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{ (شــــنـــغــــهـــاي) ,أ ف ب) - حتـــاول
بــورصــتــا الـصــ الــقــاريــة احلـد من
خسائرهما امس الثالثاء بعدما بدأت
جــلـســاتـهــمـا عــلى انـخــفـاض واضح
غـداة تراجع كـبيـر في أسـواق متـقلـبة
جــدا تـســودهـا مــخــاوف من انـتــشـار
ــسـتـجــد وتـأثـيـره فـيــروس كـورونـا ا
عــلى االقــتــصــاد.واضــطــرت شــركــات
وهـــيــئـــات عــديــدة التـــخــاذ إجــراءات
صـــــارمـــــة لـــــلـــــحـــــد من انـــــتـــــشـــــار
الـــفــيـــروس.وفـــتح مـــؤشـــر بـــورصــة
شـنـغــهـاي عــلى تـراجع نــسـبـته 2,23
ئة إلى 2685,27 نقطة بينما بدأت با
اجلــــلــــســـة فـي بــــورصــــة شــــيــــنـــزن
ــئـة إلى بــانـخـفــاض نـسـبـته 3,48 بـا

 1552,96نقطة.
لـكن البـورصتـ تـمكـنتـا من احلد من
الـتـراجع بـسرعـة في الـدقـائق التـالـية
وسـجـلتـا بعـد نـصف ساعـة من بـداية
اجلــلــسـة ارتــفـاعــا طــفـيــفــا بـلغ 0,58
ـئة في ـئة في شـنـغـهاي و1,88 بـا بـا
بـادالت بـقـيت متـقـلـبة شـيـنـزن. لـكن ا
إلى حد كـبيـر.وكانت بـورصتـا الص
الـقـاريـة انـهـارتـا اإلثـنـ في اجلـلـسة
األولى بعـد عطلـة طويـلة بدأت في 24
ـنـاسـبـة عـيد كـانـون الـثـاني/يـنـايـر 

رأس السنة القمرية. 
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واغــلـــقت بــورصـــة شــنـــغــهـــاي عــلى
ـئـة بـيـنـما انـخـفـاض نـسـبته  7,72بـا
ئة تراجـعت بورصة شـينزن 8,41 با
وسـجـلــتـا بـذلك أكـبـر انــخـفـاض مـنـذ

الي صيف 2015. االنهيار ا
ـكـافـحــة انـتـشـار واتـخـذت إجــراءات 
الوباء تتـسبب في شل قطـاعات كاملة
من الـــنـــشـــاط االقـــتـــصـــادي وتـــضـــر
باالستهالك الذي يعـد محركا أساسيا
لــــلــــنــــمــــو في الــــدولــــة اآلســــيــــويـــة
العمالقـة.وب اإلجراءات فـرض حجر
صـــحي وتــــعـــلـــيـق رحالت قـــطـــارات
وإقفال دور للسيـنما ومحالت جتارية
ــصـانع وإغالق مــعـظـم الـشــركــات وا
حتى الـتاسع مـن شبـاط/فبرايـر. لذلك
يـثـيــر انـتـشـار الــفـيـروس الـذي أودى
بــحــيــاة أكــثـر من 400 شــخص حـتى

شباط/فبراير.
واضـافـت أنه سـتــقــوم بـتــحــديث هـذا
البـرنـامج الزمـني "في حال الـضرورة"
ـرتـبـطـة بـانـتـشار حسـب التـطـورات ا

الوباء ووضع مزوديها.
وتــمـلك نــيـســان خـصــوصـا مــصـنــعـا
مشـتركـا مع شركـة "دونغـفيـنغ موتور"
في مــديــنــة ووهـان عــاصــمــة هــوبـاي
حـيث ظـهـر الـفـيـروس الذي أصـيب به

نحو عشرين ألف شخص حتى اآلن.
وقـد أرجــأت شـركــات أجـنــبـيــة أخـرى
لصـناعة الـسيارات بـينهـا اليابـانيتان
انية فـولكسفاغن هوندا وتويـوتا واأل
بـ أسـبــوع وعـشـرة أيـام اســتـئـنـاف
إنـتـاجـهـا في الــصـ بـسـبب انـتـشـار
كـورونا.وفي سـنغـافورة أعـلنت شـركة
"اكــسـبــيــريـا ايــفـيــنـتـس" الـتي تــنـظم
مؤتمـرا دوليا للـطيران يسـبق معرضا
ؤتـمـر ألغي لـلـصنـاعات اجلـويـة أن ا

شــركـات طــيــران ومـطــارات والــهـيــئـة
الدولية للنقل اجلوي (اياتا).

