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في عــام 2006. وهي تـــعــتـــبــر مـــحــطــة
مستقلة توفر معلومات محايدة.

ودخل جـنــوب الـسـودان عــامه اخلـامس
مـن احلــرب الــتي خـــلــفت نـــحــو أربــعــة
مـاليــــ نـــازح. وبــــاإلضــــافــــة إلى ذلك
يحتاج مالي األشخاص إلى مساعدات

إنسانية.
على صعيد اخر  اصيب ثالثة اشخاص
بينهم سودانيان اثنان بجروح اجلمعة
في عـملـيـة انتـحـاريـة في اجدابـيـا شرق
ليـبـيا بـحسب مـا افـاد مصـدر في قوات
والـيـة لسـلـطات ـشيـر خـليـفـة حفـتـر ا ا

الشرق الليبي.
وغرقت ليـبيا مـنذ االطاحـة بنظـام معمر
الـــــــقــــــذافـي في 2011 فـي الــــــفـــــــوضى

والنزاعات السياسية والعسكرية.
وتـســيــطــر عــلــيــهـا اســاســا ســلــطــتـان
متنافسـتان. حكومـة الوفاق الوطني في
دعومة من اجملتمع طرابلس العاصمة ا
الدولي وحكومة موازيـة في شرق ليبيا
ـشـيـر حـفـتـر الـذي مـدعـومـة مـن قـوات ا

يقود "اجليش الوطني الليبي".
ـشير وقال مـسؤول عـسكـري في قوات ا
حــفــتـر طــلب عــدم كــشف هــويــته "جـرح
جــنـدي تــابع لــلـجــيش الــلـيــبي (..) إثـر
هجـوم انتـحاري اسـتهـدف بوابـة أمنـية
في مـــديــنــة أجـــدابــيــا ( 840كــلم شــرق
طـرابـلس - حتت سـيـطـرة قـوات حـفـتر)

خلف جريح سوداني آخرين".
من جــهـة اخـرى  يــعـود مـوظف بــشـركـة
السـكك احلديـد الوطـنيـة التـونسـية كان

طــرد من وظــيـفــته بــسـبـب الـتــبــلـيغ عن
وجب قـانون فسـاد االثـن الى عـمـله 
بـلغ عن الـفساد بـحسب ما حلمايـة ا
اعــلـنت الـشــركـة اجلــمـعـة. وقــال مـكـلف
بـاالتـصـال في الـشـركـة ان عـصـام الـدين
فـيــتـاتي "سـيــسـتـأنف الـعــمل بـدايـة من
" وذلك بـــعـــد عــــام ونـــصف من االثــــنـــ

طرده.
¡«dý WIH

وكـان فيـتـاتي اكـد بـناء عـلى الـعـديد من
الـوثــائق ان صـفــقـة شـراء
الـــشــركـــة لــعـــربــات قـــطــار
شابها فساد فتم طرده اثر
ذلـك. وتـــدخـــلـت الـــهـــيـــئـــة
كافحة الوطنية التونـسية 
ــطـالــبـة الــشـركـة الــفـسـاد 
باعـادته لـلـعـمل ودفع كامل
مـرتــبـاته الــتي حـرم مــنـهـا

لفترة عام وسبعة اشهر.
وتــعــهــد انــيس الــوسالتي
رئـــــــيس مــــــــجـــــــلس ادارة
الـــشــركـــة في مـــقــابـــلــة مع
اذاعـــــــــــة شــــــــــــمـس اف ام
الـــتـــونــــســـيــــة اخلـــاصـــة
باالستجابة لطـلبات الهيئة
وذلك تطبيقا لقانون حماية
ـبـلـغـ عن الـفـسـاد الـذي ا
 اعــــتــــمـــــاده في تــــونس

اضي. العام ا
وكـان هـذا الـقـانون مـوضع
اشادة في تـونس باعـتباره

ـتحدة)) ,أ تـحدة (الـواليات ا {  اال ا
تحـدة مفاوضات ف ب) - جتري اال ا
مع حــكـومــة جــنـوب الــسـودان بــعـد ان
كـانت السـلـطات في هـذا الـبلـد قـد امرت
بـاغالق اذاعـة تابـعـة لـلمـنـظـمة الـدولـية

متهمة بعدم االمتثال للقانون.
وقــال ايــلــيــجــا الــيــيه مــســؤول هــيــئــة
االشـراف عــلى وســائل االعالم بـجــنـوب
الــســودان ان اذاعــة مــرايــا تــلــقت امــرا
بــوقف بــثــهـــا بــســبب "اســـتــمــرار عــدم
الـتـزامهـا (بـالـقـانـون) ورفضـهـا تـنـظيم"

