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طيب!!!

«العالقون» في اخلارج
ال شــك أن العالم كله يعاني اقتصادياً 
بدرجات مختلفة، وأسباب املعاناة معروفة، 
وعلى رأسها «كورونا» واحلرب على أوكرانيا، 
وما ســببتاه من أزمات طالت شتى مناحي 

احلياة.
وبالطبع تسعى كل حكومة للتعامل مع 
املعاناة االقتصادية حســب ما تتفتق عنه 
أذهان وخبــرات «املجموعة االقتصادية»، 

وعلى رأسها البنوك املركزية.
وفي مصر احملروسة مت تغيير محافظ 
البنــك املركزي ومعه تغيرت السياســات 
املاليــة، ومت «تعــومي» اجلنيه املصري في 
مارس ٢٠٢٢ ليصــل إلى حوالي ١٩ جنيهاً، 
ثم فــي أكتوبر ٢٠٢٢ ليصل إلى حوالي ٢٤

جنيهاً مقابل الدوالر، ونعيش حالياً مرحلة 
انتظار التعومي اجلديد، كما قام البنك املركزي 
املوقر برفع سعر الفائدة ٣٠٠ نقطة أساس 
ملكافحة التضخــم وحتفيز املصريني على 
«عدم الدولرة» والتخلص من اإلقبال على 
شراء «األخضر اجلبار» وحتويل مدخراتهم 
الى اجلنيه املصري بدالً من عملة العم سام، 
وتطبيقاً لطلبات صندوق «النكد» الدولي حتى 
يرضى عنا ومينحنا «ُدفعة» حتت حساب 

القرض املوعود.
واستكماالً إلجراءات مكافحة «الدولرة»، 
وحفاظاً على كل «دوالر» على أرض مصر 
باعتباره «عملة شديدة الصعوبة»، أصدر البنك 

املركزي توجيهات ظاهرها الرحمة وباطنها 
العذاب، طبقتها البنوك كل حســب «فهمه» 
لألزمــة، وتقضي التوجيهات بـ «جتفيف» 
وليس تخفيف اســتخدام بطاقات السحب 
اآللي خارج مصر، ورفع «رسوم» استخدام 
البطاقات الى ١٠٪ بعد ان كانت بني ٣ - ٦٪.

وطبعــاً مت تنفيذ التوجيهــات املفاجئة 
فوراً، بل وبأثر رجعي، والنتيجة أن املصري 
املتواجد في اخلارج سواء للعالج أو العمرة 
أو الدراسة.. وحتى للسياحة فوجئ بأنه ال 
يستطيع استخدام بطاقة السحب اآللي في 
التزاماته دون إخطار  مكان تواجده لسداد 
أو حتذير مســبق، مما حــّول كثيراً من 
املصريني املتواجدين خارج مصر «مؤقتاً» 
إلى «عالقني» في اخلارج يتسولون الدوالرات 
من أصدقائهــم وأقاربهم مع وعد بإعادتها 
فور عودتهم إلى ربوع احملروسة بالرغم من 
وجود مدخراتهم الضخمة باجلنيه املصري 
في «حفظ وصون» البنوك التي قررت أن 
«جتبرهم» على االقتصاد في املصروفات!!

أعلم أن هناك «حاالت» حتايل أصحابها 
على «السيســتم» وســحبوا مبالغ كبيرة 
بالدوالر واليورو وهم باخلارج لســبب أو 
آلخر، ولكن هل هذا مبرر ملعاقبة اجلميع؟!.. 
ارحمــوا من في األرض يرحمنا ويرحمكم 

من في السماء!!
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي يوجه بإتاحة وحدات سكنية مخفضة
 للموظفني املنتقلني للعمل بالعاصمة اإلدارية

القاهرة - خديجة حمودة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح 
السيســي امــس مــع رئيس 
الدكتــور  الــوزراء  مجلــس 
مصطفــى مدبولــي ووزيــر 
اإلسكان واملرافق واملجتمعات 
العمرانيــة الدكتــور عاصــم 

اجلزار.
الرسمي  وصرح املتحدث 
باسم رئاسة اجلمهورية السفير 
بســام راضي، بــأن االجتماع 
تنــاول «اســتعراض نتائــج 
الزيارة األخيرة للوفد الوزاري 
املصري إلى تنزانيا، فضال عن 
املوقف التنفيذي للمشروعات 
القومية لوزارة اإلسكان على 

