3 
غواصات أملانية الصنع حتمل 
صواريخ كروز مزودة برؤوس 
نووية، قرب السواحل االيرانية 

في اخلليج العربي.
وأوضحت الصحيفة أن هذه 
الغواصات ميكنها أن تبقى في 
البحـــر حوالى 40 يوما وعلى 
عمق 1150 قدما ملدة أســـبوع، 
الفتة الـــى أن بعض صواريخ 
»كروز« مزودة بأكثر الرؤوس 
النووية تقدما في الترســـانة 

االسرائيلية.
وأشارت الى أن هذه اخلطوة 
االسرائيلية هدفها ردع اجلانب 
االيرانـــي وجمـــع املعلومات 
االستخباراتية واالنزال احملتمل 

لعمالء في جهاز املوساد.
ونقلت عن أحد ضباط طواقم 
الغواصات »اننا قاعدة صلبة 
إذ  جلمع املعلومات احلساسة 
ميكننا البقاء لفترة طويلة في 

مكان واحد«.
وبحسب الصنداي التاميز، 
فإن اسرائيل أرسلت الغواصة 
األولى ردا علـــى مخاوف من 
استهداف قواعد جوية ومنصات 
الطالق الصواريخ في اسرائيل 
ايرانية  بصواريخ بالســـتية 
وســـورية وأخـــرى لـ »حزب 

اهلل«.
وأشارت الصحيفة الى أن تل 
أبيب أرسلت سابقا الغواصات 
الثالث »دولفـــني« و»تكوما« 
و»ليفاثيـــان«، وهي من طراز 
»فلوتيـــال 7«، إلـــى اخلليـــج 
العربـــي، إال أنها اتخذت قرارا 
بضمان وجـــود دائم لغواصة 

واحدة على األقل.
ويتراوح عديـــد طاقم كل 
غواصة ما بـــني 35 و50 فردا 

يقودهم كولونيـــل قادر على 
اطالق صاروخ »كروز« نووي. 
وتابعت الصحيفـــة نقال عن 
مصادر اسرائيلية أن الغواصات 
ستســـتخدم أحد صواريخها 
التي يبلغ مداها 1500 كيلومتر 
وميكنها اصابـــة أي هدف في 
ايران، في حال واصلت األخيرة 
ما سمته الصحيفة »برنامجها 

اتراك خالل زيارة الى البرازيل، 
كرر اردوغان انتقاداته للغرب 
بسبب صمته بشأن اسرائيل 
التي يعتقد انها القوة النووية 

الوحيدة في الشرق االوسط.
ودون ان يسمي اسرائيل، 
قال اردوغان »انكم ال تظهرون 
االسلوب نفســـه بل تثيرون 
العالم ضد ايـــران. ال أرى ان 

لصنع األسلحة النووية«.
الى ذلك، اتهم رئيس الوزراء 
التركي رجـــب طيب اردوغان 
امس االول الدول الغربية بأنها 
تفتقد »الصـــدق واالنصاف« 
فـــي معاجلتها للملف النووي 
اإليراني، حسبما افادت وكالة 

انباء االناضول.
الى صحافيني  وفي حديث 

ذلك يتســـم بالعدل والصدق 
والنزاهة«.

ودخلت تركيـــا والبرازيل 
وهمـــا دولتان غيـــر دائمتي 
العضويـــة فـــي مجلس االمن 
الدولي في مواجهة متصاعدة 
التي  الواليـــات املتحـــدة  مع 
رفضت اتفاقا توصلتا اليه في 
17 مايو مع طهران حول تبادل 

أردوغان يتهم الدول الغربية بأنها »غير صادقة وغير منصفة« في »النووي اإليراني«

)أ.ف.پ( فلسطينيون يتفحصون موقع الدمار الذي خلفته غارات اسرائيلية على رفح جنوب غزة أمس األول       