وجب القانون احمللي. عملها 
واضـــــاف ان ســـــحـب رخـــــصـــــة الـــــبث
ـمنـوحـة الذاعـة مرايـا يـجب ان يـسري ا

مفعوله اعتبارا من اجلمعة.
ـــتـــحــدة ـــتـــحـــدث بــاسـم األ ا لــكـن ا
سـتـيـفـان دوجـاريك قـال إن احملـادثات ال
تزال جارية مع السلطات. واشار الى ان
ـتـحـدة "عـلى اتـصال مـسـؤول بـاأل ا
مع سـلـطات جـنـوب الـسـودان لـتـوضيح
ـرحـلة ال تـزال اذاعة وقف. وفـي هذه ا ا

تحدة تبث". األ ا
WO U{« WÐd{

ويـشـكل قـرار حـكـومـة جـنـوب الـسـودان
هذا ضربة إضـافية حلريـة الصحافة في
الــــبالد. وكـــان مـــراســـلـــون اجـــانب قـــد
غادرة كما استُهدف عدد اجبِروا على ا
من وســــائل اإلعـالم في وقت ســــابق من

جانب السلطات.
بـدأت إذاعـة مـرايـا الـتي تـديـرهـا بـعـثـة
تحدة في جـنوب السودان البث األ ا
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انطونيو غوتيريتش

دونالد تـرامب الثالثاء ان االحتاد
االوروبـي "لم يــــــعـــــامـل جـــــيـــــدا"
ــتــحـدة في الــعالقـات الــواليـات ا
الــتــجــاريــة الــثــنــائــيــة وذلك في
مـعــرض تـبــريــره الـتــهـديــد الـذي
اطــلــقه بــفــرض رســوم كــمــركــيــة
كــــبــــيـــرة عــــلى واردات الــــفـــوالذ
وااللـومــنــيـوم فـي إجـراء يــعــتـزم

ثل. االوروبيون الرد عليه با
وقـــــال تـــــرامـب خالل مـــــؤتـــــمـــــر
صــحــافي في الــبــيت االبــيض ان
االوروبـيـ "عـمـلـيـا يـجـعـلـون من

ـسـتـحـيل عـلـيـنا ان ا
نـقـوم بــأعـمـال مـعـهم
ومـع ذلـك فـــــــــإنـــــــــهم
يـرسلـون سـيـاراتهم 
وبــاقـي مــنـتــجــاتــهم
الى ســــائــــر انــــحــــاء

تحدة". الواليات ا
واضــاف ان "االحتــاد
االوروبي لم يـعـامـلـنا
جــــيــــدا وهــــذا كــــان
وضـعا جتـاريـا سيـئا

رة". غير عادل با
s¹bF² « W¹ULŠ

وفــــــــاجــــــــأ تــــــــرامب
الــــشـــركـــاء واالعـــداء
الــتــجــاريــ بــاعالنه
ـــــاضي االســــبـــــوع ا
نــــيـــته فـــرض رســـوم
جـمـركـيـة بـنـسـبة 25
ــئــة عــلى الــفـوالذ بــا
ــــئـــــة عــــلى و 10بــــا
االلـــومــــنـــيــــوم عـــلى
واردات الـــــــواليـــــــات
ــــتـــحـــدة من هـــذين ا
ــــــــعـــــــدنــــــــ وذلك ا
حلــمـــايـــة صــنـــاعــة

التعدين الوطنية.

كـــمـــا قـــالت الـــيـــابـــان احلــلـــيف
اآلســيــوي الــرئـــيــسي لــلــواليــات
ـــتــــحـــدة إنـــهـــا ســـتـــطـــلب من ا
واشـنطن ان تـتيح لـهـا االستـفادة
ـمنـوحة الى كـندا من االعفـاءات ا
ـكــســيك واال فــانـهــا ســتـتــخـذ وا

ناسبة". "االجراءات ا
وقـال كـاتـايـ ان "الـطـريـقـة الـتي
سـتــسـيــر بــهـا آلــيـة االعــفـاء (من
الـرسوم) لـيـست واضـحة كـثـيرا".
واضـاف "آمل أال يـتـوقع أحـد مـنا
تــقــد تـــنــازالت في مــا يـــتــعــلق

بقضايا التجارة".
فاوضات وتابع "ال يتعلق االمر 
جتاريـة. ما نـتحـدث عنه هـو عمل
أحــادي ضــد الــقــواعــد الــدولــيـة.
نـريـد تسـويـة هـذا قـبل أن يـصبح

مشكلة حقيقية".
سـتورم فـتوقـعت ان يكون اما مـا
الــســـبت يــومـــا "طــويـال" وقــالت
"نــأمل في احلــصـول عــلى تـأكــيـد
بـأن االحتـاد األوروبي مـعـفى" من