مستوى اجلمهورية».
الدكتــور عاصــم  وقــام 
اجلزار بعــرض نتائج زيارة 
الوفد الوزاري املصري مؤخرا 
إلــى تنزانيــا للمشــاركة في 
احتفالية املــلء األول خلزان 
سد جوليوس نيريري لتوليد 
الطاقة الكهرومائية الذي ينفذه 
التحالــف املصري لشــركتي 
«املقاولون العرب» و«السويدي 
إليكتريك»، حيث يعد الســد 
أضخم مشــروع تنموي يتم 
تنفيذه على مستوى تنزانيا 
وسيســهم فــي توليد ضعف 
حجم الطاقــة املتوفرة حاليا 

املنتقلــني للعمل  للموظفــني 
بالعاصمــة اإلدارية اجلديدة، 
وذلك مبشروع اإلسكان املتميز 
فــي احلي الســكني R٣، وفي 
إطار احلزم التحفيزية املقدمة 
من الدولــة للعاملني بالقطاع 
احلكومي في العاصمة اإلدارية.

كما عرض وزير اإلســكان 
العلمني  العمل مبدينة  ســير 
اجلديــدة، ومــا تضمــه مــن 
مشروعات مثل األبراج واملدينة 
الالتينــي  التراثيــة واحلــي 
واملنطقــة الترفيهية والطرق 
الدوليــة  العلمــني  وجامعــة 

للعلوم والتكنولوجيا.
كما اطلع الرئيس السيسي 

األمثل، تقديرا لقيمتها الروحية 
الفريدة.

كما تابع الرئيس السيسي 
كذلــك املشــروعات اجلاريــة 
القاهــرة  منطقــة  لتطويــر 
التاريخيــة، والتي تهدف الى 
اســتعادة الوجــه احلضاري 
الالئق للقاهرة، مبا فيها عملية 
التطويــر اجلارية في منطقة 
سور مجرى العيون، ومنطقة 
مثلــث ماســبيرو، إلى جانب 
املراحــل التنفيذيــة اجلديدة 
ملشروع «ممشــى أهل مصر» 
النيل،  على ضفتي كورنيش 
امتدادا من كوبري إمبابة إلى 
كوبري حتيا مصر شماال، ومن 
كوبري ١٥ مايو حتى كوبري 

قصر النيل جنوبا.
كما عرض الدكتور عاصم 
اجلــزار اجلهــود التــي تقوم 
بها وزارة اإلســكان بالتعاون 
مــع مختلف اجلهــات املعنية 
إلعــادة تســكني األهالــي في 
مشــروع زهور مايو كســكن 
بديل للمتضررين من السيول 

في منطقة ١٥ مايو.
كما اطلع الرئيس السيسي 
أيضا على املوقف املالي لهيئة 
املجتمعات العمرانية اجلديدة، 
وآلية تخصيص األراضي بها، 
إلى جانب رؤية تطوير الهيئة 
خالل السنوات العشر املقبلة.

على مســتجدات العمل بعدد 
من املشروعات القومية على 
مســتوى اجلمهوريــة ومنها 
مشــروع «التجلــي األعظــم 
فوق أرض الســالم» بسيناء 
فــي محيــط جبلــي موســى 
والــذي  كاتريــن،  وســانت 
يضم سلسلة من املشروعات 
التنموية املتكاملة، حيث وجه 
الرئيس السيسي لالهتمام بكل 
التفاصيل التنفيذية للمشروع 
لتكون متسقة مع سمة ومكانة 
تلك البقعة املقدسة من أرض 
مصر، ولتقدميها لإلنســانية 
وجميــع الزائرين من شــتى 
النحــو  بقــاع األرض علــى 

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس احلكومةد. مصطفى مدبولي ووزير اإلسكان د. عاصم اجلزار

بالبالد، بسعة تخزينية تبلغ 
نحو ٣٤ مليار م٣، وبقدرة ٢١١٥

ميغاواط.
وأضاف املتحدث الرسمي أن 
االجتماع شهد كذلك استعراض 
موقــف املشــروعات داخــل 
العاصمــة اإلداريــة اجلديدة، 
خاصة موقف األعمال باألحياء 
الســكنية املختلفة، ومنطقة 
حــي املــال واألعمــال، فضال 
عن أعمــال تنســيق امليادين 
واحملاور، والعمل في منطقة 