وأخــــيــــرا أعـــلـن رئـــيـس الــــســـلــــطـــة
الـتـنـفـيـذيـة في مـاكـاو هـو يـات سـيـنغ
نـطقـة التي سـجلت فـيها الثـالثاء أن ا
ـرض سـتــغـلق كل عـشــر إصـابـات بــا
كـازينوهـات القـمار الـتي تشـكل عصب
ـدة أســبـوعـ في ــنـطـقــة  اقـتــصـاد ا
إطـــار إجــــراءات احلــــد من انــــتــــشـــار
الـفــيــروس. لــكـنه حــذر من أن اإلغالق
ــــكن أن يـــــتم تــــمـــــديــــده إذا واصل
الـفـيـروس انـتـشــاره.ولم تـغـلق مـاكـاو
ـاضي حـوالى 35 الـتي زارهــا الـعـام ا
مـليـون شخص الـكازيـنوهـات من قبل
ســـوى مــرة واحــدة عــنـــدمــا ضــربــهــا
إعـصار في 2018.وتـؤمن كـازيـنـوهات
ـكان الـوحيـد في الصـ الذي مـاكاو ا
يـسـمح فــيه بـالـقـمــار حـوالى ثـمـانـ

ئة من عائدات احلكومة. با

بسبب اخملاوف من انتشار كورونا.
وقالت الـشركة في بـيان إن "قمـة قيادة
ـــــعــــرض اجلــــوي لــــلـــــطــــيــــران في ا
سنغافورة 2020 الذي يشكل جزءا من
مـعـرض الصـناعـات اجلـوية "لـن تعـقد

هذه السنة". 
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واضـافت أن "هــذا سـيــسـمح لـــــــقـادة
ــنــشــــــــــغــلـ في قــطــاع الــطــيـران ا
إيـجــاد حـلـول النــتـشـار وبــاء كـورونـا
ــســتــجــد بــالــتــركــيــز عــلى الــوضع ا

احلالي".
لــكن مـــعــرض الــصـــنــاعـــات اجلــويــة
ســـيــنـــظم فـي مــوعـــده من 11 إلى 16
شـبـاط/فــبـرايــر عـلى الـرغـم من إلـغـاء
مشارك حضـورهم وخصوصا الذين

. كان يفترض أن يأتوا من الص
وكـان يفـترض أن يـحضـر حوالى 300
ـؤتـمـر وخـصـوصـا رؤسـاء مــسـؤول ا

كن أن يـؤثر سـتثـمـرين و اآلن ذعـر ا
لـــفـــتــــرة طـــويـــلــــة عـــلى االقــــتـــصـــاد
الـصـيــني.من جـهـتــهـا بـدأت بـورصـة
هونغ كونغ التي تكبدت خسائر كبيرة
ــــاضي عــــلـى ارتــــفـــاع ألــــســــبــــوع ا
ـئة عـند 26491,66 نســـــــبته 0,51 با

نقطة.
لـكن بـورصــتي طـوكـيـو الــلـتـ بـدأتـا
ـبـادالت عـلى انـخـفـاض أغـلـقـتـا في ا
ـطـاف على ارتـفـاع. فقـد تـقدم نـهـاية ا
ئة أو 112,65 مؤشر "نـيكاي" 0,49 با
نــقــطـة إلى22084,59 نـقــطــة بـيــنــمـا
سـجل مؤشـر "تـوبـيكس" األوسع 0,69
ــئـة أو 11,58 نـقــطـة إلى 1684,24 بـا

نقطة.
من جـــهــة أخــرى اعــلــنت اجملــمــوعــة
الـكـوريــة اجلـنـوبـيـة األولـى لـصـنـاعـة
السيارات هيـونداي توقف اإلنتاج في
أحـد خـطـوطهـا بـسـبب نقـص في قطع
الــغــيــار مــرتــبـط بــانــتــشــار فــيــروس

كورونا.
وقـــالت نــاطــقــة بـــاسم اجملــمــوعــة إن
ظهـور فيـروس كورونا سـبب خلال في
إمـدادات مــكـونــات. واضـافت "حــالـيـا
خط إنتـاج سيارات +جـينـيسيس+ في
مـــصــنـع أولــســـان اخلــامس مـــتــوقف