)أ.پ( الوزير البريطاني املستقيل ديڤيد لوز                   

اتهام إسرائيلي جديد لسورية 
بإنشاء مواقع نووية سرية

دبيـ  العربية.نت: أثارت صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية 
من جديد، حكاية املواقع السورية السرية ذات العالقة 
ببرامج نووية، وأوردت أن جهازا استخباراتيا غربيا 
حصل على صور ملوقع ســـوري سري بعدما طلب من 
شركة ديجتال غلوب تصويره عدة مرات بواسطة األقمار 
الصناعية، وأشارت إلى أن هذه الصورة متوافرة على 
موقع غوغل ايرث حاليا، وقالت إن الصور تظهر ما ال 
يقل عن خمس منشآت محروســـة من دون أن تعرف 
أهدافها أو طبيعتها تقع على احلدود مع لبنان وحتديدا 
في بلدة البيداء في محافظـــة حماة ونقلت الصحيفة 
عن »مصـــادر مطلعة«: »أنه خالل العامني املاضيني مت 
تصوير املواقع اخلمســـة ما ال يقل عن 16 مرة، مشيرة 
إلـــى أن »منطقة التصوير والتورايخ التي صورت في 
املنطقة واضحة لكل زائري اإلنترنت من مســـتخدمي 

برنامج غوغل ايرث«.
وتابعت الصحيفة أن هناك عملية لتشييد ما يقرب 
من 40 مبنى سكنيا تبدو مختلفة عن التي يقطنها سكان 
املناطق املجاورة، من حيث الشكل ومواد البناء، مشيرة 

إلى أن هذه املباني قد تستخدم ألغراض نووية.
وكانت طائرات إسرائيلية قصفت موقع »الكبر« في 
دير الزور شمال غربي سورية في سبتمبر عام 2007 
بحجة كونه منشأة نووية سرية، فيما أكدت احلكومة 

السورية إن املوقع كان موقعا عسكريا قيد اإلنشاء.
وعقب ذلك قام مفتشو الوكالة الذرية في يونيو عام 
2008 ألول مرة بالفحص إال أن سورية رفضت السماح 
بزيارات أخرى ولم تســـمح للمفتشني أيضا بزيارة 3 
مواقع عســـكرية جرى تغيير شكلها اخلارجي بعد أن 

طلبت الوكالة ألول مرة فحصها.
وكشف حتليل العينات املأخوذة من املنشأة السورية 
عن وجود جزيئات يورانيوم طبيعي بشرية املنشأ من 
نوع غير مذكور في قائمة اجلرد النووي التي سلمتها 
دمشـــق للوكالة الذرية االمر الذي أثار الشكوك حول 

طبيعة هذه املنشأة.

بعد حادثة موقع »الكبر«

العراق: قائمة عالوي ترفض مقايضة 
رئاسة الحكومة برئاسة البرلمان

اإلخوان: نتمسك بشعار »اإلسالم هو الحل«
خالل انتخابات مجلس الشورى المصري

بغــــداد ـ وكاالت: نفى ائتالف قائمة »العراقية«، 
بزعامة رئيس الوزراء األســــبق اياد عالوي قبوله 
عرضا أوليا جرى تداوله بني القوائم السياسية الثالث 
الفائزة في االنتخابات، مبنحها منصب رئاسة البرملان 
مقابل منح منصب رئاســــة احلكومة إلى االئتالفني 

الشيعيني ورئاسة اجلمهورية لالئتالف الكردي.
وقال القيادي في »حركة الوفاق الوطني« راسم 
العــــوادي، املقرب من عالوي فــــي حديث صحافي: 
»نحذر من عزلة دولية وإقليمية وداخلية في حال 
عدم االعتراف بحق قائمة )العراقية( في تشــــكيل 

احلكومة اجلديدة«.
وأضاف العوادي ان »العراقية لن توافق على ما 
يتردد من اتفاقات أولية جترى بني القوى السياسية 
ملنح »العراقية« رئاسة البرملان فيما يتم منح رئاسة 
احلكومة لالئتالفني الشيعيني ورئاسة اجلمهورية 