النهر األخضر.
وقد وجه الرئيس السيسي 
في هذا الصدد بإتاحة وحدات 
سكنية بنسبة تخفيض مالئمة 

باسيل يكشف عن مبادرة مطلع العام اجلديد..
و«التكتل الوطني املستقل» ُيرشح فرجنية من بكركي

قاتل األكراد في باريس «كاره للمهاجرين واألجانب».. 
والسلطات تودعه مصحة نفسية

بيروت ـ عمر حبنجر

في سلسلة عظاته الناضحة 
باملرارة، قال البطريرك املاروني 
بشــارة الراعي في عظة امليالد 
أمــس «يــا ليت الذيــن كبلتهم 
أنانيتهم ومصاحلهم يتحررون 
مــن سالســلها فيكفــوا عــن 
تعطيل جلسات انتخاب رئيس 
اجلمهورية، لكي تعود احلياة إلى 
املؤسسات الدستورية وتخرج 

البالد من أزماتها».
وأضــاف «الكبريــاء مينــع 
السياسيني من التالقي والتحاور 
من أجل اخلروج من أزمة انتخاب 
رئيس، فيما أنني الشعب اجلائع 
واملقهور ال يبلــغ آذان قلوبهم 

وضمائرهم».
والراهن أن احلوارات قائمة 
بني مختلف األضداد، ولكن ضمن 
إطار تنظيم اخلالف، ال من اجل 
انتخاب رئيس للجمهورية ألن 

«فاقد الشيء ال يعطيه».
وقــد بات من املســلم به أن 
رئيــس اجلمهوريــة اللبنانية 
يصنع في اخلارج، ولهذا اخلارج 
حســاباته اخلاصــة، وكــم من 
مناســبة دولية أو لقاء إقليمي 
حصل، بوعــد للبنان بإخراجه 
مــن مأزقــه، ومر علــى األزمة 
اللبنانيــة مرور الكــرام. واآلن 
هنــاك وعد جديد مــن الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون بعقد 
لقاء في باريس بعد رأس السنة 
بحضــور أميركي وعربي حول 

لبنان.
ماكــرون  مواقــف  وبعــد 

باريــس - وكاالت: أعلنت املدعية 
العامة لباريس أن املتقاعد الذي اعترف 
بقتل ثالثة أكراد في العاصمة الفرنسية 
قال إنه توجه أوال إلى بلدة في ضاحية 
سانت دوني الشمالية لباريس «الرتكاب 

جرائم قتل ضد أجانب».
وقالت لور بيكوا في بيان أمس إن 
املشتبه به «تخلى أخيرا عن التحرك 
في هذا االجتاه نظرا لقلة املوجودين 
وبسبب مالبسه التي متنعه من إعادة 

ملء سالحه بسهولة».
وأضافت أن الرجل البالغ من العمر 
٦٩ عامــا اعتــرف بأنه يكــن «كراهية 
لألجانب أصبحت حالة مرضية متاما».

وتابعت أن املشتبه به الذي ألغت 
الشــرطة قــرار توقيفــه امــس األول 
ألســباب صحية ومت نقله إلى عيادة 
الطب النفسي في مقر الشرطة، وصف 

نفســه بأنه يعاني من اكتئاب ولديه 
ميول انتحارية، وقال إنه خطط لقتل 
نفسه بالرصاصة األخيرة بعد هجومه، 
موضحا أنه «كان يرغب دائما في قتل 
مهاجريــن وأجانب» منــذ أن تعرض 

منزله لسطو في عام ٢٠١٦.
وبينــت بيكوا ان البحث في منزل 
والــدي املشــتبه فيه، حيــث يعيش، 
لــم يســفر عــن أي أدلــة أو أي رابط 

بأيديولوجيا التطرف.
ووفقا ملكتب املدعى العام في باريس 
فإن أقصى عقوبة قد يواجهها املشتبه به 
إذا متت إدانته هي السجن مدى احلياة.

وقالت النيابة العامة في باريس في 
بيان إن «الطبيب الذي فحص املشتبه 
به في وقت متأخر امس األول خلص 
إلى أن الوضع الصحي للشخص املعني 

ال يتوافق مع إجراء االحتجاز». 