موقتا". 
ولم تـتـمـكن من حتـديد مـوعـد مـحـتمل
الســـتـــئــنـــاف اإلنـــتـــاج.وأوضــحت أن
اجملـموعـة تبـحث مع الـنقـابة إمـكانـية
أن تـــضـــطـــر مـــصـــانع أخـــرى لـــوقف
اإلنـــتــاج. وقـــال إن "الـــوضع ال يـــبــدو

جيدا".
وفي طـوكيو أعـلنت مـجمـوعة نـيسان
لــلــصــنـاعــة الــســيـارات أنــهــا أرجـأت
اســتـئــنـاف االنــتـاج في مــقـاطــــــــــعـة
هـــوبــــاي بـــوسط الــــصـــ "بـــعـــد 14

شباط/فبراير".
وقــالت اجملـمــوعـة فـي بـيــان تـســلـمت
وكـــالـــة فــرانـس بـــرس نـــســخـــة مـــنه
الــثالثــاء أن نــشــاطــاتـهــا اإلنــتــاجــيـة
ـــتــوقــفـــة مــنــذ 23 كــانــون األخــرى ا
الثاني/يناير بسبب عطلة راس السنة
وكان يـفترض أن تـبدأ مجـددا اإلثن

ســـــتـــــســـــتـــــأنـف في الـــــعـــــاشـــــر من
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ـراحل تـضعف فـيـها مـرة وتقـوى فـيهـا مرة تمـر الـشعـوب في تاريـخـها 
قدمة مرة  ,وتتراجع  لتأخذ لها مكاناً في موقع الحتسد عليه تكون في ا
مـرة أخـرى وعـنـدمـا أقـول شـعـوب فألمـر مـرتـبط بـالـدولـة نـفـسـهـا ومـوقع

وقع الدولة ذاتها . الشعوب هنا هو حتصيل حاصل 
فعنـدما تكـون الدولـة بأياد أمـينة ومـخلصـة تتـطور وتطـور معهـا الشعب ,
وعـنـدمـا يـحـصل الـعـكس ويـكــثـر الـفـسـاد والـرشـا واحملـسـوبـيـة وتـضـيع
صـلـحـة الـعامـة وتـتـراجع الـوطـنيـة مع اإلخالص في الـعـمل فـأن الـدولة ا
تتـراجع الى الوراء ويـتراجع مـعهـا الشـعب  والعـراق اليـوم ومنـذ سنوات
ذلـة الـنتـنـة تفـوح حتى قد تـراجع وأصـبح كل شيء فيه فـاسـدا ورائحـة ا
نـطلق كـان ظهـور الناس في الـواجهـة مطـالب أزكمت األنوف ومـن هذا ا
بأيـقاف الـتراجع والـتبـعيـة للــــــــغيـر وهذا  يُـعد مـطلـباً رجـوليـاً وأصولـياً
ووفـــــــــق القوانـ وعلى رأسهـا الدستور  ,هذا األمر حـدث في العراق
مـنـذ  أربـــــــــــعـة أشـهــــــــــر وقـدم هـذا الــشـعب الـطــيب اكـثـر من 500
ـبــاركـة الــتي يـقـــــــــــوم بـهـا شـهــيـد واالف اجلـرحـى هـذه االنــتـفـاضــة ا
الـعـراقـيـون يـوميـا وتـفـصـيـلـيـا وعـلى مـرأى ومـسـمع من اجلـــــــــمـيع في
ـطاليب  ,فضال عن الـقمع الـشديـد الذي الداخل  حـيـــــــــث  جتاهل ا
تظاهر ليـــــــس إبن قوبلت به فكـــــــــان رد احلكـومة قاسيا جدا وكـأن ا
هذا الـوطن والبـد من مـحـاكـاته وتـلبـيـة طـلـبـــــــــاتـه واإلصغـاء له بـطـريـقة

