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{ بـــــــــــيــــــــــروت (أ ف ب) - عــــــــــاد
ــتـظـاهـرون إلـى الـشـوارع مـجـدداً ا
ــنــاطق الـــلــبــنــانــيــة في عـــدد من ا
الـــثالثــاء احــتــجــاجـــاً عــلى تــعــثّــر
تشكـيل حكومـة وازدياد حدّة األزمة
ــالـيــة بـعــد ثالثـة االقـتــصــاديـة وا
أشــهـر من انــطالق تـظـاهــرات غـيـر
مـــــســـــبـــــوقـــــة ضـــــد الـــــطـــــبـــــقـــــة
الــســـيـــاســيـــة.وتـــداول نــاشـــطــون
ومـجـمـوعات بـارزة في الـتـظـاهرات
دعـــوات لــــلـــتــــحـــرك فـي "أســـبـــوع
الـغــضب" والى تــنــظـيـم مـســيـرات
ســيّــارة وقـــطع الــطــرق ومــشــاركــة
ـدارس واجلــامـعــات والــتـظــاهـر ا
ـكلف أمـام منـزل رئـيس احلـكومـة ا
حسان دياب الذي تعهّد منذ تكليفه
قـبل نـحــو شـهـر بـتـشــكـيل حـكـومـة
ـتـظـاهـرون .وعـمـد ا اخـتـصـاصـيـ
الثالثـاء إلى قطع طـرق رئيـسية في
ــنـاطق مـحــيط بــيـروت وعــدد من ا
شـتـعلـة ومـستـوعـبات بـاإلطـارات ا
الـنـفـايـات مـا تـسـبب بـزحـمـة سـير
خـانقـة وفق ما أفـاد مـصورو وكـالة
فـــرانـس بـــرس. وجتـــمّـع عـــشـــرات
ــركــزي في الــشــبــان أمــام الــبــنك ا
ـنـاطق وسط بــيـروت وفـروعه فـي ا
اسـتــنـفــار أمـني مــرددين هــتـافـات
شددة مناوئـة للمـصارف والقـيود ا
الــــتـي تــــفــــرضــــهــــا عـــــلى ســــحب
ــتــظــاهــرة لــيــلى األمــوال.وقــالت ا
) في مــحـلــة فـرن يـوسف ( 47عــامـاً
الـشـبـاك قــرب بـيـروت بـيــنـمـا كـان
شـبـان يـقــطـعـون الـطــريق لـفـرانس
برس "سنـعاود قطع الـطرق ألننا لم
نــــعـــــد نــــقـــــوى عــــلـى الــــتـــــحــــمّل
أكـــثـــر".وأضــافـت "مــا جنـــنـــيه (من
ــال) ال يــكـفــيــنــا لـشــراء حــاجـات ا
ــــنــــزل" فـي خــــضـم أســــوأ أزمــــة ا
اقـتـصـاديـة في الــبالد مـنـذ انـتـهـاء
احلـــــــــرب األهـــــــــلـــــــــيـــــــــة (-1975
.(1990وخــــــســـــر عــــــشـــــرات آالف
الــلـبـنـانـيـ وظـائـفـهم أو جـزءاً من
رواتـــبـــهم خـالل األشــهـــر الـــثـالثــة
ــواطــنـون من األخــيـرة. ويــشــكــو ا
تـقــلص قــدرتـهم الــشـرائــيـة مــقـابل
ارتــــفـــاع األســــعـــار وعـــجــــزهم عن
ـالــيـة.وقـال تـســديـد الــتـزامــاتـهـم ا
ؤسـسة الـلبـنانـية مـتظـاهر لـقنـاة ا

لإلرسـال التـلفـزيونـية "الـوضع مزر
لـلــغـايــة والـغالء فــاحش".وتــقـتـرب
الـلـيرة الـلـبـنانـيـة من خسـارة نـحو
نصف قيـمتها عـملياً. فـفيما ال يزال
سـعر الـصـرف الرسـمي مـثبـتـاً على
 1507لـيـرات مـقابـل الدوالر المس
الـــدوالر عــــتــــبـــة  2500لــــيـــرة في
صارف ـوازية. وتفـرض ا السوق ا
قيوداً مشددة على عـمليات السحب
بــالـدوالر وحتـولت قــاعـاتـهـا خالل
اضيـة مسرحـاً للصراخ األسابيـع ا
والــدمـوع وإلشــكــاالت وصــلـت حـدّ
الـــتـــضـــارب بـــ الـــزبــــائن الـــذين
يــريــدون احلــصــول عــلى أمــوالــهم
.وكـــــانـت وتــــــيـــــرة ـــــوظــــــفــــــ وا
الـتظـاهرات وقـطع الـطرق تـراجعت
في األسابـيع األخيرة لـتقتـصر على
ـــــصـــــارف أو حتـــــركـــــات جتـــــاه ا
جتـمـعـات ونشـاطـات رمـزيـة في ما
بـدا افـسـاحـاً في اجملـال أمـام ديـاب
لـتـشـكـيل حـكــومـة جـديـدة.ويـطـالب
ـتـظـاهـرون بـاإلسـراع في تـشـكـيل ا
حــكـــومــة تــنــصـــرف لــوضع خــطــة
إنـقـاذيـة لالقـتـصـاد. ومـنـذ تـكـلـيـفه
بـــــدعم رئـــــيـــــسي من حـــــزب الـــــله
وحلفائه لم يـتمكن دياب حتى اآلن
من تشكـيل حكومـة يريدهـا مصغّرة
ومـؤلـفـة من اخـتــصـاصـيـ تـلـبـيـة
لـطلب الـشارع فـيمـا تنـقسم الـقوى
الـسـيـاسيـة الـداعمـة لـتـكلـيـفه حول
شـكلـها ويـطالب بـعضـها بـحكـومة
تـــكــنـــو ســيـــاســيـــة.وحتــدث ديــاب
اجلمـعة عن "ضـغوط" يـتعـرض لها
إال انـه أكّـــــــد فـي الـــــــوقـت ذاتـه أنه
"مهـما بـلغت لن تـغيـر من قنـاعاتي
ولن أرضح لــلـتـهــويل".وقـال رئـيس
اجلـمـهـوريـة مـيـشـال عـون الـثالثـاء
في كـلــمـة ألــقـاهــا خالل اسـتــقـبـاله
أعــضـاء الــســلك الــدبــلـومــاسي في
لــبـنـان إن "بـعض الــعـراقـيل حـالت
دون" والدة حـكـومـة يـجب ان يـكـون
لـــديـــهــا "بـــرنــامـج مــحـــدد وســريع
لــلــتـعــامل مـع األزمـة االقــتــصــاديـة
ــالــيــة الــضــاغــطــة ومــجــابــهــة وا
الـتــحـديــات الــكـبــيـرة الــتي تـواجه
ـنـطـقـة".وأعـلـنـت قوى لـبـنـان وكل ا
شـاركة سـياسـيـة عدة عـدم نـيتـهـا ا
في احلــكــومــة عــلى رأســهــا "تــيــار
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ـسـتـقـبل" بـزعـامـة رئـيس حـكـومة ا
تــصـريف األعــمـال سـعــد احلـريـري
الـذي اســتــقـال في نــهــايـة تــشـرين