الرسوم.
وفي حــال حــصل الـعــكس هــنـاك
تـدابــيــر مـضــادة جــاهـزة اولــهـا
قـابل للـتطـبـيق خالل ثالثة أشـهر
ويتمثل بفرض ضرائب قوية على
ـــنـــتــجـــات األمـــيــركـــيــة بـــعض ا
الشـهيرة مـثل اجلينـز والدراجات
الـنـارية وزبـدة الـفـول الـسوداني
والتي اعدّت بروكسل الئحة بها.
كــمـــا يـــخـــطط االحتـــاد األوروبي
لتطبيق ما يسمى تدابير "حماية"
صـنـاعـته من الـواردات األجـنـبـيـة

نيوم. من الصلب واأل
سـتورم "نـحن اصدقاء. وقالت مـا
ــكن ان نـشــكل تـهــديـدا لالمن ال 

تحدة". القومي للواليات ا
الى ذلك اعـتبـر الرئـيس االمـيركي

بغداد
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"من مــكـاسـب الـثــورة" الـتـي اطـاحت في
2011 بــدكــتــاتــوريـة زيـن الـعــابــدين بن
علي. ويعـاقب القـانون كل عمل انـتقامي
ضــد من يـبــلغ عن فـســاد خـصــوصـا في
الوظيفة العـامة ويؤمن حماية لـلمبلغ

ضد اجراءات عقابية من رؤسائهم.
وكان الفـساد آفة مـستشريـة في عهد بن
عــلـي غــيـــر ان مـــســـؤولـــ في الـــدولــة
ومـنظـمـات غيـر حكـومـية تـقـول انه بات

اليوم مرضا مزمنا.
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هندس قد نشرت الصحف العراقـية أن مشروع قانون يخص حـماية ا
ـان الـعراقي ـاضيـ في الـبر تمت قـراءته لـلمـرة األولى خالل الـيومـ ا
ومن الـواضح والـبـديــهي أنه وبـالـرغم مـن اجلـهـود الـكـبـيــرة الـتي بـذلـهـا
خـتلف تنـسيقيـتاهم وجتمـعاتهم لـدفع هذا القـانون لإلقرار هنـدسون  ا
تنافسـ للتقرب من هـذه الشريحة لكن حمى فترة اإلنـتخابات وسعـي ا

همة كان دافعا ال ينكر. ا
تعرضت شـرائح كثيـرة للـظلم والتـهميش لـكن ليس كـالظلم الـذي تعرض
ستويات فب مـحاوالت التقليل من قيمته العلمية ختلف ا هندس و له ا
حملاوالت تـضـيـيق فـرص العـمل حملـاوالت تـشويـه السـمـعـة للـعـامـل في
ـوضوع أن رأس احلكومة القطاع احلكـومي او اخلاص.. والغريب في ا

العراقية يحمل شهادة عليا في الهندسة!
ما يضحك أكـثر أن كثيـرا من ساستنـا عندما يـحاول أن يتطور يـستقتل
كانية عرفته في قرارة نفسه لقيمتها اإلعتبارية وا لنيل شهادة الهندسة 
نـاهـيك عن قـيـمـتـهـا الـعـلــمـيـة وفـشل كـثـيـر مـنـهم في ذلك..  ألن شـهـادة
سـتمرة الهـندسـة ليـست كأي شـهادة فال يـكفي بـذل اجلهـد والدراسـة ا
لنـيـلهـا بل حتـتاج في من يـسـعى لنـيـلهـا ذكاء حـادا وفـهمـا يـفوق الـعادة
وقـابلـيـة عـلى الـتـخـيل والـتـصور وبـنـاء عـوالم ونـظـريـات كـامـلة فـي ذهنه
كن وخياله ليقوم بـإجراء معادالت وحسابـات علمية ورياضـية تفوق ما 
أن يعـرفه األخرون عـلى مـا  تخـيله في ذهـنه فـقط! ال يخـتلف إثـنان أن
ـتفق عـلـمـ هم صنـاع اجلـيل وبـناته وأن الـطب مـهـنة إنـسـانيـة فـمن ا ا
ـستـقـبل ومن يـنـهض بـحـياة ـهـنـدسـ صـناع احلـيـاة وبـنـاة ا عـليه أن ا
ـكن لفاقد الشيء الشعوب وينـقل األوطان من حال إلى حال.. لكن هل 
ـهـنـدسـ في كل شـؤون حـيـاتـهـا أن يـعـطـيه! عـنـدمـا حتـارب شـريــحـة ا
وعمـلـها وتـتـهم بـأن فيـهـا فاسـدين بـسبـب أفراد بـعـينـهم ويـعامـلـون كأي
نح نـعون من الـعمل فـي القطـاع اخلاص في حـ  حامل لـلشـهادة و 
نح غيرهم حقوقا وتمنع عنهم لنفس أسباب منحها هذا احلق لغيرهم و
كن لـلمـهنـدس بنـاء احليـاة ويقدم شـيئـا لوطـنه?! أم كيف لغـيرهم كـيف 
كن له التـفاعل والـتفاؤل فـينفـذ مشـروعه بدقة ويـكون قـائدا حقـيقا في
ـظـلـومـيـة شمـلـت مخـتـلف أي مـوقع يـعـمل فـيه?!. قـد يـقـول الـبـعض أن ا
القـطاعـات واإلختصـاصات وهـو كالم فيه شـيء من احلقـيقة لـكنـنه ليس
كل احلقيقـة.. فهنـاك حرب حقيـقية ضد الـقطاع الـهندسي وهي جزء من
ـواطنـيه ـعـنـويـة  حـمـلة كـبـرى.. فإلضـعـاف أي بـلـد يـتم حتـطـيم الـروح ا
كن تؤثر في وتسقيط كـل ما هو محـترم ومقـدس لديه وتبـعد كل كفـاءة 
نع ظهـور قادة جدد لـلمجـتمع على مـختلف مـستويـات القيادة.. البلـد و