وقف العربي . اما مايتـــــــــعلق با احلـــــــاكم الوطني 
ـهـمـة ـعــالم بـخـصـوص الـقــضـايـا ا فـالـعـرب دائـمــا هـكـذا بـرود واضح ا
ا جارحا أيضـا ح يصدر من صيريـة وهنا يكـون العتب شديـداً ور وا
شـرائـح تـمــثل الــشـعـب الـعــراقي الــطـيـب الـذي وقف عــلى مــدى تــاريـخه
ـوقف إخوته الـعـرب على شـرف مع اخـوته العـرب ومن هـنـا فأن رؤيـته  ا
سـتـوي الـرسمي واجلـمـاهيـري وهي مـواقف اذا كانت قـد حـدثت فهي ا
واقف وظلت اليُعتز بها لضعفها وركاكتها وعلى االغلب فهي لم حتدث ا
حبيسة داخل النفوس ولم تخرج من الشفاه وال من القلوب ولم يصل أي
ـ مـن شـدة الـضـغط احلـكـومي ـتـأ شيء مـنـهـا الى مـســامع الـعـراقـ ا
عليهم والتـعامل القاسي جـدا الذي تعرضوا له من أولـياء أمورهم وأولياء
األمـور هنـا لالسف هم جـهـزة الـقـمع من الـتـشـكيـلـة احلـكـومـيـة التــــــــي
ـتظاهـرين أناسـاً خارج عن الـقـــــــــانون  ترفـــــــض التـظاهر وتـعُد ا
وعودا عـلى بـدء فـأن الـصـمت الـعـربي جتـاه مايـجـري لـثـوار الـعـراق على
أيــدي حــكـومــة بــــــــــلــدهم هــو بــصــمــة عــار أخـرى تــضــاف الى تــاريخ
ـتــخـاذلــة وعــــــــلــيه فـان ــواقف ا ــمـــــــــلــوءة بـا احلـكــومـات الــعـربــيـة ا
عــــــــــدم وقـوف الــــــــعـرب رسـميـا وجـماهـيـريا مع ابـناء
الرافـدين كمـا كنـا نتـمنى ونـأمل اليزيـد العـراقيــــــــون
ـزيـد مـــــــن اإلصـرار عـلى مـواصـلـة الـتـظـاهـر إال ا
وإعـــــــــــادة الـعــراق الـعـظــيم الى احـضــان أبـنـائه
وحتقـيق مالم تـستـطيع الـطبـقة الـسيـاسيـة الفـاشله
من حتــقــيــقه وإجنـــازه طــول ســنــوات بــقــائــهــا في

السلطة .
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{ الــــقــــدس (رويـــــتــــرز) - قــــال
مسؤولون إسرائيليون امس إن
إسـرائـيل والـسودان اتـفـقـا على
الــعـمـل عـلى تــطــبــيع الــعالقـات
للمرة األولى وذلك بعد اجتماع
عــــقـــده زعــــيـــمـــا الــــبـــلــــدين في
أوغــنـدا.وأجــرى رئـيس الـوزراء
اإلسرائـيـلي بـنـيـامـ نـتـنـيـاهو
مـــحـــادثـــات مع عـــبـــد الـــفـــتـــاح
البرهـان رئيس مجـلس السيادة
الـسـوداني في مـديــنـة عـنـتـيـبي
بــوسط أوغــنـدا.وجــاء في بــيـان
إسرائـيلي ” االتفـاق على بدء

ـا يـؤدي إلى تـطـبـيع الــتـعـاون 
العالقة بـ البلدين.“وقال وزير
ـــتـــحــدث اإلعالم الـــســـوداني وا
باسم احلكومة فيصل صالح في
تـصــريـحــات لــرويـتــرز إنه لـيس
لـديه مـعـلـومـات عن الـزيـارة وإن
مــجــلس الــوزراء لـم يــنــاقــشــهـا.
وذكـــر صــالح في بــيــان الحق أن
ــــســــؤولــــ ســـــيــــنــــتــــظــــرون ا
تــــــوضـــــيــــــحــــــات لــــــدى عـــــودة
الــبــرهــان.وســيــســاعــد تــطــبــيع
الـعالقـات مع الـسـودان في إبراز
مـؤهالت نتـنيـاهو الـدبلـوماسـية

قررة قبل شهر من االنتخابات ا
فـي إســــرائــــيل فـي الــــثــــاني من
مـارس آذار.وكــان الـقـادة الـعـرب
قــد اجــتـــمــعـــوا في الــعـــاصــمــة
السـودانية اخلـرطوم عام 1967
واتـفـقـوا عـلى ثالث الءات هي ال
لالعتراف بإسـرائيل وال للسالم
مع إسـرائـيل وال لـلـتـفـاوض مع
هد تطبيع كن أن  إسرائيل.و
الــعالقــات الـطــريق أمــام تــعــهـد
يــــعـــلــــنه الــــزعــــيم الــــيــــمـــيــــني
اإلسرائيلي بترحيل السوداني
ئة ـثلـون نحو  20في ا الذين 

