
 ندوة سياسية لمسؤول منظمة أوربا في بوخارست
أقامت منظمة رومانيا لحزبنا في العاصمة بوخارست ندوة سياسية    

الذي قدم خالل الندوة  كاميران بيكس.دبحضور مسؤول منظمة أوربا للحزب 
عرضاً للتطورات السياسية الراهنة في المنطقة وتأثيراتها  وانعكاساتها على 

كما وتحدث عن التطورات األخيرة في . يته الوطنيةالشعب الكردي وقض
النظام في سياسته القمعية والشوفينية تجاه الشعب الكردي  وإمعانسوريا 

هذا وكان لوضع الحركة . حقوقه القومية المشروعة روإنكاواضطهاده 
الكردية في سوريا وأزمتها الراهنة نصيب في الندوة حيث تم تسليط الضوء 

م والتفكك الذي تعانيه الحركة والجهود التي تبذل لتجاوز هذا على واقع التشرذ
والتجمعات والتي تعد المرجعية الكردية إحدى  األطرالواقع من خالل 

الوسائل واألطر األكثر فعالية للرد على األزمة الراهنة والجهود التي يبذلها 
  .لعقد مؤتمر وطني وبناء المرجعية الكردية اإلطارحزبنا في   هذا 

لة التي طرحها عليه وبعد انتهاء الرفيق بيكس من مداخلته أجاب على األسئ  
متعمقاً في تفصيل بعض النقاط والمحاور التي وردت في  بعض من الحضور

  .مداخلته
  

PNA - ان الواليات المتحدة األمريكية تطلب  :الدكتور محمود عثمان
  .المستحيل من إقليم كردستان 

لدكتور محمود عثمان عضو مجلس النواب العراقي أعلن السياسي الكردي ا  
الفدرالي عن  قائمة التحالف الكردستاني في تصريح خص به وكالة أنباء  

شيئان رئيسيان يؤثران على السياسة األمريكية : بيامنير وراديو زاگروس 
ل اإللتزامات األمريكية تجاه بإلى أي حد ستق: تجاه إقليم كردستان، األول

نفس الوقت مع إقليم كردستان، وبالعكس، ألن أمريكا تعتبر  العراق، وفي
إلى أي حد سيصل التقارب األمريكي : كردستان جزءا من العراق ، والثاني

التركي، وتأثير ذلك على إقليم كردستان، كما أن عالقة أمريكا مع الدول  -
  .المجاورة للعراق لها تأثيرها أيضا

كلما إزداد تقارب إقليم : بما يلي اإلدارة األمريكية تطالب: وأضاف  
كردستان مع تركيا ، وحل مشاكله مع بغداد، كلما إزدادت المساعدات 

  .والتعاون األمريكي إلقليم كردستان
المطالب األمريكية غير معقولة، ألن تركيا وضعت شروطا غير : كما قال  

م عدة مشاكل الئقة بحيث ال مجال لقبولها  أمام إقليم كردستان، كما أن لإلقلي
مع بغداد، ورغم ذلك فإن المطالب األمريكية ليست معقولة، ألنه إذا حدث 
تقارب بين إقليم كردستان وتركيا، وحل مشاكله مع بغداد، فال حاجة له 

  .بأمريكا حينها، ولذلك فالسياسة األمريكية تجاه الكرد سيئة حتى اآلن

 
  
 

  
  

 لإلفراج اتدعو سوري لجنة حماية الصحفيين
  عن فاروق حجي مصطفى

  
دعت لجنة الدفاع عن الصحفيين حول العالم   
)CPJ ( السلطات السورية للكشف عن مكان

   .فاروق حجي مصطفىوجود الصحفي 
وقالت اللجنة على موقعها االلكتروني، إن   

الصحفي السوري الكردي، فاروق حجي 
مصطفى محتجز في سجن انفرادي منذ مطلع 

بعد استدعاءه لزيارة مكتب  نيسان الجاري
األمن السياسي في حلب، بحسب مؤسسة 
سمير قصير اللبنانية لمراقبة حرية الصحافة 

  . اإلقليمية
وقالت اللجنة أن مصطفى وقبل اعتقاله قال   

لمؤسسة سمير قصير أنه اجتمع مع صحفي 
ألماني فما لبثت أن انهالت عليه االستدعاءات 

  . من مكتب األمن السياسي
فيما قال منسق برنامج لجنة حماية   

الصحفيين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
عن  للكشفدعونا السلطات : "محمد عبد الدايم

مكان فاروق حجي مصطفى وشرح سبب 
االحتجاز والسرية التي تحيط به ... احتجازه

تنتهك حقوقه األساسية في الوصول إلى مجلس 
 إطالقمن وإن لم يكن مسؤوالً ال بد . شرعي
  " سراحه

وأشارت اللجنة أن حجي مصطفى يكتب   
عديدة مثل صحيفة الوطن  إقليميةلصحف 

السورية، وصحيفة الحياة العربية والتي مقرها 
  . لندن وصحيفة السفير اللبنانية

  
 في العالم )الب توب(رخص أالهند تطور 

  
تعتزم الحكومة الهندية طرح أرخص جهاز   

laptop دوالرات  ١٠لغ كلفته في العالم وتب
طلبة المدارس في القرى فقط بهدف بيعه ل

 . الهندية
وكانت الهند قد اكتسبت سمعة كبيرة في ابتكار 
التكنولوجيا الرخيصة في العام الماضي عندما 

 tataأنتجت أرخص سيارة في العالم أسمتها
nano ولم يتجاوز ثمنها األلفي دوالر.  

جئ طلبة وعادت الهند هذا العام لتفا    
 laptopالمدارس والجامعات بطرحها جهاز 

يمكن الطلبة  sakshatجديد أطلقت عليه اسم 
من الوصول إلى الدورات التكنولوجية 

 .المتخصصة في أي مكان في الهند
  

:راسلونا على العنوان التالي  
Yekiti993@hotmail.com  

الدــالبـ ـجون يفعبنا الكردي ـسيني وملناضلي شالسيا للمعـتقـلني ـريةـــاحل  

رديـــــر وطـــني كــــــل عقـــــد مؤمتــــود من أجــــل اجلهـــكـ  
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