هندسون? فهل عرفتم لم يحارب ا
ـا يـضع الـقـوانـ واألنـظـمـة الـتي تـخص ـنـطـقي أن نـتـسـاءل , هل من ا
ا يـتم محـاربة هـندسـ جهـات غيـر هنـدسـية ودون مـشاركـة منـهم?! و ا
ا  يتم هندس عندمـا يكونون في مواقع وظيـفية مهمة أو مـفصلية?! و ا
ـشـاركـة في الـقـطاع اخلـاص بـقـوانـ وتعـلـيـمـات ال تـشمل منـعـهم من ا

غيرهم وكأنها سنت لهم خصيصا?!
من يـطـلع عــلى تـقـيـيـم اجملـتـمع لـلــمـهـنـدسـ خـالل حـقـبـتي الــسـتـيـنـات
ـاضي والوقت احلـالي وإخـتالف مسـتوى دفع والسـبعـينـات من الـقرن ا
ـاضي واحلـاضر سـيـفـهم مـقدار األهل ألبـناهم لـدراسـة الـهـندسـة بـ ا

. هندس ظلومية التي نالت ا ا
إقـرار مثل هـكـذا قـانـون لن يـكـون عـصا مـوسى ولن يـكـون خـاتـمـة قـتال
هنـدس للـمطالـبة بحـقوقهم.. لـكنه قد يـكون خطـوة أولى بطريق األلف ا
ـهـنـدســ في قـيـادة أي مـكـان أو مـوقع مـيل.. وجنـاح ا
يـكـلـفـون به حـتى لـو كـان بـعـيـدا عن إخـتـصـاصـهم
مـيزة.. فـهل ستـنتبه يظهـر علـو كعـبهم وقدراتـهم ا
ـهدورة أم سـننـتظر حكومـتنـا حلقـوق مهـندسيـها ا

اإلنتخابات القادمة ليتم التقدم خطوة أخرى?!
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وجـــعل رئــيس احلــكـــومــة الــتــونــســيــة
يوسـف الشـاهد مـكـافحـة الـفسـاد احدى

اولويات حكومته.
ــصـــدر ان ســيــارة هـــاجــمت واضـــاف ا
بـسـرعـة كـبـيـرة الـبـوابـة قـبل ان تـنـفـجر
مـتسـبـبة في اصـابـة االشخـاص الـثالثة
ـبنى وفي "أضـرار مـادية مـتـفـاوتـة في ا
اخلاص بالـبوابة الـواقعة عـلى بعد عدة
كيـلومـترات جـنوب أجـدابيـا إضافة إلى

دنية". الطريق واآلليات العسكرية وا

والية لتركيا عند حاجز بلدة جندرس في عفرين عارضة ا W{—UF∫  مقاتالن من الفصائل السورية ا

{ بيـروت (أ ف ب) - بـاتت الـقوات
والية التركية والفصـائل السورية ا
لـهــا امس الـســبت عـلى بـعــد أربـعـة
كـيــلـومـتــرات من مـديـنــة عـفـرين في
شـــمـــال ســـوريـــا وسـط اســـتـــمـــرار
ــقــاتــلـ لـلــمــعــارك الـعــنــيــفـة مع ا
ـــــرصـــــد األكـــــراد وفق مـــــا أفـــــاد ا

السوري حلقوق اإلنسان.
ويـأتـي ذلك غـداة تــصـريح لــلـرئـيس
التـركي رجب طيب أردوغـان قال فيه