األول على وقع غضب الشارع.
الـى ذلك أصــــدرت مــــحـــكــــمــــة أمن
الـــدولــــة األردنــــيـــة امـس حـــكــــمـــا
بـالــســجن أربـعــة أشـهــر وبـغــرامـة
مــالـيــة عــلى اســرائــيــلي أوقف في
ـاضي إثـر تـشـرين األول/أكـتـوبـر ا
ـمــلـكـة بــصـورة غـيـر تـسـلــله إلى ا
شرعية.وحكمت احملـكمة في جلسة
ـدان كــونـسـتــانـتـ عـلــنـيـة عــلى ا
كوتوف ( 35عامـا) بالسـجن أربعة
أشـهـر وغـرامـة مـاليـة قـيـمـتـها ألف
ديــنــار أردني (نــحــو  1500دوالر)
بـعـد إدانـته بـتـهـمـتي "الـتـسـلل إلى
ـــمـــلـــكـــة بـــصـــورة غـــيــر أراضي ا

مـشـروعـة" و"حيـازة مـخـدرات" كـما
افـادت مراسـلـة وكالـة فـرانس برس
داخـل قـاعـة احملــكـمـة.وذكــر مـصـدر
قــضــائي أن "احلــكم مــحــســوب من
تــاريـخ تــوقـــيـــفه نـــهــايـــة تـــشــرين
ـاضي" موضحا أن االول/اكتوبر ا
"احلكم كان عاما وخفض إلى أربعة
أشــهــر كــونـه رب أســرة والعــطــائه
مـــــجـــــال الصالح نـــــفـــــسه".وأوقف
كوتوف خالل محـاولته التسلل إلى
ــمـــلـــكــة في  29تـــشــرين أراضـي ا
ـاضـي وحـول إلى األول/اكــتــوبــر ا
مــحـــكــمــة أمن الـــدولــة.وفي بــدايــة
مــحــاكـمــته فـي الــثـانـي من كــانـون
االول/ديـســمــبــر اعـتــرف كــوتـوف
ـــمـــلـــكــة ب"الـــدخـــول إلى أراضي ا
بطريقـة غير مشـروعة" لكنه قال إن

الـــتـــســلـل من دون سالح في االردن
هي احلــبـس من ثالثـــة اشـــهــر الى
عــام فــيــمـا تــراوح عــقــوبــة حــيـازة
اخملــدرات بـ ثالثـة اشــهـر وثالثـة
اعـوام.وعمـليـات التـسلل نـادرة ب
األردن وإسـرائـيل الـلـذين يـرتـبـطان
ـــــعــــاهـــــدة سالم مـــــنــــذ الـــــعــــام
.1994والـــــــعالقـــــــات االردنـــــــيــــــة
االســـرائـــيـــلـــيـــة لـــيـــست بـــأفـــضل
لك أحوالهـا.وقال الـعاهل االردني ا
عبـد الله الـثاني في جـلسـة حوارية
نـظـمـهـا مـعـهـد واشـنـطن لـسـيـاسـة
الـــــشـــــرق األدنى في  22تـــــشــــرين
الـــثـــاني/نــوفـــمـــبــر إن "الـــعالقــات
األردنيـة اإلسـرائيـليـة هي في أسوأ

حاالتها اآلن".