وأضافت أنه «لذلك، مت رفع إجراء 
االحتجاز بانتظار عرضه على قاضي 
حتقيق عندما تسمح حالته الصحية 
بذلك»، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة.
وأوردت النيابــة العامة في بيانها 
أن املشــتبه به اشــار إلــى رغبته في 
مهاجمــة جميع املهاجريــن، وقال إنه 
هاجم ضحايا ال يعرفهم، موضحا أنه 
«غاضب من األكراد ألنهم أخذوا أسرى 
أثنــاء قتالهم ضــد تنظيم داعش بدال 

من قتلهم».
وأضافت أنه «كان ينوي استخدام 
كل الذخيرة اثناء الهجوم وقتل نفسه 
بالرصاصة األخيرة»، ولكن انقض عليه 
عدة أشخاص في صالون حالقة قريب 

قبل أن تقبض عليه الشرطة.
وقالت املدعية العامة إن العناصر 
األولى التــي مت احلصول عليها أثناء 

تفتيش منزل والديه، حيث ضبط جهاز 
كمبيوتــر وهاتف ذكي، لم تثبت «أي 

صلة بفكر متطرف».
وأضافت أن املشــتبه به ادعى أنه 
حصل على سالحه قبل أربع سنوات 
من أحد أعضاء نادي الرماية الذي كان 
ينتمي إليه في ذلك الوقت، وقد توفي 
ذلك الشــخص. وقد أخفى السالح في 
منــزل والديه وأكد أنه لم يســتخدمه 

سابقا. 
ونوهت النيابة العامة في باريس 
في وقت ســابق إلى أن احلد األقصى 
للعقوبــة احملتملــة للمشــتبه به هي 

السجن املؤبد.
وأعرب عدد كبير من أعضاء اجلالية 
الكردية عن غضبهم من أجهزة األمن 
الفرنســية، معتبرين أنها لم تقم مبا 

يكفي ملنع إطالق النار.

الضاهــر، صهر جنبــالط، في 
فتــرة خالفه مــع حليفه حزب 
اهللا، بســبب تبني األخير غير 
املعلــن لرئيس «تيــار املردة» 
سليمان فرجنية كمرشح لرئاسة 
اجلمهورية، وكان هدفه من اللقاء 
إزعــاج رئيــس حــزب القوات 
الذي  اللبنانية ســمير جعجع 
بينه وبني الضاهر األب حكاية 
إعالمية قدمية، لكن جنبالط كان 
حريصا على وضع جعجع في 
أجواء اللقاء قبل حصوله، عبر 
إيفــاد النائب وائــل أبوفاعور، 
عضو اللقاء الدميوقراطي، إلى 
معراب، كما وضع النائب املرشح 

ميشال معوض في الصورة.
وحــول مــا دار فــي اللقاء، 
تقول املعلومات إنه مت التداول 
بأمرين أساسيني: انتخاب رئيس 
اجلمهوريــة والتمديــد لكبــار 

«اللقاء الدميوقراطي» و«التيار 
احلــر» قبل شــهر «ولم نلمس 

تبدال في خطاب التيار».
أما رئيس «التيار» باســيل 
فقال فــي تصريح أمس، نقلته 
محطة «إم تي ڤي»، «ســتكون 
لنا مبادرة واضحة في األسبوع 
األول من الســنة اجلديدة ولم 
نأخذ عطلــة بالعيد ويجب أن 

يكفينا أسبوعان».
إلى ذلك، هناك «نافذة» حوار 
فتحت بني «املــردة» و«القوات 
اللبنانيــة» جــرى تداولها في 
اإلعــالم، وقد أكد النائب طوني 
فرجنيــة وجــود عالقــة مودة 
واحترام مع النائب القواتي ملحم 
رياشي «لكن ما مت تداوله بيننا 
عن نقاش رئاسي غير دقيق». 
وقــال فرجنية ملوقع «ليبانون 
ديبايــت»: «هنــاك مصاحلــة 
تاريخية حصلت قبل صداقتنا 
مع ملحم واخلطوط مفتوحة وكل 
االحتماالت واردة وال أســتبعد 
االتفاق الرئاسي مع «القوات»، 
ونحن نختلف معها سياســيا، 
إمنا الكالم بيننا موجود». ويبدو 
ان ترشيح سليمان فرجنية أخذ 
طريقه إلى الواجهة األمامية امس 
عبر إعــالن النائب فريد هيكل 
اخلازن من بكركي لـ «اجلديد»: 
«نحــن كتكتل وطني مســتقل 
نطرح مرشحا يتمتع مبا يكفي 
من الصفات التوافقية هو الوزير 

سليمان فرجنية».
يذكر أن فرجنية هو مرشح 
حزب اهللا وفريق املمانعة، لكن 

احلزب لم يتنب ترشيحه.