واشــنــطن.وفي وقت ســابق يـوم
االثنـ عقد نـتنـياهو مـحادثات
مع الـرئـيس األوغـنـدي يـوويـري
مـوســيـفـيـني الـذي قـال إن بالده
تـدرس إمـكانـيـة فـتح سفـارة لـها
في الــــقـــدس.وقــــالت مـــنــــظـــمـــة
الـتعـاون اإلسالمي امس االثـن
إنــهـــا تـــرفـض خــطـــة الـــرئـــيس
األمـريكي دونـالـد ترامب لـلسالم
ـــســـمـــاة فـي الـــشـــرق األوسـط ا
نـظـمة (صـفـقة الـقـرن). ودعت  ا
التي تضم 57 دولة والتي تـعقد
قـمـة في مـديـنـة جـدة الـسـعـودية
ــنــاقــشــة اخلــطــة (كــافــة الـدول
األعـضــاء إلى عـدم الـتـعـاطي مع
اخلطة األمريكـية أو التعاون مع
اإلدارة األمـريـكـيـة في تــنـفـيـذهـا

بأي شكل من األشكال).
وقـــــــالت  وزارة اخلـــــــارجــــــيــــــة
اإليرانية امس االثن إن طهران
لن جتـري مـحـادثـات ثـنـائـيـة مع
ـتـحــدة.وذكـر عـبـاس الــواليـات ا
تحـدث باسم الوزارة موسـوي ا
في مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــفي أذاعه
التـلفـزيون الـرسمي عـلى الهواء
(إيـــران لم ولـن جتـــري أي نـــوع
ــفــاوضــات الــثـــنــائــيــة مع مـن ا
األمـــــــريــــــــكـــــــيـــــــ وهــــــــذه هي
سـيـاستـنـا). ومـضى بالـقـول (ما
أكـدته الـســلـطـات اإليــرانـيـة هـو
أنـه يــنــبـــغي عــلى األمـــريــكــيــ
الـــعــودة إلـى الــوضـع قــبـل عــام
2017 ورفع الــــــعـــــــــــقــــــوبـــــات
األحادية التي فرضوها والعودة
ـفـاوضـات في إطار إلى طـاولة ا
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حتــديث من خالل إنــهــاء عــزلــته
ووضــــــــعه عــــــــلى خــــــــريـــــــطـــــــة
ــرجح أن تــثــيــر الــعــالم.“ومـن ا
زيـــارة الــبـــرهـــان وأي تـــطـــبـــيع
لـلـعالقـات مع إسـرائـيل جـدال مع
كثيـرين داخل السودان وخارجه
في العـالم العربي وبـخاصة في
وقت يـروج فـيه نـتـنـيـاهـو خلـطة
سالم أمـريـكـيـة جديـدة يـرفـضـها

الفلسطينيون رفضا قاطعا.
Œ—U  ÃËdš

ـسـؤول الــفـلـســطـيـني ووصف ا
الـبـارز صـائب عـريـقـات اجـتـماع
الــبـــرهـــان مع نــتـــنـــيــاهـــو بــأنه
”طـــــعــــنــــة في ظـــــهــــر الــــشــــعب
الـفـلـسـطـيـني وخـروجـا صـارخـا
وفقا عن مبـادرة السالم العـربية 
لــبــيـــان نــشـــرته وكــالـــة األنــبــاء
الــفـــلــســـطــيـــنــيــة (وفـــا).وكــانت
إسـرائـيل تـعـتـبر الـسـودان فـيـما
سبق تهديدا أمنيا لالشتباه بأن
ـرا إيــران تـســتــخــدم أراضــيه 
لـتــهـريب الـذخــائـر لـقــطـاع غـزة.
وفي 2009 قــــالـت مــــصــــادر في
ـنــطـقــة إن طـائـرة إســرائـيــلـيـة ا
قـــــصــــفت رتـال عــــســــكـــــريــــا في
الـــســودان.لـــكـن مـــنـــذ اإلطـــاحــة
بـالرئـيس عمـر البـشير فـي العام
ـاضي نـأت اخلـرطوم بـنـفـسـها ا
عن إيـــران ويـــقـــول مـــســـؤولــون
إسـرائـيـلـيون إنـهـا لم تـعـد تـمثل