d¼UEð» ∫ لبنانيون يتظاهرون ضد تعثر تشكيل احلكومة

اريجوانـا التي ضبطت "سيجـارة ا
مــعه مــســمـــوحــة في بالده".وخالل
رافعات احملاكمـة ترجمت لـلمتـهم ا
من الـــلــغـــة الــعـــربــيـــة الى الــلـــغــة
االنـكــلـيـزيـة من قـبل مـتـرجم خـاص
ــــــــســــــــلــــــــحـــــــة من الــــــــقــــــــوات ا
االردنـيــة.وبــحــسب الئـحــة االتــهـام
الـتي اطـلـعت عـلـيـهـا وكـالـة فرانس
بـرس فـأن كـوتـوف وهـو من مـديـنـة
حـيـفــا أبـلغ احملــكـمـة إنـه "عـلى إثـر
مالحـقـته من قـبـل اجلـهـات األمـنـية
ـاريـجـوانا اإلسـرائـيـلـيـة لـزراعـتـه ا
في مـــنــزله تــولــدت لـــديه الــرغــبــة
بطلـب اللجـوء الى روسيا من خالل
ســـفـــارتـــهــا في عـــمـــان" لـــذلك قــرر
الـــتــســـلل الى االردن بـــإســتـــخــدام
خرائط على هاتفـه اخللوي.وعقوبة
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قال خلوفي من أن يثير حـفيظة البعض ترددت كثيرا قـبل نشر هذا ا
ضــدي من الـذين تــقـتـصــر دورة حـيـاتــهم فـقط أمـا عــلى مـعـاداتي أو

الذهاب الى احلمام!!.
ـقرب الذين تـرجوني التوقف عن ولكن ونزوال عند مـناشدات بعض ا
ـواضيع لذا فـقد قررت أن أحـقق لهم الكـتابـة في نوعـية مـحددة من ا
رغبـتهم!! وأتـعهـد لـهم هـنا بـذلك وامـام الـقراء عـلـنا وحتى ال يـفـوتني
ـــواضـــيع الـــتي ســـأجتـــنـب اخلـــوض بـــهــا فـــأنـــني واحـــد مـن تــلـك ا
سأسـتعـرضهـا هنا ومن لم يجـد طلـبه مدونـا فمـا علـيه سوى تـذكيري

برسالة خاصة!!.  
وقائمة الطلبـات التي سألتزم بها  تقـتضي بأن ال اتطرق بعد االن ولو
بحـرف واحد عن أسـماء أصحـابي واصدقـائي األعزاء الـذين تزوجوا
سـكيـنات سـرا للـمرة الـثانـيـة دون علم زوجـاتهم األولـيـات الغـافالت ا
وأقــسم أن ال اشـيـر الى اولــئك الـذين مــا زالـوا في مـرحـلــة اخلـطـوبـة
ـان ان ال أشـير الى الـذين يـسـعون يـومـيا الوردية وأحـلف بـأغلظ اال
جـاهــدين في الــبــحث عن حب جــديــد يـغــوصــون فــيه حـتـى رؤوسـهم
ولكنه ولألمـانة أقـول أن معـظمـهم ليـس من ب أهـدافه الزواج الـثاني 
وبـسبب الـبـرود العـاطفي مـع االولى راح يبـحث عن الـتغـير وسأتـعـهد
بان ال انشر قائمة بأسماء الذين انضموا الى مواقع التعارف السرية
لــلـزواج واحلب االلــكـتــروني والـتــواصل الـروحي عـن بـعـد ألن مـعـظم
أصدقـائي إن لم يـكونـوا كلـهم يـفعـلون ذلك!! وأمنـيتي ان الـتقي يـوما
عراقيا واحدا مكتفٍ بحبيبة أو زوجة واحدة وال يبحث عن البدائل!!.
والبـشرة  أتـعهـد لك يـا صـديقي الـوسـيم صاحب الـعـينـان الـزرقاوان 
ورهافة الـبيـضـاء النـقـية أن ال أكتب عـن نبل مـشـاعرك وكرم اخالقك 
احاسيسك وأنت تبـادر الى انشاء جمعـية الرفق بالقـبيحات في مكان
عمـلك لـتـواسـيـهنّ في مـصـيـبتـهنّ ولـتـخـفف عـنـهنّ بـعض مـآسـيهنّ !!
وارفـع لك الف قـبـعـة وأنت تــخـصص جـزءا من وقـتك لــهـذه اجلـمـعـيـة

ريح للمتقاعدين!!. التي صارت اكبر من جمعية البيع بالتقسيط ا
ســأجلم قـــلــمي وأمــنــعـه من ســرقــة مــا وقـــر في صــدري من اســرار
ـعــتـوهـة وحـكــايـات فـال أسـمح له لــيـبــوح عـلى الــورق عن اسم تــلك ا
الـشــبـيـهـة بـالـسـاحـرة الـشـريـرة مـيـسـاء والـتي ظـلت تـراقـبـني وتـدس
لفقة لتصل الى هدفها الدنئ العيون من حولي لتكتب عني التقـارير ا
ولن أتـطـرق أبـدا الى أسم طـبـيـبة الـتـخـديـر الـتي لطـشت من زمـيـلـتـها
ـال هـربت به الى اربـيل واسـتـثـمـرتـه لـصـاحلـها مـبـلـغـا ضـخـمـا من ا
تاركـة زمـيلـتهـا في حـيرة من امـرها غيـر مـصدقـة ان صديـقـة عمـرها

سرقتها!!. 
اتعهد لـكم يا سادة أنني لن أتـطرق مجددا الى اسـم اخمللوق الضخم
ا احـتدم النـقاش بـينـنا وحمى الذي الـتقـيته وهـو بارك خـلف مكـتبه و
وطيس الكالم واذا به ينـفعل وقد احـمر وجـهه وبانت عـروقه وجحظت
عـينـاه وانتـفخـت حنـجرته كـأنه ضفـدع في مـوسم التـناسل وراح يَنِقُّ
نـقـنـقـةً لـم افـهم مـعـظـمـهـا قــاصـدا الـتـحـقـيـر مـن شـأني والـتـقـلـيل من
احترامي حتى صاح مُـنقنِقا بـوجهي : أنت كاتب بقري!! ..وهنا ساد
الصمت بـيننا فقد أحسّ أن لسـانه ورطه وأوقعه في حرج شديد فاذا
كنت انـا كاتـبا مـتخـصصـا بقـصص االبقار فكـيف طلب مـني للـتو أن