لألكراد«.
ولفت إلــــى أن »العراقية لن تتنازل عن موقفها 
في رئاسة احلكومة وأنها قادرة على تشكيل حتالف 
برملاني يتطلبه منح الثقة للحكومة وما على القوى 
السياسية إال احترام الدستور ومنح العراقية فرصة 
تشكيل احلكومة وفي حال فشلت سيكون من حق 
الباقني تشكيل احلكومة وسنكون من أوائل املشاركني 
فيهــــا«. وكانت صحيفة »احليــــاة« اللندنية نقلت 
أنباء عن اتفاقات أولية بني »ائتالف دولة القانون« 

و»االئتالف الوطني« و»التحالف الكردستاني« مع 
أطراف مؤيدة في »العراقية« بتقاسم الرئاسات الثالث 
الرئيســــية وفق تقســــيم دقيق يعتمد االستحقاق 
االنتخابي والتوصيف البياني للمناصب احلكومية 
ومنح رئاسة اجلمهورية لألكراد ورئاسة احلكومة 
لالئتالفني الشيعيني ورئاسة البرملان لـ »العراقية«. 
وأشار العوادي إلى أن »العراقية جتري حوارات جدية 
مع االئتالف الكردي والتيار الصدري واملجلس األعلى 
اإلسالمي من االئتالف الوطني ونتوقع أن تصل إلى 
تفاهمــــات نهائية« الفتا إلى أن »احلوارات مع دولة 
القانون موجودة لكنها بطيئة«. وأوضح أن »املالكي 

يرفض لقاء عالوي ما يؤخر تشكيل احلكومة«.
ولفت العوادي إلى أن »املستفيد الوحيد من تأخر 
تشكيل احلكومة اجلديدة هو ائتالف دولة القانون 
الذي يسعى إلى إطالة فترة عمل احلكومة احلالية 
شهورا إضافية من خالل املماطلة في املصادقة على 
نتائج االنتخابات وتقدمي طعون إلى احملكمة االحتادية 

حول مرشحني فائزين في االنتخابات«.
وفشلت ثالث محاوالت لعقد اجتماع ثنائي يجمع 
املالكي وعالوي خالل األسابيع املاضية على خلفية 
مطالبة »دولة القانون« بتنازل »العراقية« عن موقفها 
بتشكيل احلكومة وهو ما ترفضه »العراقية« بشدة 
وتتهم االئتالفني الشيعيني مبحاولة مصادرة حقها 

الدستوري في تشكيل احلكومة.

القاهـــرة ـ د.ب.أ: أعلـــن 
املرشد العام لإلخوان املسلمني 
في مصر محمد بديع متســـك 
االخوان بشعار »اإلسالم هو 
احلل« خالل انتخابات التجديد 
النصفي ملجلس الشورى التي 

جترى غدا الثالثاء.
فـــي مؤمتر  وقـــال بديع، 
صحافي عقده امس: إن اإلخوان 
معتزون ومتمسكون بشعار 
»اإلسالم هو احلل«، وانه ترجمة 
للنص الدســـتوري في املادة 
الثانية من الدســـتور، والذي 
وافق عليه الشـــعب املصري 
بكل طوائفه واجتاهاته، وهو 
ما أكده القضاء املصري الشامخ 

في أحكامه.
إلـــى أن اإلخوان  وأشـــار 
املسلمني ماضون في طريقهم 
السلمي لإلصالح، ومستمرون 
في تواصلهم مع اجلماهير، داعيا 
النظام احلاكم إلى النزول على 
إرادة الناس لتحقيق اإلصالح 

املنشود، للتصدي للمشروع 
ـ األميركي في  »الصهيونـــي 
املنطقة، الـــذي ال يريد ملصر 
نهوضا وال تنميـــة وال يريد 

للمنطقة أمنا وال أمانا«.
وطالب بديع أبناء الشعب 
املصري بأن يتحلوا بالذاتية 
واإليجابية يوم االنتخاب في 
كل الدوائر ويعلنوا رأيهم بكل 
صدق وحرية الختيار ممثليهم 
يـــرون فيهـــم صالحا  الذين 