مثل هذا التهديد.
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ويوم األحد قـال مجلس الـسيادة
ـتـحدة الـسـوداني إن الـواليـات ا
دعـت الــــــــبـــــــرهــــــــان لــــــــزيـــــــارة
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من الـعـمــال غـيـر الــشـرعـيـ في
إسـرائـيل وهـي خـطـوة يـدعـمـها
كــثــيــر من مــؤيــديه.وكــان هـؤالء
ـهاجـرون قـد قالـوا في الـسابق ا
ــمــكن تــســلــيـمــهم إن من غــيــر ا
ألنـهم يـواجهـون عـقـابا لـسـفرهم
إلى دولـة عــدو لـبالدهم.وأضـاف
الــبــيــان اإلســرائــيــلي ”يــعــتــقــد
نتنياهو أن السودان بدأ يتحرك
فــي اجتـــــــــــــــــاه جـــــــــــــــــديـــــــــــــــــد
وإيـــجـــابي.“وتــــابع أن الـــزعـــيم
الـسـوداني ”يـرغب في مـسـاعـدة
ضي قدما في عـملية بلده عـلى ا

الرئيس الكيني األسبق دانيا أراب موي في نيروبي
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رمز ان اسـتـهـداف متـظـاهـرين عـزالً ال يـحـمـلـون سـوى  الـعـلم الـعراقـي 
ن ـة نـكراء يـحاسب عـليـها الـقـانون وعـقوبـتهـا االعدام  دولتـهم هي جر
هــؤالء الــشــبــاب الـثــائــرون من اجل ن امــر ونــفـذ امــره   جتــرأ وقــتل و
ال يـحـمـلون الـسـالح ولم يـحـرقوا او حتـسـ حـيـاتـهم وحـيـاة  عـوائـلـهم 
ينـهبوا او يـفعـلوا اي شيء  ومـاجري من احـداث من هذا القـبيل هي من
فــعـل الــطــرف الـــثــالث الـــذي اشــارت إلــيـه الــدولــة بـــهــدف االســاءة الى
فهم تـظاهرين وزرع الـشك في اهداف االنـتفـاضة او الثـورة الشـبابـية  ا
يدركون ان مـا يحرق او يـنهب  او يسـلب او اي حدث من هذا الـقبيل  ال
يـشـرف مـتـظـاهـراً نـبـيالً خـرج من اجل تـغـيـيـر نـظـام قـام عـلى الـطـائـفـية
فـكانت نـتائج هذه ـنا طـقيه   ـذهبـية واحملـسوبـية احلزبـية وا والقـومية وا
السياسـة استئـثاراً بالسـلطة وعلى وفق ذلك اسـتئثـار بسياسـة التوظيف
ستـويات كالـقيادات االدارية او الـتوظيف في مسـتويات اخرى على كل ا
بحيث ترى خريجاً تـخرج هذا العام يع بـعد اشهر قالئل على تخرجه
واخـر عشـر او ثـمـان سـنـوات واحيـان اكـثـر من ذلك يـعـمل في اعـمال ال
ان اخلريج الـقد ليس لديه من سـتوى شهادته والـسبب واضح  تليق 
ولـيس هناك من عـنى اخر مسـتقل  يسهل تـعيـينه ال نه ليس مـتحـزباً  و
اذ  ان عـامل بـنـاء او سـائق تـكـسي او حـمال  يـدعـمه فـيضـطـر  لـلـعـمل 
الـبـطـالـة تتـصـاعـد  بـسـبب اهـمـال االقـتـصـاد الـعـراقي وعـدم الرشـد في
ــوارد االقـتــصــاديـة وبــعــثـرة الــثــروة بـاجتــاهـات مــخــتـلــفــة عـلى ادارة ا
نتج سـتويـات الـسيـاسيـة خـارج وداخل البـلد  واالنفـاق غيـر الـرشيـد  ا
ــشـاكل الـســيـاسـيـة واالقــتـصـاديـة عـنه تــعـاظم الـبــطـالـة الــتي تـعـد من ا
فـاصبح في الـعراق جيش واالجتمـاعيـة ال بعـادها علـى كل هذه الصـعد 
فـكـيف يـتـورط بزواج من الـشـبـاب ال يـسـتـطـيع تـلـبـيـة حـاجـاته اخلـاصـة 