قاالت??. اكتب عنه عددا من ا
أتعـهد لكم يـا سادة أن ال اكتب بـعد الـيوم عن حكـايات أبطـالها حـفنة
من اخلونـة والسـفلـة والكـذّبة واجلـبناء والذين يـنتـشرون كـاجلراد في

نكوب بأمثالهم.   وطننا ا

بغداد
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بـاد فلتقف ـظاهر أمـا فيمـا يخص ا " سر مع الـتيار فيـما يخص ا
مكانك مثل الصخرة" توماس جفرسون

ـبـادى : عـلى إنـهـا مـجـمـوعـة الـقـواعـد والـضوابـط اإلخالقـية تـعـرف ا
يز بها الصـواب من اخلطأ فألتزام الـصدق يعتبر عتقدات الـتي  وا
قول احلق ـبـادى الشـخـصيـة الـتي تضـبط أقـوال الـفرد وافـعـاله من ا
ـبـادى وهـو مـبـدأ أســاسي يـجب ان يالزم الـفـرد أيـضـا يـعـتـبــر من ا
سـببـات هذا مدخـل بسيط واليتـخلى عـنه مهـما إخـتلـفت األسبـاب وا
ـبــاد والـذي من خالله ســنـتــطـرق الى عـدة لـلــتـعـرف عــلى مـاهــيـة ا
مـفاهـيم واحـداث شهـدناهـا في الـساحـة الـعراقـية  بال شك جـمـيعـنا
تعايش وشارك ألم ومعاناة الشعب العراقي في اآلونة األخيرة  ومن
خالل تـلك األحـداث جنــد جـمـلـة عـنــاوين تـتـصـدر الـســاحـة  وكـمـيـة
احداث لم يـسبق لـها أن حـدثت  لذا وجب أن نـصيغ واقـعنـا بطـريقة
سوية  ال ان نبالغ والأن جنحف أمام احلـشود الغفيرة من الشعب 
بـدأ مهـمـة للـغايـة  من خاللـها نـحكم ضـمـائرنـا ونتـكلم لـذا مسـألـة ا
ا بأنـنا محاسبـون ان لم يحاسبنا صداقيـة  وشفافية ولنـتذكر دا
البشـر ستحاسـبنا ضمـائرنا وإن ماتت ضـمائرنا فـمن الله  احلساب
دون ادنى شك  والنـنسى الـتأريخ سـيلـعنـنا ابـد الدهـر نحن بـحاجة
صـداقيـة في هذا الـوقت أكثـر من اي وقت مضى  بـحاجة الى الى ا
حتكـيم الضـميـر اإلبتـعاد عن اإلزدواجـية في الـقول والـفعل كـثيرون
هم من يدعون حب الـوطن واليبدون والئـهم ألوطانهم  يـرفعون راياته
ويجدون صعـوبه في إنصافه  يأكـلون من خيراته ويـجحدون حقوقه
ـباد الـشـخـصيـة واإلخالقـية  عـلى فـكرة حب االوطـان من ضـمن ا
الوالء لـلوطن بـحد ذاته مـبدأ قـائم بذاته اليـحتـاج الى تفـصيل نـتمنى
ان نـرى هـذه الـبـذرة لـدى كل افـراد الـشـعب الـعـراقي كي نـحـيـا كـما
االوطــان النـــزهق روح عـــراقي والنـــدين عــراقـي والنــســـقط مـــنــهم 
والنعتدي على اي فرد مهما إختـلفنا في سواء في الدين او السياسة
او اي تـوجه كــان لـدى الـشــخص فـبـالــتـالي مــايـوحـدنــا هـو( الـوطن)
واليوجد اغـلى منه  فبأوطـاننا احلـرة نحيا ونـزدهر  اليوم الـسياسة
في الــعــراق خـلــقت عــدم تــوازن واضح بــ االقــران  ولم تــقــتــصـر
عـلــيـاألقـران فـحـسب بل تـعـدى ذلـك الى الـعـائالت أصـبح األخ يـنـبـذ
أخـته جملـرد اخملـالـفـةبـالرأي  واألخـت حتارب اخـاهـا كـونه يـخـالـفـها
الـرأي  عــالم نــست صالت الـقــرابـة والــدم بـيــنـهــا ونـست مــبـادئــهـا
مع كل األسف أصـبح الفرد ذا وإجتهت الى حـرب السوشـال ميـديا 
تفـكير مـحدود ومـشبع بالـغل والضغـينة ألنـه ببسـاطه ينتـمي او يبدي
ا أثـار فضولي والئه لدولـة معاديـة لدولته ويـظن بأنه عـلى صواب ! 
ـستفـيده من كل تلك اخلالفات وفتح قريـحتي للـكتابة هـو من اجلهة ا
ـا أوالدك او والــعـداءات هل الـدولـة الـفـالنـيـة الـتي تـبــيع أقـربـائك ور
زوجـتك في سبـيل نصـرتهـا وتخـسر نفـسك وأحـبايك بـسبب تـعجرف
افكـارك ? لكل من يحـذو هذا احلذو أقـول وبكل قـناعة الأحـد يستـفيد
إطالقـا  فـقط انت اخلـاسـر األول واألخـيـر ألنك لم تـخـسر مـن حولك