وإصالحا.
وأكد أن اإلخوان في طليعة 
املتمسكني بالدستور والقانون 
»ونحن مصـــرون عليه، ولن 
ننجرف بحال من األحوال وراء 
من يســـعى جلر اإلخوان إلى 
صراعات جانبيـــة أو معارك 

وهمية«.
وأعلن أن االخوان يريدون 
دولة وحكومة مدنية مرجعيتها 
اإلسالم، فال يوجد في اإلسالم 
رجالهـــا  دينيـــة  حكومـــة 

معصومـــون، مشـــيرا الى أن 
الوضع السياسي الراهن مير 
مبنعطـــف خطير، بلغ ذروته 
بتمديد العمل بقانون الطوارئ، 
وما يحمله من إهدار للحقوق 
واحلريات وامللكيات الشخصية، 
بل وإهدار للقانون ذاته وزيادة 
في تغول السلطة األمنية على 

جميع مؤسسات الدولة.
وندد بديع باالنتهاكات التي 
متارسها السلطات املصرية في 
مرشحي االخوان وهو ما اعتبره 
مخالفا للدســـتور والقانون 
وحقوق املرشحني والناخبني، 
الى أن رجال االمني  مشـــيرا 
يتســـابقون في نـــزع الفتات 
مرشـــحي االخـــوان، وطمس 
ملصقاتهم،  ومالحقة املرشحني 
وأنصارهم ومنعهم من احلركة 
التي  الدعاية االنتخابية  ألداء 
كفلها لهم القانون، ومنعهم من 
االلتقاء مع أبناء دوائرهم من 

الناخبني.

الحكومة البريطانية الجديدة تواجه أول أزمة:
استقالة وزير الخزانة بسبب نفقات لصالح شريكه المثلي

لندنـ  أ.ف.پـ  سي.ان.ان: بعد 
نحو شهر من تشكيل احلكومة في 
االئتالف في إجنلترا، أعلن أحد 
الوزراء الذين دخلوا التشكيلة 
عن حزب الدميوقراطيني األحرار، 
استقالته بعد أن كشفت صحيفة 
بريطانية عـــن إنفاقه 40 ألف 
جنيـــه إســـترليني دون وجه 

حق.
والوزير املستقيل هو ديڤيد 
لوز وزير مفوض للخزانة، وهو 
مثلي، وكانت مهمتـــه مراقبة 
خطط خفض اإلنفاق التي شرعت 
فيها احلكومة اجلديدة، لكنه أقر 
بإنفاق نحو 40 ألف جنيه من 
أموال الدولة لدفع إيجار سكن 

لشريكه املثلي.
وقال لوز إنه لن يســـتطيع 
البقاء فـــي منصبه، إذ أنه كان 
من املفترض أن يشـــرف على 
خطط خفض اإلنفاق، في وقت 
جاءت فيه املبالغ التي أنفقها، 
تتعارض مع صميم املهمة التي 

سيقوم بها.
وفي وقت الحـــق من امس 
االول، أعلن مكتب رئيس الوزراء 
البريطاني أن داني ألكســـندر 
وزير الدولة لشؤون اسكتلندا 
واملنتمي حلزب الدميوقراطيني 
األحرار سيشغل منصب الوزير 

املستقيل لوز.
وتشكل هذه االستقالة ضربة 
قاســـية للحكومة بعد اقل من 
ثالثة اســـابيع على تشكيلها، 
السيما ان لوز )44 عاما( اثار 
انطباعا قويا في االوساط املالية 
بعزمـــه على تطبيـــق برنامج 
خفض النفقات العامة بشـــكل 
صارم، التزامـــا منه باألولوية 

املطلقة للحكومة اجلديدة.
كما كان لوز الذي ينتمي الى 
ميني حزب الدميوقراطيني االحرار 
)يسار وســـط(، من مهندسي 
اتفاق االئتالف، ملا يحظى به من 
اعتبار بني احملافظني جعل منه 
في نظرهم ضمانة الستمرارية 

هذا التحالف.
واخيرا، فان ظـــروف هذه 
االســـتقالة تنذر بفشـــل اول 
لكاميرون ونائبـــه نيك كليغ 
زعيـــم الدميوقراطيني االحرار 
اللذين وعدا بتصحيح احلياة 
السياسية بعد الفضيحة الكبرى 

حول النفقات غير املشروعة التي 
طالت عددا من البرملانيني.