الضبــاط، وفــي امللفــني ظلت 
مواقــف الطرفني متباعدة. ففي 
املوضوع الرئاســي عرض كل 
طرف موقفه، وكذلك األمر فيما 
يتعلق بالتمديد لبعض الضباط 
وبترقية البعــض اآلخر، وقال 
باســيل إن موقفه ال يهدف إلى 
عرقلة التمديد لرئيس األركان 
واملفتــش العام، بل انطالقا من 
مبدأ عــدم التمديد ألي كان في 
إدارات الدولة واملؤسسات العامة. 
النائب «االشــتراكي»  وأوضح 
هادي أبواحلسن أن اللقاء أتى 
بطلــب من باســيل منــذ فترة 
طويلــة، ولم تتوافــر الظروف 
املناسبة قبل ذلك، مؤكدا أن هذا 
اللقــاء لم يكن مــن اجل مترير 
تعيينات كما تردد، وال من أجل 
التأثير على حتالفاتنا. وكشف 
أبواحلســن عن لقــاء آخر بني 

(محمود الطويل) ازدحام في وسط بيروت ضمن أجواء عيد امليالد  

األخيرة، باإلضاءة على السلبية 
اإليرانية، تخشى بعض األوساط 
أن يتعدل موقفه هذا بعد مبادرة 
حزب اهللا إلى تسليم من يبدو 
أنــه أطلــق النار علــى اجلنود 
اإليرلنديني وتسبب بقتل أحدهم 
وجرح ثالثــة آخرين، كمبادرة 
مــن احلزب لرفــع املالمة عنه، 
ودعم وجهة النظــر القائلة إن 
احلادث «ابن ساعته»، ولم يكن 
كمينا مدبــرا، كما تعتقد قيادة 
القوات الدولية. وبالعودة إلى 
آخــر محطات احلــوار احمللية، 
التي متثلت بلقاء رئيس «احلزب 
التقدمــي االشــتراكي» وليــد 
جنبالط ورئيس «التيار احلر» 
النائب جبران باسيل، الحظت 
املصادر املتابعة أن باسيل هو 
الــذي طلب املوعــد بإحلاح من 
صديق مشترك، هو جوي بيار 

دمشقيون مستاؤون من قرار احملافظة إزالة 
دوار «السبع بحرات» : ملاذا يفعل ذلك بتراثنا؟

وكاالت: أثار قرار محافظة دمشق إزالة دوار 
«الســبع بحرات» أحد اشــهر معالــم العاصمة 
استياء كبيرا بني السوريني عموما والدمشقيني 
خصوصا، بني مــن اعتبر أن هناك ما هو أكثر 
ضرورة من اعادة التأهيل في ظل الفقر واجلوع 
املنتشر بسبب األزمة االقتصادية والغالء، وبني 
من اعتبره تغييرا في مالمح املدينة العريقة.

ولم تفلح تبريرات مسؤولي احملافظة ومنهم 
مدير الدراسات الفنية فيها معمر دكاك بأن الهدف 
إعادة تأهيله وفق تصميم جديد يراعي اجلانب 
اجلمالي مع احلفاظ على البحرات الســبع، وال 
تأكيــده ان احملافظــة لم تتكلف ماديا بســبب 
املشروع كونه مبنيا على نفقة املجتمع األهلي 
وبإشــراف احملافظــة.  ولم تقنــع هذه احلجة 
رواد مواقع التواصل االجتماعي وقالت جنالء 
الســعدي: «عــن أي مجتمع أهلــي تتحدثون؟ 
أليــس األولى إطعام الفقراء يا مجتمع املظاهر 
والبريستيج». واشارت الى ما ميثله الدوار من 
تاريخ حيث متت اعــادة ترميمه وتأهيله عام 
٢٠١٩، باعتباره من أقدم املعالم الدمشقية التي 
ترمز إلى رحيل االحتالل الفرنســي بعدما قام 
الثــوار بقتل الضابط ديــكار بنتري الذي كان 