فحسب  بل خسرت قناعاتك ومباديك وواليك الذي تزعم وووو.....
بــصــراحــة أجــد إن هــنــاك أشــخــاص مــازالــوا يــحــبــذون الــعــبــوديـة
ويــســتـمــتـعــون بــشـعــورهــا وإال الأجـد مــســمى أبــشع من الــعـبــوديـة
وعنـجـهيـتهـا  وهذا الـكالم موجه لـنصف الـشعب الـذي يحب اإلذالل
واخلـضوع والـعمل حتت سـيطـرة الغـير والـتفـريط بكل مـبادئه وقـيمه
ـتـلـكـاته من األرض والـعــرض هم فـئـة قـلـيـلــة من اجملـتـمع لـكـنـهم و
يـعـمـون عـلـيه لـذا فـلـنـحـاسب أنـفـسـنـا مـرارا حـ الـوقـوع بـاخلـطـأ
ومـازال هـنـاك متـسـعـا من الـوقت لـلتـحـرر من كل مـظـاهر الـعـبـودية 
اطلق العـنان لنفسـك لتعيش ابـد الدهر مرفوع الـرأس  شامخ ناصر
لدينك وشعبك  فـاحلياة ليست بذلك التـعقيد إذا تفتـحت عقولنا اكثر
ونظرنا لـلمستقـبل نظرة تفـائلية  العـراق يستحق ان نحـكم ضمائرنا

بإجتاهه فوالئنا ألوطاننا جزء من مبادئنا 
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{ مــلـبــورن (أ ف ب) - خـيم دخـان
احلـرائق الــهــائـلــة الـتي اجــتـاحت
الـبالد عـلى انـطالق الـتـحـضـيرات
فـتـوحة أولى لـبـطولـة أسـترالـيـا ا
ـقـررة الـبــطـوالت األربع الــكـبــرى ا
ـــقــبل مع اعـــتــبـــارا من اإلثـــنــ ا
انسـحابات في الـتصفـيات وتدخل
طـــبي الســـعــاف إحـــدى الالعـــبــات
وتـعــلــيق لـلــتــمـارين.وقــبل أقل من
أسـبــوع عـلى انـطالق الـبـطـولـة في
مـلـبـورن تـدهـورت نـوعـيـة الـهـواء
بــــشـــــكل كــــبــــيــــر وحــــصــــدت أول
ن فـيهم الـسلـوفيـنية ضـحايـاها 
دالـيال يـاكـوبوفـيـتش الـتي أُجـبرت
عــلى االنــسـحــاب من الــتـصــفــيـات
ـصنـفة بـسبب مـا أصـاب الالعبـة ا
يا من نوبات سعال عنيفة  180عا
الــــــثـالثـــــاء خـالل مــــــبــــــاراتــــــهـــــا
والــــســــويــــســــريــــة ســــتــــيــــفــــاني
فـــوغل.وقـــررت ابـــنــة الـ 28عـــامــا
االنـسـحاب بـعـد فوزهـا بـاجملمـوعة
األولى  4-6وتـخـلـفـهـا في الـثـانـيـة
 6-5ألنــهـا "كــنت خــائـفــة حــقـا من
االنهيار. لهذا السبب أردت الركوع
ـلــعب ألني لم أعـد قـادرة عـلى في ا
ــــــشي" بــــــحــــــسـب مــــــا أفـــــادت ا
الــســلــوفـــيــنــيــة الـــتي خــرجت من
ـلعب بـرفـقة أحـد موظـفي الـلجـنة ا
ـــــنـــــظــــمـــــة ومـــــنـــــافــــســـــتـــــهــــا ا
الــسـويـسـريــة.وأضـافت "هـذا لـيس
صحـيا بالنـسبة لـنا. اعتقـدت بأننا
لن نـلعب الـيوم لـكن لم يـكن أمامـنا
الــكـثـيـر مـن اخلـيـارات" في إشـارة
مـنـهــا الى قـرار مـنـظــمي الـبـطـولـة
ثير للجدل.ولم تكن ياكوبوفيتش ا
الـــضــحـــيـــة الــوحـــيـــدة الـــثالثــاء
اســتـدعي الـطـاقـم الـطـبي السـعـاف
الكنـدية أوجيني بـوشار بسبب ألم
فـي الـــــصـــــدر نـــــاجـم أيـــــضـــــا عن

صــعــوبــات في الــتــنــفس لــكــنــهــا
تـمـكنت بـعـدها من إنـهـاء مبـاراتـها
والـــــتـــــأهل لـــــلـــــدور الـــــثـــــاني من

التصفيات.
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وبــــاإلضـــافـــة الـى جـــودة الـــهـــواء
ـصـنـفـة "خطـرة" من قـبل سـلـطات ا
دينة ملبورن التي نصحت سكان ا
الـثـالثـاء "بــالــبــقـاء في الــداخل مع
إغـالق األبـواب والـنــوافـذ" جــعـلت
حـرارة الــصـيف األسـتـرالي ظـروف
الــلــعب مـعــقــدة لـلــغــايـة.وكــإجـراء
احترازي قـرر منظمو الـبطولة الى
ـقررة الـغاء احلـصص التـمـرينـية ا
الــــثـالثــــاء اســــتــــعــــدادا النــــطالق