وكشـــفت »دايلي تلغراف« 
اجلمعة ان لوز املصرفي السابق 
الذي اصبح مليونيرا، تلقى حني 
كان نائبا حوالى 40 الف جنيه 
من النفقات لغرف استأجرها في 
منزلني ميلكهما صديقه جيمس 
لوندي. وقد خالف بذلك قانونا 
يحظر منذ 2006 على البرملانيني 
»استئجار مسكن من زوج« او 

شريك.
وكان لوز اســـتبق صدور 
املعلومات في الصحيفة فأقر قبل 
بضع دقائق بالوقائع مفصحا من 
تلقاء نفسه عن مثليته ومقدما 

اعتذاراته.
وبرر االمر برغبته في احلفاظ 
على حياته اجلنسية وعالقته 
بلوندي ســـرا، وهـــو ما كان 
سينكشف لو طلب التعويضات 
املستحقة لنائب متزوج. وأكد 
ايضا انه لم يكن يظن انه ينتهك 
القانون النه لم يكن يعيش مع 

لوندي كزوجني.
غيـــر أن عددا مـــن النواب 
العماليـــني من الصـــف الثاني 
طالبوا برحيله، وحتتم على لوز 
االستقالة بعدما صوره زمالؤه 
في احلكومـــة على انه منوذج 

في النزاهة.
وقـــال بعدمـــا اتخـــذ قرار 
االستقاله من تلقاء نفسه على 
ما يبدو »ال ميكنني االن تفادي 
العواقب بأن مـــا قمت به كان 
خاطئا بطريقة ما، ولو انني لم 
أكسب اي منفعة مالية من إبقاء 

عالقتي سرية«.
وفـــي رســـالة قبـــل فيها 
االستقالة، وصف رئيس الوزراء 
ديڤيـــد كاميـــرون وزيره بأنه 
»رجل طيب ومحترم« تصرف 
بدافع »حماية حياته اخلاصة قبل 
أي أمر آخر«، مؤكدا انه احدث 
»فرقا فعليـــا« في فترة زمنية 
قصيرة بشروعه دون إبطاء وال 
مســـاومات في معاجلة العجز 

املالي للبالد.
أمله بان  وأبدى كاميـــرون 
يتمكن لوز ذات يوم من العودة 
الى صفوف احلكومة، معتبرا 
ان »لديـــه الكثير مما ميكن ان 

يقدمه لبالدنا«.

أوبزرفر: كاميرون يدعو الجتماع سرى بشأن أفغانستان
لندن ـ أ.ش.أ: كشــــفت صحيفة »أوبزرفر« 
البريطانية امس عن أن رئيس الوزراء البريطاني 
ديڤيد كاميرون دعا إلى اجتماع سري للخبراء 
العسكريني والوزراء وأعضاء البرملان عن حزب 
احملافظني هذا األسبوع في »شيكرز« خارج لندن 
املتعلقة بأفغانستان،  ملراجعة اإلستراتيجية 
وسط دالئل متزايدة على وجود انقسام حول 

أهداف البعثة البريطانية في هذه البالد.
وقالت الصحيفةـ  في موقعها على شــــبكة 
اإلنترنتـ  إن االجتماع املقرر عقده غدا الثالثاء 
فــــي املقر الريفى لرئيس الوزراء ســــيحضره 
أيضا أعضاء مبجلس األمن الوطني اجلديد من 
بينهم نيك كليغ نائب رئيس الوزراء، ووزراء: 
الدفاع وليام فوكس،  واخلارجية وليام هيغ، 