يحتاج الى دخل شهري وبيت للزوجة واالوالد ومتطلبات العيش  الالزمة
وعـلى وفق ذلـك  يـحـجم الـشــبـاب عن الـزواج ومع مـر ـومـة احلــيـاة  لـد
الـسـنـوات يـشيـخ وتشـيخ الـطـمـوحـات الـتي قـتـلت بـفـعل سـيـاسـات  غـير
رشيدة وليس هناك في االفق ما يـعتقد ان اصحابها يـعيدون النظر بهذه
الـســيــاسـات   النــهم  تــألـفــوا عــلى نــهج يــخــدم  هـذه اجملــمــوعــة الـتي
وكـمـا نشـيـر دائمـا وكـما هي استـأثـرت بكـل شيء دون التـفـكيـر بـاألخر 
لـكهـا احـد بل هي ملك الـشعب  ومن حقـيقـة قائـمـة الثـروة والسـلطـة ال 
العدالة ان  ينعم الشعب بثروة كبيرة   هي ثروته ولكن ذلك بقي اسما ال
هي ثـورة شـبـاب عـلى واقع لـذلك كـانت ثـورة  تـشـرين عـام 2019  فـعال
ــنـطـقي ان فـهل من ا وهي ثــورة الـعــزل   سـيئ من اجـل حـيـاة فــضـلى 
يـرمى االعـزل والــذي ال يـحـمل سـوى الــعـلم الـعــراقي بـالـرصـاص احلي
ا وبقـنابل قـاتلـة بشـكل يصـبح عدد الـشهداء  اكـثر من 600 شهـيد ور
هـذه االرقام لم يـألفـها الـعراق اال بـحرب العـدد اكثـر واجلرحى بـاالالف 
الثماني سنوات ب العراق وايران  وفي حرب  اجملرم االمريكان على
فاألمريكان وذيـولهم بريطانيا ومن سار في العراق وافغانستان وفـيتنام 
نـعم قـافـلـة االجـرام هذا هـو تـاريـخـهم الـذي كـان بـإبـادة الـهـنـود احلـمر 
اهي معركة ب عـدوين ام مطالبة ابنـاء لذويهم نريد حـقوقنا مع حتفظي
على  مصطلح ( ذويهم ) الن االباء حريصون على حقوق االبناء ولو فكر
ـا ال االمر الـى ما هـو عـليه االن ولـكن الـذي حـصل كان البـعض بـذلك 
خالفا لـذلك استـمتـاع بالثـروة دون التـفكـير بـالعـوائل التي تـعاني شظف
الـعـيش فــكـانت  ثـورة الـشـبــاب وهي لـيـست االولى فـي تـاريخ الـشـعـوب
فـثــورة الـشــعب االيــراني عـام 1979 كـانت مـن نـتــائج اسـتــيـاء الــشـعب
االيراني  و فقـرائه  بالـتحـديد  على حـفل  اسطـوري ضخم اقـامه الشاه
نـاسـبـة مرور  2500 سنـة عـلى تـأسيـس االمبـراطـورية الـفـارسـية  في
الثـاني عشـر من شهـر اوكتـوبر عام 1971 وكلف في ذلك الوقت مالي
ـا اثـار غـضب الـبـا ونـات اال ســتـر لـيـنـيه  حــيث كـان اسـطـوريــا بـحق 
الــشـعب  االيــراني الــذي يـعــاني اجلــوع وكـانت ثــورة اســقـطت الــعـرش
هـكـذا هي الـشعـوب تـثـور لنـفـسـها ومن اجل اإلمـبراطـوري لـشـاه ايران 
ولــو اسـتـثـمــرت  االيـرادات الـنــفـطـيـة  الــعـراقـيــة مـنـذ عـام انـصــافـهـا   
ان قتل ـا كـان هـناك مـا يـدعو لـالحتـجـاج  االحتـالل على نـحـو صـحيح 

ة يعاقب عليها القانون باإلعدام .  تظاهرين هو جر ا
فــهي لــيس حـرب بــ عــدوين بل اصــحــاب حــقـوق
ونـامل ان يــكــون لـلــقــضـاء يــطـالــبــون بـحــقــوقـهـم 
ـــفــجــوعــ فــاإلبــاء ا احملــايـــد كــلــمـــته الــفــصـل 
واالمـــهــات الـــثــكـــلى واالرامل واخـــوة الــشـــهــداء
وارواح الــشــهـداء جــمــــيــعــا يــجب ان يــنــصـفــهم

القانون .