ــفــتـرض أن الــبــطــولــة.وكــان من ا
يخوض الروسي ألكـسندر زفيريف
والــبـلــجـيــكي دافــيـد غــوفـان أولى
احلصص التمرينية لليوم الثالثاء
عــلى مالعب "مـلــبـورن بـارك" عـلى
ـيـا ـصـنف أول عـا أن يـتـبـعـهـمـا ا
اإلســـــبــــانـي رافــــايـل نــــادال.لـــــكن
ـــنــظـــمـــ قــرروا تـــعـــلـــيق هــذه ا
احلصص التـمرينيـة على غرار ما
حــــــصل مـع كل مـن الــــــيـــــونــــــاني
ســتــيــفـــانــوس تــســيــتــســيــبــاس
األمـيركـية كـوكو غـوف والتـشيـكية
نظمون كارولينا بـليشكوفـا.وقال ا
في بيان " تعليق التمارين موقتا
هـذا الـصـباح بـسـبب رداءة نـوعـية

الهواء" لـكنهم أبقـوا على مباريات
ــؤهـــلـــة الــقـــرعــة الـــتـــصــفـــيـــات ا
الرئيسيـة.وأضاف البيان "الظروف
ـوقع تتـحسن وتـتم مراقـبتـها في ا
ـنـظـم بـاسـتـمـرار".وأشـار بـيـان ا
الى أن الـقـرارات الـقـادمـة سـتـتـخـذ
ـكـتب بـالـتـشـاور مع فـريق طـبي وا
األســــتــــرالي لألرصــــاد اجلــــويــــة
مـضيـفا "كـما هـو احلال دائـما فإن
وظف صحة وسالمـة الالعبـ وا
شـجع هي مـن أولوياتـنا".لكن وا
الالعـبـة الـلـوكـسـمـبـورغـيـة مـانـدي
مـيـنــيال لم تــكن راضـيــة عـلى قـرار
نـظمة مـعربة عـلى تويتر اللـجنة ا
عن "صــــدمــــتي عــــنــــدمــــا رأيت أن

مــبـــاريــات الــتــصــفــيــات بــدأت في
فتوحة. ماذا عن بطولة أسترالـيا ا
صـحـة األشـخـاص الــعـامـلـ هـنـا
السـيـمــا األطـفـال الـذين يــلـتـقـطـون
الــكـرات?".أمــا األوكــرانـيــة إيــلـيــنـا
ــصـنــفـة خــامـسـة سـفــيـتــولـيــنـا ا
ـاذا ــيـا فـكـتــبت عـلى تــويـتـر " عـا
عليـنا أن ننـتظر وقـوع شيء خطير
لـفـعـل شيء مـا?" مـرفـقـة الـتـغـريدة
بصـورة لبـيانـات الطـقس اليوم في
مــلـــبــورن.ولـم يــكن مـــوقف الالعب
الـفـرنـسي جـيل سـيـمـون مـخـتـلـفا
وتــسـاءل بــشيء من الـســخـريـة في
حــســابـاتـه عـلـى مـواقـع الـتــواصل
االجـتــمـاعي "عـنــدمـا جنــد األطـبـاء
الـذين يـقــولـون ان الـلــعب بـحـرارة
تـصل الى  45درجــة مــئـويــة لـيس
ــفـتـوحـة خـطــيـرا في اسـتــرالـيـا ا
وحكـاما يقـولون ان الـعشب الرطب
بلـدون فيجب أن ليس زلقـا في و
يـكـون بـاسـتـطاعـتـهـم العـثـور عـلى
خــبـيــر يــشـهــد بــأن جـودة الــهـواء
ــا فـــيه الــكــفـــايــة الــيس جــيــدة 

كذلك?".
وأسفرت حـرائق الغابـات عن مقتل
مـا ال يقل عن  27شـخصـا وتـدمـير
أكــثـر من  2000مــنــزل وقـد وصل
ـا ـدن  الــدخـان الى الــعـديــد من ا
في ذلك مــلـــبــورن.وأعــلــنت إدارات
اإلطــفـاء اإلثـنـ جنــاحـهـا في كـبح
أقـوى "حـريق ضـخم" عـرفـته الـبالد
والذي بقي لثالثة أشهر خارجاً عن
الــسـيــطـرة فـيــمـا يــتـوقـع أن يـبـدأ
ـنـاطق هـطـول األمـطـار قـريـبـاً في ا
ـنـكوبـة.وشهـد الـثالثـاء انسـحاب ا
صنفة الروسية مـاريا شارابوفـا ا
ــيــا ســابــقــا من مــبــاراة اولى عـــا
اسـتـعــراضـيـة في كــويـونغ احـدى
ضـواحي مـديــنـة مـلــبـورن بـسـبب

دخـان احلـرائق الـتي ضـربت شـرق
الــبالد.وطـلـبت الـنـجـمـة الـبـالغ 32
عـاما وقـتا مـستـقطـعا عـندمـا كانت
متعـادلة في اجملموعـة الثانية 5-5
)بــعــد خـســارتــهـا االولى  (7-6مع
انيـة الورا سيغمـوند زاعمة ان اال