واخلزانة جورج أوسبورن.
واستبعد مسؤولون في احلكومة البريطانية 
الليلة قبل املاضية حدوث تغيير في السياسة 
البريطانية في هذا الصدد، مشيرين إلى أن اللقاء 
سيكون فرصة لتبادل اآلراء وجتميعها وبذلك 
يتسنى لالئتالف التحدث بصوت واحد بشأن 
التكتيكات والهدف الكلي للبعثة التي تضم اآلن 

أكثر من 9 آالف جندي بريطاني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من املتوقع أن يبدأ 
اجليش األميركي الشهر املقبل عملية تعلق عليها 
آمال كبيرة في مدينة قندهار الواقعة في جنوبي 
أفغانستان وحولها والتي تعتبر مسقط رأس 
طالبان وأحد أهم مراكزها، انها قالت إن هناك 
شكوكا متزايدة في كل من الدوائر السياسية 
والعسكرية بشأن ما إذا كان ميكن حتقيق بعض 

األهداف الرئيسية في أفغانستان.
ولفتت »أوبزرفر« إلى أن االئتالف احلاكم 
اتهم في مطلع األســــبوع املاضي بعدم امتالك 
إستراتيجية متماسكة في أفغانستان بعد أن 
دعا وزير الدفاع البريطاني فوكسـ  خالل زيارة 
لتلك البالدـ  القوات إلى االنسحاب في أقرب وقت 
ممكن وقال إن اجلنود البريطانيني ليسوا هناك 
من أجل السعي لتوفير سياسة تعليم في دولة 

محطمة تعيش فى القرن الثالث عشر.
وقال وزير التنمية الدولية البريطاني اندرو 
ميتشلـ  خالل نفس الرحلةـ  إن توفير املرافق 
األساسية للتعليم والرعاية الصحية هي أمر 
حيوي، فيما أصر وزير اخلارجية على أنه ال 
يوجد جدول زمني حتى اآلن من أجل ســــحب 

القوات.

اليورانيوم املخصب.
ورد اردوغـــان على وزيرة 
اخلارجيـــة االميركية هيالري 
التـــي صرحت بأن  كلينتون 
االتفـــاق التركـــي ـ االيراني ـ 
البرازيلي كان يهدف الى »اكساب 
ايران الوقت ويجعل العالم اكثر 
خطورة وليس اقل خطورة«.

ونقلت وكالة انباء االناضول 
عن اردوغان قوله ان »املبادرة 
التي قمنا بها ليســـت مبادرة 
جتعـــل العالم فـــي خطر بل 
بالعكـــس، انهـــا تهـــدف الى 
احليلولة دون محاوالت تعريض 
العالم للخطر«. واضاف »قلنا 
منـــذ البداية ال نريد اســـلحة 

نووية في املنطقة«.
واتهـــم اردوغـــان القـــادة 
الغربيني بالتراجع عن الشروط 
التي وضعوهـــا اليران بعدما 
ادرجتهـــا البرازيل وتركيا في 
االتفاق، وذكـــر منهم الرئيس 

الفرنسي نيكوال ساركوزي.
وقال »في اتصاالتنا السابقة 
قالوا انهم يستطيعون اعطاء 
اليورانيـــوم )العالي  ايـــران 
التخصيـــب( خـــالل عشـــرة 
اشهر وضعنا فقرة تنص على 
عشرة اشهر وهامش امان من 

شهرين«.
واضاف »اآلن يقولون ان هذه 
الــــ 120 كلغ )من اليورانيوم( 
ال ميكـــن ان تصنع قبل عامني 
وســـاركوزي هو من قال ذلك. 
من املستحيل فهم هذا االمر«. 
وقال اردوغان انه سيواصل مع 
الرئيس البرازيلي ايناسيو لوال 
دا سيلفا اجلهود الديبلوماسية 
لدعـــم االتفاق. واضـــاف انه 
ســـيبحث في هذه القضية مع 
الرئيس االميركي باراك اوباما 
على هامش قمة العشرين في 

كندا الشهر املقبل.


