
  جياع العالم تجاوزوا البليون
  

التابع لألمم المتحدة أمس ان » برنامج الغذاء العالمي«أعلن   
عدد جياع العالم تجاوز البليون نسمة، في سابقة هي األولى 
من نوعها في التاريخ، بسبب تداعيات األزمة االقتصادية 
والمالية العالمية، التي أدت أيضاً إلى ارتفاع معدالت البطالة 

. الكساد االقتصادي وتراجع حركة المبادالت التجارية العالميةو
وأشار نائب المدير التنفيذي للبرنامج ستيفان دي ميستورا في 
مؤتمر صحافي في جنيف إلى ان العالم سيستقبل السنة المقبلة 

» أجراس تحذير«مئة مليون جائع جديد، معتبراً تلك األرقام 
صاً الثمانية الكبار، داعياً أمام مجموعة الدول المانحة، خصو

بليون دوالر خالل السنوات الثالث  ٢٠إياها إلى تأمين نحو 
المقبلة، إضافة إلى تمويل مشاريع التنمية المستدامة، التي 
تساهم في تحقيق األمن واالستقرار الغذائي، كأحد الحلول 

 .األساسية في القضاء على مشكلة الجوع في العالم
مليون نسمة،  ٦٤٢ياع العالم في آسيا، وتتواجد غالبية ج  

مليوناً، ثم أميركا  ٢٦٥تليها أفريقيا جنوب الصحراء نحو 
مليوناً،  ٤٢مليوناً والشرق األوسط وشمال أفريقيا  ٥٣الالتينية 
ووفق بيانات . مليوناً في أوروبا وأميركا الشمالية ١٥ونحو 

خالل برنامج الغذاء العالمي، كانت أسعار السلع األساسية 
مرتفعة نسبياً، مقارنة بأسعار عام  ٢٠٠٩الربع الثاني من عام 

. ، والتي تفاقمت بسبب التقلبات وعدم استقرار األسواق٢٠٠٧
بسبب نقص » حالة طوارئ«دولة مصنفة في  ٣٢كما ال تزال 

إمداداتها من الحبوب والمواد الغذائية األساسية، حيث ارتفعت 
 ١٠، و٢٠٠٥ة، مقارنة بعام في المئ ٧٤أسعار الحبوب بنسبة 

، وفقاً لتقديرات صندوق ٢٠٠٧في المئة عن مستويات عام 
النقد الدولي الشهر الماضي، وبقيت أسعار الحبوب في البلدان 
النامية مرتفعة جداً في بعض الحاالت مثل السودان وباكستان 

  .وأفغانستان وموزمبيق

  
  
  
  
  
  
  

  :اليراسلونا على العنوان الت             
Yeki 993@hotmail.com                  

  تهنئــــة
  

  سيادة الرئيس األخ مسعود البارزاني
  رئيس إقليم كردستان

  رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني
بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً إلقليم كردستان،   

يسرنا أن ننقل إلى سيادتكم تهاني جميع الرفاق في 
حزبنا، وتمنياتهم لكم بالنجاح والتوفيق في مواصلة 
مهامكم التاريخية، لما فيه الخير والتقدم لشعب 
كردستان الذي أكد ثقته بقيادتكم الحكيمة وسياستكم 

التمسك بحقوق الشعب الكردي  المبدئية القائمة على
وحل الخالفات مع الحكومة المركزية في بغداد على 

كما يسرنا تهنئة شعب كردستان . أساس الدستور
على انتخاب ممثليه للبرلمان بحرية، ونجاح العملية 
االنتخابية التي عززت التجربة الديمقراطية، بفضل 
حرصكم الشديد على الشفافية واحترام الرأي اآلخر 

  .وحقوق اإلنسان األساسية
مرة أخرى نهنئ شعب كردستان على انتخابكم،   

ونتمنى له مزيداً من التقدم والرخاء في ظل قيادتكم 
  .الحكيمة

            ٢/٨/٢٠٠٩في      
  اللجنة السياسية

  لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا
  )يكيتي(

  
**********************************  

  
  الكبير نالفنا

  عنا يرحل ديكران آرام
يف أحد مسشفيات أثينا، وعن عمر     

آرام ناهز السبعني رحل الفنان الكبري 
الذي غرد طويًال  بأحلانه وأغانيه ديكران 

اجلميلة التي أهلبت مشاعر حمبيه 
وعشاق فنه، خاصة من اجلمهور الكردي 

ديثة التي نقل خالهلا الذي يعترب الفنان آرام بالنسبة له رائد األغنية احل
رسالة احملبة واحلرية والتآخي، ومحلها معه إىل خمتلف األرجاء، ورغم أنه 

وبالعربية كذلك ، لكنه أعطى للغناء الكردي ) لغته القومية(غىن باألرمنية 
معظم جهده ووقته بناء على وصية والده كعربون وفاء للكرد الذين دافعوا 

  .عن حياته خالل مذابح األرمن
مل يكن الراحل الكبري فنانًا عاديًا ، فقد ترك يف اجملتمع الكردي    

أحب األكراد فبادلوه احلب وأثرًا بالغًا ، وطور كثريًا الغناء الكردي، 
  .باحلب والوفاء، وستبقى ذكراه خالدة لألبد يف الوجدان الكردي

 ـرديــــر وطـــني كـــــل عقــــد مؤمتـود من أجــل اجلهــكـ

 الدــالبـ ـجون يفبنا الكردي السياسيني وملناضلي شع للمعـتقـلني ـريةاحل

  األخــــــــيرة              )      ١٩٣(العدد              YEKÎTÎ الوحـــدة