"الالعبات يتنشقن الدخان".
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ووصــفت شــارابـــوفــا الــتي لــعــبت
ـساعـدة ضمـادة الصـقة لـتسـهيل
التنفس ظروف اللعب بالـ"قاسية"
موضحة انهـا عانت "نوبات سعال"
في نـهـايـة اجملمـوعـة الـثانـيـة.قالت
حاملة لقب  5بطوالت كبرى والتي
ــيـا ــركـز  145عــا تــراجــعت الى ا
بــسـبـب مـعــانــاتـهــا مع االصــابـات
"طلب منا حكم الكرسي ان نخوض
شــوطـا اضـافـيـا. من وجـهـة نـظـري
كــــــان الــــــقــــــرار (االنــــــســــــحــــــاب)
حـكـيـمـا".وحـصـلت شـارابـوفـا عـلى
ـنـظـم لـلـمـشـاركـة في دعـوة مـن ا
ـفــتـوحـة.من جــهـتـهـا أسـتــرالـيـا ا
وصــفت سـيــغـمــونــد الـدخــان بـانه
"اخترق بُنـيتي هذه أول مرة ألعب
في ظـــروف مــشـــابــهــة وأقـــر بــاني
شــــعـــــرت بــــهـــــا في اجملـــــمــــوعــــة
الـثـانــيـة".وجتـاهل مـديــر الـبـطـولـة
كــريـغ تــايـــلي االنــتـــقــادات ألن "كل
شـخص تـلــقى بـريـدا إلــكـتـرونـيـا"
مـضـيـفـا بـأن جــمـيع الـقـرارات يـتم
اتـــــخـــــاذهــــا بـــــعـــــد اســــتـــــشــــارة
اخلـــبـــراء.وأكــد تـــايـــلي األســـبــوع
ـاضي أن إلـغاء بـطـولـة أستـرالـيا ا
ـفـتـوحـة هو أمـر لم يـحـصل مـنذ ا
ـيـة الثـانـيـة أمـر غـير احلـرب الـعـا
مــــــرجح فـي حـــــ رأى الــــــنــــــجم
الـــصــربي نـــوفــاك ديــوكـــوفــيــتش
ــيــا أن طــرح ــصــنف ثــانــيــا عــا ا

سؤال اإللغاء أمر مشروع.
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ـشير { موسـكو (أ ف ب) - غادر ا
خــلـيــفــة حـفــتـر الــرجل الــقـوي في
شرق لـيبيـا موسـكو بدون الـتوقيع
على اتـفاق لـوقف إلطالق نار وافق
عـلـيه خـصـمه إلنـهـاء تـسـعـة أشـهر
من القتـال في انتكـاسة مع اقتراب
مـوعـد مـؤتمـر لـلـسـالم سيـعـقـد في
.وأشـــار وزيـــر اخلـــارجـــيــة بـــرلـــ
الروسي سيرغي الفروف إلى غياب
"نتـيجة نـهائيـة" لكنه أكـد "مواصلة
اجلهود" مع أنقـرة.ولم يلتق رئيس
حـــكــومـــة الــوفـــاق الــوطـــني الــتي
ــتــحـدة فــايـز تــعـتــرف بــهـا األ ا
الــسـراج وحــفـتــر الـلــذين تــتـواجه
ـوالـيـة لـهـمـا مـنـذ تـسـعة الـقوات ا
أشـهـر عـلى أبـواب طـرابـلس خالل
. لـكنـهما محـادثات مـوسكـو اإلثن
تـفــاوضـا عـلى اتـفـاق لـوقف إطالق
النار عبر وزراء اخلـارجية والدفاع
.ووقع السراج الروسي والتركي
الــنـص اإلثــنــ لــكن حــفــتــر غــادر
موسكو بدون أن يقوم بذلك بعدما
طـلب مـهـلـة لـلـتـفـكـيـر حتـى صـباح
ـفــاوضـات الـثـالثـاء.وجــرت هــذه ا
ــتــزايــد الــتي تــعـــكس الــتــأثـــيــر ا

ــلف الــشــائك ــوســكــو فـي هــذا ا
نـتـيـجـة اتـفـاق روسي تـركي أعـلـنه
في اسطنبول الرئيسان رجب طيب
ـــيـــر بـــوتـــ في اردوغـــان وفـالد
الــثـامن مـن كـانـون الــثـاني .وغـداة
هذا اإلخـفاق هـدد الرئـيس التركي
رجب طـــــيب اردوغـــــان الـــــثـالثــــاء
"بتلق درس" للمشـير خليفة حفتر
اذا اسـتـأنف هجـمـاته ضد حـكـومة

الوفاق الوطني في طرابلس. 
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وقـال فـي خـطـاب أمـام نـواب حـزبه
"لن نـتردد أبـدا في تـلقـ االنقالبي
حـفـتــر الـدرس الـذي يـســتـحـقه اذا
واصـل هـــــجــــــمــــــاتـه ضـــــد االدارة
ـــشــروعـــة وضـــد أشـــقـــائــنـــا في ا
لـيـبـيـا".كـان يـفـتـرض أن يـتم إقـرار
ـطـبـقــة عـلى األرض مـنـذ الـهـدنــة ا
األحــد رســمــيــا وهــو الــنص الــذي
جـرى حــوله الـتـفـاوض اإلثـنـ في
موسكو.ويؤكد النص الذي حصلت
وكالة فرانس برس على نسخة منه
الـدعم لـلـمبـادرة الـتـركيـة الـروسـية
لتطبيق "وقف غـير محدود لألعمال
العدائية" في لـيبيا. وهو يدعو إلى

تـــطــبـــيع "احلـــيـــاة الــيـــومـــيــة في
ـدن األخــرى" وإتـاحـة طــرابـلس وا
ـسـاعـدة اإلنــسـانـيـة "بـكل تـوزيع ا
أمـــان".وتــــدعم تــــركـــيــــا الـــســـراج
ونـشـرت عـسـكـريـ في هـذا اإلطار
بـيـنـمـا يـشـتـبه بـأن مـوسـكـو ورغم
ــتــكــرر تــســانــد حــفــتـر نــفــيــهـا ا
ــرتـزقـة.وتـبـذل ـال وا بــالـسالح وا
اجلهـود الـروسـيـة الـتركـيـة بـيـنـما