إن قواته تـسـتطـيع أن تدخل "في أي
حلــظـــة" مـــديـــنـــة عــفـــرين فـي اطــار
الهـجـوم الذي تـشـنه أنقـرة وفـصائل
سورية موالـية لها منـذ نحو شهرين

نطقة ذات الغالبية الكردية. ضد ا
ـرصــد الــسـوري رامي وقــال مـديــر ا
عبـد الـرحمن الـسـبت لوكـالـة فرانس
برس "باتت القوات التركية على بعد
أربعـة كيـلـومتـرات من مديـنة عـفرين
من اجلـهـة الـشـمـال الـشـرقـيـة حـيث

تـدور معـارك عـنيـفـة يـرافقـهـا قصف
جوي ومدفعي".

وأوضح أن "معارك عنيفة تدور على
جـبـهـات أخـرى في مـحاولـة من قـبل
الـقوات الـتـركيـة والـفصـائل حتـقيق
ـزيـد من الــتـقـدم بـهـدف مـحـاصـرة ا

دينة". ا
وكانت القوات الـتركية حـققت تقدماً
ملـحـوظاً اخلـميس بـسـيطـرتهـا على
بـلـدة جـنــديـرس االسـتـراتـيـجـيـة في

جنوب غرب عفرين.
وتـعـد جـنـديـرس أكـبـر بـلـدة تـمكـنت
الـــقــوات الــتــركــيــة وحــلــفــاؤهــا من
الـسيـطـرة علـيـها في مـنـطقـة عـفرين
مـــــنـــــذ بـــــدئــــــهـــــا في 20 كـــــانـــــون
الثاني/يناير عملية "غصن الزيتون"
ـقاتـل التي تـقول انـها تـستـهدف ا
األكـــراد الـــذين تـــصـــنـــفـــهم أنـــقـــرة

." بـ"االرهابي
وغداة سـيطرة الـقوات الـتركـية على

جنـديـرس قـال أردوغان "هـدفـنا اآلن
هـو (مـديـنــة) عـفـرين (...) ومـنـذ اآلن
ــكــنــنـا بــاتـت عــفـريـن مــحــاصــرة. 

دخول عفرين في اي حلظة".
وتسيطر الـقوات التركيـة حالياً على

ئة من منطقة عفرين. 60 با
وأشــار عـبــد الـرحــمن إلى "مــخـاوف
ــدنــيــ في مــديــنــة كـــبــيــرة" لــدى ا
عفرين التي لـيس لديها سـوى معبر
واحــد يــؤدي إلـى مــنــاطق ســيــطــرة

قوات النظام في شمال حلب.
ودفع الــهــجــوم الــتــركـي مــنــذ نــحـو
شــهــريـن آالف األشــخــاص لــلــنــزوح
ــنـطـقـة الـقـريـبـة من خـصـوصـاً من ا
احلدود وتوجه جزء كـبير منهم إلى
مـديــنـة عـفــرين وآخـرون جلـأوا إلى
منـاطق محـاذية حتت سـيطـرة قوات
ـقاتـلـون األكراد الـنظـام. ويـتصـدى ا
الذين أثبـتوا فعالـية في قتـال تنظيم
الـدولـة اإلسالمـيـة لـلـهـجـوم التـركي
ـرة األولى الـتي يـتـعـرضون لـكـنهـا ا
فيـها لـعـملـية عـسكـرية واسـعة بـهذا

الشكل يتخللها قصف جوي.
وطـــلـب األكـــراد من قـــوات الـــنـــظـــام
الـسـوري الـتـدخل وبـعـد مـفـاوضات
دخلت في  20 شـبـاط/فـبـرايـر قوات
محدودة تـابعة للـنظام انـتشرت على
جـبـهـات عـدة لـم تـسـلم من الـقـصف

التركي.
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وقـراطية وأعلنت قـوات سوريـا الد
االثــــنــــ عــــزمــــهــــا نــــقل  1700من
ــعـارك ضـد تــنـظـيم مــقـاتـلــيـهـا من ا
الــدولــة اإلسالمــيـة فـي شـرق الــبالد

إلى منطقة عفرين.
ـرصــد مـقـتـل أكـثـر من 200  ووثق ا
مــدني جـراء الــهــجـوم الــتــركي عـلى
مــنـــطـــقـــة عــفـــرين. وتـــنـــفي أنـــقــرة
ـــدنـــيـــ وتـــقـــول إن اســـتـــهـــداف ا
عمليـتها موجـهة ضد مواقع وحدات

حماية الشعب الكردية.