{ نــــــيـــــروبـي (أ ف ب) - تـــــوفّي
الـرئــيس الـكــيـنيّ األســبق دانـيـال
أراب موي الذي قـاد البالد بيَد من
حديـد بـ عامي 1978 و2002 عن
عــمـر نــاهـز 96 عــامًــا بـحــسب مـا
أعـلن أحـد أفــراد عـائـلــته ومـصـدر
حـكــومي امس الـثالثـاء.وقـال أحـد
أفـراد عائـلته لـوكـالة فـرانس برس
نزل" إنّ الرئيس األسبق "تـوفّي با
فـي كــابـــاراك بــغــرب كـــيــنـــيــا. من
جــهـته قـال مـصــدر حـكـومي طـلب
عــــدم كـــشـف اســـمه إنّ "الــــرئـــيس

تقاعد توفّي". ا
ونقل رئيس البيرو السابق ألبرتو
فـوجـيـمـوري الـذي يـقـضـي عـقـوبةً
ـدّة 25 عـامــاً بــتــهــمـة بــالــسّــجن 
الفـساد اإلثـن إلى مـستـشفى في
لــيــمــا بــســبب مــشــاكل عــصــبــيّــة
ورئــويّـة بــحــسب مــا قــال طــبـيب
الـعائـلة لـوكالـة فرانس بـرس.وقال
ألـيـخــانـدرو أغـيـنــاغـا إن الـرئـيس
ـــراقــبـــة".ونُـــقل الـــســـابق "حتـت ا

فـوجـيـموري (81 عـامـا) لـيل األحد
سـتشفى اإلثن من الـسجن الى ا
لـلـخــضـوع لـفـحــوص طـبـيـة.وقـال
مــصـدر في عـائـلـة فـوجـيـمـوري إن
الرئيس الـسابق "يخضع لـلمراقبة
فـي وحـــــــــدة الـــــــــرعـــــــــايــــــــــة" في
ـستـشفى.حـكم فوجـيمـوري الذي ا
يــتـحـدر من اصل يــابـاني الـبـيـرو

من 1990 الى 2000. 
œU Ë rz«dł

وفـي الــــعــــام 2009 حُــــكِـم عــــلــــيه
بــالــسـجن 25 عــامــا بـتــهـم فــسـاد
وارتـكــاب جـرائـم ضـد االنــسـانــيـة
لـوقـوفه وراء اغـتـيـال 25 شـخـصـا
بـــأيــدي مــا كــان يـــعــرف بـ"ســريــة
ــوت" خـالل احلــرب ضـــد حــركــة ا
تطرفة ضيء" اليسارية ا "الدرب ا
ــاويـة. وأعــلــنت وزارة الــصــحّـة ا
الــبـيــروفـيّــة اإلثــنـ أنّ حــصـيــلـة
ضحايا انفجار شاحنة كانت تنقل
الـــغـــاز في لـــيــمـــا في 23 كـــانــون
الثاني/يناير اجلاري ارتفعت إلى

23 تـيالً بعـد وفـاة امرأة تـبلغ 65
عـــامًـــا كـــانت أُصـــيـــبت بـــحـــروق
خطيرة.وقالت الوزارة في بيان إنّ
"حــصــيــلــة الــقـــتــلى في انــفــجــار
الشاحنة في فـيال سالفادور ارتفع
ـــــرأة الى 23. وأشـــــارت الـى أنّ ا
أُصـيــبت بـحــروق شـديـدة بــسـبب
كـرة الـنـار الـتـي انـتـشـرت بـسـرعة
عــــلى الــــطـــريـق الــــســـريـع جـــراء
االنفـجار.وقُتل خـمسة أطـفال على
األقلّ فـي االنــفـجــار الــذي وقع في
مـديـنـة فـيال سـالـفـادور الـضـاحـية
الـــتي تــضم 500 الف نـــســمــة في

جنوب ليما.
ووقع احلادث الكبير قبيل الساعة
السـابـعة ( 12,00ت غ) بيـنمـا كان
الــســكـــان مــتــوجــهــ إلى أمــاكن
عملهم.وأحدث االنفجار الذي جنم
عن تــســرّب لـلــغـاز حــريــقًـا امــتـدّ

سريعًا. 
وقــد احــتــاج لـ 13ســيّــارة إطــفــاء

إلخماده ودمّر 15 منزالً.
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