الدوار يحمل اسمه، قبل تغييره.
وأعرب محمد جمال عن أسفه على تكاليف 

صيانة الســاحة العام املاضي وصرفت «على 
الفاضي» وهو ما عبر عنــه عماد، قائال «ازالة 
دوار ســبع بحرات وهدر املاليني لتجديده، مع 
ابقاء احلفر في الشوارع، واضاف ساخرا «وابقاء 

السادة في مناصبهم ليكملوا املشوار».
وفي منشور ساخر آخر، قال عماد علي: «كم 
هــم مهتمون بالبلد وجمــال البلد»، معتبرا أن 
«املبلغ املرصود لتمويل جتديد الساحة يكفي 

سعر مازوت لسنة كاملة لكل سورية!».
وانتقد تفشــي الفســاد قائــال «أم ان هكذا 
مشاريع تتيح مجاال اكبر للسرقة والفساد من 
توريد الوقود الالزم للبلد». وتساءل «على اساس 
ال توجد سيولة لتمويل زيادة الرواتب واألجور 
ونقــود لتوريد وتأمني الغاز والفيول حملطات 
الكهرباء... واخ يا بلد». املوضوع بالنسبة ألحد 
ســكان املنطقة ويدعى أحمد كان اكثر عاطفية 
حيث قال «تراث متل السبع بحرات يفعل فيه 
ذلك، ملاذا؟ أي جمالية تلك؟» وأضاف بحرقة «وانا 
نازل من البيت انحرق قلبي على هذا املنظر». 
وتضاربت تصريحات مسؤولي احملافظة بني من 
توقع االنتهاء منه خال ٣ اشهر او خالل ٦ اشهر.
ونشــرت مواقــع اخبارية ســورية صورة 
افتراضية للدوار بشكله اجلديد والذي ال يختلف 

كثيرا عن القدمي.

(انترنت) إزالة دوار السبع بحرات في دمشق 

بوتني يبدي استعداده للتفاوض بشأن أوكرانيا 
ويتهم الغرب بالسعي إلى «تقسيم» روسيا

عواصمـ  وكاالت: قال الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني إن بالده مستعدة للتفاوض 
مــع كل أطراف الصــراع األوكراني بيد أن 
كييڤ وداعميها الغربيني رفضوا املشاركة 

في محادثات.
وأضاف بوتني في مقابلة مع قناة «روسيا 
١» الرسمية أذاعتها امس «نحن مستعدون 
للتفــاوض مع كل األطراف املعنية بشــأن 
حلول مقبولة، لكن األمر يعود لهم، لسنا 
من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه».

وأكــد بوتني أن بــالده تتحرك «في 
االجتاه الصحيح» فــي أوكرانيا نظرا 
ألن الغــرب بقيادة الواليــات املتحدة 
يحاول تقسيم روســيا. وتابع بوتني 
قائــال «أعتقد أننــا نتحرك في االجتاه 
الصحيح، ندافع عن مصاحلنا الوطنية 
ومصالح مواطنينا وشــعبنا. وليس 
لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا».
ولــدى ســؤاله عمــا إذا كان الصــراع 
اجليوسياســي مــع الغــرب يقتــرب من 

مستويات خطرة، قال بوتني «ال أعتقد أنه 
خطر للغاية». وأضاف بوتني أن الغرب بدأ 
الصراع في أوكرانيا في ٢٠١٤ عندما أطاح 
بالرئيس املوالي لروســيا في احتجاجات 

عرفت باسم ثورة امليدان.
وفي الســياق ذاته، دعا بابا الڤاتيكان 
فرنسيس امس إلى إنهاء احلرب «الهوجاء» 
في أوكرانيا، منددا في رســالته التقليدية 
مبناســبة عيد امليــالد باســتخدام الغذاء 

«سالحا» في النزاع.
وتوجه فرانســيس إلــى آالف املؤمنني 
الذين جتمعوا في ســاحة القديس بطرس 

حيث رفع بعضهم األعالم األوكرانية.
وأضــاف «عصرنا يعيش حالة مجاعة 
للسالم في مناطق أخرى أيضا، وفي مسارح 
أخرى لهذه احلرب العاملية الثالثة»، مشيرا 
إلى بلدان عدة جتد صعوبات في عيد امليالد 
هذه السنة بينها أفغانستان واليمن وسورية 
وبورما إضافة إلى النزاع الفلســطيني - 

اإلسرائيلي ولبنان وهايتي.