كما قـتل أكثر من  370 مقاتالً كردياً
ونـحـو  340 عـنـصــراً من الـفـصـائل

والية لتركيا. ا
وأحــــصت تــــركــــيــــا مــــقــــتل 42 من
جــــنـــودهــــا عــــلـى االقل مــــنــــذ بـــدء

هجومها.
مـن جــهــة اخـــرى أعــلــنت الـــشــرطــة
اني اليونانية توقـيف صحافي ا
عـنـد احلـدود الـتـركـيـة اجلـمـعـة بـعد
دخــولــهــمـا عــلى مــا يــبــدو مـنــطــقـة

محظورة.
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وتــابـعت الــشـرطـة ان الــصـحــافـيـ
وهـمـا رجل في الـ 31 وامـراة في ال
 33يــــعـــــمالن لـــــقــــنـــــاة "ايه ار دي"
الــتـلـفــزيـونــيـة وقـاال انــهـمــا يـعـدان
لـــتـــحـــقـــيق حـــول طـــريق يـــســـلـــكه

نطقة. ر في ا هاجرون و ا
و اقـتـيـاد الـصـحـافـيـ الى مـركـز
ثال امام مدع عام للشرطة عـلى ان 

السبت.
وغــــالـــــبــــا مـــــا يــــتـم اطالق ســــراح
الصـحافـي الـذين يتم تـوقيـفهم في
اليونان في ظروف مشـابهة بانتظار

محاكمتهم.
وشكل نهر إفـروس على احلدود ب
الـيـونان وتـركـيـا عـلى مـدى سـنوات
ــهــاجــريـن والجــئـ نــقــطــة عــبــور 
يـحاولـون الـوصـول الى اوروبـا لكن
كثيرين يلقون حتفهم خالل احملاولة

غرقا او نتيجة البرد.
وســرت تــقـاريــر مــؤخـرا لــعــمـلــيـات
اعادة مـهاجـرين بشـكل غيـر مشروع
الـى تــركـــيـــا اال ان الـــيـــونــان نـــفت

مارسات. رسميا مثل هذه ا
ــاضي أوقــفت الــقــوات االســبــوع ا
الــتــركــيــة جــنــديــ يــونــانــيــ في
ـــنــــطـــقــــة نـــفــــســـهــــا وقـــاال خالل ا
مـحـاكـمتـهـمـا انـهمـا ضال طـريـقـهـما
بسـبب سوء االحـوال اجلوية ودخال

االراضي التركية عن طريق اخلطأ.

( أَمْ لَـهُمْ شُـرَكَـاء شَـرَعُــوا لَـهُمْ مِنَ الـدِّين مَـا لَمْ يَــأْذَن بِهِ الـلَّه وَلَـوْال كَـلِـمَـة
َ لَهُمْ عَذَاب أَلِيم) الشورى. 21 الْفَصْل لَقُضِيَ بَيْنهمْ وَإِنَّ الظَّالِمِ

 
ـسـاهـمة إنـدماج الـشـبـاب في الـعـمل الـسـياسـي مهم جـداً وضـروري بـا
الفعالة في تغيير اوضـاع البالد وبناء مستقبل زاهـر اقتصاديا ومستقر
امنـيـا وسـيـاسيـا وتـتـوافـر فيه الـعـدالـة االجـتمـاعـيـة والقـضـاء عـلى حـالة
ــشــاركـة فـي الـعــمــلــيـة االنــقـســام الــتي خــلــفـهــا االحــتالل واالحــزاب ا
السـيـاسـية الـفـاشـلة واعـادة بـنـاء اللـحـمـة الوطـنـيـة والتـصـدي لـلثـقـافات
احلزبـية الـضيـقـة واستـبدالـها بـالـثقـافة الـوطنـيـة والوالء لـلوطن والـشعب