ـكن أن يـعـقـد مـؤتـمـر دولـي حول
ــتــحـدة في لــيـبــيــا بـرعــايـة األ ا
برل في  19كانـون الثاني/يـناير
ـــانــــيـــا. وقـــد زارت كـــمــــا ذكـــرت أ
انـيـة أنغـيال مـيركل ـسـتشـارة األ ا
موسـكو لوضع اخلـطوط العـريضة
لــــــلــــــمــــــؤتـــــــمــــــر مع الـــــــرئــــــيس
الــروسي.وأجــرى بــوتـ ومــيــركل
مـحــادثـات جـديــدة هـاتـفــيـة مـسـاء
ــنــاقــشــة "االســتــعــدادات اإلثــنــ 
لـــلــمــؤتــمــر الـــدولي" و"الــلــقــاء في
مــــــــوســـــــــكــــــــو بـــــــــ األطــــــــراف
".وقــال الفــروف إن كل ــتــحـاربــ ا
األسرة الدولية -- الروس واألتراك
واألوروبـــــيــــــون واإلمـــــاراتـــــيـــــون
ـــــصـــــريــــون واجلـــــزائـــــريـــــون وا
والـقــطـريــون -- "يـشــجع األطـراف
الــلــيــبــيــة عــلى الــتــفــاهم بــدال من
تـصفـيـة حسـاباتـهـما بـالسالح".من
جهته أكد الرئيس التركي الثالثاء
"سـنـنـاقش هـذه الـقـضـيـة األحد في
مـؤتـمـر بـرلـ الـذي سـتـشـارك فـيه
ـانـيـا وفـرنـسا إلى جـانب تـركـيـا ا
وبــريــطــانــيــا وروسـيــا وايــطــالــيـا
ومـــــصــــر واجلـــــزائـــــر واإلمــــارات

الــذي يـقـوم بـزيــارة إلى سـريالنـكـا
غامرة اإلجرامية" حللف الثالثاء "ا
شــــمـــال األطـــلـــسـي الـــتي "دمـــرت
الــدولـة الــلــيـبــيــة".وعـززت روســيـا
معتمدة على جناحاتها في سوريا
نفوذهـا في الشرق األوسط إلى حد
كـــبــيـــر وتــرغب فـي اســتـــعــادة مــا
خــســرته في لـــيــبــيــا مــســتــفــيــدة
خـــصـــوصـــا من فـــشل الـــغـــرب في
إحالل الـسالم فـي هـذا الــبـلــد مـنـذ
تـسع سـنـوات.وإلى جـانب مـكاسب
جــــيـــوســـيـــاســـيــــة عـــلى حـــســـاب
خـــصــومـــهــا وتـــعــزيـــز إمــكـــانــيــة
وصـولـهـا إلى الـنـفط الـلـيبـي تأمل
روســيـا في اسـتـعـادة هـذه الـسـوق
ألسـلـحـتـهـا وقــمـحـهـا. كل هـذا إلى
جـــانب رغـــبــة بــوتـــ في تـــعــزيــز
مـــوقــعـه في إفــريـــقـــيــا.ولـــتــركـــيــا
طموحـات نفطـية أيضا كـما يكشف
اتفاق مثير لـلجدل وقعته أنقرة مع
حــكـــومــة الــوفــاق الــوطــني يــتــيح
تـــوســيـع حــدودهــا الـــبــحـــريــة في
ـتـوسط تـخـتزن مـنـطـقـة من شرق ا

كــــمـــيـــات كــــبـــيـــرة مـن الـــنـــفط 
اكتشافها في األعوام االخيرة.

خليفة حفتر 

تـحدة".في الـوقت نفسه العـربيـة ا
ـتـحدة جتـري مشـاورات في األ ا
إلنشاء بعثة مراقبة للهدنة في حال
ـيدان إقـرارها.وبـ دخول تـركـيا ا
الـلـيبي واالشـتـباه بـوجـود مرتـزقة
وانـتـشــار الـعـديـد مـن اجملـمـوعـات
ـسـلحـة -- خـصوصـا مـسلـحون ا
جـــهــــاديـــون ومـــهـــربـــو أســـلـــحـــة
ومـــهــاجـــرين -- تــخـــشى األســرة
الـــــدولــــــيــــــة اتــــــســــــاع الــــــنـــــزاع
الــلـيـبي.تـخـشى أوروبـا خـصـوصـا
حتـول لــيـبـيــا إلى "سـوريـا ثــانـيـة"
وتــريــد كــذلك خــفض ضــغط تــدفق
ــهــاجـــرين عــلى حــدودهــا ألنــهــا ا
اسـتــقـبـلت فـي الـسـنــوات األخـيـرة
هاجـرين الفارين مئـات اآلالف من ا

من النزاعات في العالم العربي.
WODH½  UÞUO²Š«

وتـــرى مــــوســـكـــو أن الــــغـــربـــيـــ
مــسـؤولــون عن الـنــزاع في لــيـبــيـا
الـتي تمـلك أكبـر احتـياطـات نفـطية
إفــريـقــيـة ألنـهـم دعـمــوا عـســكـريـا
ـعـمـر ـتـمــردين الـذين أطـاحــوا  ا
الــــقــــذافي وقـــــامــــوا بــــقــــتـــــله في
.2011وقـــد دان ســيـــرغـي الفــروف