والهوية .
  تـزداد يومـا بـعـد  اخـر حـمى الـدعـايـات االنتـخـابـيـة وبـشـكل مـبـكر في
و نـرى ان السـاسة و الكـتل واألحزاب الـفاشلـة  اليوم عراقنـا اجلديد! 
وفي جتمـعاتهم يتحـدثون عن الـشباب في بـرامجـهم االنتخـابيـة القادمـة 
ولقـاءاتـهم وعن أهمـيـة ودور الـشبـاب الـعراقي. يـدعـون أنهم حـريـصون
على حتقيق مـطالبهم. وإنـهم سيحـققون طمـوحاتهم في ح هم في واد
والـشبـاب فـي واد اخـر طوال 15 عامـا لن يـلـتـفـتـوا الى مـعـاناتـهم من
عيشيـة واالجتماعية والـتعليمية العوز والفقر والبـطالة وتطوير حـياتهم ا
والـريـاضـيـة والـصـحـيـة فال يـعــقل ان يـرى الـشـبـاب في دولـة انـعم الـله
عليـها بنـعم كثيـرة ومازال الشـباب يتـسكعـون في الشوارع دون تـوفير
فرص عمل او ان ترسل شابا مريضـا يعاني من أالم عادية او سرطانية
للـعالج في اخلـارج او تـبـقي آالف الـطـلـبة اخلـريـجـ دون تـعـي والن
ــشـاعـر الــعـراقـيـ ـتـاجـرة  .فــا ـأسـاة أحـدا ال يـريــد ان يـعـالج هــذه ا
أضــحت الــســمــة الـغــالــبــة لــهـؤالء الــســاســة الـذين ودمــائـهـم وآالمـهم 
يسـيـطرون عـلى دفـة احلـكم  فهم يـعـرفون من ايـن يؤكل الـكـتف وكيف
يتالعـبون بـعـواطف الشـباب الـعـراقي ويتـخذون مـنـها سالحـاً ذا حدين
يرفعونه ب الفينة واألخرى حـ يضيق اخلناق ويُحصَرون في الزوايا
ظلمـة  وان تزاحمهم الـيوم على الـشباب بتـقد جتهيـزات رياضية او ا
وعـود وظـيـفـيـة من اجل االسـتـحـواذ عـلى أصـواتـهم االنـتـخـابـيـة بـوعود
ـكن وصــفه إال بـالـفـضـيــحـة والـفـضـيـحــة الـكـبـرى من أبـنـاء كـاذبـة ال
ـؤسسات تخـلفـ يشغـلون مـناصب حسـاسة في ا الساسـة األميـ وا
نـسـوبيـة والتـزوير وأنـهم وراء تفـشي الفـسـاد واحملسـوبيـة وا احلكـوميـة
ـعـلوم ان ـوبـقات. ومن الـواضح وا تـاجـرة وتـعاطي اخملـدرات وكل ا وا
ـرة بعـد ان أدركوا أنـهم ليـسوا رسالـة الشـباب لـلتـغيـيـر ستـصل هذه ا
دمى بـيد األحـزاب والـكـتل يـعمـلـون وفـقـا ألجـندات اآلخـرين بل هم من
سيـتولـى فضح الـفاسـدين والـفاشـلـ ومتـابعـة فـضائـحهـم في مخـتلف
اجملاالت وتـعريـتـهم أمام الـرأي العـام الـعراقي والـعـربي والدولي ألنـها
تـمـس مـصــالح عــوائــلـهم مــبــاشــرة ومـصــالح أبــنــاء الـشــعب حــاضـرا
ومسـتـقـبال بـعد ان أدرك الـشـبـاب الـواعي ان الصـراعـات بـ األحزاب
السـياسـية التـي تصـدت للعـمل السـياسي مـن اجل التـأثيـر عليـهم باءت
ا يـرفـضون بالـفـشل وإنـهم برفـضـهم تـدخل هـؤالء في االنتـخـابـات  إ
مثـليهم. ـواطنـ  التأسـيس للـمحاور من بـداية انـطالق عملـية اخـتيار ا
وأنهم لن يتراجعـوا عن موقفهم الثـابت ضد االنقسام الـفئوي والطائفي
ـلـتـوية في واالثني كـمـا انـهم لن يـتـراجعـوا عن مـحـاربـة كل األسالـيب ا
ـوقف لـلـشـبـاب الـواعي سـيـحـقق الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة  وان مـثل هـذا ا
التي سـار العـملـية الـسيـاسـية الـهشـة والفـاشلـة  بالـتأكـيد نـقلـة نـوعيـة 
جثمت على أنفاس الشعب طوال 15عاما  والتي ستظهر قدرة الشباب
ــا زرعه الـسـاســة فـهم يــحـاربـون عـلى الــتـصـدي الــواعي والـشــجـاع 
اخلطاب الطـائفي والفئـوي واجلهوي الـذي غذاه وأشعله هـؤالء الساسة
ولم يــتـلـوثــوا به بـعــد. وان يـســتـخــلـصـوا والـفــسـاد الــذي ورثـوه مـنــهم 
الدروس والـعـبـر الـتي تـكـشف لـهم كم ان سـيـاسـة هؤالء هـي اقرب الى
ــبـاد وكم ان الـعـراق بــحـاجـة مـاسـة إلى ـصـالح من ا ا
دور الـشـبــاب في الـتـعـبــئـة والـتــغـيـيـر. كــفـاكم ايـهـا
الساسة كذبـا ونفاقا كفـاكم تمثيال كفـاكم تشويها
للحقائق وكفاكم ضحكـا على ذقونهم وال تغتصبوا

كرامتهم وعزة أنفسهم..

يــســـتــمـــروا في ذلك طـــويال". من
جـــــهـــــته قــــــال رئـــــيس الـــــوزراء
الــسـويـدي "بـوصـفــنـا عـضـوا في
االحتــاد االوروبـي يــبــدو لــنــا من
ـــهم ان نـــحـــاول الـــتـــوصل الى ا
طــريــقــة لـــلــتــعــاون بــ االحتــاد

تحدة". االوروبي والواليات ا
واضاف "اتفـهم تماما وجـهة نظر
الــرئــيس بــانـه عــلــيــنــا ان نــهــتم

قام االول. ببلداننا" في ا
ــســـتــشــار وأعــلـن غــاري كـــون ا
االقـتــصــادي لـلــرئــيس االمــيـركي

دونـالد تـرامب الثالثـاء اسـتقـالته
مـن مــنـــصـــبه احـــتـــجـــاجــا عـــلى
الــرسـوم اجلـمـركـيــة الـتي يـعـتـزم
تــــرامب فــــرضــــهـــا عــــلى واردات
ــتـــحــدة مـن الــفــوالذ الــواليـــات ا
وااللومنيـوم. وقال كون الذي كان
يتـرأس مجلس االقـتصـاد القومي
في بـيان مـقتـضب "لقـد كان شـرفا
لـي أن أخـــــدم بــــــلــــــدي وأن اضع
سـياسـات محـفزة لـلنـمو مـناسـبة
لالمـــيـــركــيـــ وال ســـيــمـــا إقــرار

إصالح ضريبي تاريخي".

وبـــعــد هـــذا االعالن قــال االحتــاد
االوروبـي انه يـــــــعــــــدّ اجــــــراءات
ـاثـلـة على الـواردات االمـيـركـية
وبـــيــــنـــهـــا مــــحـــركــــات هـــارلي-
دافــيـدســون ومــنــتــجــات لـفــايس

والويسكي االميركي.
ÊËUFð WI¹dÞ

وردّ تـــرامـب عـــلـى ســـؤال بــــهـــذا
ــكـنـهم فـعل مـا الــشـأن بـالـقـول "
يـريـدون لـكن اذا فعـلـوا سـنـفرض
ئة على رسما كبيرا بنسبة  25با
ســـــيــــــاراتـــــهـم وصـــــدقـــــونـي لن
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{ بــروكـسل) ,أ ف ب) - يــنـتــظـر
االحتـــــــــاد االوروبي الـــــــــســــــــبت
احلصول على "توضيحات" بشان
الــرســوم الـتي فــرضــهـا الــرئـيس
االمــيـــركي دونـــالـــد تــرامـب عــلى
واردات بــالده مـن الـــــــــــصـــــــــــلـب
ــنــيـوم وذلك خـالل اجـتــمـاع واال
ـمـثـل حـاسم في بـروكـسل ب ا
الـــتـــجـــاريـــ لالحتـــاد االوروبي

تحدة واليابان. والواليات ا
وقال جيركي كاتاي نائب رئيس
ـفـوضـيـة االوروبـيـة اجلـمـعة "ال ا
تتـوقـعـوا حل كل شيء... انه احد
االجــتـمـاعــات ولـيس االجــتـمـاع"
الــوحـيـد. واضــاف "انـنـا بــحـاجـة
الى توضيـحات" والى بدء "حوار"
ـــتــحــدة لــتــجــنب مع الــواليــات ا
الــتــصــعــيــد نــحــو نــزاع جتــاري

ي. عا
ÂuÝ— ÷d

وكــان هـذا االجـتـمــاع مـقـررا مـنـذ
وقـت طـــويـل قـــبل اعـالن تـــرامب
اخلميس عن فرض تلك الرسوم.
وسـيــضم االجــتــمــاع الــذي يــبـدأ
الــســاعـة  8,00) 9,00 بــتــوقـيت
فوضية كال غرينتش) في مبـنى ا
ــمــثل الــتــجــاري لــلــواليــات من ا
ـتــحـدة روبـرت اليـتـايـزر ووزيـر ا
االقـتـصـاد الـيـابـاني هـيـروشيـغي
ـــفــوضـــة األوروبـــيــة ســـيــكـــو وا
ـسـتروم. لـلـتـجـارة سـيـسيـلـيـا مـا
ويــنـبـغـي أن يـتـواصل االجــتـمـاع

خالل غداء عمل.
ويـــــرى األوروبــــيـــــون أنه يـــــجب
إعـفــاؤهم من الـرسـوم الــتي تـبـلغ
ـــئـــة عـــلى الـــصــلب و 10 25 بــا
نـيـوم وقالـوا انهم ئـة عـلى األ بـا
عــلى اسـتــعـداد التــخـاذ إجـراءات

اذا لزم األمر.
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